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1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Opracowanie zostało sporządzone na podstawie następujących uregulowań prawnych:
-

-

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 293 ze zm.)
Ustawa 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 (t. j.
Dz. U. 2020 r. poz.283 ze zm.)
Sporządzając prognozę uwzględniono także inne przepisy prawa, w tym w szczególności:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1219 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 55 ze zm.)
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.)
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1161 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. roku o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.797 ze zm.)
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1439 ze zm.)
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (t. j. z 2020 r. poz.833 ze zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019 r. roku sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz.1967) (uwaga - zachowuje moc do dnia
22 grudnia 2021 r. i może być zmieniane)

2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE I POWIĄZANIE Z INNYMI DOKUMENTAMI
Dla potrzeb sporządzenia Prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń „Zmiany miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa – Etap VIII”
wykorzystano następujące materiały:
1)

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie w sprawie „Zmiany miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa – Etap VIII”
2) Rysunki projektu „Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych
terenów w Gminie Kłodawa – Etap VIII”
3) Opracowanie ekofizjograficzne dla gminy Kłodawa 2012 r.
4) Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020
z perspektywą do roku 2030, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2013 r.
5) Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjętym rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz.1967)
6) Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie województwa
wielkopolskiego, Przemysław Wylegała, Stanisław Kuźniak, Paweł T. Dolata, Poznań 2008 r.
7) Strategia Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015 - 2025 (uchwała nr XXI/132/2016 Rady
Powiatu Kolskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu
Kolskiego na lata 2015-2025)
8) Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kolskiego na lata 2017-2020.
9) Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej (uchwała nr XXI/391/20 Sejmiku Woj.
Wielkopolskiego z 12 lipca 2020 r. – Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r., poz. 5954)
10) Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Kolskiego na lata 2017 – 2020.
11) Aktualizacja planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kolskiego.
12) Synteza wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg krajowych. GDDKiA, Warszawa 2016
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13) Mapa akustyczna dróg krajowych na terenie województwa wielkopolskiego, w zarządzie
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Autostrady Wielkopolskiej SA. AKUSTIX
i in. 2012
14) Mapy zagrożenia powodziowego, sporządzone przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej
15) Stan Środowiska w Wielkopolsce. Raport 2017 z 23 listopada 2017r.
16) Roczna ocena jakości powietrza w Wielkopolsce za rok 2018, Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Poznaniu, Poznań 2019 r.
17) Monitoring pól elektromagnetycznych w województwie wielkopolskim w roku 2018, Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Poznań 2019 r.
18) Ocena jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych sieci krajowej w ramach monitoringu
operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych w roku 2018 /wg badań PIG/
19) Mapy zasadnicze terenów opracowania
20) Mapy ewidencyjne terenów opracowania
21) Wypisy z rejestru gruntów
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powiązana jest z następującymi
dokumentami:
1) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa
uchwalona Uchwałą Nr XLVII/290/2013 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 25 października 2013 r.
2) Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z planem
zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania, uchwalony przez
Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr V/70/19W z dnia 25 marca 2019 r. (Dz. Urz.
Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 4021).
3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa, przyjęty Uchwałą Nr 326/2001
z dnia 27.12.2001 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 18.02.2002 r. nr 24 poz. 769).
4) Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kłodawa, przyjęty Uchwałą Nr
325/2001 z dnia 27.12.2001 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 18.02.2002 r. nr 24 poz. 768)
Cele sporządzenia planu.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządza się w celu ustalenia
przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów ich
zagospodarowania i zabudowy. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
mająca na celu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa,
przyjętego Uchwałą Nr 326/2001 z dnia 27.12.2001 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia
18.02.2002 r. nr 24 poz. 769) oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Kłodawa, przyjętego Uchwałą Nr 325/2001 z dnia 27.12.2001 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia
18.02.2002 r. nr 24 poz. 768) dokonywane jest w celu stworzenia podstaw prawnych dla umożliwienia
wprowadzenia nowej zabudowy i nowego sposobu zagospodarowania terenów.
Obowiązujące dla całej gminy plany miejscowe w znacznym stopniu ograniczają możliwość realizacji
nowej zabudowy, w tym zabudowy zagrodowej, poprzez wskazanie terenów przeznaczonych pod
zabudowę zagrodową głównie w obrębie istniejącej niewielkiej zabudowy, bez możliwości realizacji
nowych budynków, co szczególnie utrudnia prowadzenie prawidłowej gospodarki rolnej.
W gospodarstwach rolnych na terenie gminy rozwija się chów zwierząt, który nie jest możliwy z
powodu krępujących zapisów obowiązującego planu. Obowiązujące plany nie zapewniają
wystarczającej ilości terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz
usługową i produkcyjną. Do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym do
końca jej funkcjonowania (Dz. U. z 1999 r. poz. 139, z późn. zm.), która była podstawą
obowiązujących dotąd planów brak było rozporządzeń w sprawie zawartości planu i oznaczeń
stosowanych w projekcie planu, stąd plany różnią się znacznie od planów sporządzanych aktualnie,
głównie treścią ustaleń oraz oznaczeniami. Oznaczenia te nie są jednoznaczne, stąd mogą pojawiać
się problemy interpretacyjne. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone na
podstawie ustawy z 1994 r. nie spełniają szeregu aktualnych wymogów prawnych. Ze względu na
skalę opracowania 1:10.000 (dla gminy) oraz 1:5.000 (dla miasta) nie są dokładne. Nie dla wszystkich
terenów zawierają ustalenia, jakie powinny mieć aktualnie sporządzane plany miejscowe, w tym
w szczególności nie dla wszystkich terenów mają ustalone parametry takie jak: intensywność
zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna, ilość i sposób zapewnienia miejsc do parkowania
pojazdów, nie zawierają rozróżnienia gminnych dróg publicznych od dróg wewnętrznych, nie
zawierają klas dróg publicznych oraz jednoznacznego przypisania klas dróg drogom powiatowym, nie

4

zawierają wymiarów dróg, nie wskazują obowiązujących linii zabudowy, nie regulują sposobu realizacji
zabudowy w odniesieniu do granic działek budowlanych. Plany te były sporządzone przed wejściem
w życie szeregu przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz ochrony przyrody. Na terenie gminy
nie wydaje się indywidualnych decyzji w sprawie lokalizacji zabudowy. Od czasu sporządzenia planu
pojawiły się także nowe potrzeby inwestycyjne, nie zgłaszane przez właścicieli we wnioskach
składanych do planu przed rokiem 2001, dlatego systematycznie zmienia się w/w plany.
3. METODA PRZYJĘTA W OPRACOWANIU, METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI
POSTANOWIEŃ PLANU
Podstawowym celem prognozy, opracowywanej równocześnie ze zmianą miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego jest poszukiwanie i wskazanie możliwości rozwiązań
planistycznych najkorzystniejszych dla stanu środowiska. Obowiązek sporządzenia prognozy
oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(zwanego w dalszej części opracowania Prognozą) wynika z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Szczegółowy zakres
sporządzania Prognozy został określony w art. 51 ust. 2 w/w ustawy.
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;
f) oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą prognozy jest zespół autorów –
kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2,
stanowiące załącznik do prognozy;
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 wyboru oraz opis metod dokonania
oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym
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wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we
współczesnej wiedzy.
Zgodnie ze zmianami dokonanymi zmianą ustawy aktualnie zgodnie z art. 46. 1. „Przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymaga projekt:
1) koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, planu zagospodarowania przestrzennego oraz strategii
rozwoju, wyznaczający ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko.”
Zakres merytoryczny prognozy jest szeroki i obejmuje kompleks zagadnień związanych
z problematyką ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, jak również
z ochroną zdrowia mieszkańców i zasobów naturalnych oraz kształtowaniem i ochroną walorów
krajobrazowych. Uwzględnia ona zapisy znajdujące się w wielu powiązanych z nią dokumentach
m.in.: polityce ekologicznej Państwa, opracowaniu ekofizjograficznym, programie ochrony środowiska
strategii rozwoju gminy, regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. W procesie
sporządzania prognozy, na podstawie opracowania ekofizjograficznego, dokonana została
identyfikacja głównych uwarunkowań wynikających z charakteru i stanu środowiska, a także stanu
dotychczasowego zagospodarowania terenu. W kolejności zostały przeanalizowane rozwiązania
funkcjonalno – przestrzenne i pozostałe ustalenia zawarte w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego pod kątem ich zgodności z uwarunkowaniami określonymi w opracowaniu
ekofizjograficznym oraz pod kątem ochrony walorów środowiska kulturowego. Analizie zostały
poddane również ustalenia projektu planu dotyczące warunków zagospodarowania terenów, które
wynikają z potrzeby ochrony środowiska, a także, które mogą mieć wpływ na środowisko, jak również
ich zgodność z przepisami z zakresu ochrony środowiska i przyrody.
Prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono przy zastosowaniu metody indukcyjno-opisowej,
polegającej na charakterystyce istniejących zasobów środowiska oraz łączeniu w logiczną całość
posiadanych informacji o dotychczasowych mechanizmach funkcjonowania środowiska i wskazaniu,
jakie potencjalne skutki mogą wystąpić w środowisku w wyniku realizacji ustaleń planu. Posłużono się
również metodą porównawczą, wykorzystując wiedzę o funkcjonowaniu środowiska jako całości.
Skonfrontowano zaproponowane rozwiązania planistyczne z istniejącymi uwarunkowaniami
przyrodniczymi. Prognozę oddziaływania na środowisko przedstawiono w zakresie, jaki umożliwia
obecny stan dostępnej informacji o środowisku oraz w tym kontekście - stopień ogólności (lub
szczegółowości) ustaleń planu.
W Prognozie przedstawiono wyniki analiz i ocen w formie tekstowej. Załącznikami graficznymi do
niniejszej prognozy są rysunki projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Ocena skutków realizacji planu
Z uwagi na obowiązywanie na terenie gminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
ocenę skutków realizacji planu można prowadzić łącznie dla większych obszarów obejmujących plan
zagospodarowania przestrzennego aktualnie obowiązujący wraz z częściami zmienianymi. Ocena
skutków realizacji planu może obejmować badanie ilości terenów zabudowywanych z uwzględnieniem
podziału na poszczególne funkcje, badanie liczby wydanych pozwoleń na budowę, badanie wskaźników
dotyczących skuteczności działań z zakresu ochrony środowiska ( zużycie wody na mieszkańca w ciągu
roku, procent mieszkań z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej, ilość odpadów wytworzonych przez 1
mieszkańca w ciągu roku, udział odpadów przekazanych na składowisko w ogólnej masie odpadów,
liczba mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas, rodzaj i ilość posiadanych kotłowni).
Przedmiotem analizy powinny być wszystkie zmiany sposobu gospodarowania przestrzenią na terenach
objętych planem oraz w ich sąsiedztwie pod kątem ich wpływu na środowisko, w tym zdrowie ludzi.
Monitoringiem należy objąć wszystkie komponenty środowiska, w szczególności jakość powietrza oraz
sposoby odprowadzania ścieków. Dla ograniczenia niskiej emisji należy monitorować realizację planu –
sprawdzać pozwolenia na budowę w zakresie zatwierdzonych pozwoleniami na budowę i przyjętymi
zgłoszeniami sposobów ogrzewania, należy także prowadzić badania jakości powietrza. Monitoring w
zakresie sposobów ogrzewania gmina może prowadzić z udziałem służb nadzoru budowlanego oraz
służb ochrony środowiska. Z uwagi na zły stan wód niezmiernie ważne jest monitorowanie sposobu
odprowadzania ścieków na terenach wiejskich, gdzie nie ma kanalizacji sanitarnej. Należy monitorować
ilość wywożonych ścieków ze zbiorników bezodpływowych, porównując tę ilość ze zużyciem wody.
Należy kontrolować, czy instalowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków spełniające wymóg
możliwości kontroli parametrów jakościowych, czy każdy indywidualny system oczyszczania ścieków
jest wyposażony w stałe i dostępne miejsca poboru próbek ścieków nieoczyszczonych dopływających
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do instalacji oraz odprowadzanych. Należy monitorować jakość wód odprowadzanych z przydomowych
oczyszczalni ścieków. Monitoring w zakresie ilości wywożonych ścieków oraz jakości wód
odprowadzanych z przydomowych oczyszczalni ścieków gmina może prowadzić z udziałem służb
nadzoru budowlanego oraz służb ochrony środowiska.
Monitoring skutków realizacji planu w zakresie oddziaływania na środowisko może opierać się na
pomiarach uzyskanych w ramach państwowego monitoringu środowiska lub w ramach indywidualnych
zamówień. Źródłem danych monitoringowych mogą być dane: GUS, WIOŚ, RDOŚ, jednostek
samorządu terytorialnego, badania terenowe i inne. Przy czym dokonując analizy i oceny stanu
poszczególnych komponentów środowiska w oparciu o wyniki państwowego monitoringu środowiska
należy pamiętać, że muszą się one odnosić do obszaru objętego projektem planu. Należy wziąć pod
uwagę zmiany zachodzące w środowisku, w szczególności w zakresie jakości powietrza. Dla oceny
standardów w zakresie hałasu można wykorzystać mapy akustyczne sporządzane co 5 lat przez
Starostę i zarządców dróg.
Analiza realizacji postanowień dokumentu może się odbywać w każdej chwili, w celu omówienia
występującego lub zgłoszonego problemu w zakresie oddziaływania na środowisko, w przypadku braku
zgłoszeń problemów analiza powinna odbywać się nie rzadziej niż raz w kadencji ( raz na 4 lata). Wójt z
inicjatywy własnej lub na wniosek podmiotu może przeprowadzić spotkanie, naradę lub wizję lokalną w
celu omówienia występującego lub zgłoszonego problemu w zakresie oddziaływania na środowisko.
Wynikiem tego typu działania powinno być sprawozdanie z realizacji postanowień projektowanego
dokumentu. Na podstawie przeprowadzonej analizy należy sformułować wnioski dotyczące stanu
realizacji ustaleń planu, ewentualnych przyczyn braku realizacji poszczególnych ustaleń zmiany planu
oraz niedostatków samego planu w zakresie regulacji niekorzystnych zjawisk oddziałujących na stan
środowiska oraz niezgodności planu z wprowadzonymi przepisami odrębnymi. W rezultacie należy
określić stopień przydatności planu oraz zakres zagadnień do uregulowania w przypadku zmiany lub
sporządzania nowego dokumentu, oraz określić termin, w którym niezbędne jest sporządzenie nowego
planu lub zmiana części ustaleń planu.
4. OCENA STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA
Tereny objęte sporządzanym planem to wybrane tereny w obrębach:
Bierzwienna Długa Kolonia – zał. nr 1;
Bierzwienna Długa Kolonia – zał. nr 2;
Bierzwienna Długa Kolonia – zał. nr 3;
Bierzwienna Długa Kolonia – zał. nr 4;
Bierzwienna Długa Wieś – zał. nr 5;
Bierzwienna Długa Wieś – zał. nr 6;
Dębina – zał. nr 7;
Głogowa – zał. nr 8;
Korzecznik – zał. nr 9;
Luboniek – zał. nr 10;
Luboniek – zał. nr 11;
Okoleniec – zał. nr 12;
Okoleniec – zał. nr 13;
Rgilew – zał. nr 14;
Rysiny Kolonia – zał. nr 15;
Kłodawa – zał. nr 16;
Kłodawa – zał. nr 17;
Kłodawa – zał. nr 18;
Kłodawa – zał. nr 19;
Kłodawa – zał. nr 20;
Kłodawa – zał. nr 21;
Kłodawa – zał. nr 22;
Kłodawa – zał. nr 23.
Obszary objęte planem nie są zaliczone do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, nie
znajdują się w strefach ochronnych ujęć wody, nie znajdują się w strefach ochronnych wód otwartych,
nie są zagrożone powodzią, są położone poza terenami głównych zbiorników wód podziemnych.
Tereny objęte planem przedstawione na załączniku nr 9 w obrębie Korzecznik oraz na załączniku nr
10 w obrębie Luboniek położone są w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Goplański –
Kujawskiego”. Pozostałe tereny znajdują się poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z póź. zm.), w szczególności: nie
podlegają obszarowym formom ochrony przyrody.

7

Część obszarów znajduje się w granicach złóż podziemnych oraz w granicach obszarów i terenów
górniczych. Na terenach nie stwierdzono występowania szkód górniczych wywołanych deformacją
górotworu spowodowaną wydobyciem soli. Eksploatację złóż należy prowadzić zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 z późn.
zm.) W szczególności:
1. Cały obszar przedstawiony na załączniku nr 9 w obrębie Korzecznik znajduje się w granicach
zasobów pozabilansowych złoża węgla brunatnego Izbica Kujawska – pole 3.
2. Obszary objęte planem znajdują się w granicach udokumentowanego złoża Kłodawa SK 15408 złóż soli potasowo-magnezowych i soli kamiennej w kłodawskim wysadzie solnym. Obszary te
znajdują się na terenach przedstawionych na załącznikach graficznych: nr 1 w obrębie Bierzwienna
Długa Wieś, nr 5 w obrębie Bierzwienna Długa Wieś, nr 6 w obrębie Bierzwienna Długa Wieś.
3. Obszary objęte planem znajdują się w granicach udokumentowanego złoża Kłodawa 1 SK 15407 złóż soli potasowo-magnezowych i soli kamiennej w kłodawskim wysadzie solnym. Obszary te
znajdują się na terenach przedstawionych na załącznikach nr 17, 18, 21, 22, 23 w obrębie
Kłodawa.
4. Obszary objęte planem znajdują się na obszarze górniczym Kłodawa I oraz na terenie górniczym
Kłodawa I. Obszary te znajdują się na terenach przedstawionych na załącznikach graficznych: nr 1,
nr 2, nr 3w obrębie Bierzwienna Długa Kolonia, nr 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 w obrębie
Kłodawa.
5. Obszary objęte planem znajdują się na terenie górniczym Kłodawa I. Są to obszary przedstawione
na załącznikach: nr 4 w obrębie Bierzwienna Długa Wieś, nr 8 w obrębie Głogowa.
Tereny w obrębach Korzecznik (zał. nr 9) oraz Rysiny Kolonia (zał. nr 15) znajdują się w granicach
jednolitych części wód powierzchniowych RW 6000171881189 – Noteć do Dopływu z jeziora Lubotyń,
pozostałe tereny znajdują się w granicach jednolitych części wód powierzchniowych RW
6000171833249 – Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej.
Teren przedstawiony na załączniku nr 1 w obrębie Bierzwienna Długa Kolonia znajduje się w paśmie
zwartej zabudowy przy drodze wojewódzkiej nr 263 w odległości 560 m od granicy miasta Kłodawa –
na przedłużeniu ulicy Bierzwieńskiej. W studium teren jest przeznaczony pod M – tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. Teren przeznacza się w planie pod tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej MN oraz teren drogi wewnętrznej KDW. Teren ma powierzchnię 0,94
ha. Aktualnie na terenie znajduje się zabudowa zagrodowa. Część terenu o powierzchni 0,35 ha jest
gruntem rolnym klasy III (B-RIIIa, S-RIIIa). Teren jest jedynym gruntem klasy III, zlokalizowanym
w granicach gminy (poza miastem). Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia
gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne w procedurze sporządzania planu miejscowego,
ponieważ spełnia wymagania art. 7 pkt 2a ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i leśnych (t. j. Dz. U z 2017 r. poz.1161): 1) co najmniej połowa powierzchni zwartej części gruntu
klasy RIIIa zawiera się w obszarze zwartej zabudowy; 2) działka położona jest w odległości nie
większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260 oraz z 2017 r.
poz. 624 i 820); 3) położona jest w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.
1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191); 4) jej powierzchnia nie przekracza 0,5 ha. Mimo
iż teren jest w części zabudowany, w obowiązującym planie teren jest przeznaczony pod RP - uprawy
rolne i ogrodnicze bez prawa zabudowy. Na narożniku drogi wojewódzkiej i drogi będącej własnością
gminy znajduje się kapliczka. Plan obejmuje kapliczkę, jako dobro kultury współczesnej, zakazując jej
rozbiórki. Na terenie nie ma drzew i krzewów. Grunt rolny jest wykorzystywany pod uprawy rolne.
Teren nie stanowi miejsca wyróżniającego się pod względem przyrodniczym, nie zidentyfikowano na
nim występowania chronionych i rzadkich gatunków roślin oraz grzybów. Na terenie pojawiają się
gatunki zwierząt pospolite, takie jak jeże, ryjówki, krety. W rejonie występuje głównie roślinność
charakterystyczna dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz charakterystyczna dla
pól uprawnych i gruntów ornych. Część terenów przeznaczonych w projekcie planu pod zabudowę
MN znajduje się z strefie ochronnej elektrowni wiatrowych (tereny położone w odległości mniejszej
od dziesięciokrotnej wysokości elektrowni wiatrowej określonej w ustawie z dnia 20 maja 2016 r.
o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 981 z późn. zm.):.
- elektrowni wiatrowej zlokalizowanej w południowej części działki o nr ewid. 191/3 w obrębie Dębina
(elektrownia Enercon E82 2 MW o wysokości całkowitej 149,50m, połowie średnicy wirnika 41m,
której strefa wynosi 1536 m); teren oddalony jest od tej elektrowni na odległość większą niż 1480m; ze
względu na znaczne oddalenie elektrowni nie przewiduje się przekroczenia poziomu hałasu
wymaganego dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
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- elektrowni wiatrowej zlokalizowanej w południowej części działki o nr ewid. 394 w obrębie
Bierzwienna Długa Kolonia (elektrownia Enercon E40 0,5 MW o wysokości całkowitej 74,85m, połowie
średnicy wirnika 20,15m, której strefa wynosi 768 m); teren oddalony jest od tej elektrowni na
odległość ok. 756 m; ze względu na znaczne oddalenie elektrowni nie przewiduje się przekroczenia
poziomu hałasu wymaganego dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Teren przedstawiony na załączniku nr 2 w obrębie Bierzwienna Długa Kolonia znajduje się przy
drodze gminnej, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w odległości
530 m od granicy miasta Kłodawa – na przedłużeniu ulicy Toruńskiej. W studium teren jest
przeznaczony pod M – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. Teren
przeznacza się w planie pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN. Teren ma
powierzchnię 0,1150 ha, jest gruntem rolnym klasy RIVa. W obowiązującym planie teren jest
przeznaczony pod RP - uprawy rolne i ogrodnicze bez prawa zabudowy. Na terenie nie ma drzew
i krzewów. Grunt jest wykorzystywany pod uprawy rolne. Teren nie stanowi miejsca wyróżniającego
się pod względem przyrodniczym, nie zidentyfikowano na nim występowania chronionych i rzadkich
gatunków roślin oraz grzybów. Na terenie pojawiają się gatunki zwierząt pospolite. W rejonie
występuje głównie roślinność charakterystyczna dla pól uprawnych i gruntów ornych. Cały teren
przeznaczony w projekcie planu pod zabudowę MN znajduje się z strefie ochronnej elektrowni
wiatrowych (tereny położone w odległości mniejszej od dziesięciokrotnej wysokości elektrowni
wiatrowej określonej w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni
wiatrowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 981 z późn. zm.):.
- elektrowni wiatrowej zlokalizowanej w południowej części działki o nr ewid. 191/3 w obrębie Dębina
(elektrownia Enercon E82 2 MW o wysokości całkowitej 149,50m, połowie średnicy wirnika 41m,
której strefa wynosi 1536 m); teren oddalony jest od tej elektrowni na odległość większą niż 1170 m;
ze względu na znaczne oddalenie elektrowni nie przewiduje się przekroczenia poziomu hałasu
wymaganego dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- elektrowni wiatrowej zlokalizowanej w południowej części działki o nr ewid. 394 w obrębie
Bierzwienna Długa Kolonia (elektrownia Enercon E40 0,5 MW o wysokości całkowitej 74,85m, połowie
średnicy wirnika 20,15m, której strefa wynosi 768 m); teren oddalony jest od tej elektrowni na
odległość ok. 670 m; ze względu na znaczne oddalenie elektrowni nie przewiduje się przekroczenia
poziomu hałasu wymaganego dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Teren przedstawiony na załączniku nr 3 w obrębie Bierzwienna Długa Kolonia znajduje się w paśmie
zwartej zabudowy przy drodze wojewódzkiej nr 263 w odległości ok. 90 m od granicy miasta Kłodawa,
na przedłużeniu ulicy Bierzwieńskiej. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu znajduje się warsztat
samochodowy, dalej browar. W obowiązującym planie teren jest przeznaczony pod RP - uprawy rolne
i ogrodnicze bez prawa zabudowy. W studium teren jest przeznaczony pod M – tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej na których dopuszcza się zabudowę usługową oraz
prowadzenie drobnej działalności produkcyjnej i innych przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko nie powodujących uciążliwości poza granicami działki
inwestora. Teren przeznacza się w planie pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
oznaczone symbolem P. Teren ma powierzchnię 0,2908 ha. Jest gruntem rolnym klasy RIVb,
aktualnie nie jest uprawiany, jest wykaszany. Przez działkę przebiega napowietrzna linia
elektroenergetyczna średniego napięcia 15kV. Na terenie przy granicy działki z pasem drogowym
rośnie jedno drzewo, na działce nie ma innych drzew i nie ma krzewów. Teren nie stanowi miejsca
wyróżniającego się pod względem przyrodniczym, nie zidentyfikowano na nim występowania
chronionych i rzadkich gatunków roślin oraz grzybów. Na terenie, oprócz ptaków zwykle nie pojawiają
się zwierzęta. W rejonie występuje głównie roślinność charakterystyczna dla terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz charakterystyczna dla pól uprawnych i gruntów ornych.
Teren przedstawiony na załączniku nr 4 w obrębie Bierzwienna Długa Kolonia znajduje się przy
prowadzącej do Przedcza drodze powiatowej (na przedłużeniu ulicy Przedeckiej) w odległości ok.
345 m od granicy miasta Kłodawa. Działki mają łączną powierzchnię wynoszącą 2,7647 ha, są
gruntami rolnymi klasy II (1,4918ha, IIIa 1,1129ha i IVa 0,16 ha) W obowiązującym planie teren jest
przeznaczony pod RP - uprawy rolne i ogrodnicze bez prawa zabudowy. W studium teren jest
przeznaczony pod M – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oraz pod R –
tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, na których dopuszcza się sytuowanie zabudowań
inwentarskich, gospodarczych i innych obiektów związanych z produkcją rolną, za wyjątkiem
budynków mieszkalnych. Teren przeznacza się w planie pod tereny zabudowy zagrodowej RM oraz
tereny rolnicze R - tereny upraw oraz związana z produkcją rolniczą zabudowa gospodarcza
i inwentarska. Na terenie nie ma drzew i krzewów. Grunt jest wykorzystywany pod uprawy rolne.
Teren nie stanowi miejsca wyróżniającego się pod względem przyrodniczym, nie zidentyfikowano na
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nim występowania chronionych i rzadkich gatunków roślin oraz grzybów. Na terenie pojawiają się
gatunki zwierząt pospolite. W rejonie występuje głównie roślinność charakterystyczna dla pól
uprawnych i gruntów ornych. Teren RM, w granicach którego możliwa jest lokalizacja budynków
mieszkalnych znajduje się z strefie ochronnej elektrowni wiatrowych (tereny położone w odległości
mniejszej od dziesięciokrotnej wysokości elektrowni wiatrowej określonej w ustawie z dnia 20 maja
2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 981 z późn. zm.):
- elektrowni wiatrowej zlokalizowanej w południowej części działki o nr ewid. 191/3 w obrębie Dębina
(elektrownia Enercon E82 2 MW o wysokości całkowitej 149,50 m, połowie średnicy wirnika 41m,
której strefa wynosi 1536 m); teren zabudowy zagrodowej oddalony jest od tej elektrowni na odległość
większą niż 338 m; nie przewiduje się przekroczenia poziomu hałasu wymaganego dla terenu
zabudowy zagrodowej;
- elektrowni wiatrowej zlokalizowanej w północnej części działki o nr ewid. 191/3 w obrębie Dębina
(elektrownia Vestas V90 2 MW o wysokości całkowitej 150 m, połowie średnicy wirnika 45m, której
strefa wynosi 1545 m) teren zabudowy zagrodowej oddalony jest od tej elektrowni na odległość
większą niż 445 m; nie przewiduje się przekroczenia poziomu hałasu wymaganego dla terenu
zabudowy zagrodowej;
- elektrowni wiatrowej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 411/2 w obrębie Bierzwienna Długa Kolonia
(elektrownia Enercon E40 0,5 MW o wysokości całkowitej 87,5m, połowie średnicy wirnika 20,15m,
której strefa wynosi 895,15 m); teren RM oddalony jest od tej elektrowni na odległość większą niż 580
m; ze względu na oddalenie elektrowni nie przewiduje się przekroczenia poziomu hałasu
wymaganego dla terenu zabudowy zagrodowej;
Teren przedstawiony na załączniku nr 5 w obrębie Bierzwienna Długa Wieś znajduje się na narożniku
asfaltowej drogi powiatowej z drogą gminną. Po przeciwnej stronie drogi powiatowej znajduje się
wpisany do rejestru zabytków park dworski. Działka objęta planem ma powierzchnię 0,23 ha, jest
w części gruntem Bp, w części gruntem rolnym zabudowanym R-RV. Na terenie znajdują się ruiny
budynku gospodarczego noszące znamiona pozostałości po zabudowaniach folwarcznych. Teren nie
jest objęty ochroną konserwatorską. Teren jest ogrodzony, ogrodzenie wykracza poza teren objęty
planem – poza działkę o nr ewid. 510. Poza granicami planu, na działce drogowej 364, na słupie
energetycznym znajduje się gniazdo bociana białego. W projekcie planu ustalono, iż realizacja
inwestycji na terenach objętych planem nie powinna oddziaływać na siedliska roślin i zwierząt
podlegających ochronie, znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu terenów objętych planem.
W obowiązującym planie teren jest przeznaczony pod aktywność gospodarczą. W studium teren jest
przeznaczony pod M – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. Teren
przeznacza się w planie pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN. Teren nie jest
użytkowany, częściowo jest porośnięty roślinnością synatropijną.
Teren przedstawiony na załączniku nr 6 w obrębie Bierzwienna Długa Wieś znajduje się w paśmie
zabudowy przy drodze wojewódzkiej nr 263. Teren objęty planem jest gruntem rolnym klasy RIVa, ma
powierzchnię 0,413 ha. W obowiązującym planie uchwalonym uchwałą Nr 273/2001 Rady Miejskiej
w Kłodawie z dnia 5 czerwca 2001 r w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Kłodawa (Dz. U.
Województwa Wielkopolskiego Nr 101 poz. 1961) teren jest przeznaczony pod MN, „tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej na 2 nowoprojektowanych działkach. Zabudowa wolnostojąca. Domy o
dachach spadowych.” W studium teren jest przeznaczony pod M – tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i zagrodowej, na których dopuszcza się zabudowę usługową, w tym usługi
podstawowe z zakresu:
1) ochrony zdrowia, np. ośrodki zdrowia, itp.,
2) oświaty, np. przedszkola, żłobki itp.,
3) kultury, np. biblioteki, ośrodki kultury, kościoły, itp.,
4) administracji publicznej,
5) usług komercyjnych dotyczących zaspokajania potrzeb ludności poprzez obsługę, pośrednictwo,
wytwarzanie lub serwis dóbr materialnych np. usługi finansowe, gastronomiczne, hotelarskie,
handlowe, obsługa komunikacji samochodowej itp., które nie powinny powodować uciążliwości na
terenach zabudowy mieszkaniowej oraz prowadzenie drobnej działalności produkcyjnej i innych
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko nie powodujących
uciążliwości poza granicami działki inwestora.
Grunt jest wykorzystywany pod uprawy rolne. Teren nie stanowi miejsca wyróżniającego się pod
względem przyrodniczym, nie zidentyfikowano na nim występowania chronionych i rzadkich gatunków
roślin oraz grzybów. Na terenie pojawiają się gatunki zwierząt pospolite, takie jak jeże, ryjówki, krety.
W rejonie występuje głównie roślinność charakterystyczna dla pól uprawnych i gruntów ornych.
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Teren przeznacza się w planie pod tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem 1U.
Na terenach objętych planem oznaczonych symbolem 1U zakazuje się realizacji przedsięwzięć
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko, poza sieciami infrastruktury technicznej oraz zakazuje się
dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne.
Teren przedstawiony na załączniku nr 7 w obrębie Dębina znajduje się przy drogach powiatowych.
W obowiązującym planie uchwalonym uchwałą Nr 273/2001 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 5
czerwca 2001 r w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wybranych terenów na obszarze gminy Kłodawa (Dz. U. Województwa Wielkopolskiego Nr 101 poz.
1961) teren jest przeznaczony pod zieleń cmentarną ZC. Teren ma powierzchnię 3,9 ha, jest gruntem
rolnym klasy RIVa, RV oraz w niewielkiej części RIIIa. Grunt jest wykorzystywany pod uprawy rolne.
Na granicy pasów drogowych i terenu znajdują drzewa. Teren nie stanowi miejsca wyróżniającego się
pod względem przyrodniczym, nie zidentyfikowano na nim występowania chronionych i rzadkich
gatunków roślin oraz grzybów. Na terenie pojawiają się gatunki zwierząt pospolite. W rejonie
występuje głównie roślinność charakterystyczna dla pól uprawnych i gruntów ornych.
W studium teren jest przeznaczony pod AG – tereny istniejącej i planowanej aktywności gospodarczej
rozumianej jako tereny działalności związanej z produkcją, tereny magazynów i składów oraz tereny
parków technologicznych, a także inkubatorów przedsiębiorczości itp. Dopuszcza się również obiekty
produkcji rolnej, przetwórstwa, fermy hodowlane.
Teren przeznacza się w planie pod tereny elektrowni fotowoltaicznych - EF oraz tereny produkcji
rolnej i przetwórstwa rolnego zabudowy usługowej oznaczone symbolem RP oraz tereny rolnicze R –
tereny upraw oraz związana z produkcją rolniczą zabudowa gospodarcza i inwentarska.
Teren przedstawiony na załączniku nr 8 w obrębie Głogowa znajduje się przy asfaltowej drodze
gminnej, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy zagrodowej. Teren znajduje się w odległości ok. 490
m od granicy miasta. Przez teren przebiega linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV.
Teren ma powierzchnię 1,3040 ha. Jest gruntem rolnym sklasyfikowanym jako grunty rolne klasy RIIIa
(0,75 ha) RII (0,52 ha) i w części nieużytkiem N (0,0298ha). W obowiązującym planie teren jest
przeznaczony pod RP - uprawy rolne i ogrodnicze bez prawa zabudowy. W studium teren jest
przeznaczony pod M – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. Teren
przeznacza się w planie pod tereny zabudowy zagrodowej RM oraz pod poszerzenie drogi powiatowej
KD-Z. Na terenie nie ma drzew i krzewów. Grunt jest wykorzystywany pod uprawy rolne. Teren nie
stanowi miejsca wyróżniającego się pod względem przyrodniczym, nie zidentyfikowano na nim
występowania chronionych i rzadkich gatunków roślin oraz grzybów. Na terenie pojawiają się gatunki
zwierząt pospolite. W rejonie występuje głównie roślinność charakterystyczna dla pól uprawnych
i gruntów ornych. Teren RM, w granicach którego możliwa jest lokalizacja budynków mieszkalnych
znajduje się z strefie ochronnej elektrowni wiatrowych (tereny położone w odległości mniejszej od
dziesięciokrotnej wysokości elektrowni wiatrowej określonej w ustawie z dnia 20 maja 2016 r.
o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 981 z późn. zm.):.
- elektrowni wiatrowej zlokalizowanej w południowej części działki o nr ewid. 191/3 w obrębie Dębina
(elektrownia Enercon E82 2 MW o wysokości całkowitej 149,50m, połowie średnicy wirnika 41m,
której strefa wynosi 1536 m); teren zabudowy zagrodowej oddalony jest od tej elektrowni na odległość
większą niż 577 m; nie przewiduje się przekroczenia poziomu hałasu wymaganego dla terenu
zabudowy zagrodowej;
- elektrowni wiatrowej zlokalizowanej w północnej części działki o nr ewid. 191/3 w obrębie Dębina
(elektrownia Vestas V90 2 MW o wysokości całkowitej 150m, połowie średnicy wirnika 45m, której
strefa wynosi 1545 m) teren zabudowy zagrodowej oddalony jest od tej elektrowni na odległość
większą niż 665 m; nie przewiduje się przekroczenia poziomu hałasu wymaganego dla terenu
zabudowy zagrodowej;
- elektrowni wiatrowej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 1/1 w obrębie Łążek (elektrownia Enercon
E40 0,6 MW o wysokości całkowitej 99,9m, połowie średnicy wirnika 22 m, której strefa wynosi 1021
m); teren RM oddalony jest od tej elektrowni na odległość większą niż 955 m; ze względu na
oddalenie elektrowni nie przewiduje się przekroczenia poziomu hałasu wymaganego dla terenu
zabudowy zagrodowej;
- elektrowni wiatrowej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 244/1 w obrębie Łążek (elektrownia
Enercon E53 0,8 MW o wysokości całkowitej 99,7m, połowie średnicy wirnika 26,45 m, której strefa
wynosi 1023,45 m); teren RM oddalony jest od tej elektrowni na odległość większą niż 884 m; ze
względu na oddalenie elektrowni nie przewiduje się przekroczenia poziomu hałasu wymaganego dla
terenu zabudowy zagrodowej;
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Teren przedstawiony na załączniku nr 9 w obrębie Korzecznik znajduje się przy asfaltowej drodze
gminnej. Teren znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu – „Goplańsko –
Kujawskiego”, którego granica biegnie wzdłuż drogi. Planowana możliwość zabudowy terenu stanowi
kontynuacją pasma zabudowy wsi. Najbliższa zabudowa znajduje się w odległości 50 m od terenu
objętego planem. Teren objęty planem zbliża się na odległość ok. 80m od granicy działki, na której
znajduje się jezioro Korzecznik. Poza terenem planu znajduje się od strony działki jeziora pas ok. 40
m terenu zadrzewionego, a także pole uprawne o szerokości ok. 40 m. Grunt objęty planem jest
wykorzystywany pod uprawy rolne. Na terenie nie zidentyfikowano występowania chronionych i
rzadkich gatunków roślin oraz grzybów. Na terenie pojawiają się gatunki zwierząt pospolite, takie jak
jeże, ryjówki, krety. Na terenie objętym planem występuje głównie roślinność charakterystyczna dla
pól uprawnych i gruntów ornych.
Teren ma powierzchnię 1,08 ha, jest gruntem klasy RVI. W obowiązującym planie teren jest
przeznaczony pod RP - uprawy rolne i ogrodnicze bez prawa zabudowy. W studium teren jest
przeznaczony pod M – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. Teren
przeznacza się w planie pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem
zabudowy usługowej MN/U.
Teren przedstawiony na załączniku nr 10 w obrębie Luboniek znajduje się przy drodze wojewódzkiej
nr 263 oraz drodze powiatowej. Działka 20/2 objęta planem ma powierzchnię 2,87 ha, jest gruntem
rolnym klasy RV (1,38ha), RVI (1,03 ha) PsIV (0,161 ha) i RIVb ( 0,3 ha). W obowiązującym planie
teren jest przeznaczony pod RP - uprawy rolne i ogrodnicze bez prawa zabudowy. W studium teren
jest przeznaczony pod M – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. Teren
przeznacza się w planie pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, drogę wewnętrzną
KDW oraz narożne ścięcie przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą wojewódzką – KD-Z.
Aktualnie grunt jest wykorzystywany pod uprawy rolne. Teren nie stanowi miejsca wyróżniającego się
pod względem przyrodniczym, nie zidentyfikowano na nim występowania chronionych i rzadkich
gatunków roślin oraz grzybów. Na terenie pojawiają się gatunki zwierząt pospolite. W rejonie
występuje głównie roślinność charakterystyczna dla pól uprawnych i gruntów ornych. Teren znajduje
się w granicach obszaru chronionego krajobrazu – „Goplańsko – Kujawskiego”, którego granica
biegnie wzdłuż drogi wojewódzkiej.
Teren przedstawiony na załączniku nr 11 w obrębie Luboniek znajduje się na narożniku żwirowej drogi
gminnej i asfaltowej drogi powiatowej. Działka 85 objęta planem ma powierzchnię 2,31 ha, jest
gruntem rolnym klasy RV i RIVa, RIVb oraz B-RV, B-RIVa i B-RIVb, w znaczniej części jest
zabudowana zabudową zagrodową oraz zajęta przez pryzmy na kiszonki. Teren nie stanowi miejsca
wyróżniającego się pod względem przyrodniczym, nie zidentyfikowano na nim występowania
chronionych i rzadkich gatunków roślin oraz grzybów. Na terenie pojawiają się gatunki zwierząt
pospolite. W rejonie występuje głównie roślinność charakterystyczna dla pól uprawnych i gruntów
ornych. Teren znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu – „Goplańsko –
Kujawskiego”, którego granica biegnie wzdłuż drogi wojewódzkiej. W obowiązującym planie działka
jest przeznaczona pod MR – zabudowę mieszkaniową zagrodową i jednorodzinną wraz
z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz pod RP - uprawy rolne i ogrodnicze bez prawa
zabudowy. Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego ogranicza rozwój gospodarstwa rolnego.
W studium teren jest przeznaczony pod M – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i zagrodowej oraz pod R – tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, na których dopuszcza się
sytuowanie zabudowań inwentarskich, gospodarczych i innych obiektów związanych z produkcją
rolną, za wyjątkiem budynków mieszkalnych. Teren przeznacza się w planie pod tereny zabudowy
zagrodowej RM oraz pod R tereny upraw oraz związana z produkcją rolniczą zabudowa gospodarcza
i inwentarska.
Tereny przedstawione na załączniku nr 12 w obrębie Okoleniec znajdują się przy drodze gminnej.
Część działki 173/3 objęta planem ma powierzchnię 2,13 ha, jest gruntem rolnym klasy RIVb, RV,
RIVa oraz nieużytkiem N. Działka ma spadek w kierunku południowym – w kierunku aktualnie nie
istniejącego już rowu. Działka 172/4 ma powierzchnię 0,29 ha i jest gruntem rolnym klasy B-RIIIb.
Tereny nie stanowi miejsca wyróżniającego się pod względem przyrodniczym, nie zidentyfikowano na
nim występowania chronionych i rzadkich gatunków roślin oraz grzybów. Na terenie pojawiają się
gatunki zwierząt pospolite. W rejonie występuje głównie roślinność charakterystyczna dla pól
uprawnych i gruntów ornych. W obowiązującym planie działki są przeznaczone pod RP - uprawy rolne
i ogrodnicze bez prawa zabudowy. Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego ogranicza rozwój
gospodarstwa rolnego, brak terenów dla nowego budynku mieszkalnego oraz dla budynków
inwentarskich. W studium teren jest przeznaczony pod M – tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i zagrodowej oraz pod R – tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, na których
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dopuszcza się sytuowanie zabudowań inwentarskich, gospodarczych i innych obiektów związanych
z produkcją rolną, za wyjątkiem budynków mieszkalnych. Teren przeznacza się w planie pod tereny
zabudowy zagrodowej RM oraz pod R tereny upraw oraz związana z produkcją rolniczą zabudowa
gospodarcza i inwentarska.
Teren RM, w granicach którego możliwa jest lokalizacja budynków mieszkalnych znajduje się z strefie
ochronnej elektrowni wiatrowej (tereny położone w odległości mniejszej od dziesięciokrotnej
wysokości elektrowni wiatrowej określonej w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie
elektrowni wiatrowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 981 z późn. zm.):.
- elektrowni wiatrowej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 116/1 w obrębie Okoleniec (elektrownia
Enercon E40 0,5 MW o wysokości całkowitej 87,5 m, połowie średnicy wirnika 20,15 m, której strefa
wynosi 895 m); teren RM oddalony jest od tej elektrowni na odległość większą niż 730 m; ze względu
na oddalenie elektrowni nie przewiduje się przekroczenia poziomu hałasu wymaganego dla terenu
zabudowy zagrodowej.
Teren przedstawiony na załączniku nr 13 w obrębie Okoleniec znajduje się przy asfaltowej drodze
powiatowej. Działka 18/1 objęta planem ma powierzchnię 0,0956 ha, jest gruntem rolnym klasy RV.
Teren nie stanowi miejsca wyróżniającego się pod względem przyrodniczym, nie zidentyfikowano na
nim występowania chronionych i rzadkich gatunków roślin oraz grzybów. Na terenie pojawiają się
gatunki zwierząt pospolite. W rejonie występuje głównie roślinność charakterystyczna dla pól
uprawnych i gruntów ornych. W obowiązującym planie działka jest przeznaczona pod RP - uprawy
rolne i ogrodnicze bez prawa zabudowy. W studium teren jest przeznaczony pod M – tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, na których dopuszcza się zabudowę
usługową, w tym usługi podstawowe oraz usługi komercyjne. Działka jest przeznaczona na cele
publiczne, dla spotkań mieszkańców wsi. Aby można było na niej urządzić plac zabaw i wybudować
świetlicę planuje się jej przeznaczenie pod tereny zabudowy usługowej oraz sportu i rekreacji U,US.
Teren przedstawiony na załączniku nr 14 w obrębie Rgilew znajduje się przy drodze gminnej,
w pobliżu skrzyżowania z drogą powiatową. Z drogi powiatowej w oddali widoczny jest znacznie
zniszczony, wpisany do rejestru zabytków dwór. Część działki 71/2 objęta planem ma powierzchnię
0,24 ha, jest gruntem rolnym klasy RIIIa, jest polem uprawnym. Teren nie stanowi miejsca
wyróżniającego się pod względem przyrodniczym, nie zidentyfikowano na nim występowania
chronionych i rzadkich gatunków roślin oraz grzybów. Na terenie pojawiają się gatunki zwierząt
pospolite. W rejonie występuje głównie roślinność charakterystyczna dla pól uprawnych i gruntów
ornych. W obowiązującym planie działka jest przeznaczona pod RP - uprawy rolne i ogrodnicze bez
prawa zabudowy. W studium teren jest przeznaczony pod M – tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i zagrodowej. Teren przeznacza się w planie pod tereny zabudowy zagrodowej RM.
Działka znajduje się pomiędzy terenami zabudowy zagrodowej, zabudowa nie będzie stanowiła
dominanty przestrzennej, nie będzie mieć wpływu na widok na zabytkowy dwór.
Teren przedstawiony na załączniku nr 15 w obrębie Rysiny Kolonia znajduje się przy zbiegu dwóch
dróg gminnych, w odległości ok. 1 km od Jeziora Korzecznik. W okolicy jeziora tereny zabudowy
zagrodowej są uzupełniane terenami zabudowy rekreacyjnej i mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka
167 objęta planem ma powierzchnię 0,56 ha, jest gruntem rolnym klasy RIVa. Działka znajduje się na
skraju zwartej zabudowy wsi. Teren nie stanowi miejsca wyróżniającego się pod względem
przyrodniczym, nie zidentyfikowano na nim występowania chronionych i rzadkich gatunków roślin oraz
grzybów. Na terenie pojawiają się gatunki zwierząt pospolite. W rejonie występuje głównie roślinność
charakterystyczna dla pól uprawnych i gruntów ornych. W obowiązującym planie działka jest
przeznaczona pod RP - uprawy rolne i ogrodnicze bez prawa zabudowy. W studium teren jest
przeznaczony pod M – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. Teren
przeznacza się w planie pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN. Działka znajduje się
na skraju zwartej zabudowy wsi, możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest
w konflikcie z terenami zabudowy zagrodowej.
Teren przedstawiony na załączniku nr 16 w obrębie miasta Kłodawa znajduje się w odległości ok. 30m
od ulicy Dąbskiej - drogi wojewódzkiej nr 263. Aktualnie teren jest wykorzystywany pod uprawy
polowe. Teren nie stanowi miejsca wyróżniającego się pod względem przyrodniczym, nie
zidentyfikowano na nim występowania chronionych i rzadkich gatunków roślin oraz grzybów.
Na terenie pojawiają się gatunki zwierząt pospolite. W rejonie występuje głównie roślinność
charakterystyczna dla pól uprawnych i gruntów ornych. Plan obejmuje dwie działki, które w aktualnym
planie przeznaczone są na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i drogę publiczną klasy drogi
lokalnej. Aktualnie działki mają dostęp do drogi publicznej – Alei 1000-lecia przez działkę 1131/1.
Działki mają łącznie powierzchnię 1,2073 ha. W studium działki przeznaczono pod zabudowę
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usługową i drogę lokalną. Planuje się je przeznaczyć pod zabudowę usługową oznaczoną w planie
symbolem 1U i drogę lokalną KD-L.
Teren przedstawiony na załączniku nr 17 w obrębie miasta Kłodawa znajduje się między ulicą Polną
a ulicą Toruńską (droga powiatowa) Teren stanowi enklawę gruntów rolnych pośród zabudowy
miejskiej. Aktualnie teren jest wykorzystywany pod uprawy polowe. Teren nie stanowi miejsca
wyróżniającego się pod względem przyrodniczym, nie zidentyfikowano na nim występowania
chronionych i rzadkich gatunków roślin oraz grzybów. Na terenie pojawiają się gatunki zwierząt
pospolite. W rejonie występuje głównie roślinność charakterystyczna dla pól uprawnych i terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Plan obejmuje działkę 145/8, która mimo, iż jest częściowo
zabudowa w aktualnie obowiązującym planie jest przeznaczona pod RP - uprawy rolne i ogrodnicze
bez prawa zabudowy. Działka ma powierzchnię 1,1954 ha, jest gruntem rolnym klasy RIIIa, B-RIIIa
i Wsr – RIIIa. W studium działkę przeznaczono pod zabudowę MN – tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, które obejmują: tereny istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, występującej w obrębie miasta Kłodawa. Podstawową funkcją jest zaspokajanie
potrzeb mieszkaniowych. Dopuszcza się zabudowę usługową, w tym usługi podstawowe z zakresu:
1) ochrony zdrowia, np. ośrodki zdrowia, itp.,
2) oświaty, np. przedszkola, żłobki itp.,
3) kultury, np. biblioteki, ośrodki kultury, kościoły, itp.,
4) administracji publicznej,
5) usług komercyjnych dotyczących zaspokajania potrzeb ludności poprzez obsługę, pośrednictwo,
wytwarzanie lub serwis dóbr materialnych np. usługi finansowe, gastronomiczne, hotelarskie,
handlowe, obsługa komunikacji samochodowej itp., które nie powinny powodować uciążliwości na
terenach zabudowy mieszkaniowej.
Dopuszcza się wyposażenie terenów w drogi publiczne i wewnętrzne, ciągi piesze, parkingi oraz
zieleń urządzoną. Teren planuje się przeznaczyć pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z dopuszczeniem zabudowy usługowej MN/U oraz drogę wewnętrzną KDW i poszerzenie drogi
gminnej KD-D.
Teren MN/U, w granicach którego możliwa jest lokalizacja budynków mieszkalnych znajduje się z
strefie ochronnej elektrowni wiatrowych (tereny położone w odległości mniejszej od dziesięciokrotnej
wysokości elektrowni wiatrowej określonej w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie
elektrowni wiatrowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 981 z późn. zm.):.
- elektrowni wiatrowej zlokalizowanej w południowej części działki o nr ewid. 191/3 w obrębie Dębina
(elektrownia Enercon E82 2 MW o wysokości całkowitej 149,50m, połowie średnicy wirnika 41m,
której strefa wynosi 1536 m); teren mieszkaniowo-usługowy oddalony jest od tej elektrowni na
odległość większą niż 900 m; nie przewiduje się przekroczenia poziomu hałasu wymaganego dla
terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej;
- elektrowni wiatrowej zlokalizowanej w północnej części działki o nr ewid. 191/3 w obrębie Dębina
(elektrownia Vestas V90 2 MW o wysokości całkowitej 150m, połowie średnicy wirnika 45m, której
strefa wynosi 1545 m) teren mieszkaniowo-usługowy oddalony jest od tej elektrowni na odległość
większą niż 1025 m; nie przewiduje się przekroczenia poziomu hałasu wymaganego dla terenu
zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Teren przedstawiony na załączniku nr 18 w obrębie miasta Kłodawa znajduje się między drogą
krajową nr 92 z drogą powiatową – ulicą Poznańską – drogą powiatową. Plan obejmuje trzy działki
(289/2, 289/3, 289/4 o łącznej powierzchni 0,448 ha, które w aktualnym planie przeznaczone są
w części północnej na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, w części południowej na
cele usługowe UC. Teren jest zabudowany. Aktualnie na działce 289/2 znajduje się wybudowany
market, którego nie uwzględnia jeszcze mapa zasadnicza sporządzona w czerwcu 2020 r. Grunty są
sklasyfikowane jako grunty budowlane Bi, B. Tylko 0,0439 ha jest sklasyfikowane jako grunt rolny
klasy RIVa. W studium działki przeznaczono pod zabudowę MU – tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i usług, które obejmują tereny istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej
i usługowej, które znajdują się w obrębie miasta Kłodawa. Jest to zabudowa obejmująca głównie
historyczne centrum miasta wraz z terenami zabudowy usługowej o charakterze centrotwórczym.
Podstawową funkcją jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i usługowych. Dopuszcza się
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na działkach obecnie przez nią zajmowanych. Dopuszcza się
zabudowę usługową, w tym usługi podstawowe z zakresu:
1) ochrony zdrowia, np. ośrodki zdrowia, itp.,
2) oświaty, np. przedszkola, żłobki itp.,
3) kultury, np. biblioteki, ośrodki kultury, kościoły, itp.;
4) administracji publicznej,
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5) usług komercyjnych dotyczących zaspokajania potrzeb ludności poprzez obsługę, pośrednictwo,
wytwarzanie lub serwis dóbr materialnych np. usługi finansowe, gastronomiczne, hotelarskie,
handlowe, obsługa komunikacji samochodowej itp., które nie powinny powodować uciążliwości na
terenach zabudowy mieszkaniowej. Teren przeznacza się w planie pod tereny zabudowy usługowej
2U. Cały teren znajduje się w granicach historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru
zabytków. Na terenie znajduje się budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków, który zgodnie z
wymogami WKZ obejmuje się ochroną planem. W planie uwzględniono zasady ochrony zabytków wg
wniosku WKZ.
Teren przedstawiony na załączniku nr 19 w obrębie miasta Kłodawa znajduje się przy Alei 1 Maja.
Plan obejmuje działkę 1069/4 o powierzchni 0,3514 ha, która cała jest gruntem rolnym klasy RIIIa.
W aktualnie obowiązującym planie działka jest przeznaczona na cele rolnicze bez prawa zabudowy.
W studium teren przeznaczono pod MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Aktualnie
działka jest ogrodzona i zagospodarowana na cele rekreacyjne. Teren przeznacza się w planie pod
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN.
Teren przedstawiony na załączniku nr 20 w obrębie miasta Kłodawa znajduje się na wysuniętym,
południowym skraju miasta Kłodawa, w odległości 155 m od granicy między miastem a rolniczymi
terenami obrębu Wólka Czepowa. Plan obejmuje działkę 1165/2 o powierzchni 0,3514 ha, która cała
jest gruntem rolnym klasy RIIIa. W aktualnie obowiązującym planie działka jest przeznaczona pod
ogrody działkowe – ZD. Na terenie znajdują się pozostałości po ogrodach, pojedyncze budynki
ogrodowe, teren porośnięty jest roślinnością synatropijną. Na terenie nie zidentyfikowano
występowania chronionych i rzadkich gatunków roślin oraz grzybów. Na terenie pojawiają się gatunki
zwierząt pospolite. W studium działka jest przeznaczona pod aktywizację gospodarczą AG - tereny
istniejącej i planowanej aktywności gospodarczej rozumianej jako tereny działalności związanej
z produkcją, tereny magazynów i składów oraz tereny parków technologicznych, a także inkubatorów
przedsiębiorczości itp. Teren przeznacza się w większej części pod tereny zabudowy produkcyjnej,
składy i magazyny P. Teren przeznacza się w części także pod P,G - tereny zabudowy produkcyjnej,
składów i magazynów i stacji regazyfikacji gazu. Na terenie możliwa jest budowa stacji regazyfikacji o
ilości substancji niebezpiecznej mniejszej od 50 Mg. Teren od południa graniczy z terenem, na którym
aktualnie znajdują się zbiorniki wodne, terenie przeznaczonym w obowiązującym planie pod W –
zbiorniki wodne, w studium pod AG. Od zachodu teren P,G graniczy z terenem aktualnie nie
zabudowanym, przeznaczonym w planie pod usługi, w studium pod AG. Od północny za planowaną
drogą lokalną znajduje się teren niezabudowany, przeznaczony w obowiązującym planie pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a studium pod AG. Od wschodu za Aleją 1–Maja znajdują się
tereny składowiska odpadów Kopalni Soli w Kłodawie, w aktualnie obowiązującym planie
przeznaczone pod NP – składowanie odpadów przemysłowych Kopalni Soli w Kłodawie, dalej pod
zabudowę kopalni oznaczoną symbolem P, jako zabudowa przemysłowa. Najbliższe budynki
mieszkalne, to budynki wielorodzinne przy Alei 1000-lecia, które znajdują się w odległości 385 m od
terenu P,G. Pojedyncze budynki mieszkalne oddalone są na odległość ponad 500 m od terenu P,G.
Na podstawie analizy przeprowadzonej metodą bezpiecznych odległości, zawartą w opracowanej
przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska „Metodologii określania bezpiecznych lokalizacji
zakładów mogących powodować poważne awarie przemysłowe” oraz zgodnie z postanowieniem
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora ochrony Środowiska ODI.7040.73.1.20202.DJ z dnia
09.12.2020 r. na terenie wykluczono możliwość realizacji inwestycji o zwiększonym lub dużym ryzyku
wystąpienia poważnych awarii.
Teren przedstawiony na załączniku nr 21 w obrębie miasta Kłodawa obejmuje działkę 101/2, znajduje
się przy drodze wojewódzkiej nr 263 – na narożniku ulicy Kolskiej i Bierzwieńskiej. Aktualnie teren jest
przeznaczony w planie i użytkowany jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren nie
stanowi miejsca wyróżniającego się pod względem przyrodniczym, nie zidentyfikowano na nim
występowania chronionych i rzadkich gatunków roślin oraz grzybów. Na terenie pojawiają się gatunki
zwierząt pospolite. Działka 101/2 ma powierzchnię 0,3103 ha, jest gruntem rolnym klasy RIIIb
(0,2657ha) i B-RIIIb (0,0446ha). W studium działka przeznaczona jest pod U i MN. Planuje się
przeznaczenie działki pod zabudowę usługową 1U.
Tereny przedstawione na załączniku nr 22 w obrębie miasta Kłodawa znajdują się między ulicą Polną
a ulicą Toruńską (droga powiatowa). Tereny stanowią enklawę gruntów rolnych pośród zabudowy
miejskiej. Aktualnie obszar jest wykorzystywany pod uprawy polowe, w niewielkiej części jest
zabudowany i zagospodarowany pod przydomowy ogród. W obowiązującym planie część rolna działki
jest przeznaczona pod RP - uprawy rolne i ogrodnicze bez prawa zabudowy, część zabudowana pod
MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren nie stanowi miejsca wyróżniającego się

15

pod względem przyrodniczym, nie zidentyfikowano na nim występowania chronionych i rzadkich
gatunków roślin oraz grzybów. Na terenie pojawiają się gatunki zwierząt pospolite. W rejonie
występuje głównie roślinność charakterystyczna dla pól uprawnych i terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. Plan obejmuje działki 153/1, 153/2, 125, 144/1 o łącznej powierzchni
wynoszącej 1,3912 ha, z czego większość stanowią grunty rolne klasy RIIIa i B-RIIIa (1,3626), tylko
0,0286 ha stanowi grunt pod rowem W. W studium teren przeznaczono pod zabudowę MN – tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, które obejmują: tereny istniejącej i planowanej zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, występującej w obrębie miasta Kłodawa. Podstawową funkcją jest
zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. Dopuszcza się wyposażenie terenów w drogi publiczne
i wewnętrzne, ciągi piesze, parkingi oraz zieleń urządzoną. Teren planuje się przeznaczyć pod tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN oraz drogę wewnętrzną KDW.
Teren MN, w granicach którego możliwa jest lokalizacja budynków mieszkalnych znajduje się z strefie
ochronnej elektrowni wiatrowych (tereny położone w odległości mniejszej od dziesięciokrotnej
wysokości elektrowni wiatrowej określonej w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie
elektrowni wiatrowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 981 z późn. zm.):.
- elektrowni wiatrowej zlokalizowanej w południowej części działki o nr ewid. 191/3 w obrębie Dębina
(elektrownia Enercon E82 2 MW o wysokości całkowitej 149,50m, połowie średnicy wirnika 41m,
której strefa wynosi 1536 m); teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oddalony jest od tej
elektrowni na odległość większą niż 870 m; nie przewiduje się przekroczenia poziomu hałasu
wymaganego dla terenu zabudowy;
- elektrowni wiatrowej zlokalizowanej w północnej części działki o nr ewid. 191/3 w obrębie Dębina
(elektrownia Vestas V90 2 MW o wysokości całkowitej 150m, połowie średnicy wirnika 45m, której
strefa wynosi 1545 m) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oddalony jest od tej elektrowni
na odległość większą niż 1240 m; nie przewiduje się przekroczenia poziomu hałasu wymaganego dla
terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Teren przedstawiony na załączniku nr 23 w obrębie miasta Kłodawa znajduje się między drogami
powiatowymi, ulicą Warszawską i ulicą Poznańską. Teren obejmuje działkę 249 o powierzchni 0,0988
ha. Teren jest zabudowany budynkiem usługowym, jest gruntem klasy Bi. Cały teren jest zabudowany
i utwardzony, nie na nim powierzchni biologicznie czynnych. W obowiązującym planie teren jest
przeznaczony pod MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i małych domów o niskiej
intensywności (dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych jako uzupełnienie przeznaczenia
podstawowego oraz obiektów i urządzeń towarzyszących)
W studium działkę przeznaczono pod zabudowę MU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i usług, które obejmują tereny istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej, które
znajdują się w obrębie miasta Kłodawa. Jest to zabudowa obejmująca głównie historyczne centrum
miasta wraz z terenami zabudowy usługowej o charakterze centrotwórczym. Podstawową funkcją jest
zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i usługowych. Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną na działkach obecnie przez nią zajmowanych. Dopuszcza się zabudowę usługową,
w tym usługi podstawowe z zakresu:
1) ochrony zdrowia, np. ośrodki zdrowia, itp.,
2) oświaty, np. przedszkola, żłobki itp.,
3) kultury, np. biblioteki, ośrodki kultury, kościoły, itp.;
4) administracji publicznej,
5) usług komercyjnych dotyczących zaspokajania potrzeb ludności poprzez obsługę, pośrednictwo,
wytwarzanie lub serwis dóbr materialnych np. usługi finansowe, gastronomiczne, hotelarskie,
handlowe, obsługa komunikacji samochodowej itp., które nie powinny powodować uciążliwości na
terenach zabudowy mieszkaniowej. Teren przeznacza się w planie pod tereny zabudowy usługowej
3U.
Cały teren znajduje się w granicach historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru
zabytków. W planie uwzględniono zasady ochrony zabytków wg wniosku WKZ, w szczególności
ustalono zakaz rozbudowy i nadbudowy istniejącego budynku, dopuszczono odbudowę i remont
budynku w istniejących gabarytach. Ustalono zakaz budowy nowych budynków. Ustalono
pozostawienie aktualnego wskaźnika intensywności zabudowy, wysokości budynku, geometrii dachu.
4.1. GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA
Północna i południowa część Ziemi Kolskiej różnią się znacznie między sobą. Północną część gmin
Przedecz i Babiak obejmuje Pojezierze Kujawskie. Jest to teren objęty podczas ostatniego
zlodowacenia („bałtyckiego”) zasięgiem lądolodu z wyraźnymi śladami jego działalności. Taki
młodoglacjalny krajobraz cechuje obszary położone na północ od linii Konin - Kramsk - Brdów -
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Przedecz. Najbardziej typowymi cechami tego obszaru są: występowanie jezior polodowcowych oraz
pagórkowaty krajobraz. Część Ziemi Kolskiej położona na południe i wschód od pradoliny Warty
(Wysoczyzna Kłodawska, Wysoczyzna Turecka) ukształtowana została znacznie wcześniej podczas
przedostatniego zlodowacenia (tzw. stadiał „środkowopolski”). Obszar ten, poddawany długotrwałemu
oddziaływaniu czynników erozyjnych, ma charakter dość monotonnej równiny pozbawionej
naturalnych zbiorników wodnych, a sieć hydrograficzna jest stosunkowo słabo wykształcona. Jedynym
urozmaiceniem terenu są tzw. Pagórki Dąbrowieckie, będące jednocześnie najwyższym wzniesieniem
regionu (150 m n.p.m.).
Topniejące wody lodowca spływały do naturalnych zagłębień terenu na przedpolu lądolodu. Wynikiem
tego procesu jest Pradolina Warszawsko-Berlińska, w której obręb Warta wkracza w okolicach Koła,
jednocześnie raptownie zmieniając swój kierunek z południkowego (północ-południe) na
równoleżnikowy (wschód-zachód). Na wysokości Dobrowa, 5km od miasta Koła znajduje się ujście
Neru - drugiej co do wielkości rzeki regionu.
W ujęciu fizyczno-geograficznym wg Kondrackiego teren gminy Kłodawa jest położony w:
▪ Prowincji Niż Środkowopolski,
▪ Podprowincji Pojezierze Południowo-Bałtyckie,
▪ Makroregionie Nizina Południowowielkopolska,
▪ Mezoregionie Wysoczyzna Kłodawska (318.15).
Teren gminy obejmuje Wysoczyzna Kłodawska. Północną granicę tej równiny denudacyjnej stanowi
zasięg zlodowacenia wiślańskiego z charakterystycznym zespołem młodoglacjalnych form terenu i
występowaniem jezior rynnowych w okolicach Brdowa, Chodcza, Lubienia Kujawskiego i Gostynina.
Granicę południową tworzy feston kamienistych moren kutnowskich, powstałych podczas recesji
zlodowacenia warciańskiego i dochodzących do wysokości 164 m.
W pobliżu Wysoczyzny Kłodawskiej przebiega tektoniczny wał kujawski z wysadami słupowymi
permskiej soli kamiennej i soli potasowych, eksploatowanych w Kłodawie.

Mapa geologiczna Polski (bez utworów kenozoiku)
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Surowce mineralne na terenie gminy Kłodawa na tle mapy Polski

4.2. WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE, ZAGROŻENIA POWODZIOWE, ZAGROŻENIE
OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
WODY POWIERZCHNIOWE
Obszar miasta i gminy Kłodawa w całości należy do zlewni rzeki Warty i jej dopływów: Rgilewki
i Noteci. Noteć jest prawostronnym dopływem Warty o długości 388,4 km. Rzeka wypływa z jeziora
Przedecz (gm. Przedecz).
Rzeka Rgilewka jest prawobrzeżnym dopływem Warty, uchodzącym do niej ok. 4,0 km poniżej Koła.
Obejmuje swoim zasięgiem gminy: Chodów, Kłodawa, Olszówka, Grzegorzew i Koło. Od wschodu
zlewnia rzeki graniczy ze zlewnią Bzury, od północy ze zlewnią Noteci, od południa ze zlewnią Neru.
Obszar odwadniany przez Rgilewkę stanowi fragment północno-wschodniej części Niziny
Południowowielkopolskiej. W jej skład wchodzą: Wysoczyzna Kłodawska i Kotlina Kolska. Zlewnię
pokrywają gliny zwałowe i piaski na glinach oraz piaski tarasowe, w dolinie zalegają torfy. Teren jest
płaski pocięty siecią drobnych cieków i rowów melioracyjnych. Działy wodne są miejscami niewyraźne.
Zlewnia Rgilewki ma charakter typowo rolniczy, ze znaczną przewagą gruntów ornych. W dolinie
Rgilewki i jej dopływów występują łąki i pastwiska. Lasy spotykane są w postaci nielicznych, a także
niewielkich, izolowanych od siebie obszarów rozrzuconych na obszarze zlewni. Są to na ogół suche
bory sosnowe. Głównym źródłem zanieczyszczenia wód Rgilewki są zasolone wody z Kopalni Soli
Kłodawa, ścieki komunalne z oczyszczalni ścieków w Kłodawie, Powierciu, Grzegorzewie oraz wyloty
kanalizacji burzowych na terenie miasta Kłodawa. Ponadto źródłem zanieczyszczenia są spływy
powierzchniowe z pół położonych wzdłuż rzeki.
Warunki wodne na terenie gminy uległy przekształceniom wskutek działalności człowieka.
Przeobrażenia te polegają na nadmiernym odwodnieniu terenu, okresowym zaniku wody
w mniejszych ciekach, budowie rowów i kanałów odwadniających tereny podmokłe, pogłębianiu
i prostowaniu istniejących cieków i włączeniu ich do systemów melioracyjnych oraz technicznej
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obudowie koryt rzecznych. Efektem przeprowadzonych prac melioracyjnych jest odwodnienie
obszaru, likwidacja części obszarów podmokłych, wydłużenie stanów niżówkowych, a nawet okresowy
zanik wody w mniejszych ciekach. Na wysoczyźnie cieki i rowy mają wyprostowane biegi, umocnione
i na wielu odcinkach podwyższone brzegi. System zastawek powoduje utrzymywanie stanów wody na
wyższym, niż byłoby to możliwe w warunkach naturalnych, poziomie.
Na terenie gminy nie ma wyznaczonych stref ochrony wód otwartych.
Nadrzędnym celem Ramowej Dyrektywy Wodnej było osiągnięcie dobrego stanu wód do roku 2015.
Wody powierzchniowe, w tym silnie zmienione i sztuczne jednolite części wód, powinny do tego czasu
osiągnąć dobry stan chemiczny, oraz odpowiednio, dobry stan ekologiczny lub dobry potencjał
ekologiczny, gdzie:
- stan ekologiczny obowiązuje dla naturalnych jednolitych części wód,
- potencjał ekologiczny dla sztucznych lub silnie zmienionych jednolitych części wód.
Cele środowiskowe dla wód powierzchniowych oraz obszarów chronionych ustalane są zgodnie
z zapisami art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Stosowana jest przy tym zasada - jeśli do danej części
wód odnosi się więcej niż jeden z celów, ustala się cel najbardziej rygorystyczny. W Polsce,
w pierwszym etapie planowania gospodarowania wodami, cele środowiskowe dla części wód zostały
oparte głównie na wartościach granicznych poszczególnych wskaźników fizyko-chemicznych,
biologicznych i hydromorfologicznych określających stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz
wskaźników chemicznych świadczących o stanie chemicznym wody, odpowiadających warunkom
osiągnięcia przez te wody co najmniej dobrego stanu (dla części wód uznanych za naturalne) oraz
dobrego lub powyżej dobrego potencjału (dla części wód uznanych za silnie zmienione, bądź
sztuczne). W przypadku wód wykazujących w momencie ustalania celów środowiskowych bardzo
dobry stan ekologiczny, wymagane jest utrzymanie tego stanu dla wypełnienia zasady niepogarszania
stanu wód.
Przyczyną przyjęcia uproszczonych sposobów ustalenia celów środowiskowych, jest przyjęte
w pierwszym cyklu planistycznym podejście do opracowania warunków referencyjnych dla
poszczególnych typów wód.
Dla obszarów chronionych funkcjonujących na obszarach dorzeczy, tj. dla: obszarów wyznaczonych
do ujmowania wody przeznaczonej dla zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia;
- części wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych;
- obszarów wyznaczonych jako wrażliwe na substancje biogenne (źródła komunalne oraz rolnictwo);
- obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie utrzymanie lub poprawa stanu
wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie (w tym obszary NATURA 2000).
W pierwszym cyklu planistycznym nie ustalono również podwyższonych wartości celów
środowiskowych. W kolejnym cyklu planistycznym założono doprecyzowanie celów środowiskowych
dla poszczególnych typów wód oraz dla obszarów chronionych.
Gmina Kłodawa znajduje się w granicach JCWP rzecznych:
- RW 6000171881189 – Noteć do Dopływu z jeziora Lubotyń
- RW 6000171833249 – Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej
- RW 6000171833289 - Orłówka
Większość terenów objętych zmianami planów znajduje się w obrębie jednolitych części wód
powierzchniowych RW 6000171833249 – Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej, tylko teren w obrębie
Korzecznik przedstawiony na załączniku nr 9 oraz teren w obrębie Rysiny Kolonia (zał. nr 15) znajdują
się w granicach jednolitych części wód powierzchniowych RW 6000171881189 – Noteć do Dopływu
z jeziora Lubotyń. Obie rzeki są typem potoków nizinnych piaszczystych, mają status cieków
naturalnych.
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Ocena stanu wód na obszarze dorzecza Odry zawarta w „Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry” przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r.
w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz.1967)
wskazywała:
Ustanowione Cele środowiskowe dla JCWP rzecznych na obszarze dorzecza Odry:
Dla JCWP RW 6000171833249 - dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny (poz.968 tabela 53)
Dla JCWP RW 6000171881189 - dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny (poz.1075 tabela 53)
Wyniki oceny i ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP rzecznych na obszarze
dorzecza Odry przedstawiono w tabeli 18.
Dla JCWP RW 6000171833249 oraz RW 6000171881189 stwierdzono stan JCWP zły, ocena ryzyka
nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona. Obie JCWP są monitorowane.
Zestawienie wszystkich JCWPd wraz ze wskazaniem odstępstw oraz ich uzasadnieniem zostało
przedstawione w tabeli 62.
Dla JCWP RW 6000171881189 - Noteć do Dopływu z jeziora Lubotyń przewidziano przedłużenie
terminu osiągnięcia celu środowiskowego do roku 2021 ze względu na - brak możliwości
technicznych.
W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń
wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu
prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego
stanu zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach
hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian
hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac
utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu
renaturalizacji wód powierzchniowych.
Dla JCWP RW 6000171833249 - Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej przewidziano przedłużenie terminu
osiągnięcia celu środowiskowego do 2027r. ze względu na brak możliwości technicznych. W zlewni
JCWP występują presje: presja przemysłowa, nierozpoznana presja. W programie działań
zaplanowano działanie obejmujące przegląd pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do
wód lub do ziemi przez użytkowników w zlewni JCWP z uwagi na zagrożenie osiągnięcia celów
środowiskowych, zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy - Prawo wodne, mające na celu szczegółowe
rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników
zgodnych z wartościami dla dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia tego
działania, następnie konkretnych działań naprawczych, a także okres niezbędny aby wdrożone
działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027.
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Ocena stanu JCWP rzecznych
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Ocena stanu chemicznego JCWP rzecznych
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Wg oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych za rok 2016
Badanie jcwp Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej w punkcie Rgilewka – Barłogi wykazało:
Klasę el. biologicznych – 3
Klasę el. fizykochemicznych – PPD
Stan ekologiczny – umiarkowany – klasa 3
Ocena jcwp – zły stan wód
Wg oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych za rok 2017
Badanie jcwp Noteć do Dopływu z jeziora Lubotyń w punkcie Noteć – Łysek wykazało:
Klasę el. biologicznych – 4
Klasę el. fizykochemicznych – PPD
Stan ekologiczny – słaby – klasa 4
Stan chemiczny poniżej dobrego
Ocena jcwp – zły stan wód
WODY

PODZIEMNE

Obszar miasta i gminy Kłodawa należy do hydrogeologicznego regionu kujawskiego i częściowo
(zachodnia część gminy) regionu łódzkiego. Region kujawski charakteryzuje się występowaniem
poziomów wodonośnych w utworach czwartorzędu, trzeciorzędu, kredy dolnej i jury. Na terenie gminy
Kłodawa woda jest ujmowana z utworów czwartorzędowych (Cząstków) i trzeciorzędowych
(Luboniek). Z ujęcia w Lubońku zaopatrywany jest wodociąg w Leszczach.
Główny użytkowy poziom wodonośny występuje w utworach czwartorzędu – piaskach i żwirach,
na głębokościach 20 – 60 m. Wody przeważnie znajdują się pod ciśnieniem, w okolicach Kłodawy
występują samowypływy. Wydajność od kilku do 70 m3/h. Poziom użytkowy w utworach trzeciorzędu
został rozpoznany jedynie w kilku niewielkich obszarach, gdzie występuje jako główny poziom
wodonośny w piaszczystych utworach miocenu, na głębokości 30 – 80 m oraz sporadycznie
w piaskach pliocenu (środkowa część). Wydajność na ogół 20 – 50 m3/h. Lokalnie rozpoznane są
wody szczelinowe w wapieniach jury, na głębokości poniżej 90 m. Wydajności są niewielkie.
Tereny objęte sporządzanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajdują się
poza strefami ochrony ujęć wody.
Według podziału Polski na JCWPd gmina Kłodawa położona była na JCWPd o numerze 64 ( starsze
wyniki badań posługują się obowiązującą wcześniej numeracją JCWPd)
JCWPd wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z dnia 6 grudnia 2016 r. poz.1967)
Aktualnie gmina Kłodawa znajduje się w obrębie JCWPd 62.
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Monitoring jakości wód podziemnych, to system oceny stanu i oceny zmian stanu chemicznego wód
podziemnych, polegający na prowadzeniu w wybranych, reprezentatywnych punktach pomiarowych,
powtarzalnych pomiarów i badań, a także interpretacji wyników tych badań w aspekcie ochrony
środowiska wodnego. Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji
o stanie chemicznym wód podziemnych, śledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń w skali
kraju, na potrzeby zarządzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych
działań ochronnych. Monitoring wód podziemnych jest w Polsce prowadzony w sieciach: krajowej,
regionalnych i lokalnych. W tym zakresie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19
lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód
powierzchniowych i podziemnych.
Monitoring jednolitych części wód podziemnych prowadzi się w formie badań:
1) stanu chemicznego;
2) stanu ilościowego.
Określa się następujące rodzaje monitoringu jednolitych części wód podziemnych:
1) monitoring stanu chemicznego;
2) monitoring stanu ilościowego;
3) monitoring badawczy.
Określa się następujące rodzaje monitoringu stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych:
1) monitoring diagnostyczny stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych;
2) monitoring operacyjny stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych
Ocena stanu JCWPd 62 na obszarze dorzecza Odry zawarta w „Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry” przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r.
w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz.1967):

Stan chemiczny JCWPd 62 wg „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” - słaby
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Stan ilościowy JCWPd 62 wg „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” - dobry
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JCWPd 62 jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Odstępstwo dla JCWPd 62
uzasadnione jest ze względu na odwadnianie odkrywkowej kopalni węgla brunatnego prowadzone
przez KWB „Konin”, lokalny dopływ słonych wód kopalnianych. Z uwagi na wielopoziomowy charakter
systemu wodonośnego lej depresyjny w poziomie powierzchniowym na znacznie ograniczony zasięg
w stosunku do leja depresyjnego w głębszych poziomach wodonośnych. Zagrożenie dla wód
podziemnych stanowi szeroko rozumiana infrastruktura kopalniana i przemysłowa.
W ramach monitoringu diagnostycznego w roku 2016 dokonano oceny wód podziemnych
w punktach pomiarowych sieci krajowej na terenie gminy Kłodawa w obrębie JCWPd 62 w Leszczach,
punkcie oznaczonym nr 1291 o współrzędnych PUWG 1992 X: 491317,47 Y: 493582,64
na głębokości stropu warstwy wodonośnej 165,0m. Ocena wykazała IV klasę jakości (surowa
i końcowa). W punkcie oznaczonym nr 1292 o tych samych współrzędnych na głębokości stropu
warstwy wodonośnej 82,7 m klasa jakości – wskaźniki fizycznochemiczne III, klasa końcowa II
przyczyną zmiany klasy jakości tylko Fe i HCO3 (geogeniczne pochodzenie) w III klasie jakości,
głębokość otworu 95 m; nad ujmowanym poziomem wodonośnym występuje mułki (74-82,7 m) a pod
ił piaszczysty (91,4-95 m). W punkcie oznaczonym nr 1293 o tych samych współrzędnych na
głębokości stropu warstwy wodonośnej 32 m klasa jakości – wskaźniki fizycznochemiczne III, klasa
końcowa III.W punkcie oznaczonym nr 1294 o tych samych współrzędnych na głębokości stropu
warstwy wodonośnej 22 m klasa jakości – wskaźniki fizycznochemiczne V klasa końcowa V.
W punkcie nr 1914 o współrzędnych PUWG 1992 X: 477161, 4393 Y: 480 883, 5342 w Kole, na
głębokości stropu warstwy wodonośniej 30,2m ocena wykazała klasa jakości – wskaźniki
fizycznochemiczne III, klasa końcowa - II klasę,
przyczyną zmiany klasy jakości tylko Fe
(geogeniczne pochodzenie) i O2 (pomiar w zróżnicowanych warunkach środowiskowych) w III klasie
jakości, głębokość otworu 56 m, otwór zafiltrowany w marglach.
Monitoring operacyjny w roku 2018 w obrębie JCWPd 62 w Leszczach, punkcie oznaczonym nr
1291 na głębokości stropu warstwy wodonośnej 165,0 m – zarówno wiosną jak i jesienią ocena
wykazała IV klasę jakości ( surowa i końcowa). W punkcie oznaczonym nr 1292 na głębokości stropu
warstwy wodonośnej 82,7 m wiosną - klasa jakości – wskaźniki fizycznochemiczne III, klasa końcowa
III. W tym samym punkcie jesienią – klasa jakości V, klasa końcowa V. W punkcie oznaczonym nr
1293 na głębokości 32m – wiosną – obie klasy jakości IV, jesienią obie klasy jakości V. W puncie
oznaczonym 1294 na głębokości 22m – wiosną i jesienią – obie klasy jakości klasa V.
W 2019 roku Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, na zlecenie
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska,
przeprowadził monitoring diagnostyczny stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych.
Próbki wód podziemnych pobrano w 1289 punktach pomiarowych.
Wyniki oznaczeń terenowych i laboratoryjnych poddano analizie i wyznaczono klasy jakości wód
podziemnych w punktach pomiarowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i
Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu
jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2019 poz. 2148) klasyfikacja elementów
fizykochemicznych stanu wód podziemnych obejmuje pięć następujących klas jakości wód
podziemnych:
I klasa – wody bardzo dobrej jakości,
II klasa – wody dobrej jakości,
III klasa – wody zadowalającej jakości,
IV klasa – wody niezadowalającej jakości ,
V klasa – wody złej jakości.
Zestawienie tabelaryczne z klasyfikacją wód podziemnych: 2019 - Klasy jakości wód podziemnych monitoring jakości wód podziemnych - monitoring diagnostyczny „opracowano na podstawie danych
Inspekcji Ochrony Środowiska uzyskanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska”
Aktualność udostępnionych informacji zgodna z datą ich przygotowania (czerwiec 2020).
Syntetyczne przedstawienie wyników badań przedstawia mapa.

27

W Kole oraz w Leszczach (JCWPd 62) monitoring diagnostyczny w roku 2019 wykazał III klasę
jakości wód podziemnych.

Dane uzyskane podczas badań monitoringowych w 2019 roku posłużyły do oceny stanu jednolitych
części wód podziemnych, która została wykonana zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie
kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2019 poz. 2148) w
podziale na 172 JCWPd. Syntetyczne przedstawienie wyników oceny przedstawia mapa. Ocena stanu
jednolitych części wód podziemnych wg danych z 2019 roku w podziale na 172 JCWPd. Stan JCWPd
62 był słaby.

Tereny objęte planem położone są poza obszarami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych ( na
mapie niżej pomiędzy GZWP 151 i 226)
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Mapa głównych zbiorników wód podziemnych

ZAGROŻENIA POWODZIOWE
Zagrożenie powodziowe na terenie gminy Kłodawa występuje wzdłuż rzeki Rgilewki. W czasie
wezbrań zasięg wód powodziowych zazwyczaj nie przekracza doliny rzecznej, tym samym nie
zagraża terenom wysoczyznowym, położonym powyżej doliny. Rzeka Rgilewka na odcinku od km
0+000 do km 34+000 zgodnie z wykazem obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi
(tab.10.2. Raportu z wykonania wstępnej oceny ryzyka powodziowego) została zakwalifikowana do
opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego w II cyklu planistycznym. Celem wstępnej oceny
ryzyka powodziowego jest wstępne zidentyfikowanie odcinków rzek, które stwarzają zagrożenie
powodziowe. Dla rzek tych zostanie wykonane modelowanie hydrauliczne, w wyniku którego
wyznaczone zostaną obszary narażone na zalanie wodą powodziową o prawdopodobieństwie
wystąpienia p=1% ( średnio raz na 100 lat), przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego w
sklai 1:10.000. Tak ustalone obszary będą podstawą do prowadzenia polityki przestrzennej na
obszarach zagrożenia powodziowego.
Tereny objęte planem znajdują się w oddaleniu od rzeki Rgilewki, nie są zagrożone powodzią.
ZAGROŻENIA OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
Zgodnie z art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ochrona
powierzchni ziemi polega na zapobieganiu ruchom masowym ziemi i ich skutkom. Według art. 3 pkt
32a w/w ustawy ruchy masowe ziemi określone zostały jako powstające naturalnie lub na skutek
działalności człowieka; osuwanie, spełzywanie lub obrywanie powierzchniowych warstw skał,
zwietrzeliny i gleby.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje
uwzględnienie „występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych i określenie „obszarów
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych” w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz nakłada obowiązek określenia „granic
i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego. Ponadto ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska wskazuje starostów jako odpowiedzialnych za prowadzenie rejestru terenów zagrożonych
ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których ruchy te występują (art. 110a). Sposób
ustanawiania w/w terenów oraz metody, zakres i częstotliwość prowadzenia obserwacji na tych
terenach, a także zakres, sposób prowadzenia, formę i układ rejestru został określony w
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji dotyczących
ruchów masowych ziemi.
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Na terenie planu nie stwierdzono występowania terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.
4.3. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE I KLIMAT AKUSTYCZNY
Występujące na terenie gminy źródła zanieczyszczeń powietrza z uwagi na rodzaj wprowadzonych do
środowiska zanieczyszczeń można podzielić na dwie podstawowe grupy powodujące wysoką oraz
niską emisję.
Zanieczyszczenia podstawowe (dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i pył) powstają głównie podczas
spalania paliw w elektrowniach, elektrociepłowniach, kotłowniach lokalnych i zakładach pracy.
Stężenia tych zanieczyszczeń charakteryzują się wyraźną zmiennością w ciągu roku, w sezonie
zimowym następuje wzrost ilości dwutlenku siarki i pyłu. Na jakość powietrza wpływają także
zanieczyszczenia powstające w wyniku procesów technologicznych, emitowane ze źródeł mobilnych
oraz zanieczyszczenia wtórne powstające w wyniku reakcji i przemian związków w zanieczyszczonej
atmosferze. Zanieczyszczenia usuwane są z atmosfery poprzez proces suchego osiadania lub
wymywania przez opady atmosferyczne oraz w wyniku reakcji chemicznych, które prowadza do
powstania innych związków chemicznych zwanych zanieczyszczeniami wtórnymi. Ochrona powietrza
przed zanieczyszczeniem polega na zapobieganiu przekraczania dopuszczalnych stężeń substancji
zanieczyszczających w powietrzu i ograniczaniu ilości lub eliminowaniu wprowadzania do powietrza
tych substancji.
Na jakość powietrza na terenie gminy ma wpływ wiele czynników do których zaliczyć należy:
- strumień zanieczyszczeń powietrza dopływający spoza terenu gminy,
- punktowe źródła emisji z jednostek organizacyjnych,
- punktowe źródła emisji tworzące tzw. niską emisję, jak np. małe kotłownie, piece indywidualnych
gospodarstw domowych,
- emisja powierzchniowa,
- emisja wtórna zanieczyszczeń pyłowych spowodowana warunkami atmosferycznymi i ruchem
pojazdów,
- ruch pojazdów na drogach powodujący emisję zanieczyszczeń „komunikacyjnych”.
Istotne znaczenie dla jakości powietrza ma emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych związana z
ruchem drogowym. Pojazdy samochodowe emitują gazy spalinowe, wytwarzają pyły powstające na
skutek ścierania opon, hamulców na nawierzchni drogowej. W wyniku spalania paliwa przedostają się
do atmosfery zanieczyszczenia gazowe, głównie: dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenki azotu,
węglowodory, aldehydy, tlenki siarki. Powstające pyły zawierają związki ołowiu, kadmu, niklu, miedzi,
a także wyższe węglowodory aromatyczne.
Ilość emitowanych zanieczyszczeń zależy od wielu czynników między innymi od:
- natężenia i płynności ruchu,
- konstrukcji silnika i jego stanu technicznego,
- zastosowania dopalaczy i filtrów,
- rodzaju paliwa,
- parametrów technicznych i stanu drogi.
Średnia ilość emitowanego tlenku węgla wynosi od 3g/km dla samochodów osobowych do 30g/km dla
autobusów i samochodów ciężarowych, tlenków azotu od 0,5 g/km dla samochodów osobowych do
2,5g/km dla ciężarowych i autobusów, węglowodorów odpowiednio od 0,4g/km do 3g/km.
Celem corocznej oceny jakości powietrza dokonywanej przez WIOŚ w Poznaniu jest uzyskanie
informacji o stężeniach zanieczyszczeń na obszarze stref, w tym aglomeracji, w zakresie
umożliwiającym:
1. dokonanie klasyfikacji stref w oparciu o przyjęte kryteria – dopuszczalny poziom substancji
w powietrzu oraz poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji, a także poziom
docelowy i poziom celu długoterminowego − określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska
w sprawie dopuszczalnych poziomów. Klasyfikacja stanowi podstawę do podjęcia decyzji o
potrzebie działań na rzecz poprawy jakości powietrza w strefie (opracowanie programów ochrony
powietrza);
2. wskazanie prawdopodobnych przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń
w określonych rejonach; Określenie przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń,
w rozumieniu wskazania źródeł emisji odpowiedzialnych za zanieczyszczenie powietrza w danym
rejonie, często wymaga przeprowadzenia złożonych analiz, z wykorzystaniem obliczeń za pomocą
modeli matematycznych. Analizy takie stanowią element programu ochrony powietrza;
3. wskazanie potrzeb w zakresie wzmocnienia istniejącego systemu monitoringu i oceny. W trakcie
oceny rocznej prowadzona jest analiza pod kątem wskazań do reorganizacji systemu monitoringu
w województwie.
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Ocena i wynikające z niej działania odnoszone są do obszarów nazywanych strefami. Na potrzeby
rocznej oceny jakości środowiska w województwie wielkopolskim strefę stanowi:
– aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy,
– miasto o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy,
– pozostały obszar województwa.
Oceny dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów:
– ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi,
– ustanowionych ze względu na ochronę roślin.
Podstawę klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oceny jakości powietrza stanowi:
• dopuszczalny poziom substancji w powietrzu,
• dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji,
• poziom docelowy,
• poziomy celów długoterminowych.
Zgodnie z zapisem w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wykorzystaniem wyników oceny
wyróżniamy następujące poziomy agregacji wyników klasyfikacji stref:
1. klasyfikację według parametrów – dokonywaną oddzielnie dla każdego zanieczyszczenia, z
uwzględnieniem różnych czasów uśredniania stężeń dopuszczalnych oraz norm dla obszarów
wydzielonych (ochrony uzdrowiskowej),
2. klasyfikację według zanieczyszczeń – dokonywaną przez przypisanie każdej strefie jednej klasy dla
każdego zanieczyszczenia, tzw. klasy wynikowej (oddzielnie ze względu na ochronę zdrowia i ze
względu na ochronę roślin). Klasa wynikowa strefy dla danego zanieczyszczenia odpowiada
najmniej korzystnej spośród uzyskanych z klasyfikacji według parametrów dla tego
zanieczyszczenia.
Wynikiem oceny, zarówno pod kątem kryteriów dla ochrony zdrowia jak i kryteriów dla ochrony roślin,
dla wszystkich substancji podlegających ocenie, jest zaliczenie strefy do jednej z poniższych klas:
• do klasy A – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio
poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych;
• do klasy B – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne,
lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji;
• do klasy C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne,
poziomy docelowe powiększone o margines tolerancji, a w przypadku gdy margines tolerancji nie
jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe;
• do klasy D1 – jeżeli poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego;
• do klasy D2 – jeżeli poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego.
Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń występujących na jej obszarze i
wiąże się z wymaganiami dotyczącymi działań na rzecz poprawy jakości powietrza lub na rzecz
utrzymania tej jakości.
W województwie wielkopolskim wszystkie strefy stanowią obszary zwykłe – obszary stref niebędące
obszarami ochrony uzdrowiskowej.
Powiat kolski, na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r.
w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza ( Dz. U. z 2012 r. poz. 914), znajduje
się w strefie PL 3003.
W roku 2020 dla obszaru województwa wielkopolskiego przeprowadzono roczną ocenę jakości
powietrza atmosferycznego dotyczącą roku 2019.
Ocena jakości powietrza. W wyniku rocznej oceny jakości powietrza:
• pod kątem ochrony roślin oceniono strefę wielkopolską, którą zaliczono do klasy A – dla wszystkich
ocenianych parametrów (dwutlenku siarki, tlenków azotu i ozonu), tylko dla ozonu - dla poziomu celu
długoterminowego – D2.
• pod kątem ochrony zdrowia strefę wielkopolską sklasyfikowano do klasy A dla parametrów: SO2,
NO2, CO, benzen, ozon (w wyłączeniem poziomu długoterminowego – D2), ołowiu, arsenu, kadmu i
niklu w pyle PM10. Dla pyłu PM10 sklasyfikowano strefę dla klasy C dla czasu uśredniania 24godzinnego oraz klasy A dla rocznego czasu uśredniania) W zakresie pyłu PM 2,5 – sklasyfikowano
strefę do klasy A.
Zarząd Województwa Wielkopolskiego przygotował programy naprawcze mające na celu osiągnięcie
poziomu docelowego substancji w powietrzu. Programy te zostały przyjęte uchwałami Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego w sprawie ochrony powietrza. Spośród ww. programów gminy dotyczy
Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej (uchwała nr XXI/391/20 Sejmiku Woj.
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Wielkopolskiego z 12 lipca 2020 r. – Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r., poz. 5954) Zgodnie z
programem gmina powinna podejmować działania naprawcze, w szczególności dotyczące stosowania
w indywidualnych systemach grzewczych nośników niepowodujących nadmiernej emisji
zanieczyszczeń, takich jak: olej opałowy, gaz, a także stosowania do celów grzewczych energii
elektrycznej oraz odnawialnych źródeł energii. W przypadku stosowania indywidulanych systemów
grzewczych opalanych paliwami stałymi wskazane jest stosowanie wysokosprawnych kotłów. Ponadto
zaleca się budowę i rozbudowę sieci ciepłowniczych zapewniających podłączenie nowych
użytkowników, a także zapewnienie „przewietrzania’ terenów ze szczególnym uwzględnieniem
terenów o gęstej zabudowie oraz zwiększenie powierzchni terenów zielonych ( nasadzenia drzew i
krzewów).
Kłodawa znajduje się w regionie konińskim, narażonym na zanieczyszczenia związane ze spalaniem
węgla brunatnego. Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A. to drugi pod względem
wielkości producent energii elektrycznej z węgla brunatnego w Polsce. Od 2005 roku elektrownie ZE
PAK S.A. posiadają koncesję na współspalanie biomasy, a tym samym zgodę na produkcję „zielonej
energii”. W wyniku podejmowanych inwestycji proekologicznych istotnie zredukowano emisję pyłu
oraz SO2 i NOx, co potwierdza stały monitoring powietrza atmosferycznego prowadzony na dwóch
stacjach automatycznych pomiarów jakości powietrza, zlokalizowanych przy elektrowni Adamów i w
Piotrkowicach. Badane są następujące substancje: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, ozon
oraz pył zawieszony PM10. W roku 2014 wyniki pomiarów na żadnym z wymienionych stanowisk nie
przekraczały wymaganych prawem norm (tabele 1–4).
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W celu podjęcia działań prowadzących do ograniczenia emisji zanieczyszczeń na terenie gminy
w 2015 r. opracowano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. W dokumencie tym zaplanowano działania
na rzecz zrównoważonego rozwoju, które pozwolą osiągnąć długofalowe korzyści środowiskowe,
społeczne i ekonomiczne. Przedstawione cele operacyjne realizują określoną wizję gminy w zakresie
zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia
nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
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KLIMAT AKUSTYCZNY
Miarą jakości klimatu akustycznego jest nie przekraczanie dopuszczalnego poziomu hałasu
określonego w załącznikach do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t. j. Dz. U. z 2014r poz. 112).
Rozporządzenie określa dopuszczalne poziomy dźwięku w zależności od przeznaczenia terenu i
źródeł hałasu. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne
grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków
powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki
mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska oraz wskaźnikami L
DWN i L N dla polityki długookresowej:
Od dróg i linii kolejowych:
Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
 w odniesieniu do jednej doby w przedziale 16 godzin – 61dB, w przedziale 8 godzin – 56 dB,
 dla polityki długookresowej wynoszą w przedziale czasowym równym wszystkim dobom w roku - 64
dB i w przedziale czasowym równym wszystkim porom nocy - 59dB.
Dla terenów zabudowy zagrodowej i mieszkaniowo-usługowej:
 w odniesieniu do jednej doby w przedziale 16 godzin – 65dB, w przedziale 8 godzin – 56 dB,
 dla polityki długookresowej w przedziale czasowym równym wszystkim dobom w roku - 68 dB i w
przedziale czasowym równym wszystkim porom nocy - 59dB.
Od pozostałych źródeł hałasu:
Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

 w odniesieniu do jednej doby w przedziale 8 godzin najmniej korzystnym po sobie następującym –
50dB, w przedziale 1 najmniej korzystnej godziny nocy – 40dB,
 dla polityki długookresowej w przedziale czasowym równym wszystkim dobom w roku 50dB i w
przedziale czasowym równym wszystkim porom nocy - 40dB.
Dla terenów zabudowy zagrodowej i mieszkaniowo-usługowej:
 w przedziale 8 godzin najmniej korzystnym po sobie następującym – 55dB, w przedziale 1 najmniej
korzystnej godziny nocy – 45dB,
 dla polityki długookresowej w przedziale czasowym równym wszystkim dobom w roku 55dB i w
przedziale czasowym równym wszystkim porom nocy - 45dB.
Sieć komunikacyjną gminy stanowi droga krajowa nr 92 Warszawa – Poznań, droga wojewódzka nr
263 Somoplno – Babiak – Kłodawa - Dąbie, drogi powiatowe, drogi gminne i drogi wewnętrzne.
Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez
zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. 2011 nr 140
poz.824 ze zm.) dla drogi krajowej i linii kolejowej powinny być prowadzone okresowe pomiary
poziomów substancji lub energii w środowisku. Prowadzi się je dla wyznaczenia wartości: poziomów
hałasu w środowisku, wyrażonych wskaźnikami LAeq D i LAeq N, obejmujących okres co najmniej jednej
doby, wprowadzanego w związku z eksploatacją:
a) dróg publicznych o średniorocznym natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów lub o procentowym
udziale pojazdów ciężkich w potoku ruchu powyżej 20%, w przypadku średniego dobowego ruchu
przekraczającego 5 tys. pojazdów,
b) linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 tys. pociągów rocznie.
Badania te powinny być przeprowadzane co 5 lat.
Średni dobowy ruch pojazdów na drodze nr 92, na odcinku Kłodawa – Chodów w roku 2015 wyniósł
5345 pojazdów. Na terenie nie prowadzono badań hałasu, stąd analizy zagrożenia hałasem dokonano
na podstawie porównania. Monitoring hałasów komunikacyjnych w roku 2017 prowadzono między
innymi w Gostyniu, przy ulicy ul. Emilii Plater 5, na linii zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Badano
tam hałas krótkotrwały, pochodzący od ul. Leszczyńskiej – drogi krajowej nr 12. Na drodze krajowej nr
12 na odcinku „Gostyń – przejście” w roku 2015 średni dobowy ruch pojazdów silnikowych wyniósł
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7743 pojazdów (o 2398 pojazdów na dobę więcej niż na badanym odcinku drogi krajowej nr 92
w gminie Kłodawa, obciążenie ruchem w Kłodawie wynosiło w roku 2015 69% obciążenia w Gostyniu)
Badanie przeprowadzono na linii zabudowy – w odległości 25 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi
krajowej. Wyniki pomiarów oceny krótkookresowego poziomu hałasu nie wykazały przekroczenia dla
terenów mieszkaniowo-usługowych.
W bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 92 projektuje się wyłącznie teren usługowy 2U,
w obrębie Kłodawa przedstawiony na załączniku nr 18. Teren ten jest aktualnie od strony drogi
krajowej zabudowany budynkiem usługowym.
Tereny podlegające ochronie akustycznej przylegające do drogi wojewódzkiej znajdują się terenie
przedstawionym na załączniku: nr 1 w obrębie Bierzwienna Długa Kolonia oraz na załączniku nr 10
w obrębie Luboniek. Wg generalnego pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich wykonanego w 2010 r.
na drodze wojewódzkiej nr 263 odcinku Bugaj – Kłodawa średni dobowy ruch pojazdów wyniósł 1981
pojazdów w tym motocykle – 61, samochody osobowe i mikrobusy – 1525, lekkie samochody
ciężarowe, dostawcze – 149, samochody ciężarowe bez przyczep – 85, samochody ciężarowe
z przyczepami – 101, autobusy – 22, ciągniki rolnicze – 38.
W roku 2015 r. na tym samym odcinku średni dobowy ruch pojazdów wyniósł 1453 pojazdów
w tym motocykle – 25, samochody osobowe i mikrobusy – 1137, lekkie samochody ciężarowe,
dostawcze – 102, samochody ciężarowe bez przyczep – 48, samochody ciężarowe z przyczepami –
116, autobusy – 13, ciągniki rolnicze – 12. Ruch na tym odcinku drogi maleje, nieznacznie wrasta
tylko ruch samochodów ciężarowych z przyczepami.
Poziom ruchu na tej drodze wojewódzkiej 263 jest nieduży, nie wymaga prowadzenia przez zarządcę
badań hałasu, dlatego analizę zagrożenia hałasem przeprowadza się poprzez porównanie z drogą
wojewódzką nr 473
Mapy akustyczne dla odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 po której przejeżdża powyżej 3 mln pojazdów
rocznie dla powiatu kolskiego wykonał Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.
Opracowanie objęło drogę wojewódzką 473 na odcinku od km 0+000 do km 1+000, na terenie miasta
Koła, na odcinku, na którym średni dobowy ruch pojazdów wyniósł 11.272 pojazdów. W ramach
opracowania, analizą objęto pas terenu o szerokości 2 x 600 m, położony po obu stronach
analizowanego odcinka drogi tj. ul. Dąbska.

Mapa terenów zagrożonych hałasem Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kolskiego na lata 20132016.

W ramach prac nad niniejszą mapą akustyczną zostały wykorzystane pomiary hałasu wykonane
w ramach generalnego pomiaru ruchu. Na analizowanym odcinku drogi wojewódzkiej pomiary
wykonano w m. Koło, przy ul. Dąbskiej 2 dnia 04.08.2010r. w punkcie o współrzędnych
geograficznych: N 52 12´05,68´´, E 18 38´53,52´´.
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Wg pomiaru ruchu na drodze wojewódzkiej nr 473 w mieście Kole w roku 2010 średni dobowy ruch
pojazdów wyniósł 11.272 pojazdów w tym motocykle 112, samochody osobowe i mikrobusy – 9288
lekkie samochody ciężarowe, dostawcze – 845, samochody ciężarowe bez przyczep – 349,
samochody ciężarowe z przyczepami – 575, autobusy – 79, ciągniki rolnicze – 23. Pomiar
prowadzono w odległości 10m od drogi. W porze dziennej równoważny poziom hałasu wyniósł:
65,8dB, w porze nocnej 60,6dB. Badanie przeprowadzono w centrum miasta Koła.
Porównując obciążenie ruchem, które na drodze wojewódzkiej nr 263 w roku 2015 wynosi ok. 12,9%
obciążenia ruchem na drodze 473 (w roku 2010) można wywieść twierdzenie, iż na terenie objętym
planem położonym przy drodze wojewódzkiej nr 263 przy poziomie ruchu z 2015 r. hałas nie powinien
przekroczyć wymagań określonych w rozporządzeniu. Planowane tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej nie są aktualnie zagrożone hałasem pochodzącym od drogi wojewódzkiej nr 263.
Tereny objęte opracowaniem podlegające ochronie akustycznej pozbawione jest przemysłowych
źródeł emisji hałasu mogących znacząco wpływać na warunki akustyczne.
Politykę Unii Europejskiej w dziedzinie walki z hałasem określa dyrektywa 2002/49/WE w sprawie
oceny i zarządzania hałasem w środowisku. Według art. 112 ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska,
w szczególności poprzez:
- utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub, co najmniej na tym poziomie,
- zmniejszanie poziomu hałasu, co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.
Kontrole przez służby WIOŚ instalacji emitujących nadmierny hałas do środowiska w znacznej mierze
wymuszają na podmiotach inwestowanie w urządzenia ograniczające jego emisje (tłumiki, obudowy
dźwiękoszczelne, przenoszenie instalacji do innego obiektu, skrócenie czasu pracy urządzeń).
Źródłem hałasu na terenie gminy są także elektrownie wiatrowe.
Dla elektrowni Vestas SV 90 (2MW) oraz Enercon E82 (2 MW) hałas w otoczeniu (w odległości ok.
50m) wynosi średnio do ok. 50 dBA w odległości ok. 230 m przy maksymalnym obciążeniu elektrowni
jest już mniejszy niż 45 dBA.
Dla elektrowni Enercon E40 hałas w otoczeniu (w odległości ok. 50m) wynosi średnio do ok. 50 dBA,
w odległości powyżej 100 m jest już mniejszy niż 45 dBA.
4.4. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. definiuje pola elektromagnetyczne jako
„pole elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0Hz do 300GHz”.
Takie rodzaje promieniowania mogą występować wszędzie: w domu, miejscu pracy i wypoczynku.
Źródłem tego promieniowania są stacje radiowe, telewizyjne i telefonii komórkowej, medyczne
urządzenia diagnostyczne i terapeutyczne, urządzenia przemysłowe i gospodarstwa domowego
(kuchenki mikrofalowe) oraz systemy przesyłowe energii elektrycznej. Z punktu widzenia ochrony
środowiska istotne znaczenie mają urządzenia radiokomunikacji rozsiewczej; stacje nadawcze
radiowe, telewizyjne i telefonii komórkowej, które emitują do środowiska fale elektromagnetyczne
wysokiej częstotliwości w postaci radiofal o częstotliwości od 0,1 – 300 MHz i mikrofal od 300 do 300
000 MHz.
Zagadnienia ochrony ludzi i środowiska przed promieniowaniem elektromagnetycznym są
uregulowane przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa budowlanego, prawa ochrony
środowiska, zagospodarowania przestrzennego i przepisami sanitarnymi. Ochrona przed polami
elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez utrzymanie
poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach,
przez zmniejszenie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są
one dotrzymane.
Stosownie do określonych zasad ochrony i wyznaczania obszarów oddziaływania wokół linii
elektroenergetycznych przyjmuje się piętnastometrowy pas technologiczny od rzutu poziomego
skrajnego przewodu napowietrznych linii wysokiego napięcia 110 kV, pięciometrowy pas
technologiczny od rzutu poziomego skrajnego przewodu napowietrznych linii średniego napięcia 15
kV oraz trzymetrowy pas technologiczny od rzutu poziomego skrajnego przewodu napowietrznych linii
niskiego napięcia 0,4 kV.
Wyznaczony pas technologiczny dla istniejących na terenie linii zabezpiecza tereny sąsiadujące przed
ponadnormatywnym promieniowaniem elektromagnetycznym. Możliwość realizacji zabudowy we
właściwej odległości od linii elektroenergetycznych zależy od wielu czynników między innymi od
rodzaju izolacji zastosowanych przewodów, obciążenia wiatrem, elementów konstrukcyjnych sieci
oraz budynków, maksymalnej temperatury przewodu, obciążenia oblodzeniem , warunków lokalnych.
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Dla istniejących na terenie linii obowiązują:
- Polska Norma PN-E-05100-1:1998 – Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa – obecnie nie aktualna lecz wg tej normy projektowane były wszystkie linie napowietrzne
istniejące na terenie planu,
- Polska Norma PN-EN 50423-1:2007 – Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego
powyżej 1kV do 45kV włącznie. Część 1: Wymagania ogólne.
Na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową składowa elektryczna (E) pola
elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz nie może przekraczać 1 kV/m, a składowa
magnetyczna 60 A/m (natężenie pola magnetycznego), zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U.
Nr 192, poz. 1883).
Norma PN-E-05100-1:1998określa bardzo szczegółowe wymagania dotyczące odległości
elektroenergetycznych linii napowietrznych o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV od innych linii,
obiektów i urządzeń budowlanych. Norma ta określa odległości minimalne między konstrukcjami
wsporczymi lub uziomami słupów linii elektroenergetycznej a kablem linii telekomunikacyjnej:
1. 50 m - w przypadku linii elektroenergetycznych pracujących w układzie z bezpośrednio uziemionym
punktem zerowym,
2. 5 m - w przypadku linii elektroenergetycznych pracujących w układzie z izolowanym punktem
zerowym lub linii skompensowanych, mających konstrukcje wsporcze stalowe, betonowe lub
drewniane uziemione,
3. 0,8 m - w przypadku linii elektroenergetycznych pracujących w układzie z izolowanym punktem
zerowym, linii skompensowanych mających konstrukcje wsporcze drewniane i nieuziemione oraz linii
do 1kV, niezależnie od rodzaju konstrukcji wsporczych.
Norma ustala odległości minimalne nieuziemionych linii o napięciu do 1kV przy największym zwisie,
w określonych warunkach pogodowych:
1. 1 m - od każdej dostępnej części budynku, konstrukcji lub krawędzi dachu,
2. 0,75 m - od krawędzi dachu, jeżeli przewód jest izolowany,
3. 0,2 m - od trudno dostępnej części budynku, jeżeli przewód jest zawieszony na wysięgnikach
ściennych, a rozpiętość przęsła wynosi do 20 m.
4. 2,5 m - w kierunku pionowym w górę, oraz 1,5 m - w kierunku pionowym w dół i poziomym - od
każdej łatwo dostępnej części budynku, np. parapetu okna, podłogi balkonu (nie dotyczy dachu,
który nie służy za taras).
W inny sposób norma ustala odległości minimalne od budynku przewodu nieuziemionego linii
elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1kV przy określonych warunkach pogodowych, gdyż
wprowadza wzór na obliczanie każdorazowo takiej odległości (w m):
a) od każdej trudno dostępnej części budynku oraz od krawędzi dachu:
1+b/2+U/150
b) od każdej łatwo dostępnej części budynku, z wyjątkiem krawędzi dachu nie służącego za taras:
2+b/2+U/150
gdzie: b- odległość między przewodami linii elektroenergetycznej odmierzona według warunków
określonych w normie,
U - napięcie znamionowe linii elektroenergetycznej (kV).
Odległość przewodu uziemionego linii elektroenergetycznej przy największym zwisie, w określonych
warunkach pogodowych, powinna wynosić co najmniej:
1. 0,75 m - od każdej trudno dostępnej części budynku,
2. 0,2 m - od trudno dostępnej części budynku, jeżeli przewód jest zawieszony na wysięgnikach
ściennych przy rozpiętości przęsła do 20 m,
3. 0,75 m - od krawędzi dachu nie służącego za taras, jeżeli na odcinku zbliżenia przewód znajduje
się na poziomie wyższym niż ta krawędź.
Norma określa maksymalne odległości zbliżenia linii elektroenergetycznych o napięciu do 1kV (przy
największym zwisie normalnym) do rurociągu naziemnego z materiałem niepalnym:
1. 2,5 m - pionowo w górę,
2. 1,5 m - pionowo w dół lub poziomo w bok.
Natomiast odległość pozioma przewodów linii elektroenergetycznej o napięciu powyżej 1 kV od
rurociągu naziemnego na konstrukcji wsporczej z materiałów niepalnych powinna wynosić co
najmniej:
a) 2+b/2+U/150 - przy największym zwisie normalnym,
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b) 1+U/150 - przy zwisie w warunkach pogodowych określonych w normie.
Warunki zbliżenia linii elektroenergetycznych od dróg kołowych zostały sprowadzone do warunku
ustawiania słupów wsporczych tak, aby odległość krawędzi fundamentu słupa od granicy pasa
drogowego drogi kołowej I, II i III rzędu wynosiła co najmniej 5 m.
Odległość pozioma przewodów linii elektroenergetycznych od linii kolejowych użytku publicznego
powinna wynosić co najmniej:
a) 5 m - w przypadku linii do 1kV, z dopuszczalnym zmniejszeniem do 3 m w razie szczególnych
trudności,
b) 5+U/150 - w przypadku linii o napięciu powyżej 1kV.
Norma określa zasady prowadzenia napowietrznych linii elektroenergetycznych przez lasy i w pobliżu
drzew. Odległość przewodów od korony drzew powinna wynosić co najmniej:
a) 1 m - w przypadku linii o napięciu do 1kV,
b) 2,5+U/150 - w przypadku linii o napięciu wyższym niż 1kV.
Norma ustaliła zasady prowadzenia elektroenergetycznych linii napowietrznych w pobliżu budowli
zawierających materiały łatwo palne lub wybuchowe:
trasa linii powinna przechodzić w odległości co najmniej 1,5-krotnej wysokości największego słupa
zbliżenia od słupa linii do stacji paliw płynnych (budynku, zbiornika, pomp) odległość powinna wynosić
co najmniej 50 m.

W celu dokładnego określenia wielkości problemu zanieczyszczenia środowiska polami
elektromagnetycznymi, niezbędna jest przede wszystkim dokładna inwentaryzacja źródeł pól
elektromagnetycznych, a także prowadzenie w ramach monitoringu szerokopasmowych pomiarów
widma pól elektromagnetycznych.
Począwszy od roku 2008 monitoring pól elektromagnetycznych realizowany jest w oparciu o
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zakresu i sposobu
prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221
poz.1645). Zgodnie z tym rozporządzeniem monitoring pól elektromagnetycznych polega na
wykonywaniu w cyklu trzyletnim pomiarów natężenia składowej elektrycznej pola w 135 (po 45 na rok)
punktach pomiarowych rozmieszczonych równomiernie na obszarze województwa wielkopolskiego.
Punkty wybiera się w miejscach dostępnych dla ludności usytuowanych:
− w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tysięcy,
− w pozostałych miastach,
− na terenach wiejskich.
Dla każdej z powyższych grup terenów wybiera się po 15 punktów, dla każdego roku kalendarzowego.
Pomiary wykonuje się w odległości nie mniejszej niż 100 metrów od źródeł emitujących pola
elektromagnetyczne. Celem pomiarów wykonywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
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Środowiska w Poznaniu było wyłącznie określenie poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku
w miejscach dostępnych dla ludności.
Na terenie gminy Kłodawa umieszczono punkt pomiarowy badań poziomu pól
elektromagnetycznych w środowisku, prowadzonych przez WIOŚ w Poznaniu w ramach
Państwowego Monitoringu Ochrony Środowiska w roku 2018. W roku 2019 nie prowadzono badań w
Kłodawie. W województwie podobnie jak w latach ubiegłych w roku 2019 w żadnym z punktów
pomiarowych w Wielkopolsce nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego (7V/m dla
zakresu częstotliwości od 3 MHz do 300 GHz).
Na terenach objętych planem znajdują się sieci dystrybucyjne 110 kV, 15 kV oraz 0,4kV.
Sieci dystrybucyjne są w zarządzie ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu. Z uwagi na niewielki
zasięg oddziaływania sieci niskiego napięcia i częste zmiany w ich przebiegu, sieci niskiego napięcia nie
wskazano na rysunku planu. W celu zabezpieczenia przed negatywnym oddziaływaniem pól
elektromagnetycznych, zabezpieczeniem bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych miejsca
dostępne dla ludności oraz tereny przeznaczone pod zabudowę należy wyznaczyć wyłącznie na
terenie, na którym nie są przekroczone dopuszczalne poziomy pola elektromagnetycznego określone
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych
poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883) W granicach pasów technologicznych obowiązują
także przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz.
401) Tereny należy zagospodarować z uwzględnieniem tych przepisów lub należy zmienić przebieg
linii elektroenergetycznej. Ograniczenia w zagospodarowaniu terenu w granicach pasów
technologicznych obowiązują do czasu istnienia linii energetycznych napowietrznych. W celu
zabezpieczenia przed negatywnym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, zabezpieczeniem
bezpieczeństwa
wykonywania robót
budowlanych wskazuje
się pasy
wzdłuż
linii
elektroenergetycznych w odległości 15 m od rzutu poziomego skrajnych przewodów napowietrznych
linii wysokiego napięcia 110 kV, 5 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu napowietrznych linii
średniego napięcia 15 kV oraz 3 m od rzutu poziomego skrajnego przewody napowietrznych linii
niskiego napięcia 0,4 kV. Dla terenów znajdujących się w granicach podanych wielkości wydziela się
pasy technologiczne, w których obowiązują ograniczenia w lokalizacji obiektów budowlanych,
ograniczenia w zakresie prowadzenia prac budowlanych, używania sprzętu oraz nasadzeń zieleni.
Przez pas technologiczny linii elektroenergetycznej należy rozumieć obszar, w granicach którego
zamyka się ponadnormatywne oddziaływanie tej linii w zakresie emisji pola elektromagnetycznego.
Ograniczenia w korzystania z pasów technologicznych wynikają z obowiązujących norm oraz
przepisów, są zależne od rodzaju użytych do ich budowy kabli (od poziomu obostrzenia) i wymagają
indywidulanego wyznaczenia dla każdego przypadku. Zagospodarowanie terenu i zabudowę
w zbliżeniu do linii elektroenergetycznych dystrybucyjnych zaleca się uzgadniać z właścicielem sieci.
Ograniczenia w zagospodarowaniu terenu w granicach pasów technologicznych obowiązują do czasu
istnienia linii energetycznych napowietrznych.
4.5. SZATA ROŚLINNA, ZWIERZĘTA, GLEBY
SZATA ROŚLINNA
Walory przyrodnicze gminy, ze względu na jej rolniczy charakter, są niewielkie. W strukturze
użytkowania przestrzeni rolnej przeważają grunty orne. Cechą ekosystemu rolnego nazywanego
agrocenozą jest ujednolicenie struktury gatunkowej roślin oraz występowanie chwastów
konkurujących z roślinami uprawnymi. Tereny rolnicze urozmaicają grupy zadrzewień i zakrzewień
zajmujących zazwyczaj niewielkie powierzchnie. Zgrupowania drzew występują również w postaci
przydrożnych szpalerów tworząc pozytywny akcent krajobrazowy. Największa aleja zbudowana z lipy
występująca w rejonie Krzykos została objęta ochroną w postaci pomnika przyrody. Na terenach
zagospodarowanych rolniczo uprawiane są również drzewa i krzewy owocowe w sadach, ponadto
w ogrodach przydomowych uprawiane są różne gatunki warzyw.
Najcenniejsze przyrodniczo obszary to nieliczne w północno - zachodniej części gminy kompleksy
leśne, jeziora, doliny rzeczne oraz założenia zieleni urządzonej w postaci podworskich parków
i skwerów. Na terenie gminy znajduje się 13 parków w tym 9 podworskich o powierzchni od 3 do 7 ha.
Ich stan jest zróżnicowany. Na terenie gminy prowadzone są badania populacji ptaków.
Na terenach objętych planem nie stwierdzono występowania roślin i grzybów chronionych.
W przypadku ich odkrycia należy postępować zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególności z
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
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Zwierzęta
Gmina nie posiada kompleksowej inwentaryzacji przyrodniczej zasobów przyrodniczych, co nie
pozwala scharakteryzować występujących na terenie gminy zwierząt. Informacji na temat
występowania ptaków i nietoperzy dostarcza monitoring wykonany na potrzeby inwestycji polegającej
na budowie elektrowni wiatrowej w Dębinie. Badania obejmowały niewielki w skali gminy wycinek
terenu. Wyniki te mogą jednak w pewnym stopniu być reprezentatywne dla świata zwierzęcego w
gminie, ze względu na jej jednolity charakter. Stwierdzono występowanie niewielu gatunków ptaków
należących głównie do przedstawicieli ornitofauny związanej z uprawami rolnymi. Są to gatunki takie
jak: skowronek, jaskółki, pliszka żółta. Wśród ptaków drapieżnych zaobserwowano przeloty kruka,
myszołowa, błotniaka łąkowego i stawowego. Wśród przedstawicieli chiropterofauny stwierdzono
występowanie 8 gatunków. Największą grupę stanowią gatunki pospolite i synantropijne. Najliczniej
występują karlik malutki i mroczek późny. Większej koncentracji nietoperzy będzie można oczekiwać
na terenach zadrzewionych i lasach, a także przy zbiornikach wodnych, które mogą stanowić dla nich
potencjalne miejsca żerowania. Występowaniu zwierząt na terenie gminy sprzyja obecność kęp
śródpolnych zadrzewień, a także licznie występujące oczka wodne, w szczególności w jej północnej
części, w zalewni rzeki Noteci. Stawy są potencjalnym miejscem życia płazów.
Rzeka Rgilewka jest dopływem Warty, której dolina jest objęta siecią ekologiczną Natura 2000. Tereny
objęte planem znajdują się najbliżej w odległości ok. 12 km od granicy obszaru Natura 2000 „Dolina
Środkowej Warty”.
Gmina Kłodawa znajduje się poza obszarami ważnymi dla ptaków na terenie województwa
wielkopolskiego wg opracowania „Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na
terenie województwa wielkopolskiego” Przemysława Wylegały, Stanisława Kuźniaka, Pawła T. Dolaty.

Lokalizacja obszarów ważnych dla ptaków na terenie województwa wielkopolskiego wg opracowania
„Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie województwa
wielkopolskiego” Przemysław Wylegała, Stanisław Kuźniak, Paweł T. Dolata
1 – Dolina górnej Gwdy, 2 – Pola koło Nadarzyc, 3 – Poligon Okonek, 4 – Puszcza nad Gwdą, 5 – Jezioro
Sławianowskie oraz Bagno Kocuńskie, 6 – Jezioro Kleszczynek, 7 – Bagna koło Wysokiej, 8 – Dolina Noteci, 9 –
Puszcza nad Drawą, 10 – Stawy w Oleśnicy, 11 – Puszcza Notecka, 12 – Jezioro Kaliszańskie, 13 – Stawy w
Łukowie i Jezioro Czeszewskie, 14 – Jeziora koło Wągrowca (Rgielskie, Bracholińskie, Łeknieńskie), 15 – Pola w
okolicach Lwówka, 16 – Jezioro Zgierzynieckie, 17 – Jezioro Bytyńskie, 18 – Dolina Ostrorogi, 19 – Dolina
Samicy i stawy w Objezierzu, 20 – Dolina Małej Wełny koło Kiszkowa, 21 – Lednicki Park Krajobrazowy, 22 –
Jezioro Wierzbiczańskie, 23 – Jeziora Ostrowickie i Popielowskie, 24 – Jezioro Kamienieckie, 25 – Jeziora
Powidzkie i Skorzęcińskie, 26 – Ostoja Nadgoplańska, 27 – Jeziora konińskie, 28 – Jezioro Niepruszewskie, 29 –
Jezioro Strykowskie, 30 – Stawy w Manieczkach, 31 – Stawy w Grzybnie, 32 – Ostoja Rogalińska, 33 – Dolina
Średzkiej Strugi i pola koło Bieganowa, 34 – Dolina Moskawy koło Nietrzanowa, 35 – Stawy w Miłosławiu, 36 –
Bagna koło Biechowa, 37 – Dolina Środkowej Warty, 38 – Dolina Neru, 39 – Zbiornik Jeziorsko, 40 – Zbiornik
Wonieść, 41 – Pojezierze Sławskie, 42 – Wielki Łęg Obrzański, 43 – Jezioro Łoniewskie, 44 – Jezioro
Świerczyńskie Wielkie, 45 – Tarnowskie Łąki, 46 – Dolina Rowu Polskiego koło Robczyska, 47 – Dolina Rowu
Polskiego koło Pudliszek, 48 – Rów Wyskoć, 49 – Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry, 50 – Wielkopolska część
Doliny Baryczy, 51 – Stawy Rybin, 52 – Dolina Gniłej Baryczy, 53 – Dolina Prosny, 54 – Zbiornik Pokrzywnica
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(Szałe), 55 – Dolina Obry koło Jaraczewa, 56 – Żerkowsko–Czeszewski Park Krajobrazowy od Warty na
południe, 57 – Stawy Marchwacz, 58 – Stawy Czajków, 59 – Stawy koło Krotoszyna, 60 – Dąbrowy
Krotoszyńskie, 61 – Pola koło Baszkowa, 62 – Zbiornik Piaski–Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim, 63 – Łąki
koło Bralina, 64 – Torfowiska Świerczyna, 65 – Zbiornik Roszki, 66 – Zbiornik Przykona, 67 – Jeziora Dolskie.

Na terenie objętym planem nie stwierdzono występowania zwierząt podlegających ochronie.
W przypadku ich odkrycia należy postępować zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególności
z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Niewielka część północna obszaru gminy znajduje się na Goplańsko-Kujawskim obszarze
chronionego krajobrazu.
Goplańsko – Kujawski Obszar Chronionego Krajobrazu utworzony uchwałą Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Koninie nr 53 z dnia 29.01.1986 roku (Dz. Urz. Woj. Konińskiego Dz. Urz. z 1986 r. Nr 1,
poz. 2) w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie Województwa Konińskiego i
zasad korzystania z tych obszarów. Obszar został utworzony w celu ochrony obszaru zbliżonego do
stanu naturalnego oraz zapewnienia społeczeństwu warunków niezbędnych dla regeneracji sił w
środowisku reprezentującym korzystne właściwości dla rozwoju turystyki i wypoczynku. Uchwałę
zmieniono Rozporządzeniem Nr 14 Wojewody Konińskiego z dnia 23.07.1998 r. zmieniającym
uchwałę w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i
zasad korzystania z tych terenów (Dz. Urz. Woj. Konińskiego Dz. Urz. z 1998 r. Nr 28/98, poz. 144)
Goplańsko - Kujawski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje swoim zasięgiem niewielką część
gminy. Goplańsko-Kujawski obszar chronionego krajobrazu zajmuje łącznie powierzchnię 68.012,02
ha i położony jest w województwach kujawsko-pomorskim oraz wielkopolskim. Specyfiką tego obszaru
jest urozmaicona rzeźba terenu, kształtowana przez liczne wzniesienia i formy rynnowe ukształtowane
w okresie zlodowacenia środkowopolskiego i zlodowacenia bałtyckiego. O walorach krajobrazowych
decydują urozmaicona rzeźba terenowa, z licznymi jeziorami i dolinami rzecznymi oraz z niewielkimi
lasami (grądy ubogie i żyzne, łęgi wiązowo-jesionowe oraz dąbrowy)

Goplańsko-Kujawski obszar chronionego krajobrazu na terenie gminy Kłodawa
Na terenie objętym planem nie stwierdzono występowania zwierząt podlegających ochronie.
W przypadku ich odkrycia należy postępować zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególności
z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Pomniki przyrody
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Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska
o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz
odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych
rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki,
jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
Na terenie gminy znajdują się dwa pomniki przyrody:
 Aleja lipowa - Lipa drobnolistna (50 drzew) przy drodze w kierunku parku w Krzykosach od 200
do 300 cm obwodu pni. Uchwałą NR XXXII/189/2016 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22
grudnia 2016 r. w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody,
zniesiono pomnik przyrody ustanowiony dla drzewa - gatunek lipa drobnolistna o obwodzie pnia
265 cm (mierzony na wysokości 130 cm), rosnącego w pasie drogowym drogi gminnej na działce
nr 320/1, obręb Krzykosy, wchodzącego w skład Alei Lipowej ustanowionej Komunikatem
Wojewody Konińskiego z dnia 5 listopada 1979 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz.
Urz. WRN w Koninie Nr 6 poz. 83 z 17 grudnia 1979 r.).
 (2 drzewa) Park Górnika w Kłodawie 450 i 400 cm
Stanowisko dokumentacyjne
Stanowiskami dokumentacyjnymi są niewyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do
wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania formacji
geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska
podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk
powierzchniowych i podziemnych. Na terenie gminy utworzono stanowisko dokumentacyjne „Profil
Soli Różowej”, które stanowi fragment formacji geologicznej na poziomie 600 m pod ziemią.
Szczególnym celem ochrony stanowiska jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych
fragmentu wyrobiska podziemnego, obrazującego wykształcenie i sukcesję głównych ogniw
litostratygraficznych cechsztynu z centrum basenu permskiego na obszarze Polski (zubru brunatnego,
soli podścielającej, anhydrytu pegmatytowego, najmłodszej soli kamiennej różowej oraz zubru
czerwonego). Stanowisko zostało utworzone Rozporządzeniem Nr 4/08 Wojewody Wielkopolskiego z
dnia 11 stycznia 2008 roku.
Gleby
Badania jakości gleb prowadzi Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu. Badania jakości
gleb obejmują występowanie skażenia metalami ciężkimi. Przekroczenia metalami ciężkimi były
notowane w latach 90-tych ubiegłego stulecia, natomiast w ostatnich latach ich zawartość zgodna jest
z naturalną. Gleby występujące na terenie gminy w większości mają odczyn kwaśny. Ponad połowa
z nich wymaga wapnowania. Gleby wykazują niską zasobność w składniki pokarmowe, w związku z
tym wymagają nawożenia. W praktyce rolniczej gleby silnie zakwaszone i o bardzo niskiej zawartości
przyswajalnych składników należy traktować jako zdegradowane. Skutkiem zakwaszenia gleb jest
utrudnione pobieranie przez roślinę składników pokarmowych oraz łatwiejsze przyswajanie metali
ciężkich. Prowadzi to do zmniejszenia plonów roślin uprawnych i pogorszenia jakości uzyskanych
produktów, nawet przy prawidłowym nawożeniu innymi składnikami mineralnymi. Zabiegiem
niezbędnym do zrównoważenia zakwaszenia gleb wywołanego stosowaniem nawozów jest
wapnowanie.

4.6. WARUNKI METEOROLOGICZNE I KLIMAT
Według regionalizacji klimatycznej Wosia (1995) obszar gminy należy do Regionu Środkowopolskiego
(XVII), charakteryzującego się przewagą dni z pogodą bardzo ciepłą i pochmurną, których jest w roku
średnio 60, w tym bez opadu 38 dni. Cechuje się on też pogodą przymrozkową bardzo chłodną
(średnio prawie 40 takich dni w roku, w tym połowa jest z opadem). Średnia temperatura roczna
wynosi ok. 8st.C. Temperatura stycznia waha się od -3st.C do -2st.C, natomiast lipca od 18 do 19st.C.
Średnia opadów rocznych wynosi 514 mm. Czas trwania zimy wynosi 85 dni, a lata 91-94 dni. Liczba
dni z szatą śnieżną oscyluje około 67-70 dni. Przeważają wiatry słabe, wiejące głównie z sektora
zachodniego. Okres wegetacyjny trwa od 210 do 220 dni.
Obszar gminy leży w strefie największych deficytów wodnych. Niedobór wody, mierzony różnicą sum
opadowych i rocznej wartości parowania z wolnej powierzchni wody, wynosi około 330 mm. Cechą
charakterystyczną warunków klimatycznych jest większe prawdopodobieństwo występowania lat
suchych niż lat normalnych i wilgotnych. Negatywne skutki roku suchego odczuwane są z reguły
w roku następnym. Okresowe wysokie wartości opadów nie odwracają postępującego niedoboru
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wody. Dla wzrostu roślin najbardziej optymalne warunki wilgotnościowe występują w okresie
wiosennym. W miesiącach letnich, najczęściej już od czerwca, potrzeby wodne roślin pokrywane są
przez opady atmosferyczne, cechujące się dużą nieregularnością
4.7. GOSPODARKA ODPADAMI NA TERENIE GMINY
Kłodawa należała do Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny”, który tworzyło 11 gmin
należących do powiatu kolskiego: Miasto Koło, Gmina Koło, Miasto i Gmina Dąbie, Miasto i Gmina
Kłodawa, Miasto i Gmina Przedecz, Gmina Babiak, Gmina Chodów, Gmina Grzegorzew, Gmina
Kościelec, Gmina Olszówka, Gmina Osiek Mały. Związek Międzygminny „Kolski Region Komunalny”
w 2004 roku podpisał ze Związkiem Międzygminnym „Koniński Region Komunalny” porozumienie,
określające zasady współpracy na rzecz usprawnienia systemu gospodarki odpadami. W roku 2005
rozpoczęto opracowanie projektu pt.: "Uporządkowanie Gospodarki Odpadami Na Terenie Subregionu
Konińskiego". W projekcie przewidziano min.:
• organizację we wszystkich Gminach Porozumienia selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”,
• budowę we wszystkich Gminach Porozumienia Punktów Gromadzenia Odpadów Problemowych,
• budowę stacji przeładunkowych,
• modernizację Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie (MZGOK).
Uchwałą nr XII/43/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Kolski
Region Komunalny” podjęło decyzję o postawieniu Związku Międzygminnego "Kolski Region
Komunalny” w stan likwidacji.
Gospodarkę odpadami na terenie gminy normuje Regulamin utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Kłodawa.

5. 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.

KIERUNKI

KONIECZNYCH DZIAŁAŃ W OCHRONIE ŚRODOWISKA
Przepisy i umowy międzynarodowe (w tym wspólnotowe) w zakresie ochrony różnorodności
biologicznej oraz ochrony poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego występujące
w postaci konwencji - traktatów, strategii, dyrektyw oraz innych instrumentów porozumienia,
ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską, stanowią podstawę do formułowania celów ochrony
środowiska w programach i planach krajowych. Ustalenia zawarte na szczeblu międzynarodowym są
wielowątkowe i mogą w istotny sposób wpływać na tworzone dokumenty krajowe, a nawet regionalne.
Są one jednocześnie lub potencjalnie mogą być istotne z punktu widzenia projektowanej zmiany
planów miejscowych.
Konwencje
 Konwencja Berneńska jest dokumentem o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz
siedlisk przyrodniczych. Dokument został podpisany w Brnie w Szwajcarii w 1979 roku, zaś Polska
ratyfikowała ją w 1995 roku. Celem dokumentu jest ochrona gatunków dzikiej fauny i flory oraz ich
siedlisk naturalnych, zwłaszcza tych gatunków i siedlisk, których ochrona wymaga współdziałania
kilku państw, oraz wspieranie współdziałania w tym zakresie. Szczególny nacisk w niniejszym
dokumencie położono na ochronę gatunków zagrożonych i ginących, włączając w to gatunki
wędrowne zagrożone i ginące.
 Konwencja Bońska jest dokumentem o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt. Została
ona została sporządzona w Bonn 23 czerwca 1979 r., a Polska jest stroną niniejszej Konwencji od
1 maja 1996 r. Celem dokumentu jest ochrona dzikich zwierząt migrujących, stanowiących
niezastąpiony element środowiska naturalnego. Dla ochrony tych gatunków konieczne są wspólne
wysiłki wszystkich państw posiadających jurysdykcję nad obszarami, w których te zwierzęta
przebywają.
 Konwencja Genewska w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie
odległości z 1979 r. wraz z II protokołem siarkowym z 1994 r. (Oslo), z których to dokumentów
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wynika konieczność redukcji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza, a przede wszystkim
emisji SO2, NOx i CO2. W Polsce dokument ten wszedł w życie 17.10.1985 r. Dz. U. z 1985 r. nr
60).
Konwencja o Różnorodności Biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro 5 czerwca 1992 r. Polska
ratyfikowała ten dokument w roku 1996 (Dz. U. z 2002 r. Nr 184, poz. 1532). Cele Konwencji
zostały zapisane w Art. 1 niniejszego dokumentu i brzmią one następująco: Celami niniejszej
konwencji (...) jest ochrona różnorodności biologicznej, zrównoważone użytkowanie jej elementów
oraz uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści wynikających z wykorzystywania zasobów
genetycznych, w tym przez odpowiedni dostęp do zasobów genetycznych i odpowiedni transfer
właściwych technologii, z uwzględnieniem wszystkich praw do tych zasobów i technologii, a także
odpowiednie finansowanie.
Konwencja Ramsarska o obszarach wodno – błotnych mających znaczenie międzynarodowe,
zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego z 1971r. ze zmianami w Paryżu (1982r.)
i Regina (1987 r.), której celem jest ochrona i utrzymanie w niezmienionym stanie ww. obszarów.
Konwencja Wiedeńska w sprawie ochrony warstwy ozonowej z 1985 r. celem której jest m.in.
regularne prowadzenie pomiarów zawartości ozonu w atmosferze, badanie skutków osłabienia
warstwy ozonowej oraz ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska przed negatywnym
oddziaływaniem wynikającym ze zmian w warstwie ozonowej.
Protokół Montrealski w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową z 1987 r. wraz
z poprawkami londyńskimi (1990r.), wiedeńskimi (1992r.),celem którego jest ochrona warstwy
ozonowej przez stosowanie środków zapobiegawczych dla odpowiedniej kontroli całkowitej
światowej emisji substancji, które ją zubożają, z docelowym zamiarem ich eliminacji w oparciu
o rozwój dyscyplin naukowych, z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych i ekonomicznych.
Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Rio de Janeiro, 1992 r.
(UN FCCC). Stroną Konwencji jest również Polska, która ratyfikowała dokument 28 lipca 1994 r.
(Dz. U. 96/53/238). Zasadniczym celem dokumentu jest osiągnięcie stabilizacji koncentracji
w atmosferze gazów cieplarnianych na takim poziomie, który zapobiegnie niebezpiecznym
antropogenicznym oddziaływaniom na klimat.
Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Kioto, 1997 r. wraz
Protokółem, precyzująca zadania w zakresie ograniczania antropogenicznych oddziaływań na
klimat, w szczególności zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.
Europejska Konwencja Krajobrazowa sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000 r (Dz.
U. z 2006 r. Nr 14, poz. 98) stwierdzająca, że jakość i różnorodność krajobrazów europejskich
stanowi wspólny zasób oraz że ważna jest współpraca na rzecz ich ochrony, gospodarki
i planowania. Pragnąc zapewnić nowy instrument poświęcony wyłącznie ochronie, gospodarce
i planowaniu wszystkich krajobrazów w Europie, uzgodniono, że każda ze Stron podejmie działania
na rzecz: a) prawnego uznania krajobrazów jako istotnego komponentu otoczenia ludzi, jako
wyrażenia dzielonej przez nie różnorodności kulturowej i przyrodniczej oraz podstawy ich
tożsamości; b) ustanowienia i wdrożenia polityki w zakresie krajobrazu ukierunkowanej na
ochronę, gospodarkę i planowanie krajobrazu poprzez przyjęcie środków specjalnych określonych
w artykule 6; c) ustanowienia procedur udziału ogółu społeczeństwa, organów lokalnych
i regionalnych oraz innych stron zainteresowanych zdefiniowaniem i wdrożeniem polityki
w zakresie krajobrazu wzmiankowanej w powyższym ustępie b); d) zintegrowania krajobrazu
z własną polityką w zakresie planowania regionalnego i urbanistycznego i własną polityką
kulturalną, środowiskową, rolną, społeczną i gospodarczą, jak również z wszelką inna polityką,
która bezpośrednio lub pośrednio oddziałuje na krajobraz.
Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego przyjęta w Poczdamie w 1999 roku (ESDP). Dla
zrównoważenia rozwoju przestrzennego przyjęto w niej następujące główne cele rozwoju: rozwój
policentrycznego i zrównoważonego systemu urbanizacji i wzmocnienia związków między terenami
miejskimi i wiejskimi, promocja zintegrowanych koncepcji transportu i łączności, które umożliwiają
policentryczny rozwój na obszarze UE i które są ważnymi uwarunkowaniami procesu integracji
europejskiej miast i regionów, kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego i dziedzictwa
kulturowego poprzez właściwe zarządzanie – przyczyniając się do zachowania jak i wzmocnienia
tożsamości regionów i miast.
Konwencja w sprawie ochrony dziedzictwa architektonicznego Europy (Granada, 3 października
1985 r.)
Europejska konwencja w sprawie ochrony dziedzictwa archeologicznego (ze zmianami) (Valetta,
6 stycznia 1992 r.)

Programy, strategie
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 Szósty Program Działań Unii Europejskiej - Środowisko 2010 – nasza przyszłość, nasz wybór,
ustalający ramy strategicznej polityki wspólnotowej nalata 2001 – 2010. Program ten określa
priorytetowe pola działań w dziedzinie ochrony środowiska (w płaszczyznach dotyczących: zmian
klimatycznych, ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, środowiska naturalnego i zdrowia,
zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych i gospodarki odpadami).
 Zrównoważona Europa dla lepszego świata: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii
Europejskiej, w której zapisano że rozwój gospodarczy, spójność społeczna i ochrona środowiska
muszą ze sobą koegzystować i się nawzajem respektować oraz wspierać.
Dyrektywy i inne
 Dyrektywy regulujące utworzenie Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 tj.: Dyrektywa Rady
79/409/EWEDŁUG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków (ze zmianami)
oraz Dyrektywa Rady 92/43/EWEDŁUG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk
naturalnych oraz dzikiej fauny i flory.
 Dyrektywa 91/676/EWEDŁUG, wydana w 1991 r. przez Komisję Europejską, mająca na celu
zmniejszenie wysokiego stopnia zanieczyszczenia wód związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz
zapobieganie pojawieniu się takiego zanieczyszczenia w przyszłości, co odbywa się m.in. poprzez
realizacje programów. „naprawczych” oraz pomoc we wdrażaniu zasad dobrej praktyki rolniczej.
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (dyrektywa 2000/60/WE) z dnia 23 października 2000
r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, celem której jest
ochrona wód poprzez ustalenie zintegrowanej europejskiej polityki wodnej opartej na przejrzystych,
efektywnych i spójnych ramach legislacyjnych, ponadto uporządkowanie i koordynacja istniejącego
europejskiego ustawodawstwa wodnego.
 Dla obszarów, gdzie prowadzona jest tradycyjna bądź ekologiczna gospodarka rolna oraz dla
problematyki związanej z ochroną różnorodności biologicznej, istotnym problemem mogą być także
kwestie organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO), które także są regulowane przez
szereg dyrektyw, ustaw i rozporządzeń.
 Paneuropejskie wytyczne w sprawie zalesienia i ponownego zalesienia, listopad 2008 Celem tego
dokumentu jest wprowadzanie zalesień i ponownych zalesień jako działań mających na celu
ograniczenie poziomu dwutlenku węgla w atmosferze przy zastosowaniu odpowiednich
mechanizmów i metod.
 Racjonalne korzystanie z zasobów odnawialnych źródeł energii jako element polityki
zrównoważonego rozwoju każdego z państw Unii Europejskiej zobowiązuje poszczególne kraje
członkowskie (w tym także Polskę) do realizacji celów przyjętej polityki energetycznej. Prawo
unijne reguluje w wielu dyrektywach zagadnienia związane z ochroną atmosfery oraz odnawialnymi
źródłami energii.
 Siódmy program działań Unii Europejskiej w zakresie środowiska naturalnego, który przyjęto
w listopadzie 2013 r. i wyznacza kierunki polityki do roku 2020.
Od początku lat 70. XX wieku polityka UE w zakresie ochrony środowiska jest oparta
na długofalowych planach działań. Od wejścia w życie szóstego programu EAP w 2002 r. kryzys
gospodarczy stworzył bardziej zróżnicowane wyzwania, takie jak konieczność skuteczniejszego
oszczędzania zasobów, przez co „zielony wzrost” stał się kluczowym elementem powrotu Europy
na ścieżkę rozwoju. Siódmy program EAP obejmuje dziewięć celów priorytetowych. Trzy z nich
dotyczą głównych obszarów działań: ochrony przyrody, bardziej efektywnego wykorzystywania
zasobów i przejścia na gospodarkę niskoemisyjną oraz ochrony zdrowia ludzi przed zagrożeniami
środowiskowymi. Cztery inne cele są związane ze sposobami osiągnięcia tych założeń przez UE
i państwa członkowskie, zaś dwa ostatnie są ukierunkowane na poprawę obszarów
zurbanizowanych i współpracę w skali globalnej. Program wyznacza ramy całej polityki unijnej w
zakresie ochrony środowiska od chwili obecnej do 2020 r. Jest on spójny z dotychczasową
strategią „Europa 2020”, która wskazuje zrównoważony wzrost jako jeden z trzech głównych
priorytetów, zaś jedną z jego sztandarowych inicjatyw jest zasobooszczędność.
Pomyślność ludzi i zdrowe środowisko powinny być bezpośrednio związane z innowacyjną
gospodarką obiegową — bez marnotrawstwa i z pełnym poszanowaniem bioróżnorodności. Wzrost
będzie oparty na korzystaniu z energii przy minimalnych emisjach gazów cieplarnianych
i odpowiedzialnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi: model ten zapewni ekologiczny rozwój
w skali globalnej.
Zasoby naturalne są warunkiem naszego przetrwania Pierwszy priorytet programu dotyczy
„kapitału naturalnego” — podstawowych usług, które są niezbędne do życia, takich jak świeża
woda, czyste powietrze i nieskażone ziemie uprawne. Pojęcie to uwzględnia także wszystkie
wzajemnie powiązane elementy zdrowych ekosystemów, między innymi owady zapylające rośliny,
morza będące siedliskami ryb, lasy pochłaniające dwutlenek węgla i powstrzymujące zmiany
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klimatyczne oraz obszary podmokłe i wody śródlądowe, które chronią niziny przed powodziami.
Mimo wyraźnych postępów Europa nadal traci bioróżnorodność ze względu na działalność
człowieka, choć odpowiednie przepisy prawa obowiązują już od ponad 20 lat. Ekosystemy i fauna
są chronione przez strategię ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. dyrektywy
ptasią i siedliskową oraz inne instrumenty, takie jak ramowa dyrektywa wodna, która wyznacza
ambitny harmonogram poprawy jakości wód w całej Unii Europejskiej. Siódmy program EAP
określa cele, które mają zatrzymać utratę bioróżnorodności do roku 2020 i przywrócić właściwy
stan co najmniej 15% zniszczonych ekosystemów.
Drugi priorytet podkreśla konieczność „osiągania więcej przy mniejszych zasobach”. Ludzkość
zużywa zasoby naszej planety szybciej, niż są one uzupełniane, a rosnące niedobory jeszcze
bardziej windują ceny. Aby osiągnąć zrównoważony wzrost i utrzymać globalną konkurencyjność,
UE musi przejść na bardziej ekologiczną gospodarkę niskoemisyjną, odpowiedzialnie
wykorzystując surowce i zasoby naturalne. Przykładowo w Europie marnuje się nawet 40% wody,
nie wspominając o dużych ilościach żywności. Konieczne jest wprowadzenie nowych technologii
umożliwiających ograniczenie ilości odpadów lub ich recykling, generowanie zielonej energii
i zmniejszenie wpływu konsumpcji na środowisko. Europejski plan działania na rzecz
zasobooszczędności wskazuje kierunki. Niezbędne jest też szybkie wdrożenie pakietu klimatycznoenergetycznego oraz planu działania dotyczącego przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, co
pozwoli zrealizować cele określone do 2020 r.
Trzeci priorytet skupia się na kluczowej roli środowiska dla naszego dobrobytu. Zanieczyszczenie
powietrza i wody, nadmierny hałas i niebezpieczne substancje chemiczne stwarzają poważne
zagrożenia dla zdrowia ludzi.
Zgodnie z siódmym programem EAP do 2020 r. zostaną zaktualizowane przepisy dotyczące
jakości powietrza i hałasu i ulegnie poprawie jakość wody pitnej i kąpielisk. Do roku 2018 należy
przyjąć strategię UE w sprawie środowiska nietoksycznego oraz zastąpić niebezpieczne
substancje nieszkodliwymi, zrównoważonymi materiałami. Siódmy program EAP wskazuje
sposoby osiągnięcia tych celów poprzez:
 lepszą implementację ustawodawstwa środowiskowego UE;
 nowoczesne badania poprawiające bazę dowodową polityki w zakresie środowiska;
 szerzej zakrojone i bardziej racjonalne inwestycje, w tym eko-zachęty i ceny uwzględniające
koszty środowiskowe;
 pełniejsze uwzględnienie kwestii ochrony środowiska w innych obszarach polityki.
Cele ochrony środowiska ustanowił strategiczny dokument rządowy o randze krajowej - Polityka
ekologiczna państwa na lata 2009-20012 z perspektywą do roku 2016. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r.
o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska i innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 1101) zmieniła
zasady sporządzania programów ochrony środowiska. Polityka ekologiczna państwa, na podstawie
której opracowywane były dotychczasowe programy przestała obowiązywać. Politykę ekologiczną
zastąpiono polityką ochrony środowiska, która prowadzona jest na podstawie strategii rozwoju,
programów i dokumentów programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Polityka ochrony środowiska prowadzona jest także za
pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. Program ochrony
środowiska stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem
spajającą
wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu danej jednostki
samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 17 ust. 4 ww. ustawy organ wykonawczy gminy podaje
projekt Programu procedurze opiniowania oraz konsultacji społecznych na zasadach i w trybie
określonym w ustawie 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 2016 r. poz. 353, z późn. zm.). Projekt gminnego programu ochrony środowiska podlega
także zaopiniowaniu przez organ wykonawczy powiatu. Po uzyskaniu wymaganych opinii dokument
jest uchwalany przez Radę Gminy.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest spójny z nadrzędnymi dokumentami
strategicznymi oraz dokumentami sektorowymi na poziomie krajowym jak:
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku - dokument ten przedstawia strategię państwa, mającą
na celu odpowiedzenie na najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką, zarówno
w perspektywie krótkoterminowej, jak i w perspektywie do 2030 roku. Podstawowymi kierunkami
polskiej polityki energetycznej i celami spójnymi z Programem są: Kierunek 1. Poprawa efektywności
energetycznej. Cel główny: Dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj.
rozwoju gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną oraz
konsekwentne zmniejszenie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu UE-15. Kierunek 2.
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Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii. Cel główny: Racjonalne i efektywne gospodarowanie
złożami węgla, znajdującymi się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Polityka Ekologiczna Państwa 2030 – strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej
(M.P. z 209 r. poz. 794)
Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku
2020 z perspektywą do roku 2030 – dokument wskazujący cele i kierunki działań adaptacyjnych,
które należy podjąć w najbardziej wrażliwych sektorach i obszarach w okresie do 2020 r.
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza stanowi podstawowy dokument planistyczny
w zakresie gospodarowania wodami. Opracowywany jest przez Prezesa Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej dla 10 obszarów dorzeczy: Odry, Wisły, Dniestru, Dunaju, Jarft, Łaby, Niemna,
Pregoły, Świeżej, Ücker. Zgodnie z art. 119 ust. 7 ustawy Prawo wodne projekt planu jest poddawany
pod obligatoryjne konsultacje ze społeczeństwem, które prowadzone są przez okres 6-miesięcy. Plan
jest podsumowaniem każdego z 6 letnich cyklów planistycznych wymaganych Dyrektywą 2000/60/WE
tzw. Ramową Dyrektywą Wodną (2003-2009; 2009-2015; 2015-2021; 2021-2027) i stanowić powinien
podstawę podejmowania wszelkich decyzji mających wpływ na stan zasobów wodnych i zasady
gospodarowania nimi w przyszłości. Zawiera elementy wymienione w art. 114 ustawy Prawo wodne tj.
ogólny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza, obejmujący wykaz jednolitych części wód
powierzchniowych, wraz z podaniem ich typów i ustalonych warunków referencyjnych oraz wykaz
jednolitych części wód podziemnych, podsumowanie identyfikacji znaczących oddziaływań
antropogenicznych i oceny ich wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych, rejestr
wykazów obszarów chronionych wraz z ich graficznym przedstawieniem, mapę sieci monitoringu,
wraz z prezentacją programów monitoringowych, ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych
części wód i obszarów chronionych, podsumowanie wyników analizy ekonomicznej związanej
z korzystaniem z wód, podsumowanie działań zawartych w programie wodno-środowiskowym kraju,
z uwzględnieniem sposobów osiągania ustanawianych celów środowiskowych, wykaz innych
szczegółowych programów i planów gospodarowania dla obszaru dorzecza dotyczących zlewni,
sektorów gospodarki, problemów lub typów wód, wraz z omówieniem zawartości tych programów
i planów, podsumowanie działań zastosowanych w celu informowania społeczeństwa i konsultacji
publicznych, opis wyników i dokonanych na tej podstawie zmian w planie, wykaz organów właściwych
w sprawach gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza, informację o sposobach i procedurach
pozyskiwania informacji i dokumentacji źródłowej wykorzystanej do sporządzenia planu oraz
informacji o spodziewanych wynikach realizacji planu.
Obowiązujący obecnie zaktualizowany Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
(aPGW) został zatwierdzony przez Radę Ministrów i opublikowany w dniu 6 grudnia 2016 r. w drodze
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowani
wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967).
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z dnia 6 grudnia 2016 r. poz.1967) ustalono cele
środowiskowe dla JCWP rzecznych na obszarze dorzecza Odry.
Dla JCWP RW 6000171881189 - Noteć do Dopływu z jeziora Lubotyń przewidziano przedłużenie
terminu osiągnięcia celu środowiskowego do roku 2021 ze względu na - brak możliwości
technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących
przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w
celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia
dobrego stanu zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o
zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian
hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac
utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu
renaturalizacji wód powierzchniowych.
Dla JCWP RW 6000171833249 - Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej przewidziano przedłużenie terminu
osiągnięcia celu środowiskowego do 2027r. ze względu na brak możliwości technicznych. W zlewni
JCWP występują presje: presja przemysłowa, nierozpoznana presja. W programie działań
zaplanowano działanie obejmujące przegląd pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do
wód lub do ziemi przez użytkowników w zlewni JCWP z uwagi na zagrożenie osiągnięcia celów
środowiskowych, zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy - Prawo wodne, mające na celu szczegółowe
rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników
zgodnych z wartościami dla dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia tego
działania, następnie konkretnych działań naprawczych, a także okres niezbędny aby wdrożone
działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027.
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Planowane zmiany planu, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa w tym prawa
miejscowego nie będą mieć wpływu na jednolite części wód. Realizacja planu nie spowoduje nie
osiągnięcia celów środowiskowych zawartych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry”. Odprowadzanie ścieków powinno odbywać się do sieci kanalizacyjnej, tylko w razie
braku warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej można odprowadzać ścieki do zbiorników
bezodpływowych lub do indywidualnych oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem wymogów
rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu w sprawie warunków korzystania z wód regiony
wodnego Warty (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2014 r., poz. 2129).
Dla ograniczenia wpływu działalności rolniczej na wody niezbędne jest stosowanie Kodeksu Dobrej
Praktyki Rolniczej, który wynika z dostosowania do wymagań Dyrektywy Rady Europejskiej 91/676/
EWG (zwanej Dyrektywą Azotanową) z 12 grudnia 1991 r. o ochronie wód przed zanieczyszczeniami
pochodzącymi z działalności rolniczej. KDPR oparty jest na obowiązujących przepisach, wytycznych
oraz zaleceniach dla rolnictwa. Jest niejako poradnikiem składającym się ze zbioru przyjaznych
środowisku praktyk rolniczych, których stosowanie ograniczy negatywny wpływ tego sektora na
środowisko naturalne oraz umożliwi racjonalne korzystanie z zasobów środowiska i zachowanie jego
równowagi. Realizacja działań prośrodowiskowych promowanych przez KDPR umożliwia ograniczenie
ilości pochodzącego z rolnictwa i obszarów wiejskich azotu i fosforu, co jest również zgodne z
postanowieniami Konwencji Helsińskiej, dokumentu podpisanego przez Polskę, zobowiązującego
kraje bałtyckie do ograniczenia ilości związków azotu i fosforu dostających się z wodami rzek do
morza. Działania zalecane przez Kodeks Dobrych Praktyk Rolniczych w celu ochrony wód przez
zanieczyszczeniami obszarowymi obejmują:
1. rezygnację ze stosowania nawozów:
 na glebach zalanych wodą oraz zamarzniętych lub przykrytych śniegiem,
 mineralnych azotowych oraz naturalnych w postaci płynnej na glebach bez okrywy roślinnej,
położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10%,
 naturalnych w postaci płynnej stosowanych pogłównie na rośliny, które są przeznaczone do
bezpośredniego spożycia przez ludzi;
2. terminy oraz dawki nawozów naturalnych:
 nawozy naturalne powinny być stosowane pod rośliny o długim okresie wegetacji
 dawki nawozów naturalnych należy ustalać na podstawie zawartości w nich tzw. azotu
działającego, liczonego wg wzoru: azot działający = azot całkowity x równoważnik nawozowy
 roczna dawka nawozu naturalnego nie powinna przekraczać jego ilości zawierającej 170 kg
azotu całkowitego na 1 ha użytków rolnych,
 nawozy organiczne oraz naturalne zarówno w postaci stałej jak i płynnej należy stosować
w okresie od 1 marca do 30 listopada,
 gnojowicę i gnojówkę powinno się stosować na glebę nie obsianą, najlepiej wiosną, choć
dopuszcza się stosowanie tych nawozów pogłównie, z wyłączeniem roślin przeznaczonych do
bezpośredniego spożycia przez ludzi oraz na krótko przed skarmianiem przez zwierzęta,
 roczna dawka gnojowicy nie powinna przekraczać 45 m3 na ha,
 najbardziej właściwym terminem stosowania obornika jest wczesna wiosna, dopuszczalne jest
stosowanie tego nawozu również późną jesienią, jednak pod warunkiem, że będzie on
natychmiast przyorany,
 stosowanie pogłówne nawozów naturalnych i organicznych w postaci stałej powinno mieć
miejsce tylko na użytkach zielonych oraz wieloletnich uprawach polowych
 roczna dawka obornika nie powinna przekraczać 40 ton na ha;
3. nawozów naturalnych nie należy stosować
w odległości mniejszej niż 20 m od:
 stref ochronnych ujęć wody oraz źródeł,
 brzegu zbiorników i cieków wodnych,
 kąpielisk, które są zlokalizowane na wodach powierzchniowych,
 obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego,
 w postaci płynnej gdy poziom wody podziemnej jest powyżej 1,2 m;
4. terminy i dawki stosowania nawozów mineralnych:
 mineralne nawozy azotowe należy stosować w okresach bezpośrednio poprzedzających
maksymalne zapotrzebowanie roślin na składniki pokarmowe,
 dawka nawozów azotowych powinna być podzielona na kilka części, a większość tej dawki
należy zastosować w okresie wegetacji roślin,
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stosowanie późnych dawek azotu jest uzasadnione wyłącznie w uprawie roślin, w przypadku
których ze względów technologicznych wymagana jest duża ilość białka;
5. stosowanie ścieków oraz osadów ściekowych:
 rolnicze wykorzystanie ścieków i osadów ściekowych jest możliwe tylko jeśli spełniają
wymagania sanitarne, a ilość metali ciężkich nie przekracza zawartości, które określa
odpowiednie rozporządzenie Ministra Środowiska,
 ścieki oraz osady ściekowe nie mogą być stosowane na:
1.
2.
3.
4.

gleby, które zawierają większe niż dopuszczalne zawartości metali ciężkich,
grunty orne, na których poziom wody gruntowej jest płytszy niż 1,2 m,
użytki zielone, na których woda gruntowa zalega płycej niż 1 m,
gleby gruntów ornych, które znajdują się na zboczach o nachyleniu większym niż 10% oraz
użytków zielonych położonych na zboczach o nachyleniu większym niż 20%,
5. ścieków i osadów ściekowych nie powinno się stosować na rośliny przeznaczone do
bezpośredniego spożycia przez ludzi;
6. stosowanie chemicznych środków ochrony roślin:
 chemiczne środki ochrony roślin mogą być stosowane za pomocą sprzętu naziemnego, na
polach, które są oddalone co najmniej 5 m od dróg publicznych oraz co najmniej 20 m od
budynków, pasiek, ogródków działkowych, linii brzegowej wód powierzchniowych, granic stref
ochronnych ujęć wody pitnej, rezerwatów oraz parków przyrody itp.,
 przy stosowaniu chemicznych środków ochrony roślin należy przestrzegać prawidłowego
sposobu przechowywania, przemieszczania, mieszania, przygotowywania środków i ich
właściwego stosowania.
W celu ochrony wód przed zanieczyszczeniami punktowymi należy przestrzegać następujących
zaleceń:








podłogi w pomieszczeniach inwentarskich powinny być szczelne,
płyty gnojowe i zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę powinny być szczelne i zapewniać
możliwość gromadzenia i przechowywania tych nawozów przez okres co najmniej 6 miesięcy,
soki kiszonkowe należy odprowadzać do studzienek zbiorczych, nie należy sporządzać pryzm
kiszonkowych bezpośrednio na gruncie,
ścieki nie powinny być odprowadzane do wód powierzchniowych ani rozlewane na pola, zaś
gospodarstwa powinny być przyłączone do sieci kanalizacyjnej lub posiadać szczelne szamba
albo przydomową oczyszczalnię ścieków,
odpady domowe, nieorganiczne i organiczne, należy zagospodarować zgodnie
z odpowiednimi zaleceniami dla poszczególnych rodzajów odpadów (kompostowanie,
spalanie, przekazywanie na składowiska, do punktów zbiórki odpadów itp.),
maszyny oraz sprzęt rolniczy powinny być myte w specjalnie przygotowanych myjniach, np.
o podłożu biologicznym, nawozy mineralne należy przechowywać pod zadaszeniem
w oryginalnych opakowaniach lub luzem na nieprzepuszczalnym podłożu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który jest narzędziem prawnym realizacji polityki
przestrzennej gminy, musi zachować zgodność z obowiązującymi normami prawa i innymi
dokumentami planistycznymi. Zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska, w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego należy zapewnić warunki utrzymania równowagi przyrodniczej
i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska, między innymi poprzez:
- ustalanie programów racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi,
- zapewnianie kompleksowego rozwiązania problemów zabudowy, ze szczególnym uwzględnieniem
gospodarki wodnej, odprowadzania ścieków, gospodarki odpadami, systemów transportowych
i komunikacji publicznej oraz urządzania i kształtowania terenów zieleni,
- uwzględnianie konieczności ochrony wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem w związku
z prowadzeniem gospodarki rolnej,
- zapewnianie ochrony walorów krajobrazowych środowiska i warunków klimatycznych,
- uwzględnianie innych potrzeb w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, ochrony przed
hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi.
Ustawa wskazuje na zakres zagadnień, które należy w planie uwzględnić, co uwzględniono
w sporządzanym planie. W szczególności określono sposób postępowania ze ściekami, sposoby
zaopatrzenia w ciepło.
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Ustawa - Prawo ochrony środowiska, w art. 73 ust 1 stanowi, że w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się w szczególności ograniczenia wynikające z:
- ustanowienia szczególnych form ochrony przyrody;
- utworzenia obszarów ograniczonego użytkowania lub stref przemysłowych;
- wyznaczenia obszarów cichych w aglomeracji oraz obszarów cichych poza aglomeracją;
- ustalenia w trybie przepisów ustawy Prawo wodne warunków korzystania z wód regionu wodnego i
zlewni oraz ustanowienia stref ochronnych ujęć wód, a także obszarów ochronnych zbiorników wód
śródlądowych.
Na terenach objętych planem nie występują obiekty podlegające indywidulanej ochronie przyrody, na
terenie gminy nie występują obszary Natura 2000. W granicach obszaru planu nie mają zastosowania
strefy przemysłowe, obszary ciche w aglomeracji lub obszary ciche poza aglomeracją. Zgodnie z art.
127 ust. 2 pkt 6 Prawa ochrony środowiska, ochrona zwierząt oraz roślin realizowana jest m.in. przez
ustalenie minimalnych powierzchni terenów biologicznie czynnych. Zasady ochrony wód i gospodarki
wodno-ściekowej zgodne są z ustawą Prawo wodne i rozporządzeniami wykonawczymi do niej –
w szczególności przyszła zabudowa na terenach przewidzianych do skanalizowania powinna być
podłączona docelowo do kanalizacji sanitarnej. Plan dopuszcza tymczasowe stosowanie zbiorników
bezodpływowych na ścieki. Z uwagi na brak kanalizacji sanitarnej i nie planowanie jej na terenach
rozproszonej zabudowy na terenach wsi, plan dopuszcza także stosowanie przydomowych
oczyszczalni ścieków. Z uwagi na brak na dzień dzisiejszy programu gospodarki ściekowej dla terenu
gminy ostateczne wymogi w tym zakresie określi ten program.
Projekt planu odpowiada celem ochrony środowiska na wszystkich szczeblach (międzynarodowym,
wspólnotowym, krajowym) poprzez wprowadzanie ładu przestrzennego oraz przygotowanie
i racjonalne wykorzystanie terenów inwestycyjnych.
6.

ANALIZA

USTALEŃ

PROJEKTU

MIEJSCOWEGO

PLANU

ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządza się w celu ustalenia
przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów ich
zagospodarowania i zabudowy.
Ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostały pogrupowane w 3
działach. W dziale 1 zawarte zostały ustalenia ogólne, w dziale 2 ustalenia szczegółowe, a w dziale 3
przepisy przejściowe i końcowe.
W ustaleniach ogólnych zawarto:
 zakres obowiązywania planu,
 ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia, zasad zagospodarowania i zasad kształtowania zabudowy,
 ustalenia ogólne w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, ochrony przyrodniczej, ochrony
przeciwpowodziowej, ochrony stref ujęć wody, ochrony zbiorników wód otwartych, ochrony zbiorników
wód podziemnych, zagrożeń związanych z osuwaniem się mas ziemnych, terenów górniczych,
krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz planach zagospodarowania
województwa,
 ustalenia ogólne dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w tym krajobrazów
kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej oraz kształtowania przestrzeni publicznych,
 ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
 ogólne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości,
 ogólne zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, sposób i termin tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
W ustaleniach szczegółowych określono przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowę terenów:
1. MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2. MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy
usługowej;
3. U – tereny zabudowy usługowej;
4. U,US – tereny zabudowy usługowej oraz sportu i rekreacji;
5. P – tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów;
6. EF – tereny elektrowni fotowoltaicznych;
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7. P,G – tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów i stacji regazyfikacji gazu;
8. RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;
9. R – tereny rolnicze;
10. RP – tereny produkcji rolnej i przetwórstwa produktów rolnych;
11. KD-Z – tereny dróg publicznych klasy drogi zbiorczej;
12. KD-L – tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej;
13. KD-D – tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej;
14. KDW – tereny dróg wewnętrznych.
W przepisach przejściowych i końcowych określono wysokość stawki służącą naliczeniu jednorazowej
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wykonanie uchwały oraz termin wejścia w życie.
7. PROGNOZA ZMIANY ŚRODOWISKA W WYNIKU REALIZACJI USTALEŃ MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Zmiana planu nie wprowadza przedsięwzięć, które mogą mieć negatywny wpływ na spójność
i integralność Obszaru Natura 2000 „Dolina Środkowej Warty”. Nie planuje się przedsięwzięć, które
mogą zagrażać siedliskom i gatunkom wymienionym w standardowym formularzu danych
podlegającym ochronie na tym obszarze. Dzięki posiadaniu przez gminę obowiązujących dla całej
gminy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zabudowa terenów odbywa się
wyłącznie na ich podstawie.
Na terenie przeznaczonym pod elektrownie fotowoltaiczną przewiduje się lokalizację instalacji
fotowoltaicznych. Głównym elementem instalacji fotowoltaicznych są panele fotowoltaiczne,
transformujące energię słoneczną na energię elektryczną. Wyróżniamy dwa rodzaje ogniw
fotowoltaicznych:
- monokrystaliczne - ogniwa wykonane z jednego kryształu krzemu. Ogniwa te można rozpoznać po
ściętych narożnikach panelu,
- polikrystaliczne - ogniwa składające się z wielu kryształów krzemu, posiadających powłokę, która
pokazuje ich strukturę wewnętrzną.
Niezależnie od rodzaju ogniw, moduły zbudowane są z połączonych, a następnie zalaminowanych
ogniw fotowoltaicznych, które chronione są od góry szybą o właściwościach samoczyszczących.
Panel posiada właściwości antyrefleksyjne. Właściwość ta, związana z bardzo wysoką
pochłanialnością światła przez panele fotowoltaiczne łagodzi, bądź całkowicie eliminuje powstawanie
zagrożeń związanych z imitacją powierzchni lustra wody, a także powstawaniem efektu olśnienia.
Efekt olśnienia to chwilowe oślepienie, które może być powodowane odbiciem światła. Zastosowane
właściwości, zwiększają absorpcję energii promieniowania słonecznego oraz zapobiegają
niepożądanemu efektowi odbicia światła od powierzchni paneli. W związku z powyższym nie będzie
dochodzić do oślepiania ptaków, mogących przelatywać nisko nas instalacją.
Panele fotowoltaiczne będą podlegały samooczyszczeniu podczas opadów deszczu. Spływający
z paneli deszcz będzie również zmywał osadzające się na panelach zanieczyszczenia. Spływająca
deszczówka nie będzie zawierać żadnych środków chemicznych i tym samym nie będzie stanowić
zagrożenia dla środowiska gruntowo– wodnego. Panele fotowoltaiczne z racji tego, że stanowią
instalację ulegającą zabrudzeniu w czasie ich eksploatacji (osady pyłu, kurzu, ptasie odchody itp.)
podlegają też okresowemu czyszczeniu. Zakłada się czyszczenie paneli na sucho lub na mokro.
Sposób suchy polega na użyciu szczotek montowanych na prowadnicach wzdłuż paneli. Czyszczenie
przy użyciu szczotek odbywa się tak długo, aż właściwości optyczne paneli posiadały będą
odpowiednie parametry. Metoda ta, przy uwzględnieniu skali przedsięwzięcia oraz kontrolowanych
efektach czyszczenia (pomiar właściwości optycznych) jest preferowaną metodą czyszczenia paneli.
Czyszczenie mechaniczne odbywa się sporadyczne - raz do dwóch razy w roku i trwa około 3 dni.
Drugim sposobem jest mycie ręczne przy użyciu wody destylowanej za pomocą szczotki na
wysięgniku. Woda destylowana wykorzystana do mycia instalacji nie posiada żadnych detergentów
oraz substancji myjących w związku z tym, może ona swobodnie spływać z mytej powierzchni oraz
wsiąknąć w grunt otaczający rzędy paneli fotowoltaicznych. Żadna z ww. metod czyszczenia nie
spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko oraz nie zanieczyści gruntu substancjami
niebezpiecznymi.
Tereny instalacji fotowoltaicznych należy ogrodzić siatką lub panelami systemowymi. Ogrodzenia
powinny być wykonane z siatki o oczkach min. 10 cm lub z paneli systemowych z zachowaniem
przerwy miedzy gruntem a krawędzią ogrodzenia min. 25 cm, co pozwoli na swobodne
przemieszczanie się płazów, gadów i małych ssaków przez tereny farm fotowoltaicznych. Między
rzędami paneli należy zachować nieutwardzone przejścia technologiczne. Na terenach
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przeznaczonych pod elektrownie fotowoltaiczne planuje się ograniczenia możliwości ich lokalizacji
poprzez ustalenie linii zabudowy od strony dróg oraz odległości od działek sąsiednich.
Za korzystny dla poszczególnych elementów środowiska uznaje się możliwość przeznaczenia terenu
pod stację regazyfikacji. Brak technicznych i ekonomicznych warunków doprowadzenia sieci gazowej
do danego obszaru urbanistycznego to najczęstszy powód ograniczeń rozwoju gazyfikacji.
Technologia regazyfikacji stanowi atrakcyjną alternatywę dla rozbudowy liniowej gazociągów. Na
terenie objętym planem przewiduje się realizację przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. budowę
stacji w oparciu o technologie regazyfikacji gazu LNG. LNG (ang. liquefied natural gas) to skroplony
gaz ziemny wysokometanowy zamieniony w postać płynną w celu ułatwienia transportu gazu do
miejsc znajdujących się poza zasięgiem tradycyjnych sieci gazowych. Podczas skraplania gaz ziemny
schładzany jest do temperatury około -162°C, w wyniku czego zmniejsza objętość ponad 600 razy.
Dodatkowo skroplony gaz jest oczyszczony z wilgoci, dwutlenku węgla, azotu i cięższych
węglowodorów. Stacje regazyfikacji LNG spełniają wymagania w zakresie bezpieczeństwa. LNG po
regazyfikacji zamienia się w gaz lżejszy od powietrza co wpływa na bezpieczeństwo jego
użytkowania. Gaz po regazyfikacji zanim trafi do instalacji gazowej odbiorcy, jest nawaniany co
sprawia że ma on charakterystyczny zapach, a stosowanie systemów detekcji sprawia, że
użytkowanie gazu ziemnego jest bardzo wygodne i bezpieczne. Głównym zadaniem instalacji
regazyfikacji LNG jest przemiana fazowa gazu ziemnego, dostarczonego w stanie płynnym
(skroplonym), do stanu gazowego. Proces regazyfikacji przebiega bez poboru energii, gdyż zmiana
stanu skupienia z płynnego na gazowy odbywa się w parownicach atmosferycznych z wykorzystaniem
ciepła pochodzącego z otoczenia. Stacja regazyfikacji jest więc obiektem cichym, nieuciążliwym dla
otoczenia oraz energooszczędnym (do pracy stacji wymagane jest jedynie zasilanie układów
sterowania i nadzoru oraz oświetlenia terenu), co sprawia że może być ona z powodzeniem
wykorzystywana w lokalizacjach cennych przyrodniczo bądź uzdrowiskach. Gazyfikacja przy
wykorzystaniu stacji regazyfikacji LNG zasadniczo nie różni się od klasycznej gazyfikacji. Różnica
polega na sposobie dostarczenia gazu ziemnego w miejsce, gdzie występuje zapotrzebowanie na to
paliwo, a lokalizacja obszaru względem istniejącej sieci gazowej uniemożliwia bądź ogranicza jej
rozbudowę liniową.
Różnorodność biologiczna
Zmiany obowiązujących planów wprowadzają nowe powierzchnie przeznaczone pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę mieszkaniowo-usługową, zabudowę usługową ze sportem
i rekreacją, zabudowę usługową, zabudowę zagrodową i rolniczą a także zabudowę produkcyjną,
elektrownię fotowoltaiczną oraz stację regazyfikacji gazu. Plan adaptuje także część terenów
zabudowanych. Tereny, na których planuje się możliwość realizacji nowej zabudowy oddalone są od
siebie wzajemnie, są oddalone od obszarów Natura 2000. Największymi planowanymi
przedsięwzięciami będą tereny przeznaczone pod zabudowę zagrodową, zabudowę rolniczą
w ramach której będą realizowane budynki inwentarskie i gospodarcze, tereny produkcji rolnej
i przetwórstwa produktów rolnych, elektrownia fotowoltaiczna oraz teren zabudowy produkcyjnej,
składów i magazynów wraz z terenem stacji regazyfikacji. W planie dla elektrowni fotowoltaicznej
określa się nakaz zapewnienia przejścia dla przemieszczania się zwierząt. Zmiana planu nie powinna
powodować znaczących ograniczeń przemieszczania się gatunków. W wyniku realizacji
przedsięwzięć nie dojdzie do oddziaływania na bioróżnorodność związanego z potencjalnym
zawężeniem dostępnych do rozwoju obszarów dla bytowania roślin i zwierząt oraz do fragmentacji
siedlisk. Realizacja przedsięwzięć nie spowoduje utraty siedlisk przyrodniczych.
Projektowane na tych terenach inwestycje nie wpłyną istotnie na różnorodność biologiczną głównie
z uwagi na wzajemne oddalenie poszczególnych terenów oraz stopień zainwestowania na terenach
objętych planem. Projekt zmiany planów określa podstawowe warunki zagospodarowania terenu,
wynikające z potrzeb ochrony środowiska i gospodarowania zasobami przyrody. Potrzeba ochrony
środowiska – obowiązek ochrony powierzchni ziemi, gleb, powietrza, wód podziemnych
i powierzchniowych – wynika z polityki ekologicznej kraju, obowiązków określonych w przepisach
odrębnych regulujących politykę ekologiczną oraz planu zagospodarowania przestrzennego
województwa i programów ochrony środowiska na poziomie wojewódzkim, powiatowym i lokalnym.
Plan miejscowy ustala warunki i zasady ochrony środowiska.
Ludzie
W rozumieniu przepisów ochrony środowiska znaczące oddziaływanie na środowisko oznacza
również znaczące oddziaływanie na zdrowie ludzi. O znaczącym oddziaływaniu na środowisko można
mówić, gdy przekraczane są standardy emisyjne (dopuszczalne normy zanieczyszczeń) określone
w przepisach o ochronie środowiska, natomiast o znaczącym oddziaływaniu na obszary ekologiczne
w sytuacji zagrożenia siedlisk lub gatunków lub integralności obszaru w rozumieniu przepisów
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o ochronie przyrody. Wartości emitowanych do środowiska zanieczyszczeń ulega systematycznej
poprawie. Poprawa ta wynika głównie ze zmiany nośników energii, porządkowania gospodarki wodnościekowej i gospodarki odpadami. Realizacja ustaleń planu nie spowoduje istotnych zmian jakości
powietrz atmosferycznego, zanieczyszczenia wód. Nie przewiduje się pogorszenia stanu środowiska
i warunków życia mieszkańców. Nowe inwestycje nie przyczynią się do emisji pól
elektromagnetycznych. Planowana stacja regazyfikacji jest oddalona od zwartej zabudowy
mieszkaniowej, nie powinna powodować zagrożeń dla ludzi i mienia. Na terenach objętych planem
oznaczonych symbolami: MN; MN/U; U; U,US zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, poza sieciami infrastruktury technicznej oraz zakazuje się dystrybucji
takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne. Na terenach oznaczonych
symbolami RM; R; RP zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko poza sieciami infrastruktury technicznej oraz poza obiektami związanymi z gospodarką
rolną oraz zakazuje się dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne materiały
niebezpieczne. Na terenach objętych planem zakazuje się lokalizacji zakładów o zwiększonym ryzyku
lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii. Projektowane zmiany mają ograniczony zakres
przestrzenny – jeśli inwestowanie odbywać się będzie z trybie określonym przez przepisy w zakresie
ochrony środowiska nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na zdrowie ze strony funkcji
przewidzianych zmianą planu.
Zwierzęta i rośliny
Ustalenia zmiany planu nie będą miały istotnego wpływu na warunki bytowania flory oraz istniejące
ekosystemy. Większość terenów objętych planem położona jest poza obszarami chronionymi na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Tylko dwa tereny w obrębie
Korzecznik oraz Luboniek położone są na skraju Goplańsko-Kujawskiego obszaru chronionego
krajobrazu. Na terenach objętych planem, poza gatunkami pospolitymi nie stwierdzono występowania
gatunków flory i fauny objętej ochroną. Plan ogranicza możliwość realizacji przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko. Pozytywne długoterminowe oddziaływanie na zwierzęta
i rośliny związane jest z ustalonym obowiązkiem zachowania minimalnych powierzchni biologicznie
czynnych.
Na terenach elektrowni fotowoltaicznych panele będą zamontowane na stalowym rusztowaniu,
a powierzchnia terenu pozostanie aktywnym biologicznie terenem pokrytym roślinnością. Ze względu
na zacienienie, rozwój roślin bezpośrednio pod panelami będzie ograniczony. Nowa forma
użytkowania będzie wiązała się z brakiem powstawania resztek pożniwnych, atrakcyjnych dla polnych
gryzoni i stad ziarnojadów (łuszczaki). Po wybudowaniu elektrowni słonecznej tereny, szczególnie
rozległe trawniki lub ziołorośla cieniolubne, będą atrakcyjnym żerowiskiem dla zwierząt owadożernych
(płazów, ptaków i ssaków). Na trawnikach oraz w częściach trudnodostępnych i nie koszonych,
rozwijać się będzie roślinność trawiasta i zielna, o składzie gatunkowym bogatszym niż ma to miejsce
w przypadku pola uprawnego. Realizacja inwestycji nie zmniejszy powierzchni żerowisk.
Oddziaływanie odbłysków światła na ptaki ma niepotwierdzony charakter. Doświadczenia
z eksploatacji paneli fotowoltaicznych w Europie Środkowej nie potwierdzają, by były one źródłem
istotnego oddziaływania na ptaki innego, niż zabór powierzchni atrakcyjnych żerowisk, co jednak nie
ma miejsca w rejonie gminy Kłodawa. Mylenie przez ptaki paneli z taflą wody i próby lądowania są
zdarzeniami incydentalnymi i miały miejsce przede wszystkim w rejonach suchych (pustynie), gdzie
brak jest faktycznych zbiorników wodnych, a migrujące ptaki poszukiwały takich siedlisk. Układ
przestrzenny instalacji w projektowanej elektrowni nie tworzy też jednolitej powierzchni paneli
fotowoltaicznych, a ich równoległe szeregi, co nie upodabnia terenu do zbiornika wodnego.
Należy też zwrócić uwagę, że planowana budowa elektrowni fotowoltaicznej realizuje cele Polityki
Energetycznej Państwa zmierzające do zmniejszenia udziału konwencjonalnej energetyki węglowej
w mixie energetycznym. Realizacja tego celu będzie miała również pozytywne oddziaływanie na
przyrodę, w tym ptaki. Energetyka węglowa generuje największą śmiertelność ptaków na jedną
gigawatogodzinę w spośród wszystkich form produkcji energii – 5,18 śmierci/1GWh (Sovocool, 2009).
Związane jest to z oddziaływaniem kopalni węgla, transportu paliwa, kwaśnych deszczy, emisji rtęci
i innych metali ciężkich, oraz przede wszystkim zmianami klimatycznymi. I tak na przykład istotnym
zagrożeniem dla populacji bielików w Polsce jest spadek poziomu wód w zbiornikach w rejonie
Pojezierza Konińskiego (elektrownie PAK) i Międzyrzecza Warty i Widawy (Bełchatów). Związane
ze zmianami klimatycznymi postępujące stepowienie dużych obszarów Polski centralnej, zagraża
w szczególności populacji ptaków wodno-błotnych na bardzo rozległym terenie.
Oddziaływanie elektrowni fotowoltaicznej na ssaki i inne kręgowce naziemnie będzie minimalne
i związane z funkcjonowaniem ogrodzeń wymuszających omijanie terenów podczas przemieszczania
się i migracji. Będzie to dotyczyło jedynie większych zwierząt, gdyż pomiędzy dolną krawędzią
ogrodzenia a gruntem planuje się pozostawienie przerw, umożliwiających przedostawanie się małym
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i średnim zwierzętom na teren zajęty pod instalację fotowoltaiczną. Doświadczenia z realizacji
podobnych inwestycji wskazują, że planowana inwestycja nie będzie stanowiła siedliska gatunków
inwazyjnych. Oddziaływanie planowanego przeznaczenie terenów pod instalacje fotowoltaiczne
będzie miało zasadniczo pozytywny wpływ ma środowisko.
Za korzystne dla zwierząt i roślin ze względu na ograniczanie spalania paliw kopalnych i zastąpienie
ich gazem uznaje się także budowę stacji regazyfikacji.
Wody powierzchniowe i podziemne
Wprowadzenie nowej zabudowy zwykle przekłada się na zwiększenie zapotrzebowania na wodę do
celów bytowych oraz związanych z prowadzoną działalnością, a co za tym idzie bezpośrednio na
zwiększenie poboru wód podziemnych z poziomów użytkowych. Zwiększenie powierzchni obszarów
zabudowanych stwarza ryzyko pogorszenia jakości wód gruntowych. W wyniku wykonywania prac
budowlanych oraz posadowienia nowych budynków zmniejszeniu ulegają powierzchnie czynne, przez
które wody opadowe infiltrują w powierzchnię gleby i zasilają wody gruntowe. Zabudowa terenu
powoduje odprowadzenie wód opadowych poza zlewnie akwenów wodnych i przyczynia się często do
ich zanikania. Odpowiednie nasycenie terenów powierzchniami biologicznie czynnymi powinno działać
stabilizującą i minimalizować niekorzystne zmiany hydrologiczne. Plan miejscowy wprowadza
ustalenia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Regulacje dotyczące odprowadzenia ścieków
określają w chwili obecnej szczegółowo przepisy odrębne. Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego nie może ograniczać sposobu odprowadzania ścieków w sposób zawężający do
obowiązujących ustaw. Na przedmiotowym terenie nie obowiązują żadne akty prawne ograniczające
gospodarkę ściekową dla obszarów chronionych ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, które
należy uwzględnić w planie miejscowym. W związku z tym plan ustala gospodarkę ściekową zgodnie
z przepisami odrębnymi a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie nakazuje odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej, jeśli
istnieje taka możliwość. Wody opadowe i roztopowe powinny być odprowadzane zgodnie z przepisami
odrębnymi, które w przypadku budynków niskich (do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub
mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie) lub budynków, dla których nie ma
możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszczają
odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do
zbiorników retencyjnych. Zaleca się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na tereny
biologicznie czynne lub do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych. Zgodnie z §17
rozporządzenia ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub
roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych w zakresie wprowadzania do wód lub do urządzeń
wodnych wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwartych lub zamkniętych systemach
kanalizacyjnych, pochodzących z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:
1. Wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące
z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:
1) terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych
do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni
powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha,
2) obiektów magazynowania i dystrybucji paliw, w ilości, jaka powstaje z opadów o częstości
występowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilości nie mniejszej niż powstająca
z opadów o natężeniu 77 l na sekundę na 1 ha
– mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których
mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, o ile nie zawierają substancji
zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l
węglowodorów ropopochodnych.
2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa
w ust. 1, mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o
których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, bez oczyszczania.
3. Wody opadowe lub roztopowe w ilościach przekraczających wartości, o których mowa w ust. 1,
mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych bez oczyszczania, pod warunkiem że
urządzenie oczyszczające jest zabezpieczone przed dopływem wód opadowych i roztopowych
o natężeniu większym niż jego przepustowość nominalna.
4. Dopuszcza się wprowadzanie wód opadowych z istniejących przelewów kanalizacji deszczowej do
jezior i ich dopływów oraz do innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód
powierzchniowych, a także do wód znajdujących się w sztucznych zbiornikach wodnych
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usytuowanych na wodach płynących, jeżeli średnia roczna liczba zrzutów z poszczególnych
przelewów kanalizacji deszczowej nie jest większa niż 5.
5. Ocenę, czy są spełnione warunki, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się na podstawie
dokonywanych przez zakład, co najmniej dwa razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń
oczyszczających.
6. Eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń
oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urządzenia.
Plan przewiduje tereny wymagające zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków i odprowadzania
wód opadowych i roztopowych. Dla elektrowni fotowoltaicznych woda będzie potrzebna wyłącznie do
mycia paneli – jednak nie będzie to woda z wodociągu gminnego, ale dostarczana z poza gminy woda
destylowana. Ścieki sanitarne na terenach elektrowni fotowoltaicznych powstawać wyłącznie na
etapie budowy i będą zbierane w mobilnych węzłach sanitarnych. Żadne prace na etapie budowy nie
wymagają również użycia ciężkich maszyn, a więc nie wystąpi ryzyko rozlania paliw lub płynów
eksploatacyjnych i przedostania się ich do wód lub gruntu.
Tereny objęte planem znajdują się w obrębie jednolitych części wód powierzchniowych RW
6000171833249 – Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej, tylko teren w obrębie Korzecznik przedstawiony
na załączniku nr 9 oraz teren w obrębie Rysiny Kolonia (zał. nr 15) znajdują się w granicach
jednolitych części wód powierzchniowych RW 6000171881189 – Noteć do Dopływu z jeziora Lubotyń.
Dla obu JCWP przewidziano przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego do 2021 roku i do
2027 r. Na terenach tych należy podejmować działania podstawowe związane z uporządkowaniem
gospodarki ściekowej. Odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej, do szczelnych zbiorników
bezodpływowych oraz do certyfikowanych przydomowych oczyszczani ścieków oraz zgodne
z prawem postępowanie z zanieczyszczonymi wodami opadowymi nie spowoduje pogorszenia się
stanu JCWP. Realizacja ustalań projektu nie spowoduje nieosiągnięcie celów środowiskowych
zwartych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”.
Biorąc pod uwagę powyższe można stwierdzić, że zmiany w zakresie hydrogeologii nie powinny
wywrzeć negatywnego wpływu na środowisko i wszystkie jego komponenty w obszarze objętym
projektem planu ani na tereny sąsiednie. Ustalenia planu nie stanowią zagrożenia dla celów
środowiskowych wyznaczonych dla jednolitych części wód, w granicach których położony jest obszar
objęty projektem planu. Tereny objęte sporządzanym planem znajdują poza terenami głównych
zbiorników wód podziemnych. Tereny objęte planem nie znajdują się w strefach ochronnych ujęć
wody, nie znajdują się w strefach ochronnych wód otwartych. Tereny objęte planem nie są terenami
zagrożonymi powodzią, nie są zagrożone lokalnymi podtopieniami. W przypadku konieczności
przebudowy urządzeń melioracji wodnych należy wziąć pod uwagę konieczność zwiększenia
retencjonowania wody na terenach rolniczych..
Powietrze
Realizacja ustaleń planu zagospodarowania omawianego terenu nie spowoduje istotnych zmian
jakości powietrza atmosferycznego. W przypadku usług i produkcji związanych z emisją
zanieczyszczeń do powietrza muszą być spełnione wymogi określone przepisach dotyczących
warunków wprowadzania zanieczyszczeń do atmosfery. Dla ogrzewania należy stosować
ograniczenia i zakazy wynikające z Uchwały Nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego,
ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. U.
Województwa Wielkopolskiego z 2017 r. poz.8807)
Budowa elektrowni fotowoltaicznej stwarza możliwość wytwarzania energii z odnawialnych źródeł
energii, przyczynia się do poprawy stanu powietrza atmosferycznego, powoduje ograniczanie
konieczności korzystania z urządzeń grzewczych spalających paliwa kopalne. Niewielka emisja
zanieczyszczeń do powietrza będzie związana jedynie ze spalaniem paliw w samochodach
ciężarowych na etapie realizacji inwestycji. Nie przewiduje się wpływu zmiany studium na warunki
anemometryczne.
Na terenach objętych planem należy stosować obowiązujący dla strefy wielkopolskiej „Program
ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B9(a)P” przyjęty
uchwałą Nr XXXIII/853/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2017r. (Dz. Urz.
Woj. Wielkopolskiego z 2017r. poz. 5320), w szczególności dotyczący stosowania w indywidulanych
systemach grzewczych nośników niepowodujących nadmiernej emisji zanieczyszczeń, takich jak: gaz,
olej opałowy, a także stosowania do celów grzewczych energii elektrycznej oraz odnawialnych źródeł
energii. W przypadku stosowania indywidualnych systemów grzewczych opalanych paliwami stałymi
wskazane jest stosowanie wysokosprawnych kotłów. Rozproszone i nieduże powierzchniowo zmiany
przeznaczenia terenów, na których przewiduje się realizację nowej zabudowy, przy zachowaniu
obowiązujących przepisów odrębnych, w tym ograniczeń i zakazów wynikających z Uchwały Nr
XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie
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wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. U. Województwa Wielkopolskiego
z 2017 r. poz.8807) nie będą wpływały na powietrze. Projekt planu uwzględnia zalecenia zawarte
w „Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku
2020 z perspektywą do roku 2030”.
Powierzchnia ziemi
Ustalenia projektu planu miejscowego nie będą istotnie wpływać na ukształtowanie powierzchni ziemi.
Przekształcenie powierzchni ziemi nastąpi w trakcie budowy – realizacji inwestycji. Gwarantowane
ustaleniami planu powierzchnie biologicznie czynne należy zagospodarować w sposób racjonalny, dla
zapewnienia odpowiednich warunków życia ludzi i bytowania zwierząt.
Krajobraz
Oddziaływanie na krajobraz, jakie należy rozpatrzyć, dotyczy zmian w postrzeganiu krajobrazu przez
ludzi, tj. zmian wizualnych (wizualno-estetycznych), rozumianych również jako zmiany w „ładzie
przestrzennym” krajobrazu kulturowego. Realizacja zabudowy może mieć wpływ na krajobraz, należy
jednak stwierdzić, iż wzajemne oddalenie części terenów przeznaczonych pod zabudowę nie powinno
spowodować zdominowania krajobrazu. Plan obejmuje tereny zlokalizowane poza obszarami
wybrzeży, obszarami górskimi, poza obszarami ochrony uzdrowiskowej. Na terenach GoplańskoKujawskiego obszaru chronionego krajobrazu ustalono w planie maksymalną wysokość budynków
wynoszącą do 9,5 m dla terenu MN/U oraz do 9,0 m dla terenu MN oraz maksymalną wysokość
budowli odpowiednio do 10,5 m i do 6,0 m. Na terenie wpisanego do rejestru zabytków historycznego
układu urbanistycznego miasta Kłodawa (Nr rej. 407/Wlkp/A z 01.09.2006 r.) na obszarach
przedstawionych na załącznikach nr 18 i 23, oznaczonych symbolem 2U oraz 3U w obrębie Kłodawa
planuje się zachowanie historycznych gabarytów zabudowy.
Ustalenia planu zapewniają ochronę krajobrazu, zachowanie i utrzymanie ważnych
charakterystycznych cech krajobrazu, ukierunkowują i harmonizują zmiany, które wynikają z procesów
społecznych, gospodarczych i środowiskowych, w myśl Europejskiej Konwencji Krajobrazowej
przyjętej we Florencji 20 października 2000 r.
Klimat
Obserwowane ostatnio zmiany klimatyczne, szczególnie wzrost temperatury, już wywarły wpływ na
bioróżnorodność i na ekosystemy. Stwierdzono zmiany w rozmieszczeniu gatunków, wielkości
populacji, czasie trwania reprodukcji (skrócenie) i przypadki migracji oraz zwiększenia częstotliwości
gradacji szkodników i chorób. Z końcem obecnego wieku zmiany klimatyczne i ich oddziaływania
mogą okazać się głównym czynnikiem spadku bioróżnorodności i pogorszenia się świadczeń
ekosystemów w skali globalnej. Ocieplenie klimatu może w sposób bezpośredni wywoływać
wymieranie gatunków. W ostatnim okresie działalność człowieka, w szczególności antropopresja
wywierana na środowisko naturalne, doprowadziła do zauważalnych zmian w kształtowaniu się
warunków klimatycznych. Zakres zmian występuje głównie w obrębie zmian temperatury powietrza jak
i powstawaniu częstych zjawisk ekstremalnych. Stąd też istotnym elementem w zakresie oceny
przedsięwzięć w jego oddziaływaniu na środowisko jest również dokonanie analizy wpływu
przedsięwzięcia na zmiany klimatyczne, w tym przede wszystkim presji wywieranej na jakość
atmosfery i emisję zanieczyszczeń, które powodują kumulację energii cieplnej. Oddziaływanie
przedsięwzięć z zakresu energetyki na zmiany klimatyczne jest bardzo zróżnicowane. W przypadku
odnawialnych źródeł energii wpływ ten jest pozytywny, w szczególności poprzez produkcję energii
elektrycznej bez konieczności spalania paliw kopalnych (a co za tym idzie, bez konieczności emisji
zanieczyszczeń do atmosfery). Realizacja inwestycji w postaci montażu instalacji fotowoltaicznych
wpłynie pozytywnie na klimat. Zaplanowane inwestycje wchodzą w skład sektora energetyki
odnawialnej, dzięki czemu będą miały wpływ na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych przez
energetykę konwencjonalną.
Na skutek planowanego zainwestowania w niewielkim stopniu zmienią się warunki klimatu lokalnego.
Mogą one dotyczyć minimalnych i maksymalnych temperatur powietrza, wilgotności powietrza
i prędkości wiatru. Będą to oddziaływania wtórne, długoterminowe i stałe, ale nie będą one znacząco
wpływać na warunki klimatu odczuwalnego przez ludzi. Niewielka skala zmian zagospodarowania
terenu oraz rozproszenie tych zmian nie spowoduje znacznych zmian topoklimatu. W wyniku realizacji
planu nie przewiduje się pogorszenia klimatu akustycznego, projektowane są wyłącznie krótkie odcinki
dróg wewnętrznych i publicznych lub poszerzenia tych dróg. Zagrożenie dla klimatu akustycznego
mogą stanowić nowe obiekty produkcyjne, obiekty usługowe i obiekty przetwórstwa rolnospożywczego, stąd ważna będzie ocena ich wpływu na klimat, w tym klimat akustyczny na etapie
projektowania i użytkowania obiektów budowlanych. Projektowane zmiany mają ograniczony zakres
przestrzenny – jeśli inwestowanie odbywać się będzie z trybie określonym przez przepisy w zakresie
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ochrony środowiska nie przewiduje się znaczącego oddziaływania klimat ze strony funkcji
przewidzianych zmianą planu.
Zasoby naturalne
Pod pojęciem zasobów naturalnych należy rozumieć wszystkie użyteczne elementy środowiska, które
człowiek może pozyskiwać. Dzieli się je na nieorganiczne (minerały, woda, atmosfera) i organiczne
(pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, ekosystemy), a także nieodnawialne (np. minerały i paliwa
kopalne) oraz odnawialne (nie wyczerpują się, ponieważ istnieje w nich zamknięty obieg materii, np.
w wodzie i atmosferze). Bogactwa naturalne umożliwiają rozwój życia i cywilizacji. Tereny objęte
planem znajdują się w granicach udokumentowanych złóż soli oraz w niewielkiej części na terenie
złoża węgla brunatnego oraz na obszarze i terenie górniczym. Na terenie górniczym nie stwierdzono
występowania szkód górniczych wywołanych deformacją górotworu spowodowaną wydobyciem soli.
Gmina jest też gminą rolniczą, której zasobami są tereny rolnicze, ekosystem, woda, atmosfera.
Przewiduje się poprzez możliwość zagospodarowania i zabudowy terenów oraz wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii zwiększenie dochodów mieszkańców oraz zwiększenie dochodów gminy
z podatku od nieruchomości.
Zabytki
Ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie naruszają
obowiązujących przepisów o ochronie zabytków – dla terenu znajdującego się w obrębie zabytkowego
układu urbanistycznego miasta Kłodawa ustalono zasady ochrony. Zgodnie z wytycznymi WKZ
ustalono strefy ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych oraz
ochronę budynków.
Dobra materialne
Przewiduje się poprzez możliwość zagospodarowania i zabudowy terenów zwiększenie dochodów
mieszkańców oraz zwiększenie dochodów gminy z podatku od nieruchomości.
8. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Brak realizacji planu wpływa następująco na poszczególne komponenty środowiska:
jakość powietrza atmosferycznego

Z uwagi na zaniechanie realizacji przedsięwzięć
nie pojawią się nowe źródła emisji substancji do
powietrza. Nie powstaną jednak urządzenia
produkujące energię z OZE, zatem nie nastąpi
też ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
przez energetykę konwencjonalną.

klimat akustyczny

Z uwagi na zaniechanie realizacji przedsięwzięć
nie pojawią się nowe źródła emisji hałasu.

wody powierzchniowe i podziemne

Z uwagi na zaniechanie realizacji przedsięwzięć
nie pojawią się nowe źródła emisji ścieków.

gleby i powierzchnia ziemi

Z uwagi na zaniechanie realizacji przedsięwzięć
nie
wystąpią
oddziaływania
na
gleby
i powierzchnię ziemi.

zdrowie i warunki życia ludzi

Z uwagi na zaniechanie realizacji przedsięwzięć
nie będą powstawać nowe oddziaływania na
ludzi. Nie powstaną jednak także urządzenia
produkujące energię z OZE, zatem nie nastąpi
też korzystne dla ludzi ograniczenie emisji gazów
cieplarnianych
przez
energetykę
konwencjonalną.

odpady

Z uwagi na zaniechanie realizacji przedsięwzięć
nie będą powstawać odpady.

flora i fauna, grzyby, siedliska przyrodnicze

Zaniechanie realizacji przedsięwzięć spowoduje
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utrwalenie funkcji rolnych terenów, co nie będzie
miało wpływu na florę i faunę, grzyby, siedliska
przyrodnicze.
obszary chronione (na podstawie ustawy o
ochronie przyrody), w tym obszary Natura 2000

Zaniechanie realizacji przedsięwzięć pozostanie
bez wpływu na obszary chronione.

klimat

Z uwagi na zaniechanie realizacji przedsięwzięć
nie pojawią się nowe źródła emisji substancji do
powietrza. Nie powstaną jednak urządzenia
produkujące energię z OZE, zatem nie nastąpi
też ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
przez energetykę konwencjonalną.

krajobraz, w tym krajobraz kulturowy

Niepodejmowanie realizacji planu – realizacji
planowanych w nim przedsięwzięć jest dla
krajobrazu neutralny. Oznacza pozostawienie
obecnej struktury i funkcjonowania krajobrazu,
a także pozostawienie jego obecnych wartości
widokowych.

zabytki

Niepodejmowanie realizacji planu – realizacji
planowanych w nim przedsięwzięć nie będzie
miało wpływu na zabytki.

dobra materialne

Niepodejmowanie realizacji planu – realizacji
planowanych w nim przedsięwzięć nie będzie
miało wpływu na dobra materialne.

emisja promieniowania elektromagnetycznego

Nie prognozuje się oddziaływań w tym zakresie.

poważne awarie przemysłowe

Z uwagi na zaniechanie realizacji przedsięwzięć
nie powstanie ryzyko wystąpienia awarii
przemysłowych.

oddziaływania transgraniczne

Nie prognozuje się oddziaływań w tym zakresie.

konflikty społeczne

Z uwagi na zaniechanie możliwości realizacji
oczekiwanych przez właścicieli działek inwestycji
mogą wystąpić konflikty społeczne.

9. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU OGRANICZENIE NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA
ŚRODOWISKO I ZDROWIE LUDZI
Rozwiązania mające na celu ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko i zdrowie ludzi to:
 Na terenach objętych planem oznaczonych symbolami: MN; MN/U; U; U,US zakazuje się realizacji
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, poza sieciami infrastruktury
technicznej oraz zakazuje się dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne materiały
niebezpieczne. Na terenach oznaczonych symbolami RM; R; RP zakazuje się realizacji
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko poza sieciami
infrastruktury technicznej oraz poza obiektami związanymi z gospodarką rolną oraz zakazuje się
dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne.
 Na terenach objętych planem zakazuje się lokalizacji zakładów o zwiększonym ryzyku lub dużym
ryzyku wystąpienia poważnych awarii.
 Tereny oznaczone symbolem MN kwalifikuje się do terenów, dla których obowiązuje nie
przekraczanie dopuszczalnego poziomu hałasu wymaganego dla terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
 Tereny oznaczone symbolem MN/U kwalifikuje się do terenów, dla których obowiązuje nie
przekraczanie dopuszczalnego poziomu hałasu wymaganego dla terenów mieszkaniowousługowych.
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 Tereny oznaczone symbolem RM kwalifikuje się do terenów, dla których obowiązuje nie
przekraczanie dopuszczalnego poziomu hałasu wymaganego dla terenów zabudowy zagrodowej.
 Ustala się następujące warunki postępowania z odpadami:
- odpady powinny być zagospodarowywane zgodnie z przepisami odrębnymi oraz przepisami
prawa miejscowego w szczególności z regulaminem utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy;
 masy ziemne powstałe podczas realizacji inwestycji budowlanych należy zagospodarować w
ramach własnej nieruchomości lub w innym miejscu określonym na etapie pozwolenia na
budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, w sposób nie powodujący przekroczeń
wymaganych dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie lub ziemi.
 Ustala się szerokość pasów technologicznych linii elektroenergetycznych w strefie 15m od rzutu
poziomego skrajnych przewodów napowietrznych linii wysokiego napięcia 110 kV, w strefie 5 m od
rzutu poziomego skrajnych przewodów napowietrznych linii średniego napięcia 15 kV oraz 3 m od
rzutu poziomego skrajnych przewodów napowietrznych linii niskiego napięcia 0,4 kV; Miejsca
dostępne dla ludności oraz tereny przeznaczone pod zabudowę należy wyznaczyć wyłącznie na
terenie, na którym nie są przekroczone dopuszczalne poziomy pola elektromagnetycznego
określone w przepisach odrębnych; W granicach pasów technologicznych obowiązują także
przepisy odrębne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych oraz normy; Tereny należy zagospodarować z uwzględnieniem tych przepisów lub
należy zmienić przebieg linii elektroenergetycznej; Ograniczenia w zagospodarowaniu terenu
w granicach pasów technologicznych obowiązują do czasu istnienia linii energetycznych
napowietrznych;
 Ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;
 Na terenie planu należy zapewnić z sieci wodociągowej zaopatrzenie w wodę dla celów
przeciwpożarowych z uwzględnieniem wymogów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz
dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030);
 Ustala się obowiązek odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacyjnej; Do czasu realizacji sieci
kanalizacji sanitarnej oraz gdy pozwalają na to przepisy odrębne dopuszcza się odprowadzanie
ścieków w sposób dopuszczalny przez przepisy odrębne;
 Wody opadowe i roztopowe powinny być odprowadzane zgodnie z przepisami odrębnymi;
 W przypadku przeznaczania gruntów zmeliorowanych pod zabudowę należy przeprojektować
i przebudować te urządzenia; Wszelkie inwestycje realizowane na terenach zmeliorowanych
i zdrenowanych powinny być realizowane w sposób niezakłócający funkcjonowania urządzeń
melioracyjnych; Realizacja inwestycji na terenach, na których występują urządzenia melioracji
wodnych wymaga postępowania zgodnego z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo
wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.);
 Budynki powinny posiadać zbiorcze lub indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu
wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją; W zakresie ogrzewania należy
stosować ograniczenia i zakazy wynikające z przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń lub
zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;
 Dla sieci gazowych, przyłączy, stacji gazowych należy zachować strefy kontrolowane określone
w przepisach odrębnych;
 Minimalne powierzchnie biologicznie czynne wynoszą dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej MN minimum 40%, dla pozostałych terenów minimum 20%.
Planowana stacja regazyfikacji gazu musi magazynować poniżej 50 T LNG, stąd nie będzie się
zaliczać do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Zgodnie z
art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U z 2020 r. poz.
1219 ze zm.) Zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lokalizuje
się w bezpiecznej odległości od siebie, od wielorodzinnych budynków mieszkalnych, od budynków
mieszkalnych powstałych na nieruchomościach pochodzących z Zasobu Nieruchomości, o którym
mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2018 r. poz.
2363 oraz z 2019 r. poz. 1309), od obiektów użyteczności publicznej, od budynków zamieszkania
zbiorowego, od obszarów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, od upraw wieloletnich, od dróg krajowych
oraz od linii kolejowych o znaczeniu państwowym.
Stacja jest lokalizowana poza zwartą zabudową miasta i sąsiednich wsi. Najbliższe budynki
mieszkalne, to budynki wielorodzinne przy Alei 1000-lecia, które znajdują się w odległości od 385 m
od terenu G. Pojedyncze budynki mieszkalne jednorodzinne oddalone są na odległość ponad 500 m
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od terenu G. Teren oddalony jest od drogi krajowej na odległość 1,4 km, od linii kolejowej nr 3 (E20)
Kunowice - Poznań – Warszawa – Terespol na odległość 1,2 km.
Na podstawie analizy przeprowadzonej metodą bezpiecznych odległości, zawartą w opracowanej
przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska „Metodologii określania bezpiecznych lokalizacji
zakładów mogących powodować poważne awarie przemysłowe” oraz zgodnie z postanowieniem
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora ochrony Środowiska ODI.7040.73.1.20202.DJ z dnia
09.12.2020 r. na terenie wykluczono możliwość realizacji inwestycji o zwiększonym lub dużym ryzyku
wystąpienia poważnych awarii.
Zastosowanie powyższych rozwiązań przyczyni się do eliminowania lub ograniczenia negatywnego
wpływu inwestycji na środowisko i zdrowie ludzi.
10. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA
REALIZACJI ZAPISÓW W PROJEKCIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Na terenach objętych sporządzanym planem nie występuje osuwanie się mas ziemnych, nie ma stref
ochronnych ujęć wody, nie ma stref ochronnych wód otwartych, tereny nie są zlokalizowane w obrębie
głównych zbiorników wód podziemnych. Tereny nie są zagrożone powodzią. Tereny nie są narażone na
ponadnormatywny hałas. Wszystkie tereny objęte planem są oddalone na odległość kilkunastu
kilometrów od obszarów Natura 2000.
Na terenie górniczym nie stwierdzono występowania szkód górniczych wywołanych deformacją
górotworu spowodowaną wydobyciem soli.
Tereny objęte planem posiadają możliwość zaopatrzenia w wodę z wodociągu gminnego oraz
możliwość rozbudowy wodociągu oraz możliwość przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.
Istotnym problemem środowiska jest zły stan JCWP. Większość terenów objętych planem znajduje się
w centralnej części gminy, w obrębie JCWP RW 6000171833249 - Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej,
tylko tereny w Korzeczniku i Rysinach Kolonii położone w północnej części gminy znajdują się w
obrębie JCWP RW 6000171881189 - Noteć do Dopływu z jeziora Lubotyń.
Dla JCWP RW 6000171833249 - Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej przewidziano przedłużenie terminu
osiągnięcia celu środowiskowego do 2027r. ze względu na brak możliwości technicznych. W zlewni
JCWP występują presje: presja przemysłowa, nierozpoznana presja. W programie działań
zaplanowano działanie obejmujące przegląd pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do
wód lub do ziemi przez użytkowników w zlewni JCWP z uwagi na zagrożenie osiągnięcia celów
środowiskowych, zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy - Prawo wodne, mające na celu szczegółowe
rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników
zgodnych z wartościami dla dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia tego
działania, następnie konkretnych działań naprawczych, a także okres niezbędny aby wdrożone
działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027.
Dla JCWP RW 6000171881189 - Noteć do Dopływu z jeziora Lubotyń przewidziano przedłużenie
terminu osiągnięcia celu środowiskowego do roku 2021 ze względu na - brak możliwości
technicznych.
W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń
wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu
prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego
stanu zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach
hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian
hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac
utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu
renaturalizacji wód powierzchniowych.
Realizacja sporządzanej zmiany planów miejscowych z zachowaniem przepisów w zakresie
odprowadzania ścieków nie spowoduje pogorszenie stanu wód.
Istotnym problemem ochrony środowiska na terenie całego województwa jest zły stan powietrza. W
planie gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kłodawa stwierdzono, że każdy mieszkaniec gminy zużył
około 25,01 MWh energii rocznie, a tym samym wyprodukował około 8,07 t CO2/rok. Inwentaryzacja
źródeł i wielkości emisji oraz przeprowadzona analiza SWOT pozwoliła na zidentyfikowanie obszarów
problemowych. W związku z wynikami bazowej inwentaryzacji emisji stwierdzić należy:
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•

Głównym emiterem CO2 w gminie Kłodawa jest sektor związany z transportem prywatnym
mieszkalnymi;
• Drugim największym emiterem CO2 w gminie Kłodawa jest sektor związany z przemysłem;
• Znaczna część mieszkań ogrzewana jest węglem – najbardziej emisyjnym nośnikiem energii;
• Największy prognozowany wzrost zużycia energii oraz emisji CO2 nastąpi w sektorze transportu,
przemysłu i usług.
Gmina Kłodawa poprzez opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej zobowiązuje się
do podejmowania wszelkich działań zmierzających do poprawy jakości powietrza na jej obszarze,
a w szczególności do:
• Redukcji emisji gazów cieplarnianych;
• Zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
• Redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej. Są to cele, które
będą przyświecać Gminie nie tylko do 2020 roku, ale i w dalszej perspektywie czasu. Realizacja
założeń długoterminowych będzie możliwa dzięki podejmowaniu konkretnych działań
ukierunkowanych na poprawę, jakości powietrza.
Do kluczowych zadań należy zaliczyć:
• Planowany proces termomodernizacji budynków publicznych
• Wymiana kotłów węglowych na bardziej sprawne kotły
• Planowany rozwój i wspieranie instalacji OZE
• Modernizacja dróg gminnych
• Program edukacyjny z udziałem gminy
• Planowany wzrost udziału energii odnawialnej w skali kraju do 15% w końcowym zużyciu energii w
roku 2020
• Zewnętrzne źródła finansowania
• Wzrastająca presja na racjonalne gospodarowanie energią i ograniczenie emisji
w skali europejskiej i krajowej
• Rozwój technologii energooszczędnych oraz ich coraz większa dostępność (np. tanie świetlówki
energooszczędne)
• Wymiana sprzętu AGD/RTV itp. na energooszczędne.
Dla ogrzewania zabudowy należy stosować ograniczenia i zakazy wynikające z Uchwały Nr
XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie
wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. U. Województwa Wielkopolskiego z
2017 r. poz.8807)
11.

OBSZARY

OBJĘTE

PRZEWIDYWANYM

ZNACZĄCYM

ODDZIAŁYWANIEM

NA

ŚRODOWISKO I LUDZI W WYNIKU REALIZACJI USTALEŃ W PROJEKCIE MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Gmina Kłodawa znajduje się poza obszarami ważnymi dla ptaków na terenie województwa
wielkopolskiego wg opracowania „Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji
na terenie województwa wielkopolskiego” Przemysława Wylegały, Stanisława Kuźniaka, Pawła T.
Dolaty. W projekcie planu nie przewiduje się przedsięwzięć, które mogą mieć negatywny wpływ
na spójność i integralność oddalonego o kilkanaście kilometrów Obszaru Natura 2000 „Dolina
Środkowej Warty”. Nie planuje się przedsięwzięć, które mogą zagrażać siedliskom i gatunkom
wymienionym w standardowym formularzu danych podlegającym ochronie na tym obszarze. Znaczące
oddziaływanie mogą mieć poszczególne inwestycje realizowane na terenach przeznaczonych pod
przemysł, elektrownie fotowoltaiczne oraz obiekty inwentarskie. Lokalizacja przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, do jakich zalicza się realizację zabudowy systemami
fotowoltaicznymi na terenach o powierzchniach przekraczających 1 ha oraz dopuszczona w planie
realizacja innych przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko musi być
poprzedzona postępowaniem w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia. Jak duże może to być oddziaływanie zostanie to rozstrzygnięte na etapie wydawania
decyzji środowiskowej. Lokalizacje nowych przedsięwzięć muszą być ustalane z uwzględnieniem
przepisów odrębnych, dotyczących między innymi ochrony środowiska, zapobieganiu szkodom
w środowisku i ich naprawie, wymogów lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed degradacją środowiska.
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12. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE
Przedstawione rozwiązania projektowe wprowadzając zmiany do planu gminy Kłodawa - aktualnie
obowiązującego stwarzają możliwość zabudowy terenów, przy czym zawierają szereg rozwiązań,
które najmniej mogą kolidować ze środowiskiem. Przygotowywanie innych oddzielnych propozycji
planistycznych rozwiązań alternatywnych uznano za nie wnoszące nic nowego do projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
13. TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO
Pojęcie transgranicznego oddziaływania odnosi się jedynie do przepływu zanieczyszczeń przez
granicę państwową. Biorąc pod uwagę powyższe, położenie terenu oraz zasięg prawdopodobnych
oddziaływań wynikających z realizacji projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Kłodawa nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

14. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
1. Podstawa prawna opracowania
-

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 293 ze zm.)
Ustawa 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 (t. j.
Dz. U. 2020 r. poz.283 ze zm.)

2. Materiały wyjściowe, powiązanie z innymi dokumentami
Dla sporządzenia opracowania wykorzystano aktualne opracowania i dostępne dokumenty
dotyczące terenu opracowania oraz terenu gminy, powiatu, województwa, które wymieniono
w punkcie 2 opracowania. Zmiana planu powiązana jest z następującymi dokumentami:

- Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa
-

-

uchwalona Uchwałą Nr XLVII/290/2013 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 25 października
2013 r.
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z planem
zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania, uchwalony
przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr V/70/19W z dnia 25 marca 2019 r. (Dz.
Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 4021).
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa, przyjęty Uchwałą Nr
326/2001 z dnia 27.12.2001 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 18.02.2002 r. nr 24 poz.
769).
Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kłodawa, przyjęty Uchwałą Nr
325/2001 z dnia 27.12.2001 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 18.02.2002 r. nr 24 poz.
768)

3. Metoda przyjęta w opracowaniu, metody analizy skutków realizacji postanowień planu.
Podstawowym celem prognozy, opracowywanej równocześnie ze zmianą miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego jest poszukiwanie i wskazanie możliwości rozwiązań
planistycznych najkorzystniejszych dla stanu środowiska. Obowiązek sporządzenia prognozy
oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(zwanego w dalszej części opracowania Prognozą) wynika z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Szczegółowy zakres
sporządzania Prognozy został określony w art. 51 ust. 2 w/w ustawy.
Prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono przy zastosowaniu metody indukcyjnoopisowej, polegającej na charakterystyce istniejących zasobów środowiska oraz łączeniu w logiczną
całość posiadanych informacji o dotychczasowych mechanizmach funkcjonowania środowiska
i wskazaniu, jakie potencjalne skutki mogą wystąpić w środowisku w wyniku realizacji ustaleń planu.
Posłużono się również metodą porównawczą, wykorzystując wiedzę o funkcjonowaniu środowiska
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jako całości. Skonfrontowano zaproponowane rozwiązania planistyczne z istniejącymi
uwarunkowaniami przyrodniczymi. Prognozę oddziaływania na środowisko przedstawiono
w zakresie, jaki umożliwia obecny stan dostępnej informacji o środowisku oraz w tym kontekście stopień ogólności (lub szczegółowości) ustaleń planu.
W Prognozie przedstawiono wyniki analiz i ocen w formie tekstowej. Załącznikami graficznymi do
niniejszej prognozy są rysunki projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Ocena skutków realizacji planu
Z uwagi na obowiązywanie na terenie gminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
ocenę skutków realizacji planu można prowadzić łącznie dla większych obszarów obejmujących plan
zagospodarowania przestrzennego aktualnie obowiązujący wraz z częściami zmienianymi. Ocena
skutków realizacji planu może obejmować badanie ilości terenów zabudowywanych z uwzględnieniem
podziału na poszczególne funkcje, badanie liczby wydanych pozwoleń na budowę, badanie
wskaźników dotyczących skuteczności działań z zakresu ochrony środowiska ( zużycie wody na
mieszkańca w ciągu roku, procent mieszkań z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej, ilość odpadów
wytworzonych przez 1 mieszkańca w ciągu roku, udział odpadów przekazanych na składowisko w
ogólnej masie odpadów, liczba mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas, rodzaj i ilość
posiadanych kotłowni). Przedmiotem analizy powinny być wszystkie zmiany sposobu gospodarowania
przestrzenią na terenach objętych planem oraz w ich sąsiedztwie pod kątem ich wpływu na środowisko,
w tym zdrowie ludzi. Monitoringiem należy objąć wszystkie komponenty środowiska, w szczególności
jakość powietrza oraz sposoby odprowadzania ścieków. Dla ograniczenia niskiej emisji należy
monitorować realizację planu – sprawdzać pozwolenia na budowę w zakresie zatwierdzonych
pozwoleniami na budowę i przyjętymi zgłoszeniami sposobów ogrzewania, należy także prowadzić
badania jakości powietrza. Monitoring w zakresie sposobów ogrzewania gmina może prowadzić z
udziałem służb nadzoru budowlanego oraz służb ochrony środowiska. Z uwagi na zły stan wód
niezmiernie ważne jest monitorowanie sposobu odprowadzania ścieków na terenach wiejskich, gdzie
nie ma kanalizacji sanitarnej. Należy monitorować ilość wywożonych ścieków ze zbiorników
bezodpływowych, porównując tę ilość ze zużyciem wody. Należy kontrolować, czy instalowane są
przydomowe oczyszczalnie ścieków spełniające wymóg możliwości kontroli parametrów jakościowych,
czy każdy indywidualny system oczyszczania ścieków jest wyposażony w stałe i dostępne miejsca
poboru próbek ścieków nieoczyszczonych dopływających do instalacji oraz odprowadzanych. Należy
monitorować jakość wód odprowadzanych z przydomowych oczyszczalni ścieków. Monitoring w
zakresie ilości wywożonych ścieków oraz jakości wód odprowadzanych z przydomowych oczyszczalni
ścieków gmina może prowadzić z udziałem służb nadzoru budowlanego oraz służb ochrony
środowiska.
Monitoring skutków realizacji planu w zakresie oddziaływania na środowisko może opierać się na
pomiarach uzyskanych w ramach państwowego monitoringu środowiska lub w ramach indywidualnych
zamówień. Źródłem danych monitoringowych mogą być dane: GUS, WIOŚ, RDOŚ, jednostek
samorządu terytorialnego, badania terenowe i inne. Przy czym dokonując analizy i oceny stanu
poszczególnych komponentów środowiska w oparciu o wyniki państwowego monitoringu środowiska
należy pamiętać, że muszą się one odnosić do obszaru objętego projektem planu. Należy wziąć pod
uwagę zmiany zachodzące w środowisku, w szczególności w zakresie jakości powietrza. Dla oceny
standardów w zakresie hałasu można wykorzystać mapy akustyczne sporządzane co 5 lat przez
Starostę i zarządców dróg.
Analiza realizacji postanowień dokumentu może się odbywać w każdej chwili, w celu omówienia
występującego lub zgłoszonego problemu w zakresie oddziaływania na środowisko, w przypadku braku
zgłoszeń problemów analiza powinna odbywać się nie rzadziej niż raz w kadencji ( raz na 4 lata). Wójt
z inicjatywy własnej lub na wniosek podmiotu może przeprowadzić spotkanie, naradę lub wizję lokalną
w celu omówienia występującego lub zgłoszonego problemu w zakresie oddziaływania na środowisko.
Wynikiem tego typu działania powinno być sprawozdanie z realizacji postanowień projektowanego
dokumentu. Na podstawie przeprowadzonej analizy należy sformułować wnioski dotyczące stanu
realizacji ustaleń planu, ewentualnych przyczyn braku realizacji poszczególnych ustaleń zmiany planu
oraz niedostatków samego planu w zakresie regulacji niekorzystnych zjawisk oddziałujących na stan
środowiska oraz niezgodności planu z wprowadzonymi przepisami odrębnymi. W rezultacie należy
określić stopień przydatności planu oraz zakres zagadnień do uregulowania w przypadku zmiany lub
sporządzania nowego dokumentu, oraz określić termin, w którym niezbędne jest sporządzenie nowego
planu lub zmiana części ustaleń planu.
4. Ocena stanu i funkcjonowania środowiska
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W prognozie opisano warunki geologiczne i geomorfologiczne terenu gminy, wody powierzchniowe
i podziemne, zagrożenia powodziowe, zagrożenia osuwaniem się mas ziemnych, powietrze
atmosferyczne i klimat akustyczny, pola elektromagnetyczne, szatę roślinną, zwierzęta, gleby,
warunki meteorologiczne i klimat, gospodarkę odpadami na terenie gminy.
5. W prognozie opisano także 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. Kierunki koniecznych działań w ochronie środowiska w powiązaniu z innymi
dokumentami.
6. W prognozie dokonano analizy ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządza się w celu ustalenia
przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów ich
zagospodarowania i zabudowy.
Ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostały pogrupowane w 3
działach. W dziale 1 zawarte zostały ustalenia ogólne, w dziale 2 ustalenia szczegółowe, a w dziale 3
przepisy przejściowe i końcowe.
W ustaleniach ogólnych zawarto:
- zakres obowiązywania planu,
- ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia, zasad zagospodarowania i zasad kształtowania
zabudowy,
- ustalenia ogólne w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, ochrony przyrodniczej,
ochrony przeciwpowodziowej, ochrony stref ujęć wody, ochrony zbiorników wód otwartych,
ochrony zbiorników wód podziemnych, zagrożeń związanych z osuwaniem się mas ziemnych,
terenów górniczych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz
planach zagospodarowania województwa,
- ustalenia ogólne dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w tym
krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej oraz kształtowania przestrzeni
publicznych,
- ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej,
- ogólne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości,
- ogólne zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, sposób i termin tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
W ustaleniach szczegółowych określono przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowę terenów:
MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej;
U – tereny zabudowy usługowej;
U,US – tereny zabudowy usługowej oraz sportu i rekreacji;
P – tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów;
EF – tereny elektrowni fotowoltaicznych;
P,G – tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów i stacji regazyfikacji gazu;
RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;
R – tereny rolnicze;
RP – tereny produkcji rolnej i przetwórstwa produktów rolnych;
KD-Z – tereny dróg publicznych klasy drogi zbiorczej;
KD-L – tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej;
KD-D – tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej;
KDW – tereny dróg wewnętrznych.
W przepisach przejściowych i końcowych określono wysokość stawki służącą naliczeniu
jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wykonanie uchwały oraz termin wejścia
w życie.
7.

Prognoza

zmiany

środowiska

w

wyniku
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realizacji

ustaleń

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego
Zmiana planu nie wprowadza przedsięwzięć, które mogą mieć negatywny wpływ na spójność i
integralność Obszaru Natura 2000 „Dolina Środkowej Warty”. Nie planuje się przedsięwzięć, które
mogą zagrażać siedliskom i gatunkom wymienionym w standardowym formularzu danych
podlegającym ochronie na tym obszarze. Dzięki posiadaniu przez gminę obowiązujących dla całej
gminy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zabudowa terenów odbywa się
wyłącznie na ich podstawie.
Na terenie przeznaczonym pod elektrownie fotowoltaiczną przewiduje się lokalizację instalacji
fotowoltaicznych. Głównym elementem instalacji fotowoltaicznych są panele fotowoltaiczne,
transformujące energię słoneczną na energię elektryczną. Wyróżniamy dwa rodzaje ogniw
fotowoltaicznych:
- monokrystaliczne - ogniwa wykonane z jednego kryształu krzemu. Ogniwa te można rozpoznać po
ściętych narożnikach panelu,
- polikrystaliczne - ogniwa składające się z wielu kryształów krzemu, posiadających powłokę, która
pokazuje ich strukturę wewnętrzną.
Niezależnie od rodzaju ogniw, moduły zbudowane są z połączonych, a następnie zalaminowanych
ogniw fotowoltaicznych, które chronione są od góry szybą o właściwościach samoczyszczących.
Panel posiada właściwości antyrefleksyjne. Właściwość ta, związana z bardzo wysoką
pochłanialnością światła przez panele fotowoltaiczne łagodzi, bądź całkowicie eliminuje powstawanie
zagrożeń związanych z imitacją powierzchni lustra wody, a także powstawaniem efektu olśnienia.
Efekt olśnienia to chwilowe oślepienie, które może być powodowane odbiciem światła. Zastosowane
właściwości, zwiększają absorpcję energii promieniowania słonecznego oraz zapobiegają
niepożądanemu efektowi odbicia światła od powierzchni paneli. W związku z powyższym nie będzie
dochodzić do oślepiania ptaków, mogących przelatywać nisko nas instalacją.
Panele fotowoltaiczne będą podlegały samooczyszczeniu podczas opadów deszczu. Spływający
z paneli deszcz będzie również zmywał osadzające się na panelach zanieczyszczenia. Spływająca
deszczówka nie będzie zawierać żadnych środków chemicznych i tym samym nie będzie stanowić
zagrożenia dla środowiska gruntowo– wodnego. Panele fotowoltaiczne z racji tego, że stanowią
instalację ulegającą zabrudzeniu w czasie ich eksploatacji (osady pyłu, kurzu, ptasie odchody itp.)
podlegają też okresowemu czyszczeniu. Zakłada się czyszczenie paneli na sucho lub na mokro.
Sposób suchy polega na użyciu szczotek montowanych na prowadnicach wzdłuż paneli.
Czyszczenie przy użyciu szczotek odbywa się tak długo, aż właściwości optyczne paneli posiadały
będą odpowiednie parametry. Metoda ta, przy uwzględnieniu skali przedsięwzięcia oraz
kontrolowanych efektach czyszczenia (pomiar właściwości optycznych) jest preferowaną metodą
czyszczenia paneli. Czyszczenie mechaniczne odbywa się sporadyczne - raz do dwóch razy w roku i
trwa około 3 dni. Drugim sposobem jest mycie ręczne przy użyciu wody destylowanej za pomocą
szczotki na wysięgniku. Woda destylowana wykorzystana do mycia instalacji nie posiada żadnych
detergentów oraz substancji myjących w związku z tym, może ona swobodnie spływać z mytej
powierzchni oraz wsiąknąć w grunt otaczający rzędy paneli fotowoltaicznych. Żadna z ww. metod
czyszczenia nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko oraz nie zanieczyści gruntu
substancjami niebezpiecznymi.
Tereny instalacji fotowoltaicznych należy ogrodzić siatką lub panelami systemowymi. Ogrodzenia
powinny być wykonane z siatki o oczkach min. 10 cm lub z paneli systemowych z zachowaniem
przerwy miedzy gruntem a krawędzią ogrodzenia min. 25 cm, co pozwoli na swobodne
przemieszczanie się płazów, gadów i małych ssaków przez tereny farm fotowoltaicznych. Między
rzędami paneli należy zachować nieutwardzone przejścia technologiczne. Na terenach
przeznaczonych pod elektrownie fotowoltaiczne planuje się ograniczenia możliwości ich lokalizacji
poprzez ustalenie linii zabudowy od strony dróg oraz odległości od działek sąsiednich.
Za korzystny dla poszczególnych elementów środowiska uznaj się przeznaczenie terenu pod stację
regazyfikacji. Brak technicznych i ekonomicznych warunków doprowadzenia sieci gazowej do
danego obszaru urbanistycznego to najczęstszy powód ograniczeń rozwoju gazyfikacji. Technologia
regazyfikacji stanowi atrakcyjną alternatywę dla rozbudowy liniowej gazociągów. Na terenie objętym
planem przewiduje się realizację przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. budowę stacji w
oparciu o technologie regazyfikacji gazu LNG. LNG (ang. liquefied natural gas) to skroplony gaz
ziemny wysokometanowy zamieniony w postać płynną w celu ułatwienia transportu gazu do miejsc
znajdujących się poza zasięgiem tradycyjnych sieci gazowych. Podczas skraplania gaz ziemny
schładzany jest do temperatury około -162°C, w wyniku czego zmniejsza objętość ponad 600 razy.
Najczęściej występujący w instalacji regazyfikacji LNG zbiornik na gaz LNG o pojemności 60 m3
pozwala na uzyskanie ok. 32 tys. m3 gazu wysokometanowego. Dodatkowo skroplony gaz jest
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oczyszczony z wilgoci, dwutlenku węgla, azotu i cięższych węglowodorów. Stacje regazyfikacji LNG
spełniają wymagania w zakresie bezpieczeństwa. LNG po regazyfikacji zamienia się w gaz lżejszy
od powietrza co wpływa na bezpieczeństwo jego użytkowania. Gaz po regazyfikacji zanim trafi do
instalacji gazowej odbiorcy, jest nawaniany co sprawia że ma on charakterystyczny zapach,
a stosowanie systemów detekcji sprawia, że użytkowanie gazu ziemnego jest bardzo wygodne
i bezpieczne. Głównym zadaniem instalacji regazyfikacji LNG jest przemiana fazowa gazu ziemnego,
dostarczonego w stanie płynnym (skroplonym), do stanu gazowego. Proces regazyfikacji przebiega
bez poboru energii, gdyż zmiana stanu skupienia z płynnego na gazowy odbywa się w parownicach
atmosferycznych z wykorzystaniem ciepła pochodzącego z otoczenia. Stacja regazyfikacji jest więc
obiektem cichym, nieuciążliwym dla otoczenia oraz energooszczędnym (do pracy stacji wymagane
jest jedynie zasilanie układów sterowania i nadzoru oraz oświetlenia terenu), co sprawia że może być
ona z powodzeniem wykorzystywana w lokalizacjach cennych przyrodniczo bądź uzdrowiskach.
Gazyfikacja przy wykorzystaniu stacji regazyfikacji LNG zasadniczo nie różni się od klasycznej
gazyfikacji. Różnica polega na sposobie dostarczenia gazu ziemnego w miejsce, gdzie występuje
zapotrzebowanie na to paliwo, a lokalizacja obszaru względem istniejącej sieci gazowej uniemożliwia
bądź ogranicza jej rozbudowę liniową.
Różnorodność biologiczna
Zmiany obowiązujących planów wprowadzają nowe powierzchnie przeznaczone pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę mieszkaniowo-usługową, zabudowę usługową ze sportem
i rekreacją, zabudowę usługową, zabudowę zagrodową i rolniczą a także zabudowę produkcyjną,
elektrownię fotowoltaiczną oraz stację regazyfikacji gazu. Plan adaptuje także część terenów
zabudowanych. Tereny, na których planuje się możliwość realizacji nowej zabudowy oddalone są od
siebie wzajemnie, są oddalone od obszarów Natura 2000. Największymi planowanymi
przedsięwzięciami będą tereny przeznaczone pod zabudowę zagrodową, zabudowę rolniczą
w ramach której będą realizowane budynki inwentarskie i gospodarcze, tereny produkcji rolnej
i przetwórstwa produktów rolnych, elektrownia fotowoltaiczna oraz teren zabudowy produkcyjnej,
składów i magazynów wraz z terenem stacji regazyfikacji. W planie dla elektrowni fotowoltaicznej
określa się nakaz zapewnienia przejścia dla przemieszczania się zwierząt. Zmiana planu nie
powinna powodować znaczących ograniczeń przemieszczania się gatunków. W wyniku realizacji
przedsięwzięć nie dojdzie do oddziaływania na bioróżnorodność związanego z potencjalnym
zawężeniem dostępnych do rozwoju obszarów dla bytowania roślin i zwierząt oraz do fragmentacji
siedlisk. Realizacja przedsięwzięć nie spowoduje utraty siedlisk przyrodniczych.
Projektowane na tych terenach inwestycje nie wpłyną istotnie na różnorodność biologiczną głównie z
uwagi na wzajemne oddalenie poszczególnych terenów oraz stopień zainwestowania na terenach
objętych planem. Projekt zmiany planów określa podstawowe warunki zagospodarowania terenu,
wynikające z potrzeb ochrony środowiska i gospodarowania zasobami przyrody. Potrzeba ochrony
środowiska – obowiązek ochrony powierzchni ziemi, gleb, powietrza, wód podziemnych i
powierzchniowych – wynika z polityki ekologicznej kraju, obowiązków określonych w przepisach
odrębnych regulujących politykę ekologiczną oraz planu zagospodarowania przestrzennego
województwa i programów ochrony środowiska na poziomie wojewódzkim, powiatowym i lokalnym.
Plan miejscowy ustala warunki i zasady ochrony środowiska.
Ludzie
W rozumieniu przepisów ochrony środowiska znaczące oddziaływanie na środowisko oznacza
również znaczące oddziaływanie na zdrowie ludzi. O znaczącym oddziaływaniu na środowisko
można mówić, gdy przekraczane są standardy emisyjne (dopuszczalne normy zanieczyszczeń)
określone
w przepisach o ochronie środowiska, natomiast o znaczącym oddziaływaniu na obszary ekologiczne
w sytuacji zagrożenia siedlisk lub gatunków lub integralności obszaru w rozumieniu przepisów
o ochronie przyrody. Wartości emitowanych do środowiska zanieczyszczeń ulega systematycznej
poprawie. Poprawa ta wynika głównie ze zmiany nośników energii, porządkowania gospodarki
wodnościekowej i gospodarki odpadami. Realizacja ustaleń planu nie spowoduje istotnych zmian jakości
powietrz atmosferycznego, zanieczyszczenia wód. Nie przewiduje się pogorszenia stanu środowiska
i warunków życia mieszkańców. Nowe inwestycje nie przyczynią się do emisji pól
elektromagnetycznych. Planowana stacja regazyfikacji jest oddalona od zwartej zabudowy
mieszkaniowej, nie powinna powodować zagrożeń dla ludzi i mienia. Na terenach objętych planem
oznaczonych symbolami: MN; MN/U; U; U,US zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, poza sieciami infrastruktury technicznej oraz zakazuje się dystrybucji
takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne. Na terenach oznaczonych
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symbolami RM; R; RP zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko poza sieciami infrastruktury technicznej oraz poza obiektami związanymi
z gospodarką rolną oraz zakazuje się dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne
materiały niebezpieczne. Na terenach objętych planem zakazuje się lokalizacji zakładów o
zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii. Projektowane zmiany mają
ograniczony zakres przestrzenny – jeśli inwestowanie odbywać się będzie z trybie określonym przez
przepisy w zakresie ochrony środowiska nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na zdrowie ze
strony funkcji przewidzianych zmianą planu.
Zwierzęta i rośliny
Ustalenia zmiany planu nie będą miały istotnego wpływu na warunki bytowania flory oraz istniejące
ekosystemy. Większość terenów objętych planem położona jest poza obszarami chronionymi na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Tylko dwa tereny w obrębie
Korzecznik oraz Luboniek położone są na skraju Goplańsko-Kujawskiego obszaru chronionego
krajobrazu. Na terenach objętych planem, poza gatunkami pospolitymi nie stwierdzono
występowania gatunków flory i fauny objętej ochroną. Plan ogranicza możliwość realizacji
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Pozytywne długoterminowe
oddziaływanie na zwierzęta i rośliny związane jest z ustalonym obowiązkiem zachowania
minimalnych powierzchni biologicznie czynnych.
Na terenach elektrowni fotowoltaicznych panele będą zamontowane na stalowym rusztowaniu,
a powierzchnia terenu pozostanie aktywnym biologicznie terenem pokrytym roślinnością. Ze względu
na zacienienie, rozwój roślin bezpośrednio pod panelami będzie ograniczony. Nowa forma
użytkowania będzie wiązała się z brakiem powstawania resztek pożniwnych, atrakcyjnych dla
polnych gryzoni i stad ziarnojadów (łuszczaki). Po wybudowaniu elektrowni słonecznej tereny,
szczególnie rozległe trawniki lub ziołorośla cieniolubne, będą atrakcyjnym żerowiskiem dla zwierząt
owadożernych (płazów, ptaków i ssaków). Na trawnikach oraz w częściach trudnodostępnych i nie
koszonych, rozwijać się będzie roślinność trawiasta i zielna, o składzie gatunkowym bogatszym niż
ma to miejsce w przypadku pola uprawnego. Realizacja inwestycji nie zmniejszy powierzchni
żerowisk. Oddziaływanie odbłysków światła na ptaki ma niepotwierdzony charakter. Doświadczenia
z eksploatacji paneli fotowoltaicznych w Europie Środkowej nie potwierdzają, by były one źródłem
istotnego oddziaływania na ptaki innego, niż zabór powierzchni atrakcyjnych żerowisk, co jednak nie
ma miejsca w rejonie gminy Kłodawa. Mylenie przez ptaki paneli z taflą wody i próby lądowania są
zdarzeniami incydentalnymi i miały miejsce przede wszystkim w rejonach suchych (pustynie), gdzie
brak jest faktycznych zbiorników wodnych, a migrujące ptaki poszukiwały takich siedlisk. Układ
przestrzenny instalacji w projektowanej elektrowni nie tworzy też jednolitej powierzchni paneli
fotowoltaicznych, a ich równoległe szeregi, co nie upodabnia terenu do zbiornika wodnego.
Należy też zwrócić uwagę, że planowana budowa elektrowni fotowoltaicznej realizuje cele Polityki
Energetycznej Państwa zmierzające do zmniejszenia udziału konwencjonalnej energetyki węglowej
w mixie energetycznym. Realizacja tego celu będzie miała również pozytywne oddziaływanie na
przyrodę, w tym ptaki. Energetyka węglowa generuje największą śmiertelność ptaków na jedną
gigawatogodzinę w spośród wszystkich form produkcji energii – 5,18 śmierci/1GWh (Sovocool,
2009). Związane jest to z oddziaływaniem kopalni węgla, transportu paliwa, kwaśnych deszczy,
emisji rtęci i innych metali ciężkich, oraz przede wszystkim zmianami klimatycznymi. I tak na przykład
istotnym zagrożeniem dla populacji bielików w Polsce jest spadek poziomu wód w zbiornikach
w rejonie Pojezierza Konińskiego (elektrownie PAK) i Międzyrzecza Warty i Widawy (Bełchatów).
Związane ze zmianami klimatycznymi postępujące stepowienie dużych obszarów Polski centralnej,
zagraża w szczególności populacji ptaków wodno-błotnych na bardzo rozległym terenie.
Oddziaływanie elektrowni fotowoltaicznej na ssaki i inne kręgowce naziemnie będzie minimalne
i związane z funkcjonowaniem ogrodzeń wymuszających omijanie terenów podczas przemieszczania
się i migracji. Będzie to dotyczyło jedynie większych zwierząt, gdyż pomiędzy dolną krawędzią
ogrodzenia a gruntem planuje się pozostawienie przerw, umożliwiających przedostawanie się małym
i średnim zwierzętom na teren zajęty pod instalację fotowoltaiczną. Doświadczenia z realizacji
podobnych inwestycji wskazują, że planowana inwestycja nie będzie stanowiła siedliska gatunków
inwazyjnych. Oddziaływanie planowanego przeznaczenie terenów pod instalacje fotowoltaiczne
będzie miało zasadniczo pozytywny wpływ ma środowisko.
Za korzystne dla zwierząt i roślin ze względu na ograniczanie spalania paliw kopalnych i zastąpienie
ich gazem uznaje się także budowę stacji regazyfikacji.
Wody powierzchniowe i podziemne
Wprowadzenie nowej zabudowy zwykle przekłada się na zwiększenie zapotrzebowania na wodę do
celów bytowych oraz związanych z prowadzoną działalnością, a co za tym idzie bezpośrednio na
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zwiększenie poboru wód podziemnych z poziomów użytkowych. Zwiększenie powierzchni obszarów
zabudowanych stwarza ryzyko pogorszenia jakości wód gruntowych. W wyniku wykonywania prac
budowlanych oraz posadowienia nowych budynków zmniejszeniu ulegają powierzchnie czynne,
przez które wody opadowe infiltrują w powierzchnię gleby i zasilają wody gruntowe. Zabudowa
terenu powoduje odprowadzenie wód opadowych poza zlewnie akwenów wodnych i przyczynia się
często do ich zanikania. Odpowiednie nasycenie terenów powierzchniami biologicznie czynnymi
powinno działać stabilizującą i minimalizować niekorzystne zmiany hydrologiczne. Plan miejscowy
wprowadza ustalenia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Regulacje dotyczące odprowadzenia
ścieków określają w chwili obecnej szczegółowo przepisy odrębne. Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego nie może ograniczać sposobu odprowadzania ścieków w sposób
zawężający do obowiązujących ustaw. Na przedmiotowym terenie nie obowiązują żadne akty prawne
ograniczające gospodarkę ściekową dla obszarów chronionych ustalonych na podstawie przepisów
odrębnych, które należy uwzględnić w planie miejscowym. W związku z tym plan ustala gospodarkę
ściekową zgodnie z przepisami odrębnymi a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozporządzenie w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nakazuje odprowadzanie
ścieków do kanalizacji sanitarnej, jeśli istnieje taka możliwość. Wody opadowe i roztopowe powinny
być odprowadzane zgodnie z przepisami odrębnymi, które w przypadku budynków niskich (do 12 m
włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie)
lub budynków, dla których nie ma możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub
ogólnospławnej, dopuszczają odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do
dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych. Zaleca się odprowadzanie wód opadowych
i roztopowych na tereny biologicznie czynne lub do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych.
Zgodnie z §17 rozporządzenia ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód
opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych w zakresie wprowadzania do wód lub
do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwartych lub zamkniętych
systemach kanalizacyjnych, pochodzących z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:
1. Wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące
z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:
1) terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych
do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów
o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na
sekundę na 1 ha,
2) obiektów magazynowania i dystrybucji paliw, w ilości, jaka powstaje z opadów o częstości
występowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilości nie mniejszej niż powstająca z
opadów o natężeniu 77 l na sekundę na 1 ha
– mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których
mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, o ile nie zawierają substancji
zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l
węglowodorów ropopochodnych.
2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których
mowa w ust. 1, mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków,
o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, bez oczyszczania.
3. Wody opadowe lub roztopowe w ilościach przekraczających wartości, o których mowa w ust. 1,
mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych bez oczyszczania, pod warunkiem że
urządzenie oczyszczające jest zabezpieczone przed dopływem wód opadowych i roztopowych o
natężeniu większym niż jego przepustowość nominalna.
4. Dopuszcza się wprowadzanie wód opadowych z istniejących przelewów kanalizacji deszczowej do
jezior i ich dopływów oraz do innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód
powierzchniowych, a także do wód znajdujących się w sztucznych zbiornikach wodnych
usytuowanych na wodach płynących, jeżeli średnia roczna liczba zrzutów z poszczególnych
przelewów kanalizacji deszczowej nie jest większa niż 5.
5. Ocenę, czy są spełnione warunki, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się na podstawie
dokonywanych przez zakład, co najmniej dwa razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń
oczyszczających.
6. Eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń
oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urządzenia.
Plan przewiduje niewielkie tereny wymagające ciągłego zaopatrzenia w wodę, odprowadzania
ścieków i odprowadzania wód opadowych i roztopowych. Dla elektrowni fotowoltaicznych woda
będzie potrzebna wyłącznie do mycia paneli – jednak nie będzie to woda z wodociągu gminnego, ale
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dostarczana z poza gminy woda destylowana. Ścieki sanitarne na terenach elektrowni
fotowoltaicznych powstawać wyłącznie na etapie budowy i będą zbierane w mobilnych węzłach
sanitarnych. Żadne prace na etapie budowy nie wymagają również użycia ciężkich maszyn, a
więc nie wystąpi ryzyko rozlania paliw lub płynów eksploatacyjnych i przedostania się ich do wód lub
gruntu.
Tereny objęte planem znajdują się w obrębie jednolitych części wód powierzchniowych RW
6000171833249 – Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej, tylko teren w obrębie Korzecznik przedstawiony
na załączniku nr 9 oraz teren w obrębie Rysiny Kolonia (zał. nr 15) znajdują się w granicach
jednolitych części wód powierzchniowych RW 6000171881189 – Noteć do Dopływu z jeziora
Lubotyń.
Dla obu JCWP przewidziano przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego do 2021 roku
i do 2027 r. Na terenach tych należy podejmować działania podstawowe związane
z uporządkowaniem gospodarki ściekowej. Odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej, do
szczelnych zbiorników bezodpływowych oraz do certyfikowanych przydomowych oczyszczani
ścieków oraz zgodne z prawem postępowanie z zanieczyszczonymi wodami opadowymi nie
spowoduje pogorszenia się stanu JCWP. Realizacja ustalań projektu nie spowoduje nieosiągnięcie
celów środowiskowych zwartych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”.
Biorąc pod uwagę powyższe można stwierdzić, że zmiany w zakresie hydrogeologii nie powinny
wywrzeć negatywnego wpływu na środowisko i wszystkie jego komponenty w obszarze objętym
projektem planu ani na tereny sąsiednie. Ustalenia planu nie stanowią zagrożenia dla celów
środowiskowych wyznaczonych dla jednolitych części wód, w granicach których położony jest obszar
objęty projektem planu. Tereny objęte sporządzanym planem znajdują poza terenami głównych
zbiorników wód podziemnych. Tereny objęte planem nie znajdują się w strefach ochronnych ujęć
wody, nie znajdują się w strefach ochronnych wód otwartych. Tereny objęte planem nie są terenami
zagrożonymi powodzią, nie są zagrożone lokalnymi podtopieniami. W przypadku konieczności
przebudowy urządzeń melioracji wodnych należy wziąć pod uwagę konieczność zwiększenia
retencjonowania wody na terenach rolniczych..
Powietrze
Realizacja ustaleń planu zagospodarowania omawianego terenu nie spowoduje istotnych zmian
jakości powietrza atmosferycznego. W przypadku usług i produkcji związanych z emisją
zanieczyszczeń do powietrza muszą być spełnione wymogi określone przepisach dotyczących
warunków wprowadzania zanieczyszczeń do atmosfery. Dla ogrzewania należy stosować
ograniczenia i zakazy wynikające z Uchwały Nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa
wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw (Dz. U. Województwa Wielkopolskiego z 2017 r. poz.8807)
Budowa elektrowni fotowoltaicznej stwarza możliwość wytwarzania energii z odnawialnych źródeł
energii, przyczynia się do poprawy stanu powietrza atmosferycznego, powoduje ograniczanie
konieczności korzystania z urządzeń grzewczych spalających paliwa kopalne. Niewielka emisja
zanieczyszczeń do powietrza będzie związana jedynie ze spalaniem paliw w samochodach
ciężarowych na etapie realizacji inwestycji. Nie przewiduje się wpływu zmiany studium na warunki
anemometryczne.
Na terenach objętych planem należy stosować obowiązujący dla strefy wielkopolskiej „Program
ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B9(a)P” przyjęty
uchwałą Nr XXXIII/853/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2017r. (Dz. Urz.
Woj. Wielkopolskiego z 2017r. poz. 5320), w szczególności dotyczący stosowania w indywidulanych
systemach grzewczych nośników niepowodujących nadmiernej emisji zanieczyszczeń, takich jak:
gaz, olej opałowy, a także stosowania do celów grzewczych energii elektrycznej oraz odnawialnych
źródeł energii. W przypadku stosowania indywidualnych systemów grzewczych opalanych paliwami
stałymi wskazane jest stosowanie wysokosprawnych kotłów. Rozproszone i nieduże powierzchniowo
zmiany przeznaczenia terenów, na których przewiduje się realizację nowej zabudowy, przy
zachowaniu obowiązujących przepisów odrębnych, w tym ograniczeń i zakazów wynikających
z Uchwały Nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. U. Województwa
Wielkopolskiego
z 2017 r. poz.8807) nie będą wpływały na powietrze. Projekt planu uwzględnia zalecenia zawarte
w „Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku
2020 z perspektywą do roku 2030”.
Powierzchnia ziemi
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Ustalenia projektu planu miejscowego nie będą istotnie wpływać na ukształtowanie powierzchni
ziemi. Przekształcenie powierzchni ziemi nastąpi w trakcie budowy – realizacji inwestycji.
Gwarantowane ustaleniami planu powierzchnie biologicznie czynne należy zagospodarować
w sposób racjonalny, dla zapewnienia odpowiednich warunków życia ludzi i bytowania zwierząt.
Krajobraz
Oddziaływanie na krajobraz, jakie należy rozpatrzyć, dotyczy zmian w postrzeganiu krajobrazu przez
ludzi, tj. zmian wizualnych (wizualno-estetycznych), rozumianych również jako zmiany w „ładzie
przestrzennym” krajobrazu kulturowego. Realizacja zabudowy może mieć wpływ na krajobraz, należy
jednak stwierdzić, iż wzajemne oddalenie części terenów przeznaczonych pod zabudowę nie
powinno spowodować zdominowania krajobrazu. Plan obejmuje tereny zlokalizowane poza
obszarami wybrzeży, obszarami górskimi, poza obszarami ochrony uzdrowiskowej. Na terenach
Goplańsko- Kujawskiego obszaru chronionego krajobrazu ustalono w planie maksymalną wysokość
budynków wynoszącą do 9,5 m dla terenu MN/U oraz do 9,0 m dla terenu MN oraz maksymalną
wysokość budowli odpowiednio do 10,5 m i do 6,0 m. Na terenie wpisanego do rejestru zabytków
historycznego układu urbanistycznego miasta Kłodawa (Nr rej. 407/Wlkp/A z 01.09.2006 r.)
na obszarach przedstawionych na załącznikach nr 18 i 23, oznaczonych symbolem 2U oraz 3U
w obrębie Kłodawa planuje się zachowanie historycznych gabarytów zabudowy.
Ustalenia planu zapewniają ochronę krajobrazu, zachowanie i utrzymanie ważnych
charakterystycznych cech krajobrazu, ukierunkowują i harmonizują zmiany, które wynikają
z procesów społecznych, gospodarczych i środowiskowych, w myśl Europejskiej Konwencji
Krajobrazowej przyjętej we Florencji 20 października 2000 r.
Klimat
Obserwowane ostatnio zmiany klimatyczne, szczególnie wzrost temperatury, już wywarły wpływ na
bioróżnorodność i na ekosystemy. Stwierdzono zmiany w rozmieszczeniu gatunków, wielkości
populacji, czasie trwania reprodukcji (skrócenie) i przypadki migracji oraz zwiększenia częstotliwości
gradacji szkodników i chorób. Z końcem obecnego wieku zmiany klimatyczne i ich oddziaływania
mogą okazać się głównym czynnikiem spadku bioróżnorodności i pogorszenia się świadczeń
ekosystemów w skali globalnej. Ocieplenie klimatu może w sposób bezpośredni wywoływać
wymieranie gatunków. W ostatnim okresie działalność człowieka, w szczególności antropopresja
wywierana na środowisko naturalne, doprowadziła do zauważalnych zmian w kształtowaniu się
warunków klimatycznych. Zakres zmian występuje głównie w obrębie zmian temperatury powietrza
jak i powstawaniu częstych zjawisk ekstremalnych. Stąd też istotnym elementem w zakresie oceny
przedsięwzięć w jego oddziaływaniu na środowisko jest również dokonanie analizy wpływu
przedsięwzięcia na zmiany klimatyczne, w tym przede wszystkim presji wywieranej na jakość
atmosfery i emisję zanieczyszczeń, które powodują kumulację energii cieplnej. Oddziaływanie
przedsięwzięć z zakresu energetyki na zmiany klimatyczne jest bardzo zróżnicowane. W przypadku
odnawialnych źródeł energii wpływ ten jest pozytywny, w szczególności poprzez produkcję energii
elektrycznej bez konieczności spalania paliw kopalnych (a co za tym idzie, bez konieczności emisji
zanieczyszczeń do atmosfery). Realizacja inwestycji w postaci montażu instalacji fotowoltaicznych
wpłynie pozytywnie na klimat. Zaplanowane inwestycje wchodzą w skład sektora energetyki
odnawialnej, dzięki czemu będą miały wpływ na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych przez
energetykę konwencjonalną.
Na skutek planowanego zainwestowania w niewielkim stopniu zmienią się warunki klimatu lokalnego.
Mogą one dotyczyć minimalnych i maksymalnych temperatur powietrza, wilgotności powietrza
i prędkości wiatru. Będą to oddziaływania wtórne, długoterminowe i stałe, ale nie będą one znacząco
wpływać na warunki klimatu odczuwalnego przez ludzi. Niewielka skala zmian zagospodarowania
terenu oraz rozproszenie tych zmian nie spowoduje znacznych zmian topoklimatu. W wyniku
realizacji planu nie przewiduje się pogorszenia klimatu akustycznego, projektowane są wyłącznie
krótkie odcinki dróg wewnętrznych i publicznych lub poszerzenia tych dróg. Zagrożenie dla klimatu
akustycznego mogą stanowić nowe obiekty produkcyjne, obiekty usługowe i obiekty przetwórstwa
rolno-spożywczego, stąd ważna będzie ocena ich wpływu na klimat, w tym klimat akustyczny na
etapie projektowania i użytkowania obiektów budowlanych. Projektowane zmiany mają ograniczony
zakres przestrzenny – jeśli inwestowanie odbywać się będzie z trybie określonym przez przepisy
w zakresie ochrony środowiska nie przewiduje się znaczącego oddziaływania klimat ze strony funkcji
przewidzianych zmianą planu.
Zasoby naturalne
Pod pojęciem zasobów naturalnych należy rozumieć wszystkie użyteczne elementy środowiska,
które człowiek może pozyskiwać. Dzieli się je na nieorganiczne (minerały, woda, atmosfera)
i organiczne (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, ekosystemy), a także nieodnawialne (np.
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minerały i paliwa kopalne) oraz odnawialne (nie wyczerpują się, ponieważ istnieje w nich zamknięty
obieg materii, np. w wodzie i atmosferze). Bogactwa naturalne umożliwiają rozwój życia i cywilizacji.
Tereny objęte planem znajdują się w granicach udokumentowanych złóż soli oraz w niewielkiej
części na terenie złoża węgla brunatnego oraz na obszarze i terenie górniczym. Na terenie
górniczym nie stwierdzono występowania szkód górniczych wywołanych deformacją górotworu
spowodowaną wydobyciem soli. Gmina jest też gminą rolniczą, której zasobami są tereny rolnicze,
ekosystem, woda, atmosfera. Przewiduje się poprzez możliwość zagospodarowania i zabudowy
terenów oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii zwiększenie dochodów mieszkańców oraz
zwiększenie dochodów gminy z podatku od nieruchomości.
Zabytki
Ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie
obowiązujących przepisów o ochronie zabytków – dla terenu znajdującego się
zabytkowego układu urbanistycznego miasta Kłodawa ustalono zasady ochrony.
wytycznymi WKZ ustalono strefy ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych
archeologicznych oraz ochronę budynków.

naruszają
w obrębie
Zgodnie z
stanowisk

Dobra materialne
Przewiduje się poprzez możliwość zagospodarowania i zabudowy terenów zwiększenie dochodów
mieszkańców oraz zwiększenie dochodów gminy z podatku od nieruchomości.
8.

Potencjalne

zmiany

stanu

środowiska

w

przypadku

braku

realizacji

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Brak realizacji planu wpływa następująco na poszczególne komponenty środowiska:
jakość powietrza atmosferycznego

Z uwagi na zaniechanie realizacji przedsięwzięć
nie pojawią się nowe źródła emisji substancji do
powietrza. Nie powstaną jednak urządzenia
produkujące energię z OZE, zatem nie nastąpi
też ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
przez energetykę konwencjonalną.

klimat akustyczny

Z uwagi na zaniechanie realizacji przedsięwzięć
nie pojawią się nowe źródła emisji hałasu.

wody powierzchniowe i podziemne

Z uwagi na zaniechanie realizacji przedsięwzięć
nie pojawią się nowe źródła emisji ścieków.

gleby i powierzchnia ziemi

Z uwagi na zaniechanie realizacji przedsięwzięć
nie
wystąpią
oddziaływania
na
gleby
i powierzchnię ziemi.

zdrowie i warunki życia ludzi

Z uwagi na zaniechanie realizacji przedsięwzięć
nie będą powstawać nowe oddziaływania na
ludzi. Nie powstaną jednak także urządzenia
produkujące energię z OZE, zatem nie nastąpi
też korzystne dla ludzi ograniczenie emisji
gazów cieplarnianych
przez
energetykę
konwencjonalną.

odpady

Z uwagi na zaniechanie realizacji przedsięwzięć
nie będą powstawać odpady.

flora i fauna, grzyby, siedliska przyrodnicze

Zaniechanie realizacji przedsięwzięć spowoduje
utrwalenie funkcji rolnych terenów, co nie
będzie miało wpływu na florę i faunę, grzyby,
siedliska przyrodnicze.

obszary chronione (na podstawie ustawy o
ochronie przyrody), w tym obszary Natura 2000

Zaniechanie
realizacji
przedsięwzięć
pozostanie bez wpływu na obszary chronione.

klimat

Z uwagi na zaniechanie realizacji przedsięwzięć
nie pojawią się nowe źródła emisji substancji do
powietrza. Nie powstaną jednak urządzenia
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produkujące energię z OZE, zatem nie nastąpi
też ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
przez energetykę konwencjonalną.
krajobraz, w tym krajobraz kulturowy

Niepodejmowanie realizacji planu – realizacji
planowanych w nim przedsięwzięć jest dla
krajobrazu neutralny. Oznacza pozostawienie
obecnej struktury i funkcjonowania krajobrazu,
a
także
pozostawienie
jego obecnych
wartości widokowych.

zabytki

Niepodejmowanie realizacji planu – realizacji
planowanych w nim przedsięwzięć nie będzie
miało wpływu na zabytki.

dobra materialne

Niepodejmowanie realizacji planu – realizacji
planowanych w nim przedsięwzięć nie będzie
miało wpływu na dobra materialne.

emisja promieniowania elektromagnetycznego

Nie prognozuje się oddziaływań w tym zakresie.

poważne awarie przemysłowe

Z uwagi na zaniechanie realizacji przedsięwzięć
nie powstanie ryzyko wystąpienia awarii
przemysłowych.

oddziaływania transgraniczne

Nie prognozuje się oddziaływań w tym zakresie.

konflikty społeczne

Z uwagi na zaniechanie możliwości realizacji
oczekiwanych
przez
właścicieli
działek
inwestycji mogą wystąpić konflikty społeczne.

9.

Rozwiązania mające na celu ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko
i zdrowie ludzi:

Rozwiązania mające na celu ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko i zdrowie ludzi
to:
 Na terenach objętych planem oznaczonych symbolami: MN; MN/U; U; U,US zakazuje się
realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, poza sieciami
infrastruktury technicznej oraz zakazuje się dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne
i inne materiały niebezpieczne. Na terenach oznaczonych symbolami RM; R; RP zakazuje się
realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko poza sieciami
infrastruktury technicznej oraz poza obiektami związanymi z gospodarką rolną oraz zakazuje się
dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne.
 Na terenach objętych planem zakazuje się lokalizacji zakładów o zwiększonym ryzyku lub dużym
ryzyku wystąpienia poważnych awarii.
 Tereny oznaczone symbolem MN kwalifikuje się do terenów, dla których obowiązuje nie
przekraczanie dopuszczalnego poziomu hałasu wymaganego dla terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
 Tereny oznaczone symbolem MN/U kwalifikuje się do terenów, dla których obowiązuje nie
przekraczanie dopuszczalnego poziomu hałasu wymaganego dla terenów mieszkaniowousługowych.
 Tereny oznaczone symbolem RM kwalifikuje się do terenów, dla których obowiązuje nie
przekraczanie dopuszczalnego poziomu hałasu wymaganego dla terenów zabudowy zagrodowej.
 Ustala się następujące warunki postępowania z odpadami:
- odpady powinny być zagospodarowywane zgodnie z przepisami odrębnymi oraz przepisami
prawa miejscowego w szczególności z regulaminem utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy;
 masy ziemne powstałe podczas realizacji inwestycji budowlanych należy zagospodarować w
ramach własnej nieruchomości lub w innym miejscu określonym na etapie pozwolenia na
budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, w sposób nie powodujący przekroczeń
wymaganych dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie lub ziemi.
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 Ustala się szerokość pasów technologicznych linii elektroenergetycznych w strefie 15m od rzutu













poziomego skrajnych przewodów napowietrznych linii wysokiego napięcia 110 kV, w strefie 5 m
od rzutu poziomego skrajnych przewodów napowietrznych linii średniego napięcia 15 kV oraz 3 m
od rzutu poziomego skrajnych przewodów napowietrznych linii niskiego napięcia 0,4 kV; Miejsca
dostępne dla ludności oraz tereny przeznaczone pod zabudowę należy wyznaczyć wyłącznie na
terenie, na którym nie są przekroczone dopuszczalne poziomy pola elektromagnetycznego
określone w przepisach odrębnych; W granicach pasów technologicznych obowiązują także
przepisy odrębne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych oraz normy; Tereny należy zagospodarować z uwzględnieniem tych przepisów lub
należy zmienić przebieg linii elektroenergetycznej; Ograniczenia w zagospodarowaniu terenu w
granicach pasów technologicznych obowiązują do czasu istnienia linii energetycznych
napowietrznych;
Ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;
Na terenie planu należy zapewnić z sieci wodociągowej zaopatrzenie w wodę dla celów
przeciwpożarowych z uwzględnieniem wymogów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz
dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030);
Ustala się obowiązek odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacyjnej; Do czasu realizacji sieci
kanalizacji sanitarnej oraz gdy pozwalają na to przepisy odrębne dopuszcza się odprowadzanie
ścieków w sposób dopuszczalny przez przepisy odrębne;
Wody opadowe i roztopowe powinny być odprowadzane zgodnie z przepisami odrębnymi;
W przypadku przeznaczania gruntów zmeliorowanych pod zabudowę należy przeprojektować
i przebudować te urządzenia; Wszelkie inwestycje realizowane na terenach zmeliorowanych
i zdrenowanych powinny być realizowane w sposób niezakłócający funkcjonowania urządzeń
melioracyjnych; Realizacja inwestycji na terenach, na których występują urządzenia melioracji
wodnych wymaga postępowania zgodnego z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo
wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.);
Budynki powinny posiadać zbiorcze lub indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu
wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją; W zakresie ogrzewania
należy stosować ograniczenia i zakazy wynikające z przepisów odrębnych dotyczących
ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;
Dla sieci gazowych, przyłączy, stacji gazowych należy zachować strefy kontrolowane określone
w przepisach odrębnych;
Minimalne powierzchnie biologicznie czynne wynoszą dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej MN minimum 40%, dla pozostałych terenów minimum 20%.

Planowana stacja regazyfikacji gazu musi magazynować poniżej 50 T LNG, stąd nie będzie się
zaliczać do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Zgodnie z
art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U z 2020 r. poz.
1219 ze zm.) Zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lokalizuje
się w bezpiecznej odległości od siebie, od wielorodzinnych budynków mieszkalnych, od budynków
mieszkalnych powstałych na nieruchomościach pochodzących z Zasobu Nieruchomości, o którym
mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2018 r. poz.
2363 oraz z 2019 r. poz. 1309), od obiektów użyteczności publicznej, od budynków zamieszkania
zbiorowego, od obszarów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, od upraw wieloletnich, od dróg
krajowych oraz od linii kolejowych o znaczeniu państwowym.
Stacja jest lokalizowana poza zwartą zabudową miasta i sąsiednich wsi. Najbliższe budynki
mieszkalne, to budynki wielorodzinne przy Alei 1000-lecia, które znajdują się w odległości od 385 m
od terenu G. Pojedyncze budynki mieszkalne jednorodzinne oddalone są na odległość ponad 500 m
od terenu G. Teren oddalony jest od drogi krajowej na odległość 1,4 km, od linii kolejowej nr 3 (E20)
Kunowice - Poznań – Warszawa – Terespol na odległość 1,2 km.
Na podstawie analizy przeprowadzonej metodą bezpiecznych odległości, zawartą w opracowanej
przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska „Metodologii określania bezpiecznych lokalizacji
zakładów mogących powodować poważne awarie przemysłowe” oraz zgodnie z postanowieniem
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora ochrony Środowiska ODI.7040.73.1.20202.DJ z dnia
09.12.2020 r. na terenie wykluczono możliwość realizacji inwestycji o zwiększonym lub dużym ryzyku
wystąpienia poważnych awarii.
Zastosowanie powyższych rozwiązań przyczyni się do eliminowania lub ograniczenia negatywnego
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wpływu inwestycji na środowisko i zdrowie ludzi.
10.

Istniejące

problemy

ochrony

środowiska

istotne

z

punktu

widzenia

realizacji

zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na terenach objętych sporządzanym planem nie występuje osuwanie się mas ziemnych, nie ma stref
ochronnych ujęć wody, nie ma stref ochronnych wód otwartych, tereny nie są zlokalizowane w obrębie
głównych zbiorników wód podziemnych. Tereny nie są zagrożone powodzią. Tereny nie są narażone na
ponadnormatywny hałas. Wszystkie tereny objęte planem są oddalone na odległość kilkunastu
kilometrów od obszarów Natura 2000.
Na terenie górniczym nie stwierdzono występowania szkód górniczych wywołanych deformacją
górotworu spowodowaną wydobyciem soli.
Tereny objęte planem posiadają możliwość zaopatrzenia w wodę z wodociągu gminnego oraz
możliwość rozbudowy wodociągu oraz możliwość przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.
Istotnym problemem środowiska jest zły stan JCWP. Większość terenów objętych planem znajduje
się w centralnej części gminy, w obrębie JCWP RW 6000171833249 - Rgilewka do Strugi
Kiełczewskiej, tylko tereny w Korzeczniku i Rysinach Kolonii położone w północnej części gminy
znajdują się w obrębie JCWP RW 6000171881189 - Noteć do Dopływu z jeziora Lubotyń.
Dla JCWP RW 6000171833249 - Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej przewidziano przedłużenie
terminu osiągnięcia celu środowiskowego do 2027r. ze względu na brak możliwości technicznych.
W zlewni JCWP występują presje: presja przemysłowa, nierozpoznana presja. W programie działań
zaplanowano działanie obejmujące przegląd pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków
do wód lub do ziemi przez użytkowników w zlewni JCWP z uwagi na zagrożenie osiągnięcia celów
środowiskowych, zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy - Prawo wodne, mające na celu szczegółowe
rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników
zgodnych z wartościami dla dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia tego
działania, następnie konkretnych działań naprawczych, a także okres niezbędny aby wdrożone
działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027.
Dla JCWP RW 6000171881189 - Noteć do Dopływu z jeziora Lubotyń przewidziano przedłużenie
terminu osiągnięcia celu środowiskowego do roku 2021 ze względu na - brak możliwości
technicznych.
W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń
wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu
prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego
stanu zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych
o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian
hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac
utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu
renaturalizacji wód powierzchniowych.
Realizacja sporządzanej zmiany planów miejscowych z zachowaniem przepisów w zakresie
odprowadzania ścieków nie spowoduje pogorszenie stanu wód.
Istotnym problemem ochrony środowiska na terenie całego województwa jest zły stan powietrza.
W planie gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kłodawa stwierdzono, że każdy mieszkaniec gminy zużył
około 25,01 MWh energii rocznie, a tym samym wyprodukował około 8,07 t CO2/rok. Inwentaryzacja
źródeł i wielkości emisji oraz przeprowadzona analiza SWOT pozwoliła na zidentyfikowanie
obszarów problemowych. W związku z wynikami bazowej inwentaryzacji emisji stwierdzić należy:
• Głównym emiterem CO2 w gminie Kłodawa jest sektor związany z transportem prywatnym
mieszkalnymi;
• Drugim największym emiterem CO2 w gminie Kłodawa jest sektor związany z przemysłem;
• Znaczna część mieszkań ogrzewana jest węglem – najbardziej emisyjnym nośnikiem energii;
• Największy prognozowany wzrost zużycia energii oraz emisji CO2 nastąpi w sektorze transportu,
przemysłu i usług.
Gmina Kłodawa poprzez opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej zobowiązuje się do
podejmowania wszelkich działań zmierzających do poprawy jakości powietrza na jej obszarze, a w
szczególności do:
• Redukcji emisji gazów cieplarnianych;
• Zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
• Redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej. Są to cele,
które będą przyświecać Gminie nie tylko do 2020 roku, ale i w dalszej perspektywie czasu.
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Realizacja założeń długoterminowych będzie możliwa dzięki podejmowaniu konkretnych działań
ukierunkowanych na poprawę, jakości powietrza.
Do kluczowych zadań należy zaliczyć:
• Planowany proces termomodernizacji budynków publicznych
• Wymiana kotłów węglowych na bardziej sprawne kotły
• Planowany rozwój i wspieranie instalacji OZE
• Modernizacja dróg gminnych
• Program edukacyjny z udziałem gminy
• Planowany wzrost udziału energii odnawialnej w skali kraju do 15% w końcowym zużyciu energii
w roku 2020
• Zewnętrzne źródła finansowania
• Wzrastająca presja na racjonalne gospodarowanie energią i ograniczenie emisji
w skali europejskiej i krajowej
• Rozwój technologii energooszczędnych oraz ich coraz większa dostępność (np. tanie świetlówki
energooszczędne)
• Wymiana sprzętu AGD/RTV itp. na energooszczędne.
Dla ogrzewania zabudowy należy stosować ograniczenia i zakazy wynikające z Uchwały
Nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie
wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. U. Województwa Wielkopolskiego
z 2017 r. poz.8807)
11.

Obszary
w

wyniku

objęte

przewidywanym

realizacji
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znaczącym

zawartych

w

oddziaływaniem

na

miejscowego

planu

środowisko

i

ludzi

zagospodarowania

przestrzennego.
Gmina Kłodawa znajduje się poza obszarami ważnymi dla ptaków na terenie województwa
wielkopolskiego wg opracowania „Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji
na terenie województwa wielkopolskiego” Przemysława Wylegały, Stanisława Kuźniaka, Pawła T.
Dolaty. W projekcie planu nie przewiduje się przedsięwzięć, które mogą mieć negatywny wpływ na
spójność i integralność oddalonego o kilkanaście kilometrów Obszaru Natura 2000 „Dolina
Środkowej Warty”. Nie planuje się przedsięwzięć, które mogą zagrażać siedliskom i gatunkom
wymienionym w standardowym formularzu danych podlegającym ochronie na tym obszarze.
Znaczące oddziaływanie mogą mieć poszczególne inwestycje realizowane na terenach
przeznaczonych pod przemysł, elektrownie fotowoltaiczne oraz obiekty inwentarskie. Lokalizacja
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, do jakich zalicza się
realizację zabudowy systemami fotowoltaicznymi na terenach o powierzchniach przekraczających 1 ha
oraz dopuszczona w planie realizacja innych przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na
środowisko musi być poprzedzona postępowaniem w sprawie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Jak duże może to być oddziaływanie zostanie to
rozstrzygnięte na etapie wydawania decyzji środowiskowej. Lokalizacje nowych przedsięwzięć muszą
być ustalane z uwzględnieniem przepisów odrębnych, dotyczących między innymi ochrony środowiska,
zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, wymogów lokalizacji przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed degradacją
środowiska.
12. Rozwiązania alternatywne
Przedstawione rozwiązania projektowe wprowadzając zmiany do planu gminy Kłodawa - aktualnie
obowiązującego stwarzają możliwość zabudowy terenów, przy czym zawierają szereg rozwiązań,
które najmniej mogą kolidować ze środowiskiem. Przygotowywanie innych oddzielnych propozycji
planistycznych rozwiązań alternatywnych uznano za nie wnoszące nic nowego do projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
13. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko
Pojęcie transgranicznego oddziaływania odnosi się jedynie do przepływu zanieczyszczeń przez
granicę państwową. Biorąc pod uwagę powyższe, położenie terenu oraz zasięg prawdopodobnych
oddziaływań wynikających z realizacji projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Kłodawa nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.
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