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1. Przedmiot opracowania 

 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Szerokiej, gm. , g  XXIV/276/2012 Rady Miejskiej w 

 z dnia 21 czerwca 2013r.

 

Opracowanie dotyczy  

Powierzchnia obszaru wynosi ok. 37 ha.  ul. 

,  Obszar obejmuje tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej oraz grunty rolne, w tym grunty chronione III klasy.  

 

2. Podstawy formalno  prawne opracowania 

c

 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247) na organie administracji 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego spoczywa 

rodowisko ww. dokumentu. W tym zakresie 

oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  (t.j. Dz. U. z 2020 

r., poz. 1219 ze zm.). S

 

h oddzi  prognoza 

polityki, strategii, planu lub programu. 

dzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

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

 

  przeznaczeniu 

 

  

 

krajobrazu kulturowego, ochrony dziedzictwa kulturowego i zaby

 

 

i kulturowego,  

 i infrastruktury 

technicznej. 
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funkcjonalno   przepisami prawa z zakresu ochrony 

 

Opracowanie prognozy  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

a isko. 

kt zmia z 

 wskazanych w art. 48 ust. 1, ust. 3- . Analizie i 

niniejszego opracowania. Prognoza pozwala  we wszystkich fazach planowania  

wzajemne relacje p y uwarunkowaniami przyrodniczymi a 

planistycznymi.  

 

publiczneg du, a je Gminy w sprawie 

uchwalenia planu miejscowego. 

3. Cel i zakres merytoryczny opracowania 

 

isko, j

dopuszczonych w projekcie planu form zagospodarowania przestrzennego, 

 

rodnicz

 

 w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tekst) wraz z rysunkiem, 

prognozie wskazano w 

dowiska oraz 

. 

 

1. 

innymi dokumentami. 

2.  zastos  

3. 

 

4.  

5. Streszc  

 

 

1. 

projektowanego dokumentu. 

2. ywanym  
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3. 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

4. Ce

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

. 

5. Przew

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

integraln

zy tymi 

 

 

Ponadto prognoza przedstawia: 

1. 

ji projektowanego 

 

obszaru. 

2. 

 ternaty

projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz metod dokonania oceny 

t

wiedzy. 

Zgodnie z art. 52 ust. 1  

, informacje zawa opracowane 

 i i stopnia 

 

Stosownie do wymogu art. 53 ww. 

zawartych w ninie

57 i 58 ustawy  

inspektorem sanitarnym. 

 

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

(t.j. z 2021 r.  poz. 741 ze zm.), 

  (t.j. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1219 ze zm.), 

 o ochronie przyrody  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 

55 ze zm.), 

 a 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.), 

 (t.j. Dz. U. z 

2017 r. poz. 1161 ze zm.), 
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  Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

 (t.j. 

Dz. U. 2019, poz. 1065), 

 

25 kwietnia 2012 r. w 

 (Dz. U. z 2012r., poz. 463), 

 w sprawie 

 (Dz. U. z 2014, poz. 112 tekst 

jednolity), 

 Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie 

(t.j. Dz. U. z 

2019 r., poz. 2448), 

 w sprawie stref, w 

(Dz. U. z 2012r. , poz. 914), 

 rozporz w sprawie przedsi wzi

mog cych znacz na rodowisko (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1839), 

 rodowiska z dnia 9  2014 r. w sprawie 

 (Dz. U. z 2014r., poz. 1409), 

 w sprawie 

ochrony gatunkowej  (Dz. U. z 2014r., poz. 1408), 

 Min  dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony 

 (Dz. U. z 2016r., poz. 2183), 

 rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 22 czerwca 2017 r. 

w (Dz. U. z 2017r., 

poz. 1416), 

 rozporz dzenie Ministra rodowiska z 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

d

cych si do uznania lub wyznaczenia 

jako obszary Natura 2000 (t.j Dz. U. 2014, poz. 1713). 

 

 

 

 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

Szerokiej, gm.   etap 4. 

 planu na 

ania 
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 Monitoring siedlisk przyrodniczych. 

 

Monitoring siedlisk przyro

 

  Pierwszy etap dostosowania 

owi  

 a (red.), 

Wielkopolski, A. Bobrowski  

 

Koreleski, Infrastruktura i 

2005. 

 

 

 mapa topograficzna dla obszaru gminy, 

 mapa zasadnicza w skali 1:1000 dla obszaru planu, 

 mapa sozologiczna, w skali 1:50000, ark. N33-143- u, 

2004,  

 mapa hydrograficzna, w skali 1:50000, ark. N33-143-
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 mapa geologiczno  gospodarcza Polski w skali 1:50000, ark. N33-143-
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 www.zumi.pl, 
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 www.poznan.rdos.gov.pl, 

 kornik.e-mapa.net. 
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 XXIV/276/2012 Rady M  lipca 2012 r. w sprawie 

dla 

, gm. , 

 I/399/2013 R

 

 Studium u  i 

, 

 wielkopolskiego, 

 Opracowanie ekofizjograficzne ,  
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  2004, 

  

 owiska dla 

-2013 -2019, Biuro 

2010, 

 -2020 z perspekt

2021-2024, 

 

  2024, 

 9 r., G  , 

 rodowiska . Raport 2020 

(https://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/raporty-o-stanie-srodowiska), 

 Roczna ocena ja

rok 2020 21, 

 Sprawozdanie z monitoringu p

 

 odowisku za lata 2017-2019 w 

 

 

 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) 

 Program ochr wraz 

Planem 15-2020, Warszawa 2015, 

 Polityka Ekologiczna P 030  

Gospodarki Wodnej, 

 

 wizje terenowe (luty 2021 r.), 

 dokumentacja fotograficzna (luty 2021 r.) 

 

char cji. 

Charakterystyka ta zo a w rozdziale 5 i 6 Prognozy. 

nia terenowe

ndukcyjno-

wania. Dodat

 

CHARAKTERYSTYKA  

5.  

 

- 

z  

 na  od miasta 

Dachowa.  

 ul. ina, 

obejmuje teren gospodarstwa rolne j i 
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przy 

.  

jak r gowa P  

zabudowania zagrodowe. Nowa zabudowa mieszkaniowa jedno

jej 

 Ponadto 

jest 

  

ocnej granicy 

opracowania j

.  

 

6.  ich wzajemnych 

 

6.1.  

- g

Wielkopol  

o  Obszar opracowania 

. 

Wielkopolski na jednostki morfologiczne (B. Krygows

 jego podregionie  

polodowcowej, 

 

 

wyniesiony, 

 

rynna polodow  15 20 m i szeroka 0,6 1,0 km o przebiegu NW  SE przez 

 Bnin    

ok. 80 m n.p.m., a deniwelacja terenu jest 

niewielka. 

  

w zagospodarowaniu i zabudowie terenu. Niemniej jednak istotne jest, aby przy wprowadzaniu 

 

6.2. Warunki geologiczno  gruntowe 

 .  

Budowa geologiczna obsz

 szare margle ilaste wieku kredowego 
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40 do  w 

 

Warunki geotechniczne na obszarze opracowania 

erzchniowych . W 

ok. 1,5 

 

    

z tym, n wprowadzane nowe zainwestowanie, jedynie po 

w   miejscach, gdzie uwarunkowania geologiczno  na nie ws .  

6.3 Zasoby naturalne 

 

  

6.4. Warunki wodne  

Gmina i m Odry 

owo  zachod

 

opracowania 

ej IV i . Rzeka ta 

podlega  

Na obszarze opracowania brak jest z .  

ok. 1,5 m p. p. t. Obszar 

opracowania   zbudowane z glin i 

. 

 

 

wodo

ej 

gruntowego to pi

mu 

gruntoweg

aski fluwioglacjalne 

192 m2 /d. Wody tego poziomu 

  

 

e w rejonie  

cej do 49 m. 

kiedy 
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poziomu pod 17 

siarcza

wi GZWP (144) jednak nie 

wy

 

997). Poziom ten zasilany jest przez 

e w 

-

 przekroczone w 

 

(OWO), gdzie czas prz  

Ponadto y jest w granicach G

Podziemnych nr 143  - Gniezno. 

do ochrony przed dalsz o, na 

potrze

PLGW600060. lanu 

do JCWP  (PLRW60001618598). 

 

po

Opublikowan  

podziemnych w punktach monitoringu diagnostycznego wykaz klasa w  wg  

organicznych w studniach zlokalizowanych na terenie 

gminy , w trzech  rok 2019r., . Przy czym 

zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego.  

 

 

Obszar P . Zgodnie z 

latach 2016  2019 

przeniesienia , O , stwierdzono, 

stan ekologiczny dla tej JCWP jest umiarkowany, . 

6.5. Gleby 

Na obszarze opracowania grunty, i rolniczej gleb, 

 kompleksu pszennego dobrego i kompleksu pszenno 

-  bielicowych, brunatnych 

nych oraz czarnych ziemi.  
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orne klas III, IV i V

lnych na cele nierolnicze. 

 

6.6.  

 

jobrazem, pr

ego intensywnie uje 

przede wszystkim m  

Poza z traw i chw  : mak polny, 

 Natomiast nie 

stw  , charakterystycznych dla 

tego rejonu , tj. storcz ii jajowatej, 

konwalii majowej, przylaszczki pospolitej, czy kruszyny pospolitej.  

Fauna na obszarze opracowania, 

est ona 

kim szata 

ro

ami. Fauna s

i, krety, 

czy e oraz drobne gryzonie. jliczniej wy

i reprezentu

spotykanym jest tygrzyk paskowany. 

6.7. Obszary chronione 

  poza granicami Obszaru 

 

granica. Obszar z

dnia 26 stycznia 1993r. i obejmuje p

, 

korytarza ekologicznego w rynn

 wypoczynkiem. 

 

obsza
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ustawy z 16 kwietnia 2004 r. 

 

1) zabijania dzi

 

2) realizacji p  

wodnych; 

 

5) wykonywania prac ziemnych trwale zni  

 

w 

 

jezior i innych zbiorn

.  

mimo ustanowienia jego granic, nie podlega on faktycznej ochronie prawnej. 

6.8. Klimat lokalny, stan powietrza atmosferycznego oraz klimat akustyczny 

atmosferycznym. Bardzo 

 

dkowo-wielkopolskim regionie klimatycznym. 

 to jeden z najsuchszych 

-75 

temperatura wynosi  

kres wegetacyjny na obszarze planu trwa ok. 

220 dni.  

Klimat gminy Dachowej

powietrza polarnomorskiego znad oce

powietrze polarno  kontynentalne, rzadko 

a. 

  

 

 

 

Zgodnie z rozpor nia 2012 r. w sprawie stref, 

 ci powietrza gmina  na jest efy 

 dla tem 

dwutlenku azotu NO2, dwutlenku siarki SO2, benzenu owiu Pb, arsenu As, 

niklu Ni, kadmu Cd, benzo(a)pirenu u u PM2,5, ozonu O3, tlenku . 

Roczna ocena ja
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2020  jest  wykonany awy-Prawo ochrony 

, opracowany przez  Inspektorat owiska w 2021 roku wyka , 

 strefa wielkopolska wg  odniesionych do ochrony zdrowia, w zakresie 

u o 

kadmu, arsenu, niklu, oraz ozonu i py 0  zakwalifikowana w klasie A. Natomiast w 

zakresie uw  benzo(a)pirenu zaliczona zo do klasy C. Jednocze

wielko  i w zakresie dwutlenku siarki i 

azotu oraz ozonu zakwalifikowano do strefy A. 

poz  do klasy D2. 

przekracza  poz .  

eczyszczenia 

przekracz lnych 

nia 

 margines tolerancji, a w 

przypadku gdy ma  poziomy dopuszczalne lub poziomy 

docelowe. 

 czal

opra

a standar owietrza.  

 

Klimat akustyczny 

co z

nocnej w z dnia 14 czerwca 

2007 r. w . y 

je S11 i ok. 3 km od autostrady A2. Zgodnie z 

mapami ter

wyst

 

6.9. Pola elektromagnetyczne 

a pola elektromagnetycz

ergetyczne przede wszystkim 

bazowe 

te  

 2003r. w sprawie 

elektromagnetycznych 

dotrzymania tych : 

 dowej ele

 7 V/m; 

 lektrycznej pola na terenach przeznaczonych pod 

eci 

elektroenergetycznej)  1 kV/m. 

e  w 2019 r. przez 

chro nia 

lektromagnetycznych. 
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Niemniej jednak w ostatnich badaniach, , 

e stwierdzono przekroczenia poziomu 

ktry 64 V/m (

. Tym samym jest to jedyny p

roku 2013 i 2016 

acznie ni  

Sieci elektroenergetyczne  elektromagnetycznych, a  przez 

obszar opracowania to sieci niskiego . 

zagospodarowaniu i zabudowie terenu 

sieci infrastruktury techni  

m op  

owych, kt

elektromagnetycznych.  

 

PLANU 

7. - przestrzennych i inny planu 

7.1. Cel opracowania projektu planu 

planu miejscowego jest ustalenie przeznaczenia tere

 zabudowy, w tym dostosowanie funkcji, 

struktury i intensywn  zag . 

u ego u u pow

ewentualnego nty infrastruktury technicznej. 

Nr XXIV/276/2012 Rady Miejskiej w u z 

dnia 25 lipca 2012 roku s e anu miejscowego ma na 

cej .  

W 

Przestrzennego rnik - etap 4 obejmuje w swych 

granicach tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zabudowy 

 

  projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  

etap 4 nego 

funkcjonalno  d

zago

odniczych. 

 

7.2. Ustalenia projektu planu 

 

W ww. projekcie  

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami: MN; 

2) e 

symbolami: MN/U; 
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3) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, 

oznaczone symbolami: RM; 

4) nej, oznaczone symbolami: ZP; 

5) Z/WS; 

6) tereny infrastruktury technicznej, oznaczone symbolami: IT; 

7) KX; 

8)  symbolami: KDW; 

9) teren drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczony symbolem KDD; 

10) teren drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczony symbolem KDL; 

11) teren drogi publicznej klasy zbiorczej, oznaczony symbolem KDZ. 

 tnie

anek projektu planu 

 

przestrzennego. Ze w  analizowanego obszaru oraz uwarunkowania 

przyrodnicze  przeznaczeniem terenu jest przede wszystkim zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna oraz pojedyncza zagrodowa  wraz z 

 oraz zieleni . 

planu wprowadzono 

zapisy e zakaz lokalizacji:  

1)  

2) , zgodnie z ustaleniami planu. 

Natomiast ustalono 

z nieprzekraczalnymi i obowi  liniami zabudowy. 

dopuszczono : 

1)  

2) ko ogrodzenia, w 

40%, 

 

1)  cych w chwili uchwa

 dac  

2)   

technicznej oraz przezn ; 

3) 

w  

W projekcie planu y y z zakresu zasad oc , przyrody 

i krajobrazu. Przede wszystkim ustalono: 

: 

a) abudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach: MN, 

b)  ch: MN/U, 

c)  zagrodowej na terenach: RM, 

, 

spalanie pali . 

i zabudowy ora  

y, intens

pozwoli na zachowanie  
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oraz inne zainwestowanie. Respektowanie takiego 

 

W zapisach projektu planu, w zakresie zasad , 

ustalono cznych, w tym poprzez drogi 

.  

 Natomiast w zakresie infrastruktury technicznej ustalono: dopuszczenie lokalizacji oraz 

prowadzen  

tycznej, telekomunikacyjnej 

 dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych kontenerowych poza liniami 

zabudowy, z  

trznym or  

- infrastruktury technicznej; odpr

opadowych i roztopowych - zgodnie z  

wych -  

az ogranicze  zakaz zabudowy: 

wynikaj cych z lokalizacji sieci oraz  

kontrolowa  szeroko  m. 

ochronie, 

 ziemnych or

ania 

prze  

lokalizacji w granicach: 

a)  - Gniezno. 

b) ziemnych nr 144 - Dolina Kopalna Wielkopolska.  

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowych, 

w  w granicach archeologicznej strefy ochrony 

 zakresie zgodnym z 

przep ymi. 

 przestrzennego. 

7.3. 

owionych na  

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

spodarowania 

kalnym mu

zanie tych dokum

rategicznych w skali 

krajowej.  

scowym planem - etap 4 obejmuje w swych 
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granicach tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zabudowy 

 

szczeblu gminnym odowiska oraz od 1 stycznia 2012 r. 

ny  Program 

- -2024. Zapisy 

w zakresie ochron gospodarki odpa

lokalnego. 

do Unii E

przes ch w 

zakresie o

zdrowie oraz  lepsze wykorzystanie zaso  

do nich m.in.: 

1. 

 

(Dz. Urz. WE L 175 z 05.07.1985), 

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

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

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

21.07.2001), 

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

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

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

25.06.2003), 

6. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 

zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. UE L 24 z 

29.01.2008). 

 

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

klimatu. 

i, jak i uwagi do tego dokumentu. Prognoza zawiera opis metod 

planu jes
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 W ia polit  o Strategicznym 

Europejskiej w zakresie adaptacji d

-ekono

0 

strefy 

zmiany regulacji prawnych, np. w systemie planowania przestrzennego ograniczaj

 

zjawisko zmian klimatu. 

Dokumentem o charakterze strategicznym

s

n 

n

najmniej dobrego stanu ekolog co 

chemicznego. 

W k

wyznaczonych dla JCWP rzeka . W umiarkowanym stanem 

ekologicznym, 

ekologicznego dobrego. 

zjawisk s

 

W zakresie energetyki na szczeblu krajowym kierunki rozwoju energetyki odnawialnej w 

Polsce przedstawia 
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najmn

u energii 

-

 

Programie ochr

-2020. 

 

t

 n

rektywy ptasiej 

 

an

 

Analizowany projekt planu 

wa

miejscowego planu planu, 

w. 

 n

planu 

  

7.4. Skutki braku planu 

znych 

i 

br

 

Analizowany projekt planu miejscowego 

gm.   etap 4 ma 

 

obow
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rt 

aby 

intensyfikacja zabudowy

emnych GZPW 

podstawie decyzji o 

 zabudowy jednorodzinnej na to pozwala. Zatem presja 

tkiem nieuchwalenia planu 

miejscowego dla tego terenu.  

7.5.  Istotne dla projektu planu zapisy zawarte w ustawach 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Zgodnie z art. 72 ww. 

ustawy w 

o

poprzez: 

 rzystania powierzchni ziemi,  

 

gospo  komunikacji publicznej oraz 

zt  

 

w  

  

klimatycznych,  

 rz

 

, 

ego w projekcie planu ustala 

: 

mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach: MN,  

terenach: MN/U,  RM; zagospodarowanie 

 w 

. 

Ustawa Prawo o   miejscowym planie 

 

1) ust  

2)  

3) e  
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4) ustalenia w trybie przepis  z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 

r., poz. 624 ze zm.), 

 

Zgodnie z art. 114. ust. 1. ustawy Prawo och  

nkcjach lub 

przeznaczonych (art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy): 

a) po  

b)  

c)   

d) na cele uzdrowiskowe, 

e) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

f) na cele mieszkaniowo-  

i1   

zapewnienie 

 

a)  nach: MN, 

b)  MN/U, 

 terenach: RM. 

W zakresie zasad gospodarki wodno- Prawo wodne z dnia 

20 lipca 2017 r. w projekcie planu ustalono: 

- zgodnie z p

- . 

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

 

  

  

  ich 

siedliskami, prze

ochrony, 

  

 

 

 
1 2007 r.  (Dz. 

U. z 2014, poz. 112 tekst jednolity) 
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Obszar opracowania od 

Obszaru Chronionego Krajobrazu w  form  ochrony 

przyrody, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody2. 

Natomiast na obszarze opracowania . Innymi n

ymi obszarami Na  

  ok. 2,7km obszaru 

0057,  

 ok. 10,5km obszar specjalnej ochrony 

  

 10,5m specjalny obszar ochrony 

Dolina Warty PLH300012.  

Niemniej jednak ustalenia analizowanego projektu pl

zakresie ochrony zagospodarowanie 

terenu.  

Analizowany projekt planu realizuj o ochronie przyrody . 

dnak 

 zasady tej ochrony  takie jak: 

ustawa o ustawa o lasach, ustawa 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

owiska istotne z punktu widzenia projektu planu 

, 

 

 chodzenia rolniczego i 

, opryski), 

   

 

 oraz 

zanieczyszczenia powietrza), 

 

 

 lokalizacja sieci infrastruktury technicznej wymagaj stref 

, 

  

 wprowadzanie zabudowy w korytarze ekologiczne, 

 
2 Dz. U. z 2020 r., poz. 55 tekst jednolity ze zm. 
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 nej ze 

siedliskami. 

jeszcze niezabudowanego, ale 

najistotniejsze jest dla tego 

terenu 

gleby oraz  zapewnienie odpowiedniego komfortu akustycznego dla projektowanej 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Ponadto 

 

8.  wyniku 

 

8.1.  

posadowieniem i fundamentowaniem

 nieodwracalnym zniszczeniem powierzchni ziemi i 

ienaruszonej powierzchni terenu 

i  

Niemniej jednak w granicach opracowania grunty klasy III (RIIIb) o 

powierzchni 0,8766 

200/16  

 Rozwoju Wsi na 

 4 

listopada 2021 r., znak: DN.tr.602.177.2021). Tym samym gleby najlepszych klas ule

planowanych inwestycji degradacji i stra  sw  . 

 powstawanie 

, zgodnie z przepisami 

.  

8.2.  

ewnym zmianom. W miejscach wprowadzenia zabudowy i 

lokalizacji eleme  

 

- w   

przedstawia pewne , ze wzgl

gruntowych. Tereny przeznaczone do zabudowy. Niemniej jednak  
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wykonywanymi zgodnie z przepisami 

w sprawie ustalania geotechnicznych 

 (Dz. U. z 2012r. poz. 463).  

8.3. na warunki wodne 

 Wprowadzone ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 or hnicznej. Ustalono w nich: 

roztopowych - zgodnie z p i 

- . 

 Warty

dorzecza Odry

Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.  

tego sta celem 

 

Planu 

wyznaczonych dla JCWP rzeka . W  

umiarkowanym stanem ekologicznym wskazane jest 

chemicznego i ekologicznego dobrego. 

 

-chemicznych, biologicznych i hydromo

ego stanu, z 

ie sposobu klasyfikacji stanu 

n

 ekologicznego, dla silnie zmienionych i 

 co dto dla obu 

co najmniej dobrego stanu chemiczneg

dorzeczy, ni

potencja

 

emnych suge

erzchniowego, a  zielonych. W 

d w okresie 

enie opracowania zlokalizowa

Podziemnych nr 144  Wielkopolska Dolina Kopalna. Wody podziemne G

ochronie prawnej na tych samych zasadach, co wszystkie wody podziemne, a pona

z ustanowienie ob

pisach m. in.: ustawy z dnia 
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27 kwietnia 2001 r. t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), ustawy z 

dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U 2021 r., poz. 624 ze zm.), ustawy z dnia 6 lipca 

2001 r. o zachowaniu narodowego charaktery strategicznych 

2018, poz. 1235) oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. P icze (t.j. Dz. U. 

2020 r. poz. 1064 ze zm.). Ponadto ochrona GZWP nr 

ustalenia planu. 

M mieszkaniowa jednorodzinna, w odniesieniu do 

ni biologicznie czynnej, pozostawienie znacznych 

i, oraz ustaleni  , zie 

. Jedn  przyczyni  

ych czej, stosowanie 

Wymagania zasto in.: 

 

Niezb   na usankcjono

zabudowy zagrodowej w projekcie planu. 

 

8.4. 

Natura 2000 

 

cym 

powierzchni . 

wprowadzenie bardziej , na 

 

mieszkaniowej, mieszkaniowo-  i zagrodowej

wprowadzanych gat w rodzimych, zgodnych z naturalnymi 

siedliskami przyrodniczymi. 

Natomiast 

przylega do Obszaru Chronionego Krajobrazu w kala opracowania, 

pr mieszkaniowa jednorodzinna oraz niew

Park Krajobrazowy, obszary Natura 2000: Ostoja Wielkopolska PLH300010, lina 

Warty PLH300012, kiej Strugi PLH300057, czy rezerwaty Krajkowo i Bagna 

 oraz inne formy ochrony przyrody.  

 . Wprowadzana 

owy

przyrodniczych danego terenu. 

niezabudowane

prz  

lokalne korytarze ekologiczne. Ty

  

 t (Dz.U. z 2016r. poz. 2183) dla 

 

. 
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8.5. higieny atmosfery, klimat lokalny i akustyczny 

 

 

 W zapisach projektu planu ustalono, aby  zakazy, zgodnie z 

b

 Prawo ochrony 

, Planie Gospodarki Niskoemisyjnej i tym n

w zakresie 

ozonu 168/19 z dnia 24 czerwca 2019 r.) oraz 

wymagania d  wytwarzania energii ciepl  zawarte 

w uchwale  r. 

zakresie eksploatacji instalacji, w . Zatem u

 ga jedynie 

 pracami budowlanymi i konstrukcyjno- . w

ruch poj . 

Ponadto w 

 jednorodzinnej, tereny 

oznaczone , tereny oznaczone symbolem MN/U 

szkaniowo    

Warunki termiczne nie powinny ulec podniesieniu. Z enie 

powierzchnia parowania, jednak 

 

 odowisko 

obszaru opracowania przed negatywnymi skutkami. 

 Realizacja projektowanej zabudowy na obszarze opracowania nie spowoduje 

sankcjonowane zapisami analizowaneg

i  

owisko.  

8.6  

 Wprowadzenie nowej zabudowy i infrastruktury pozostanie nie bez znaczenia dla 

ralnie na rozerwanie 

charakteru wielkoska ze. Jedn  

zainwestowanie na terenie niezagospodarowanym 

o n

biolog  

przyrodniczych i tym samym 

m.in. poprzez yrodniczo i 

ci oraz bogactwa fauny. 
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8.7  

 

 Projekt planu miejscowego  

lokalnej. rodowiska 

przyrodniczego i krajobrazu kulturoweg

 

a u, ale 

 

samochodowym. Zapisy planu fortu 

j i zabudowy mieszkaniowo  

 o raz dla zabudowy zagrodowej

mieszk z

 

8.8  

 

i p  

matterscape) jest rzec stem 

 w

przestrzenne rel unkcjonowanie krajobrazu, czyli 

dzy przestrzennymi jednostkami krajo

adu jednostek ekologicznych w czasie.  

- rzony przez 

 jako system norm i cel formalizowane (akty prawne) oraz 

niesforma  Krajobraz w 

niu 

krajobrazu harakteru uniwersalnego   

ie

braz mentalny jest krajobrazem 

rzez ludzi; jest systemem indywidual

nadawanych przestrzeni i jej komponentom. Kra

estetyczny, artystyczny i egzystencjalny. Taki krajobraz 

osoby obserwatora. Sam kr bieramy przez nasze zmy

obserwatora istotne w ocenie krajobra

plowany. W takim rozumowaniu sama ocena krajobrazu powinna 

zatem sku cepcyjnym przestrzeni i na jej walorach estetycznych.  

Zgodnie z Europ encji 20.10.2000 r., a 

 27.09.2004 r. (Dz. U. z 2006 r., nr 14, poz. 98) ochronie podleg

krajobraz Mosiny -  

(1) prawne uznanie k

dziedzictwo kulturalne i naturalne oraz fundament  

(2) ustanowienie i ki krajobrazowej, z j do realizac

yc   

regionalnych w o lityki krajobrazowej;  
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dnienie krajobrazu w polityce planowania przestrzennego, kulturalnej, 

ej j i gospodarczej.  

W konsekwencji krajobraz po  ab

cele rozwoju t w tym miejscu podkre l  krajobrazu powinna 

odb - go zatem trak  

nej (matterscape),  

-prawnej (powerscape),  

(3) mentalny (mindscape).  

Projekt planu w swoim zakresie zmieni  dotychczasowy krajobraz, 

 proponowana funkcja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

kowanego rolniczo. Proj

 

R  planu 

nowopowsta ej zabu

przestrzenny or . 

 

8.9  

 

Projekt planu  udokumentowanych 

 

8.10 i dobra materialne 

Projekt archeologi

Dachowa, ob. AZP 55-29/12, 13, 14. Natomiast n

. 

 Projektowane przeznaczenie nie powoduje negatyw

c , 

 

 

 

 

 acji inwes

o

e b nego.  

e 

Dachowa nie 

negatywnych dla 

kszta

 

Wprowadzenie zainwestowania poprzez zap

negatywnie n one. 

Ze brak ych na tym obszarze dokument  planistycznych 

cje do roz teren opracowania  zosta  
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zieleni otwartej w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy. Zaproponowane w  projekcie planu 

przeznaczenie terenu przede wszystkim wydaje 

optymalnym, . 

sieci infrastruktury technicznej wraz z pasami 

technologicznymi . 

 

10. Zapobieganie, ograniczanie lub kompen

 

 

 a 

i

obszarze gminy. Zapisy projektu planu 

 na isko projektowanych przede 

wszystkim tereny mieszkaniowe jednorodzinne.  

 miejscowego nie spowoduje negatywnego 

a do nich 

. 

11. n u planu 

przeprowadzania 

 planu w zakresie funkcji i sposobu zagospodarowania 

jego uchwaleniu. Monitorowanie zamierze

a 

jest monitoring przeprowadzany przez od

przyrody czy   w 

 

wo zkiego, powiatowego oraz gminy . Polega on na corocznej analizie i ocenie stanu 

hniowych i 

po

publikowane w odpowiednich opracowaniach, wydawanych co roku. Ponadto w e

  

 

rokrocznie, w oparc

dostosowanie potrzeb monitoringu do lok

lnie istotny  

planu

kietow

gminy. Wszelkie zmiany w zagospodarowaniu przes
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systemach informacji przestrzenne a 

i kompe ce. 

12. Streszczenie 

miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego iej i 

Szerokiej, gm. . 

 Analizie i ocenie poddano projekt uchw Rady Mi  

 skali 1 : 1000. 

W arowania 

Przestrzennego - etap 4 obejmuje w swych 

granicach tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zabudowy 

 

zego, z uwzgl

ny i komfort akustyczny, ludzi, 

zabytki oraz krajobraz. Opracowanie 

 wina. Obszar obejmuje tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej oraz grunty rolne, w tym grunty chronione 

III klasy.  

W  ca, 

jak i

zabudowania zagrodowe. Now

jej zach 

dr w Ponadto 

rolnych oraz  niska, 

  

planu 

oddzia

planu 

analizowanym obszarze oraz w jego otoczeniu. zenia z w 

 W 

pro odowiska, o ochronie 

s ziemnych.  

 

posadowieniem i fun do 

wpr
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 nieodwracalnym zniszczeniem powierzchni ziemi i 

ka, 

na

Pozwol ruszonej powierzchni terenu 

i  

m. W miejscach wprowadzenia zabudowy i 

lokalizacji elem nfrastruktury technicznej i 

 

 by 

 wyniku potencjalnych 

wprowadzanej zapisami planu funkcji terenu. 

funkcja mieszkaniowa jednorodzinna,  zabudowy i 

powierzchni biologicznie czynnej, pozostawienie znacznyc

istotne ie 

 

ry Natura 2000. Natomiast 

przylega do Obszaru Chronionego Krajobrazu w 

cowania: Roga

Park Krajobrazowy, obszary Natura 2000: Ostoja Wielkopolska PLH300010

Warty PLH300012,  czy rezerwaty Krajkowo i Bagna 

oraz inne formy ochrony przyrody.  

rojektu planu

  

Realizacja projektowanej zabudowy na obszarze opracowania nie spowoduje negatywnego 

odowiska. Projektowane zainwestowanie 

asem lub 

 i mog cymi zawsze lub potencjalnie 

 

Wprowadzenie nowej zabudowy i infrastruktury pozostanie nie bez znaczenia dla 

 

omawianym dokumencie nie 

zainwestowanie na terenie niezagospodarowanym 

h samo

 

lokalne ery ochrony rodowiska 
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Projekt planu w swoim zakresie zmienia w znac

kowanego rolniczo. Projektowane zagospoda

rodowiska, a 

 zabudowy mieszkaniowej 

rowadz

 

a udokumentowanych 

iduje wprowad

 

Projekt 

Dachowa, ob. AZP 55-29/12, 13, 14. Natomiast nie znajduj a nim 

. 
nie styka, jego skala jest 

niewielka, a przeznaczenie n liwe. 
  

alternatywnych do zaproponowanych w projekcie planu

w trakcie r planu  totliw

przeprowadzania.  
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dziale 

t.j. Dz. U. z 

2020 r., poz. 283,  na 

potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego r

, gmina Kornik  etap 4. 

 

 a  

 

 

 

          Joanna Siergiej 

          



Dachowa w rejonie ul. Po

gm.  

 

1 

LOKALIZACJA OBSZARU OPRACOWANIA NA TLE MAPY TOPOGRAFICZNEJ 

   



 w rejonie ul. Po , 

gm.  
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