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1. Wprowadzenie 

1.1 Informacje wstępne 

Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko dotyczy projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowicach, Gmina Słubice. Do sporządzenia 

miejscowego planu przystąpiono na podstawie uchwały Nr XVIII/150/08 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 

27 lutego 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych w Kunowicach, Gmina Słubice, zmienionej uchwałą nr XV/119/2019 

Rady Miejska w Słubicach z dnia 24 października 2019 r.  

Obszar opracowania obejmuje około 240 ha gruntów wsi Kunowice. 

1.2 Podstawy formalno-prawne opracowania 

Prognoza została sporządzona na podstawie 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 

ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zwanej dalej ustawą ooś, oraz art. 17 

pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennych (t. j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 741 ze zm.), zwanej dalej upzp. 

Zakres prognozy został określony w art. 51 ust. 2 ustawy ooś. Ponadto zakres i stopień szczegółowości 

informacji wymaganych w niniejszej prognozie oddziaływania na środowisko został uzgodniony na podstawie 

art. 53 ustawy ooś z właściwymi organami, wskazanymi w art. 57 i 58 ustawy:  

 Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. (odpowiedź pismem 

nr RDOŚ-08-WOOŚ-I-7041-2-101/09/jf z dnia 08.12.2009 r.), 

 Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Słubicach (odpowiedź pismem 

nr NZ.776-6-20/09 z dnia 02.12.2009 r.). 

1.3 Główne cele projektowanego dokumentu 

Celem opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest uregulowanie 

sytuacji przestrzenno-prawnej terenów wsi Kunowice. Opracowanie projektowanego dokumentu pozwoli na 

racjonalne wykorzystanie i zagospodarowanie terenu. Powyższe zostało określone w uchwale 

Nr XVIII/150/08 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w 

Kunowicach, Gmina Słubice.  

Projekt planu miejscowego przewiduje przeznaczenie dla analizowanego terenu jako: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

3) tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem zabudowy usługowej; 

4) tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej; 

5) tereny zabudowy usługowej; 

6) teren zabudowy usług oświaty; 

7) teren zabudowy usług kultu religijnego; 

8) tereny sportu i rekreacji z dopuszczeniem zieleni urządzonej; 

9) tereny zieleni urządzonej z dopuszczeniem zabudowy usługowej; 

10) teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej; 

11) teren zieleni urządzonej z obszarem i terenem górniczym; 

12) tereny leśne; 
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13) tereny zieleni urządzonej; 

14) tereny zabudowy zagrodowej, 

15) teren drogi publicznej klasy głównej; 

16) tereny dróg publicznych klasy lokalnej; 

17) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej; 

18) tereny dróg wewnętrznych; 

19) tereny wewnętrznej komunikacji drogowej; 

20) tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka. 

Celem prognozy oddziaływania na środowisko jest określenie, analiza i ocena m.in. istniejącego stanu 

środowiska oraz jego potencjalnych zmian na skutek braku realizacji projektowanego dokumentu, a także 

przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem poszczególnych 

komponentów środowiska przyrodniczego.  

1.4 Wykorzystane materiały oraz metodyka pracy 

Niniejsza prognoza została wykonana na podstawie informacji zawartych w literaturze oraz 

opracowaniach i dokumentach prawnych. Dokonano również wizji terenowej obszaru, którego dotyczy 

miejscowy plan. 

Literatura: 

- Bartkowski T. Zastosowanie geografii fizycznej, PWN Warszawa 1986r. 

- Bednarek R. (Red.), Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko w planowaniu przestrzennym, 

Poznań 2012, http://mmm.rdos.gov.pl/doc/pozn/podrecznik_soos.pdf, 

- Bogdanowski J. „Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu” Zakład Narodowy im. 

Ossolińskich Wydawnictwo PAN Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1976r. 

- Bogdanowski J. „Architektura krajobrazu” PWN Warszawa, 1979r. 

- Bogdanowski J. „Metoda jednostek i wnętrz architektoniczno-krajobrazowych (JARK-WARK) w studiach 

i projektowaniu”, PK Kraków 1999r.  

- Bogdanowski J. "Krajobraz kulturowy Polski" Wydawnictwo Małopolskie Stowarzyszenie Natura i 

Kultura, Kraków-Warszawa, 2001r. 

- Chmielewski T. "Struktura i funkcjonowanie systemów krajobrazowych: meta-analizy, modele, teorie i ich 

zastosowania" , rozdział "Zmierzając ku ogólnej teorii systemów krajobrazowych" Wydawnictwo Print, 

2008r. 

- Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, 

- Krygowski B. "Geografia fizyczna Niziny Wielkopolskiej", Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 

Poznań 1961r. 

- Lipińska B. "Analizy krajobrazowe - kwestia przydatności w praktyce zarządzania przestrzenią" Bibliotek 

Cyfrowa Politechniki Krakowskiej, 2007r. 

- Litwin U., Bacior S., Piech I., Metodyka Waloryzacji i oceny krajobrazu”, UR Kraków, 2009r. 

- Majchrowska A. „Realizacja zapisów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej” Czasopismo Techniczne 

Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2007r. 

- Matuszkiewicz J.M., Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski, IGiPZ PAN, Wrocław Warszawa 

Kraków 1993, http://rcin.org.pl/Content/697/Wa51_5230_r1993-nr158_Prace-Geogr.pdf, 

- Myga-Piątek U. „Spór o pojęcie krajobrazu w geografii i dziedzinach pokrewnych". Przegląd geograficzny, 

T. 73, z. 1-2, 2001r. 

- Myga-Piątek U. „Kryteria i metody oceny krajobrazu kulturowego w procesie planowania przestrzennego 

na tle obowiązujących procedur prawnych”, artykuł w opracowaniu" M. Kistowski, B.Korwel-Lejkowska 

(red.) "Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym", Gdańsk-Warszawa, 2007r. 
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- Polska A. "Oceny estetyczne krajobrazu" Niematerialne Wartości Krajobrazów Kulturowych Prace 

Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 15, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, 2011r. 

- Pstrocka-Rak M., Rak G. "Ocena atrakcyjności krajobrazowej punktu widokowego na przykładzie  Kotliny 

Wałbrzyskiej" Problemy Ekologii Krajobrazu T.XXVI, 2010r. 

- Raszeja E. "Interpretacja Krajobrazu Wiejskiego - między teorią a praktyką" Biblioteka Cyfrowa 

Politechniki Krakowskiej, 2007r. 

- Raszeja E. "Ochrona krajobrazu w procesie przekształceń obszarów wiejskich" Wydawnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2013r. 

- Szponar A., Fizjografia urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, 

- Toeplitz K.L. (red.) "Mały słownik urbanistyczny" Instytut Urbanistyki i Architektury PW, Warszawa 

1969r. 

- Woś A., Regiony klimatyczne Polski w świetle częstości występowania różnych typów pogody, IGiPZ 

PAN, Warszawa 1993, http://rcin.org.pl/Content/33464/WA51_44806_r1993-nr20_Zeszyty-IGiPZ.pdf. 

- Woś A. "Zarys klimatu Polski", Wydawnictwo Naukowe UAM, 1996r. 

 

Materiały kartograficzne: 

- Atlas ssaków polskich, http://www.iop.krakow.pl/ssaki/Katalog.aspx, 

- Baza Danych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/, 

- Centralna Baza Danych Geologicznych, http://bazagis.pgi.gov.pl/website/cbdg/viewer.html, 

- www.geoportal.gov.pl, 

 

Akty prawne: 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098), 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 710 

ze zm.), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.),  

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 741 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa, w ochronie środowiska i ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

247 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 

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

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin 

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

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112), 

 Uchwała Nr XLIII/150/08 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w 

Kunowicach, Gmina Słubice.  

 Uchwała Nr XV/119/2019 Rady Miejska w Słubicach z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XVIII/150/08 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych 

w Kunowicach, Gmina Słubice. 
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Dokumenty: 

 Mikołajków J., Sadurski A. (red.), Informator PSH. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w Polsce, 

Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2017, 

 Ocena jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych sieci krajowej w ramach monitoringu 

diagnostycznego stanu chemicznego wód podziemnych w roku 2016 /wg badań PIG/", WIOŚ 2016, 

 Informacja o stanie środowiska w powiecie słubickim na tle wyników badań kontrolnych i 

monitoringowych przeprowadzonych w 2016 r. w województwie lubuskim, WIOŚ, Gorzów Wlkp. 2017, 

 Informator PSH. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w Polsce, Państwowy Instytut Geologiczny, 

Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2017, 

 Monitoring jakości wód podziemnych województwa lubuskiego. Rok badań: 2016, WIOŚ 2017, 

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

 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Słubickiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-

2024, Słubice 2016, 

 Programem Ochrony Środowiska dla gminy Słubice na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2027 

 Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z 

perspektywą do roku 2030, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2013, 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice. 

Inne: 

 Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody GDOŚ, http://crfop.gdos.gov.pl/ 

 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, http://old.imgw.pl/klimat# 

 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, http://www.wroclaw.rzgw.gov.pl/ 

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, http://zgora.pios.gov.pl/ 

 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, http://www.lwkz.pl/web/page/show/id/9. 

1.5 Informacje o zawartości dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami 

Zakres informacji zawartych prognozie oddziaływania na środowisko wynika z art. 51 ust. 2 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 (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.). 

Opracowanie zawiera takie informacje jak: 

 zawartość, główne cele projektowanego dokumentu i jego powiązania z innymi dokumentami, 

 metody, z których korzystano przy sporządzaniu prognozy, 

 propozycje, które dotyczą przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

 możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko, 

 istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektu 

planu, 

 stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 

 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,  

 cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, 

istotne z punktu widzenia projektu planu oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy ochrony 

środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania projektowanego dokumentu, 

 przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
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skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz 

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

 rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 

oddziaływań na środowisko, 

 rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie planu wraz z uzasadnieniem ich 

wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku 

rozwiązań alternatywnych. 

Jednym z elementów prognozy jest streszczenie informacji zawartych w opracowaniu, sporządzone 

w języku niespecjalistycznym. 

 Zakres projektowanego dokumentu, czyli miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

został sprecyzowany w art. 15 upzp. Wynika on również z uchwały Nr XIII/150/2008 Rady Miejskiej 

w Słubicach z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowicach, Gmina Słubice, zmienionej 

uchwałą nr XV/119/2019 Rady Miejska w Słubicach z dnia 24 października 2019 r.  

 

 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określa następujące przeznaczenie 

obszaru: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej (MW), tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy 

usługowej (MN/U), tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej (U/MN), tereny zabudowy usługowej (U), 

teren zabudowy usług oświaty (UO), teren zabudowy usług kultu religijnego (UK), tereny sportu i rekreacji z 

dopuszczeniem zieleni urządzonej, (US/ZP), tereny zieleni urządzonej z dopuszczeniem zabudowy usługowej 

(ZP/U), tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej (P-U), teren zieleni 

urządzonej z obszarem i terenem górniczym (ZP-PG), tereny leśne (ZL), tereny zieleni urządzonej (ZP), tereny 

zabudowy zagrodowej (RM), teren drogi publicznej klasy głównej (KDG), tereny dróg publicznych klasy 

lokalnej (KDL), tereny dróg publicznych klasy dojazdowej (KDD), tereny dróg wewnętrznych (KDW), tereny 

wewnętrznej komunikacji drogowej (KX) oraz tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka (E). 

Ponadto projekt określa: 

a) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zgodnie z którymi m.in.: 

 ustala się lokalizację budynków i wiat zgodnie z wyznaczonymi obowiązującymi 

i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, przy czym: dopuszcza się wysunięcia przed linie 

zabudowy takich części budynku jak: okapy, gzymsy, podokienniki na głębokość nie większą niż 

0,9 m oraz takich części budynków jak: balkony, wykusze, ryzality, tarasy, ganki wejściowe, schody 

zewnętrzne, pochylnie, zadaszenia nad wejściami, na głębokość nie większą niż 1,5 m, 

z zachowaniem przepisów odrębnych; dla działek, w obrębie których wyznaczono więcej niż jedną 

obowiązującą linię zabudowy dopuszcza się sytuowanie budynków wzdłuż jednej z wyznaczonych 

obowiązujących linii zabudowy, pozostałe linie zabudowy należy wówczas traktować jako 

nieprzekraczalne; dla budynków gospodarczo-garażowych i wiat obowiązującą linię zabudowy 

należy traktować jako nieprzekraczalną; w przypadku nadbudowy, przebudowy, rozbudowy i 

remontu budynków istniejących, odsuniętych w stosunku od obowiązującej linii zabudowy należy 

ją traktować jak nieprzekraczalną linię zabudowy; dla budynków istniejących lub ich części, 

zlokalizowanych przed wyznaczoną linią zabudowy dopuszcza się nadbudowę, przebudowę, 

remonty oraz zmianę geometrii dachu, bez możliwości rozbudowy w obszarze przed 

wyznaczonymi liniami zabudowy,  

 prowadzenie inwestycji na terenach posiadających w dniu wejścia w życie planu odmienne 

parametry zabudowy i zagospodarowania terenu niż ustalone w planie dla danego terenu,  

z możliwością przekroczenia wskaźników zagospodarowania o 10% w stosunku do istniejących, 
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 zakazuje się lokalizacji:  

o budynków garażowo-gospodarczych, wiat o ścianach wykonanych z elementów blaszanych 

lub z prefabrykowanych przęseł betonowych,  

o obiektów i budynków tymczasowych, za wyjątkiem obiektów zaplecza budów na czas ich 

realizacji,  

o nowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych, 

 zakazuje się stosowania elewacji w kolorach odcieni niebieskiego, różowego oraz fioletowego, 

 nakaz stosowania kolorystyki pokryć dachowych w odcieniach: czerwonego, ceglastego, 

brązowego, szarości lub czarnego, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym m.in.: 

 nakaz zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 nakaz zagospodarowania mas ziemnych powstałych podczas prowadzenia robót budowlanych na 

działce budowlanej lub ich wywóz zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 nakazuje się zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zgodnie z przepisami 

odrębnymi,  

 zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem 

inwestycji celu publicznego, 

 zabudowę i zagospodarowanie terenu w granicach stref sanitarnych od cmentarza, leżącego poza 

granicami planu, prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 dopuszczenie przekształcania powierzchni terenu zgodnie z przepisami odrębnymi, czym 

nakazuje się zachowanie ukształtowania terenu na terenach 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 

za wyjątkiem prac ziemnych służących zabezpieczeniu istniejących skarp oraz realizacji 

zagospodarowania przewidzianego w planie; 

 nakazuje się zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,  

 nakazuje się kształtowanie powierzchni biologicznie czynnych w formie ogrodów, parków, 

skwerów, zieleńców, z wykorzystaniem zieleni niskiej, średniej oraz wysokiej; 

 nakazuje się zagospodarowanie nieutwardzonych powierzchni pasa drogowego zielenią urządzoną, 

w tym drzewami, krzewami, trawnikami i kwietnikami, 

c) zasady kształtowania krajobrazu, które ustalają m.in.: 

 zalecenie nasadzeń szpalerowych w liniach rozgraniczających dróg oraz na terenach zieleni 

urządzonej wyznaczonych wzdłuż dróg, 

d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr 

kultury współczesnej, które ustalają m.in.: 

 ochronie konserwatorskiej podlega zabytkowy układ ruralistyczny wsi Kunowice, zabytkowe 

obiekty oraz stanowiska archeologiczne ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Słubice, 

 w przypadku natrafienia podczas robót budowlanych lub ziemnych na zabytek, zastosowanie mają 

przepisy szczegółowe ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

 w przypadku odkrycia, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, przedmiotu, co 

do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, zastosowanie mają przepisy ustawy o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej, które ustalają m.in.: 

 obszary przestrzeni publicznej, 

 zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały, przy czym nakazuje się: stosowanie 

rozwiązań umożliwiających korzystanie z tych terenów osobom z różnego typu 

niepełnosprawnością; realizację elementów małej architektury, zewnętrznego oświetlenia ulic i 
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budynków, kompozycji nawierzchni, w ujednoliconej stylistyce w obrębie poszczególnych terenów 

wyznaczonych liniami rozgraniczającymi;  

f) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania dla poszczególnych terenów, które 

ustalają m.in.: 

 lokalizację budynków,  

 wysokość i rodzaj dachów, 

 intensywność zabudowy, 

 powierzchnię zabudowy, 

 minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego, 

 wymagania dotyczące miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 

 parametry nowo wydzielanych działek budowlanych, 

g) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych 

określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego 

województwa, ustala się zgodnie z przepisami: 

 ochronę udokumentowanego złoża kruszyw naturalnych „Kunowice”, 

 uwzględnianie przepisów dotyczących ochrony wód, ze względu na położenie obszaru objętego 

planem w granicach udokumentowanego czwartorzędowego Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych nr 144 Wielkopolska Dolina Kopalna, 

 ochronę Obszaru Chronionego Krajobrazu „Słubicka Dolina Odry”, 

h) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym, które 

ustalają m.in.: 

 odstąpienie od wyznaczenia terenu, dla którego przewiduje się obowiązek przeprowadzenia scaleń 

i podziałów; 

 szczegółowe zasady i warunki dla scalania i podziału nieruchomości przeprowadzonych na 

podstawie przepisów odrębnych, 

i) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazie 

zabudowy, ustala się nakaz:  

 dla wszystkich projektowanych stałych i czasowych obiektów o wysokości równej i wyższej od 50 

m n.p.t. nakaz postępowania zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 w sąsiedztwie terenu kolejowego: 

 na terenach z funkcją mieszkaniową, przy sytuowaniu zabudowy nakaz uwzględnienia zasad 

akustyki architektonicznej i urbanistycznej, w tym zastosowania odpowiednich rozwiązań 

zapewniających ochronę akustyczną pomieszczeń przewidzianą w przepisach odrębnych, 

 jeżeli na terenach zabudowy usługowej oraz teren obiektów produkcyjnych, składów 

i magazynów lub zabudowy usługowej, będzie realizowana funkcja dla której przepisy odrębne 

przewidują normy hałasu, nakaz uwzględnienia zasad akustyki architektonicznej 

i urbanistycznej, w tym zastosowania odpowiednich rozwiązań technicznych, technologicznych 

i organizacyjnych zapewniających ochronę akustyczną pomieszczeń przewidzianą w przepisach 

odrębnych. 

 konieczność zachowania przepisów odrębnych przy realizacji zabudowy i zagospodarowania 

terenu w sąsiedztwie terenu kolejowego; 

 przy zagospodarowywaniu obszaru uwzględniać wymagania dotyczące dróg pożarowych oraz 

warunki dla przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, zgodnie 

z przepisami odrębnymi; 
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 dla sieci elektroenergetycznej: 

 wyznacza się korytarze techniczne o szerokości: 

 14 m, po 7 m od osi linii 15 kV w obu kierunkach, pokazane na rysunku planu, 

 22 m, po 11 m od osi linii 110 KV w obu kierunkach, pokazane na rysunku planu 

 w granicach korytarzy technicznych obowiązuje zakaz zabudowy obiektami z pomieszczeniami 

przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, zakaz sadzenia roślinności osiągającej wysokość 7,0 m i 

więcej, 

 dopuszcza się modernizację, przeniesienie, usunięcie lub skablowanie istniejących linii 

energetycznych, na warunkach określonych przez gestora sieci; w przypadku przeniesienia lub 

usunięcia warunki określone dla korytarzy technicznych tracą moc; 

 ustala się zachowanie systemu melioracyjnego, w tym niezinwentaryzowanych, podziemnych 

rurociągów drenarskich,  przy czym: 

 dopuszcza się przebudowę z zastrzeżeniem konieczności zastosowania rozwiązań zastępczych, 

przełożenia lub przebudowy urządzeń, przy zachowaniu pierwotnego poziomu wód 

gruntowych;  

 nakazuje się zapewnienie dostępu do tych urządzeń; 

 na istniejącej sieci do czasu wykonania prac określonych w lit a ustala się zakaz:  

 ustawiania ogrodzeń na podmurówce, 

 realizacji nasadzeń roślinnością krzewiastą lub drzewiastą; 

 zakazuje się lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej,  

 nakazuje się sytuowanie obiektów w zależności od kategorii geotechnicznej obiektu zgodnie 

z przepisami odrębnymi; 

j) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, które 

ustalają m.in. obsługę komunikacyjną z dróg publicznych: głównej, lokalnych i dojazdowych oraz 

dróg wewnętrznych, 

k) ustalenia dla terenów dróg i dotyczące zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną. 

 Nie podejmuje się ustaleń w zakresie terenów wymagających ustalenia sposobu i terminu 

tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania. 

 Projekt miejscowego planu jest zgodny z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice. 

 Projekt planu powiązany jest z następującymi dokumentami: 

a) Programem Ochrony Środowiska dla Powiatu Słubickiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 

2021-2024 – poprzez realizację celów ochrony środowiska w powiecie słubickim, którymi są m.in.: 

 osiągnięcie wymaganych standardów jakości powietrza (poprzez m.in. dopuszczenie 

wykorzystania urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii oraz zaopatrzenie 

w ciepło z indywidualnych źródeł energii cieplnej i stosowanie paliwa płynnego, gazowego, 

ciekłego lub stałego, charakteryzującego się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi),  

 osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych (poprzez zapisy 

dotyczące gospodarki wodno-ściekowej),  

 racjonalna gospodarka odpadami (poprzez nakaz zagospodarowania odpadów zgodnie 

z przepisami odrębnymi), 

a) Programem Ochrony Środowiska dla gminy Słubice na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2027 – 

poprzez realizację celów ochrony środowiska w gminie Słubice: 

 stała poprawa jakości powietrza atmosferycznego,  
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 ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych, poprawa ich jakości i zapobieganie 

zanieczyszczeniu, 

b) podstawowym opracowaniem ekofizjograficznym na potrzeby projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, który podobnie jak niniejsza prognoza, stanowi materiał 

planistyczny, sporządzany na potrzeby projektu planu miejscowego. 

1.6 Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania 

Obowiązek przedstawienia w prognozie oddziaływania na środowisko propozycji dotyczących 

przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektu planu oraz częstotliwości jej 

przeprowadzania został określony w art. 51 ust. 2 lit. c 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 (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247). Zgodnie z art. 55 ust. 5 przytoczonej wyżej 

ustawy, organ opracowujący projekt planu, czyli Burmistrz Słubic, zobowiązany jest prowadzić monitoring 

skutków realizacji postanowień przyjętego projektu planu. 

Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 2020 r. 

poz. 995 ze zm.): „Państwowy monitoring środowiska jest podstawowym źródłem danych i informacji o stanie 

środowiska w Polsce.” Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) stanowi system pomiarów, ocen i prognoz 

stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o stanie środowiska. 

Obejmuje on zadania wynikające z odrębnych ustaw, zobowiązań międzynarodowych Rzeczpospolitej 

Polskiej oraz innych potrzeb wynikających z polityki ekologicznej państwa. 

W państwowym monitoringu środowiska są gromadzone dane i informacje o stanie elementów 

przyrodniczych w zakresie: 

 powietrza oraz wpływu zanieczyszczenia powietrza na ekosystemy, 

 wód podziemnych i wód powierzchniowych wraz z osadami dennymi, wód przejściowych, a także 

wód morza terytorialnego, wód wyłącznej strefy ekonomicznej RP i wód przybrzeżnych, w tym dna i 

skały macierzystej znajdujących się na obszarze tych wód, 

 gleby i ziemi, 

 klimatu akustycznego, 

 promieniowania jonizującego i pól elektromagnetycznych, 

 elementów różnorodności biologicznej, w tym lasów, siedlisk przyrodniczych i gatunków. 

Organem prowadzącym Państwowy Monitoring Środowiska jest Główny Inspektorat Ochrony 

Środowiska. 

Według art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1219 ze zm.): „Źródłem informacji o środowisku jest w szczególności państwowy monitoring 

środowiska”. Państwowy Monitoring Środowiska pozyskuje, gromadzi, analizuje i upowszechnia informacje 

o stanie komponentów środowiska. Jego celem jest dostarczanie tych informacji odpowiednim organom. 

Prowadzi monitoring jakości powietrza, wód, gleby i ziemi, przyrody, hałasu, pól elektromagnetycznych i 

promieniowania jonizującego. 

Monitoring skutków realizacji ustaleń projektowanego miejscowego planu w zakresie oddziaływania 

na środowisko będzie opierać się na monitoringu realizowanym w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska. Szczególną uwagę, w zakresie badań oddziaływania na środowisko w wyniku ustaleń projektu 

planu, należy zwrócić na stan jakości powietrza, jakości wód, jakości gleby, poziom hałasu i promieniowania 

elektromagnetycznego. W celu realizacji zadań wynikających z Państwowego Monitoringu Środowiska zaleca 

się m.in. wykonywanie badań wskaźników charakteryzujących poszczególne komponenty środowiska, 

prowadzenie obserwacji elementów przyrodniczych, gromadzenie i analizę wyników badań i obserwacji, 
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pozyskiwanie informacji o presjach na elementy środowiska, ocenę stanu i trendów zmian jakości 

poszczególnych elementów środowiska, wskazanie obszarów z przekroczeniami standardów jakości 

środowiska, wykonywanie analiz przyczynowo-skutkowych oraz opracowywanie zestawień i raportów, 

a także ich udostępnianie. Zadania Państwowego Monitoringu Środowiska wykonują: 

- na szczeblu krajowym: Główny Inspektor Ochrony Środowiska, 

- na szczeblu wojewódzkim: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, 

- organy administracji rządowej i samorządowej, służby i inspekcje, instytuty naukowo-badawcze. 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 

r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, dla monitoringu znaczącego 

wpływu na środowisko, wynikającego z realizacji planów, możliwe jest wykorzystanie stosownie do potrzeb 

istniejącego systemu monitoringu, w celu uniknięcia jego powielania.  

Wyniki Państwowego Monitoringu Środowiska, na podstawie których zostanie wykonana analiza i ocena 

stanu elementów środowiska, będą odnosić się do terenu projektu planu oraz jego sąsiedztwa. Monitoring 

może być wykonany również w oparciu o indywidualne zamówienia, w ramach realizacji warunków decyzji. 

Kolejną formą monitoringu będzie kontrola oraz ocena, czy teren opracowania jest wyposażony w 

infrastrukturę techniczną zgodnie z zapisami projektu planu. 

Ponadto, monitoring będzie związany z wydawaniem pozwoleń na budowę. Analizie i ocenie poddana 

będzie zgodność planowanych rozwiązań z miejscowym planem. Przeprowadzona zostanie również 

inwentaryzacja powykonawcza. 

Częstotliwość przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień projektu planu będzie 

dostosowana do częstotliwości prowadzenia monitoringu w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, 

czyli co dwa lata w oparciu o powyższy monitoring. Kontrola związana z wydawaniem pozwoleń na budowę 

będzie przeprowadzana w zależności od składanych wniosków o pozwolenie na budowę. 

Co ważne, szczegółowe określenie częstotliwości monitoringu jest trudne do określenia z uwagi na fakt, 

że uchwalenie planu nie oznacza natychmiastowej realizacji jego ustaleń, ponieważ nierzadko jest to długi 

proces, uzależniony od możliwości inwestycyjnych czy struktury własności gruntów. Częstotliwość powinna 

być uzależniona od aktualnych potrzeb i stopnia realizacji inwestycji przewidzianych w miejscowym planie. 

1.7 Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 

Z uwagi na przeznaczenie terenów ustalenia dla terenu objętego projektem planu nie będą powodować 

transgranicznych oddziaływań na środowisko.  
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2. Istniejący stan środowiska 

2.1 Położenie i zagospodarowanie terenu  

Obszar opracowania znajduje się w województwie lubuskim, powiecie słubickim, gminie Słubice, w 

miejscowości Kunowice.  

Wieś Kunowice położona jest przy południowo-wschodniej granicy miasta Słubice, ok 4 km od jego 

centrum, ok. 4 km od granicy z Niemcami.  

Projekt planu obejmuje znaczną część wsi Kunowice. Opracowaniem objete jest około 244 ha 

powierzchni. Teren ten położony jest przy drodze wojewódzkiej nr 137 oraz lini kolejowej Berlin – Poznań. 

Wieś Kunowice za pośrednictwem ul. Szosy Rzepińskiej oraz ul. Transportowej ma połączenie z węzłem 

autostradowym A2. Na rycinie poniżej przedstawiono obszar, dla którego sporządzany jest projekt planu. 

 

Rycina  1. Obszar objęty opracowaniem na tle Gminy Słubice 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych na stronie http://www.gugik.gov.pl/ 
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Teren objęty projektem planu jest w dużej mierze zurbanizowany. Część terenów sołectwa Kunowice 

zagospodarowana jest poprzez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowa usługową, w tym usług 

oświaty oraz kultu religijnego. W południowej części analizowanego obszaru zlokalizowany jest dworzec 

kolejowy linii kolejowej Berlin – Poznań. Ponadto, na obszarze, dla którego sporządza się projekt planu, 

głównie w północnej oraz południowej części, występują grunty rolne i grunty leśne. 

Poza granicami obszaru objętego opracowaniem znajdują się trzy jeziora, tj. jezioro Zielone (inaczej 

zwane jezioro Glinianka), jezioro Błędno i jezioro Gnilec. Przy jeziorze Zielonym, również poza granicami 

projektu planu, usytuowany jest cmentarz. 

2.2 Rzeźba terenu 

Według podziału fizycznogeograficznego Polski J. Kondrackiego przedmiotowy obszar położony jest na 

obszarze prowincji Nizina Środkowoeuropejska, podprowincji Pojezierza Południowobałtyckie, 

makroregionu Pojezierze Lubuskie i mezoregionu Równina Torzymska.  

Równina Torzymska stanowi równinę sandrową, na której wysokość terenu wynosi od ok. 40 do 100 m 

n.p.m. Na południowym zachodzie znajduje się Wał Cybinkowsko-Lubogoski, będący glacjotektoniczną 

moreną. Osiąga on wysokość 129 m. Równina Torzymska charakteryzuje się zwartymi terenami leśnymi, 

nazywanymi Puszczą Rzepińską. Przez teren przepływają rzeki: Pliszka, Ilanka, Ołoboczek, Gryżynka i Biela. 

Znajdują się tu również nieliczne jeziora wytopiskowe. 

2.3 Gleby  

Obszar opracowania wg mapy geologicznej głównie leży na utworach pochodzących z ery kenozoiku, 

okresu czwartorzędu: piaskach i żwirach sandrowych pochodzących z epoki plejstocenu. Jedynie niewielki 

fragment, w północnej części położony jest na utworach pochodzących z ery kenozoiku, okresu czwartorzędu: 

piaskach, żwirach, madach rzecznych oraz torfach i namułach pochodzących z epoki holocenu. 

Na terenie objętym projektem miejscowego planu przeważają grunty tj. gliny i pyły o słabej 

przepuszczalności gruntów. Ponadto występują piaski i skały lite silnie uszczelnione, grunty antropogeniczne 

oraz organiczne odpowiednio o średniej, zróżnicowanej i zmiennej przepuszczalności gruntów (mapa 

hydrograficzna). 

Na terenie analizowanym występują gleby brunatne właściwe i brunatne wyługowane, gleby rdzawe, 

gleby bielicowe oraz mady pochodzenia aluwialnego. Przeważają gleby o odczynie kwaśnym i lekko 

kwaśnym. Gleby tego obszaru charakteryzują się wysoką zawartością związków magnezu i fosforu.  

W granicach omawianego obszaru znajdują się gleby podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 1161 ze zm.). 

2.4 Surowce mineralne 

Na obszarze objętym projektem planu znajduje się złoże kruszywa naturalnego. Złoże to 

zlokalizowane jest w północno-zachodniej części obszaru objętego opracowaniem. Powierzchnia tego złoża 

wynosi ok. 8ha. 

 Na obszarze tym ustanowiony został się obszar i teren górniczy. Dla udokumentowanego złoża kopalin oraz 

obszaru i terenu górniczego została wydana decyzja Marszałka Województwa Lubuskiego 

nr DW.III.7422.71.2015 z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca koncesję na wydobycie kruszywa naturalnego 

ze złoża „Kunowice” oraz wyznaczająca granice obszaru i terenu górniczego. Ponadto Marszałek 

Województwa Lubuskiego nr DW.III.7427.13.2019 z dnia 01 sierpnia 2019 r. wydał decyzją zatwierdzającą 

Dodatek nr 1 do uproszczonej dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego „Kunowice”. 
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W Dodatku nr 1 wybilansowano działki nr ewid. 115/16, 115/17, 115/39, 115/77, 117/4 oraz części działek nr 

115/15 i 115/42 ze złoża kruszywa naturalnego „Kunowice”, w związku z kolizją tej części złoża z planowaną 

zabudową mieszkaniową oraz rozbudową infrastruktury technicznej. 

Tabela 1. Charakterystyka udokumentowanego złoża kopalin 

Lp. 
Nazwa 

złoża 

Nr 

złoż

a 

Kopalin

y 

Podtyp 

kopalin

y 

Stan 

zagospodarowa

nia 

Sposób 

eksploatac

ji 

Przewidywany 

kierunek 

rekultywacji 

określony w 

studium 

uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowani

a gminy Słubice 

Status 

1 
Kunowi

ce  

KN 

702

8 

kruszyw

a 

naturaln

e 

piasek 

złoże 

zagospodarowan

e 

odkrywko

wy 
leśny 

aktywn

y 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web 

2.5 Wody powierzchniowe i podziemne 

Zgodnie z podziałem hydrogeologicznym Polski, omawiany obszar znajduje się na terenie dorzecza rzeki 

Odry. W odległości około 1 km na północ przepływa Kanał Racza Struga (Czerwony Kanał).  

W bezpośrednim sąsiedztwie analizowanego obszaru znajdują się trzy jeziora. Pomiędzy ul. Zieloną a ul. 

Jeziorną znajduje się jezioro Zielone (Glinianka), natomiast na południe od tego jeziora, w odległości około 

200 m, znajduje się jezioro Błędno. Dalej w kierunku południowym znajduje się jezioro Gnilec. 

Grunty stanowiące obszar projektu planu nie są zdrenowane. Przy północnej i północno-zachodniej 

granicy terenu objętego analizą znajduje się hydroizobata o wartości 1, która oznacza, że głębokość 

do zwierciadła wody od powierzchni terenu w tym miejscu wynosi 1 m. Hydroizobaty w północnej części 

terenu mają układ równoleżnikowy, a głębokość zwierciadła wody wzrasta w kierunku ul. Słubickiej (droga 

wojewódzka nr 137). Najgłębiej zalegają wody na poziomie 10 m, na terenie pomiędzy ul. Szkolną a ul. 

Słubicką. Poniżej ul. Słubickiej hydroizobaty zmieniają kierunek na południkowy. Najwyżej położone 

zwierciadło wód znajduje się w sąsiedztwie zbiorników wodnych – przy jeziorze Zielonym oraz jeziorze 

Błędno (głębokość równa 1 m). W południowej części obszaru najgłębsze zwierciadło wody znajduje się na 

poziomie 5 m. Są to głównie tereny osiedla, w rejonie ul. Słubickiej, ul. Dworcowej i ul. Brylantowej.  

Obszar opracowania znajduje się na terenie Jednolitych Części Wód Powierzchniowych o nazwie Racza 

Struga do dopływu z Czarnowa (PLRW600017189686). Racza Struga do dopływu z Czarnowa charakteryzuje 

się typem potoku nizinnego piaszczystego. Jej stan został zidentyfikowany jako zły, a ryzyko nieosiągnięcia 

celów środowiskowych jest niezagrożone. Dla tej JCWP nie przedłużono terminu osiągnięcia celu.  

Dla JCWP o nazwie Racza Struga do dopływu z Czarnowa określono takie cele środowiskowe jak: 

 osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego, 

 osiągnięcie dobrego stanu chemicznego (Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Odry, Dz.U. 2016 poz. 1967). 

 Z „Oceny jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych i jeziornych w województwie 

lubuskim za rok 2017” wynika, że dla JCWP Racza Struga do dopływu z Czarnowa określono klasę elementów 
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biologicznych jako 5, klasę elementów hydromorfologicznych jako 2. Klasę elementów fizykochemicznych 

(biorąc pod uwagę stan fizyczny, warunki tlenowe, zasolenie, zakwaszenie i substancje biogenne) określono 

jako >2, natomiast klasę elementów fizykochemicznych, biorąc pod uwagę specyficzne zanieczyszczenia 

syntetyczne i niesyntetyczne jako 2. Na tej podstawie sklasyfikowano potencjał ekologiczny jako zły oraz stan 

chemiczny poniżej dobrego. Ze względu na tą klasyfikację stan wód danej JCWP określono jako zły. 

Obszar opracowania należy do Jednolitych Części Wód Podziemnych nr 40 (JCWPd nr 40), których stan 

ilościowy i chemiczny jest dobry. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrożona. 

Celami środowiskowymi wyznaczonymi dla JCWPd nr 40 są:  

 utrzymanie dobrego stanu chemicznego, 

 utrzymanie dobrego stanu ilościowego (Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, 

Dz.U. 2016 poz. 1967). 

 Obszar jest usytuowany w rejonie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 Wielkopolska 

Dolina Kopalna, znajdującego się na głębokościach od 15 do 90 m p.p.t. Jest to zbiornik czwartorzędowy 

porowy o całkowitej powierzchni 4122,4 km2. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne całego zbiornika wynoszą 

480 tys. m3/dobę. Średnia głębokość ujęć wynosi ok. 60 m. Zbiornik jest bardzo mało podatny na 

antropopresję. 

W 2016 r. zostały wykonane badania jakości wód podziemnych dla JCWPd nr 40. Najbliższy punkt 

pomiarowo-kontrolny zlokalizowany jest w mieście Słubice (nr punktu 1789). Końcowa klasa jakości wód w 

tym punkcie została określona jako IV. W roku 2017 nie przeprowadzono badań jakości wód podziemnych 

dla JCWPd nr 40. 

2.6 Klimat lokalny 

Wg podziału na regiony klimatyczne Polski wg A. Wosia, obszar poddany analizie zlokalizowany jest 

w regionie XXIII – Dolnośląski Zachodni. Na tle wszystkich regionów, region Dolnośląski Zachodni 

charakteryzuje się występowaniem największej liczby dni z pogodą umiarkowanie ciepłą z dużym ogólnym 

zachmurzeniem nieba (do 51 dni). Często również notowane są dni z pogodą umiarkowanie ciepłą z dużym 

zachmurzeniem oraz dni z pogodą umiarkowanie ciepłą, z dużym zachmurzenie i opadami atmosferycznymi 

(około 37 dni w ciągu roku). 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na swojej stronie internetowej udostępnia dane na temat 

klimatu dla wielolecia 1971-2000. Teren objęty projektem planu znajduje się w strefie występowania jednych 

z najwyższych wartości średniej temperatury powietrza – od 8°C do 9°C. Dla wielolecia występowała tam 

najwyższa temperatura maksymalna powietrza, czyli powyżej 27°C. Z kolei temperatura minimalna wynosiła 

-8°C do -7°C, co w porównaniu do reszty kraju jest wartością nieco powyżej średniej. Usłonecznienie na 

przedmiotowym obszarze wynosiło ok. 1520-1540 godzin w roku. Średnia suma opadu wynosiła od 550 mm 

do 600 mm. 

2.7 Jakość powietrza atmosferycznego, w tym klimatu akustycznego 

Stopień zanieczyszczenia powietrza 

„Roczna ocena jakości powietrza za rok 2019, przedstawiona w „Rocznej ocenie jakości powietrza 

w województwie lubuskim. Raport wojewódzki za rok 2019” wykazała następujące wyniki dla strefy 

lubuskiej.  

Pod kątem ochrony zdrowia: 

 klasa A oznaczająca brak przekroczeń dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, benzenu, ołowiu, tlenku 

węgla oraz arsenu, kadmu, niklu, pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego dla pyłu 

zawieszonego PM2,5 
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 klasa C oznaczająca przekroczenie poziomu docelowego dla ozonu, benzo(a)pirenu w pyle PM10, 

 klasa D2 w odniesieniu do celu długoterminowego dla ozonu. 

Pod kątem ochrony roślin klasa A oznaczająca brak przekroczeń dla ozonu, dwutlenku siarki i tlenków 

azotu. 

Klimat akustyczny 

Na stopień zanieczyszczenia obszaru hałasem wpływa komunikacja drogowa. Przez obszar planu 

przebiega droga wojewódzka nr 137 (ul. Słubicka) relacji Słubice-Trzciel, droga powiatowa nr 1253F, drogi 

gminne oraz drogi wewnętrzne.  

Na drodze wojewódzkiej nr 137, według danych Generalnego Pomiaru Ruchu wykonanego w 2015 r 

wyznaczono dziesięć odcinków pomiarowych. Przez badany obszar przebiega odcinek pomiarowy 

Słubice/DK29/-Nowe Biskupice, który został opisany jako odcinek typu P, tj. odcinek podstawowy, na którym 

bezpośrednie pomiary ruchu wykonywane były w pełnym wymiarze godzin oraz odcinki dróg wojewódzkich, 

na których w 2010 r. SDRR był mniejszy niż 6000 pojazdów na dobę.  Na analizowanym odcinku punkt 

pomiarowy znajdował się w miejscowości Nowe Biskupice pomiędzy 6 km a 7 km odcinka. W punkcie tym 

średni dobowy ruch roczny (SDRR) pojazdów silnikowych ogółem wyniósł 6312 poj./dobę. Średni dobowy 

ruch roczny pojazdów silnikowych ogółem (SDRR) na drogach wojewódzkich w województwie lubuskim w 

2015 roku wynosił 2067 poj./dobę, natomiast dla sieci dróg wojewódzkich – 3520 poj./ dobę. Wynik na 

odcinku pomiarowym Słubice/DK29/-Nowe Biskupice w najbliższym punkcie pomiarowym jest ponad 

trzykrotnie wyższy niż średni dobowy ruch roczny dla województwa oraz prawie dwukrotnie wyższy niż 

średni dobowy ruch roczny na sieci dróg wojewódzkich. W związku z tym droga ta może mieć znaczący 

wpływ na obszar analizowany. 

Dla drogi powiatowej nr 1253F, dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych nie przeprowadzono badań 

natężenia ruchu. Głównym celem tych dróg jest zapewnienie dojazdu do budynków mieszkalnych. Sieć dróg 

gminnych i dróg wewnętrznych jest szeroko rozbudowana. Drogi te nie powinny wpływać w sposób znaczący 

na obszar analizowany, ze względu na rozbudowaną sieć dróg na analizowanym obszarze oraz stworzenie 

wielu możliwości dojazdu mieszkańców do swoich nieruchomości. 

2.8 Krajobraz  

Krajobraz jako pojęcie zostało zdefiniowane i jest wykorzystywane zarówno przez przedstawicieli nauk 

przyrodniczych/geograficznych, jak i architektów, w tym architektów krajobrazu. 

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przez krajobraz należy rozumieć 

„postrzeganą przez ludzi przestrzeń, zawierającą elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, 

ukształtowaną w wyniku działania czynników naturalnych lub działalności człowieka.” 

Jedną z pierwszych definicji krajobrazu, zastosowaną wówczas do badań przyrodniczych, sformułował 

A. Humboldt w połowie XIX w., stwierdzając, że "krajobraz to całościowa charakterystyka regionu Ziemi". 

Podejście to kontynuował L.S. Berg, który pół wieku później sprecyzował iż: „krajobraz to obszar o swoistym, 

sobie tylko właściwym zespole podstawowych komponentów geograficznych: klimatu, rzeźby terenu, gleb, 

świata roślin i zwierząt”. Natomiast C. Troll w 1939 r. definiował "krajobraz jako całość obejmującą geosferę, 

biosferę i noosferę, czyli sferę rozumu, zwaną też antroposferą" (Chmielewski 2008). Do dnia dzisiejszego 

definicje te ewoluowały i w zależności od dziedziny nauki są formułowane odmiennie. Geograficzne ujęcie 

krajobrazu przywołuje Myga-Piątek (2001), która powtarza definicję J. Kondrackiego i A. Richlinga, 

stwierdzającą, iż "krajobraz to cześć epigeosfery stanowiąca złożony przestrzennie geokompleks o swoistej 

strukturze i wewnętrznych powiązaniach". W 2007r. Myga-Piątek próbę zdefiniowania krajobrazu podjęła z 

punktu widzenia geografa, stwierdzając iż "Krajobraz kulturowy tworzy historycznie ukształtowany fragment 

przestrzeni geograficznej, powstały w wyniku zespolenia oddziaływań środowiskowych i kulturowych, 
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tworzących specyficzną strukturę, która objawia się regionalną odrębnością, postrzeganą jako swoista 

fizjonomia. Obecna postać krajobrazu w każdym miejscu Ziemi stanowi rezultat długotrwałego rozwoju, a jego 

charakter (określony przez jego strukturę i funkcję) nie tworzy ostatecznego stadium, lecz reprezentuje 

chwilowy stan, podlegający zmianom w kolejnych epokach historycznych” (Myga -Piątek, 2007). Podejście 

architektoniczne reprezentuje J. Bogdanowski, który zdefiniował iż "Krajobraz to fizjonomia powierzchni 

ziemi będąca syntezą elementów przyrodniczych i działalności człowieka" (Bogdanowski 1979). Nieco później 

określił iż: „krajobraz traktowany jest jako świadectwo i „surowy weryfikator” poczynań planistyczno-

przestrzennych (…) (J. Bogdanowski 2001). Jest to jedna z najczęściej używanych definicji. J. Bogdanowski 

zauważał, iż krajobraz nie jest odbierany przez człowieka, jako całość, ale poprzez wiele widoków, które mogą 

się znacznie różnić od siebie, w zależności np. od warunków pogodowych, pory dnia i roku. Nie zajmował się 

szczegółowo warunkami percepcji, ale treścią oraz formą samych widoków. (Polska 2011). Natomiast K.L. 

Toeplitz definiuje krajobraz w ujęciu przestrzennym jako „oblicze powierzchni ziemi lub jej części, będące 

syntezą wszystkich elementów przyrodniczych (głównie rzeźby terenu, wody, warunków klimatycznych, świata 

roślinnego i zwierzęcego) i działalności ludzkiej, pozostających we wzajemnym stosunku i oddziaływaniu” 

(Toeplitz 1969). 

Można też posłużyć się definicją krajobrazu, zawartą w Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, która 

została podpisana we Florencji 20 października 2000r., (przez Polskę została ratyfikowana 27 września 2004 

roku, weszła w życie 1 stycznia 2005r.). Europejska Konwencja Krajobrazowa definiuje krajobraz jako 

„fragment powierzchni ziemi postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji 

czynników przyrodniczych i antropogenicznych”. 

Ponadto na uwagę zasługuje definicja, którą sformułowała C. Swanwick: "krajobraz jest fizycznym 

zapisem naszej historii i pracy, naszej inwencji i poczucia wspólnoty, krajobraz jest też zapisem nieustannej 

walki pomiędzy prywatnymi ambicjami a społecznymi potrzebami" (Raszeja 2013). Biorąc pod uwagę 

współcześnie zachodzące procesy przestrzenne, ta definicja najlepiej oddaje sytuację, która panuje w 

przestrzeni. Każda z przywołanych definicji ujmuje krajobraz w sposób holistyczny, nie można krajobrazu 

postrzegać/odczuwać bez przenikania się części przyrodniczej z kulturową. 

Podsumowaniem współczesnego ujęcia krajobrazu jest określenie E. Raszei: "Krajobraz jest bowiem w 

swojej istocie terminem wieloznacznym, płaszczyzną łączącą dorobek wielu dyscyplin" (Raszeja 2013). 

 

Obszar analizowany stanowi głównie krajobraz antropogeniczny, rolniczy i osadniczy. Walory 

miejscowości podnosi rynna jezior leżących w sąsiedztwie, tj.: jez. Zielone, Jez. Błędno oraz jez. Gnilec, 

będące fragmentem krajobrazu naturalnego – wodnego. 

Wokół północno-wschodniej, południowo wschodniej oraz południowej granicy, tuż za torami 

kolejowymi, rozciąga się krajobraz leśny: lasy Puszczy Rzepińskiej. Po zachodnią granicę terenu 

analizowanego stanowi miejski krajobraz antropogeniczny: zabudowania miasta Słubice. 

Na terenie projektu planu przeważa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do dwóch kondygnacji. 

Wśród zabudowy występują głównie budynki z dachami dwusadowymi lub wielospadowymi z usytuowaniem 

kalenicy głównej równolegle do działki drogowej. Pojawiają się również budynki z dachami wielospadowymi 

bez kalenicy głównej, gdzie połacie dachu zbiegają się w jednym wierzchołku, z tzw. dachami namiotowymi, 

jednak są to budynki o charakterze jednostkowym. 

Na obszarze objętym projektem planu występują zabytki chronione na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 

roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.)., 

W Kunowicach nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa lubuskiego. Jednakże 

istnieją obiekty ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Słubice, ustanowionej Zarządzeniem Burmistrza 

Słubic Nr 160/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. i zmienione Zarządzeniem Burmistrza Słubic Nr 234/2016 z 

dnia 27 lipca 2016 r. 
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 dom mieszkalny, 3 ćw. XIX w., ul. Dworcowa 2, działka nr ewid. 145/1, 

 dom mieszkalny – poczta, l. 10-20 XX w., ul. Dworcowa 4, działka nr ewid. 146, 

 dom mieszkalny, pocz. XX w., ul. Dworcowa 6, działka nr ewid. 147/9, 

 dom mieszkalny, l. 10-20 XX w., ul. Dworcowa 22, działka nr ewid. 159/1, 

 dom mieszkalny, l. 10-20 XX w., ul. Dworcowa 23, działka nr ewid. 161/1, 

 dom mieszkalny, l. 20 XX w., ul. Dworcowa 25, działka nr ewid. 168, 

 dom mieszkalny, k. XIX w., ul. Słubicka 13, działka nr ewid. 107/1, 

 dom użytkowy (szkoła), XIX/XX w., ul. Słubicka 18, działka nr ewid. 142/4, 

 stodoła, 4 ćw. XIX w., ul. Słubicka 23, działka nr ewid. 99/1, 

 dom mieszkalny (dawniej szkoła), pocz. XX w., ul. Szkolna 2, działka nr ewid. 54, 

 dom mieszkalny, pocz. XX w., ul. Szkolna 3, działka nr ewid. 87/1, 

 

Ponadto w Gminnej Ewidencji Zabytków ujęty został układ ruralistyczny wsi Kunowice, ze wzmianką 

jako: „wieś książęca/miejska, zaułkowa, ob. wielodrożnica, czas powstania: wz. 1399 r.”. 

Na omawianym terenie i w jego najbliższym sąsiedztwie występują stanowiska archeologiczne: 

 nr stan. w miejscowości: 7, AZP 53-06/7, osada – kultura łużycka, 

 nr stan. w miejscowości: 8, AZP 53-06/7, osada – kultura łużycka, 

 nr stan. w miejscowości: 9, AZP 53-06/8, cmentarz – kultura łużycka, 

 nr stan. w miejscowości: 10, AZP 53-06/9, ślad osadnictwa – kultura przeworska i późne średniowiecze, 

 nr stan. w miejscowości: 11, AZP 53-06/10, ślad osadniczy – późne średniowiecze, nowożytność, 

 nr stan. w miejscowości: 19, AZP 53-06/18, obozowisko? – kultura przeworska, późne średniowiecze, 

nowożytność, 

 nr stan. w miejscowości: 19, AZP 53-06/19, ślad osadnictwa – prahistoria, późne średniowiecze, 

nowożytność, 

 nr stan. w miejscowości: 21, AZP 53-06/20, ślad osadnictwa – kultura przeworska, późne średniowiecze, 

 nr stan. w miejscowości: 22, AZP 53-06/21, ślad osadnictwa – kultura przeworska, późne średniowiecze, 

 nr stan. w miejscowości: 23, AZP 53-06/22, ślad osadnictwa – kultura przeworska  

 nr stan. w miejscowości: 31, AZP 53-06/30, pole bitwy pod Kunowicami 12.08.1759 r. 

 

W oparciu o użytkowanie i pokrycie terenu, dla obszaru opracowania oraz jego najbliższego sąsiedztwa 

wydzielono następujące typy krajobrazu: 

-krajobraz naturalny: leśny i jeziorny  /teren naturalnej zieleni i wód/ 

-krajobraz kulturowy: rolny, osadniczy /w tym teren wsi Kunowice z historycznym układem ruralistycznym, 

teren osiedli mieszkaniowych z nową zabudową, teren działalności gospodarczej/;  

 

Dla analizy cech zachowanego krajobrazu wykorzystano metodę jednostek architektoniczno-

krajobrazowych JARK wg. J. Bogdanowskiego (1999). Podstawą tej metody jest podział terenu, 

pod względem jego cech, którymi są: ukształtowanie terenu, pokrycie (szata roślinna, budownictwo, ew. 

inżynieria, etnografia) oraz dane historyczne. Na tej podstawie wyodrębnia się obszary, zwane jednostkami. 

Każda z tych jednostek posiada swą charakterystykę, którą można zakodować, podając informacje ogólne 

i szczegółowe. Po nałożeniu na siebie otrzymanych map jednostek wydzielonych dla każdej cechy powstaje 

mapa jednostek architektoniczno-krajobrazowych (JARK). Mozaika obszarów JARK jest zapisem 

(zakodowanym cyframi) rzeczywistego, względnie obiektywnego, stanu krajobrazu. Jest to zasób krajobrazu. 

Po ustaleniu tego zasobu, jednostki są poddane waloryzacji. Waloryzację można przeprowadzić różnymi 

metodami, od najprostszych wrażeniowych po skomplikowane punktacyjne. Wg J. Bogdanowskiego, w 
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praktyce najlepszą metodą jest metoda hierarchiczna, polegająca na przyporządkowaniu każdej jednostki do 

typu krajobrazu. Ponadto należy określić wartość elementów w obrębie jednostek, a odpowiednie zagęszczenie 

elementów w obrębie jednostki krajobrazowej o określonym dla niej znaczeniu umożliwia ocenę danego 

obszaru wg przyjętej skali, np. jako specjalnie wartościowego, eksponowanego, zdegradowanego. 

(Bogdanowski 1999r.).  

Rycina  2. Obszar objęty opracowaniem z podziałem na jednostki architektoniczno-krajobrazowe 

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy zasadniczej udostępnionej przez Starostę Powiatu 

Słubickiego oraz wizji w terenie 
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W oparciu o użytkowanie i pokrycie terenu, dla obszaru opracowania oraz jego najbliższego sąsiedztwa 

wydzielono następujące typy krajobrazu: 

-krajobraz naturalny: teren naturalnej zieleni i wód /leśny i jeziorny/ 

-krajobraz kulturowy: rolny, osadniczy, w ramach którego wydzielono 

 teren wsi Kunowice z historycznym układem ruralistycznym,  

 teren osiedli mieszkaniowych z nową zabudową,  

 teren działalności gospodarczej/związany z eksploatacją kruszywa.  

Na podstawie analizy wydzielonych typów krajobrazu stwierdzono, że dominuje krajobraz kulturowy. 

Krajobraz kulturowy osadniczy to zabudowania wsi, zarówno w układzie zwartym jak i rozproszonym. 

W obszarze badań istotnym typem jest krajobraz kulturowy rolny, choć często są to nieużytki.  

Zasoby krajobrazu tworzą elementy przyrodnicze oraz elementy kulturowe.  

Elementy przyrodnicze występujące na obszarze badań to: 

1. ukształtowanie terenu 

- strefa krawędziowa doliny Odry,  

- dolinki, jary i wąwozy w strefie krawędziowej doliny Odry, 

- rynna jezior leżących w sąsiedztwie, tj.: jez. Zielone, Jez. Błędno oraz jez. Gnilec. 

2. pokrycie terenu: 

-las, 

-pola uprawne, 

-zabudowa mieszkaniowa rozproszona, 

-zabudowa mieszkaniowa skupiona, 

-zabudowa sakralna, 

-teren eksploatacji kruszywa, 

-tereny istniejących działalności gospodarczych. 

Elementy kulturowe to: 

1. układ przestrzenny wsi (wielodrożnica) 

2. obiekty architektoniczne, wśród których wyróżnia się  

-obiekty sakralne: kościół, 

-zabudowania wsi ujęte w ewidencji zabytków 

3. historyczne trakty komunikacyjne (ul. Dworcowa, ul. Łąkowa, ul. Szkolna, ul. Słubicka), 

4. historyczna przestrzeń rolnicza. 

W obszarze opracowania wydzielono 5 jednostek architektoniczno-krajobrazowych, których kształt i 

powierzchnia znacznie różnią się od siebie.  

Krajobraz naturalny, zieleni i wód, który tworzą lasy, zakrzewienia, zieleń w dolinie rynny jezior, posiada 

duże znaczenie ekologiczne i krajobrazowe.  Podnosi walory krajobrazowe miejscowości.  

Krajobraz kulturowy, dominujący w obszarze opracowania, również cechuje się średnimi walorami 

krajobrazowymi. Istotne jest zachowanie strefy krawędziowej doliny Odry. Sama zabudowa wsi Kunowice z 

historycznym układem jest skupiona. Natomiast nowa zabudowa w ramach jednostki: teren osiedli 

mieszkaniowych z nową zabudową realizowana jest w ramach w dwojaki sposób – wydzielane są nowe 

kwartały ale i jest zabudowa rozproszona. W obrębie jednostek z zabudową mieszkaniową dominuje 

konieczność zachowania jednolitego charakteru zabudowy mieszkaniowej, na przeważającej części  

wolnostojącej oraz zakazanie zabudowy wielorodzinnej. Miejscowość jest przecięta ul. Słubicką, ze względu 

na natężenie ruchu, do czasu realizacji dróg alternatywnych, rozcięcie i podział miejscowości będzie znaczący.  

Na terenie projektu planu i w jego sąsiedztwie, w granicach obrębu ewidencyjnego Kunowice, przeważa 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do dwóch kondygnacji. Wśród zabudowy występują głównie budynki 

z dachami dwusadowymi lub wielospadowymi z usytuowaniem kalenicy głównej równolegle do działki 
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drogowej. Pojawiają się również budynki z dachami wielospadowymi bez kalenicy głównej, gdzie połacie 

dachu zbiegają się w jednym wierzchołku, z tzw. dachami namiotowymi, jednak są to budynki o charakterze 

jednostkowym. 

Tereny działalności gospodarczej stanowią pojedyncze enklawy, rozrzucone względem siebie i nie mające 

spójnego połączenia. Sam teren eksploatacji kruszywa odbiega znacząco od charakteru miejscowości. Ma 

degradujący wpływ na krajobraz. 

Rolnicza przestrzeń produkcyjna w części południowej, jest ograniczona terenami kolejowymi, natomiast 

w części północnej, ze względu na ukształtowanie terenu jest niczym nie ograniczona, stanowi przedpole 

ekspozycji doliny Odry.  

 

2.9 Fauna i flora, różnorodność biologiczna 

Zgodnie z mapą zróżnicowania typologicznego krajobrazów roślinnych Polski i niektórych terenów 

ościennych Matuszkiewicza, na analizowanym obszarze występuje krajobraz borów, borów mieszanych lub 

dąbrów acydofilnych. 

Według podziału geobotanicznego Polski obszar opracowania znajduje się w Krainie Notecko-Lubuskiej 

(B.1.), na pograniczu podokręgu Doliny Odry „Słubice – Stary Kostrzynek” (B.1.1.a) z Okręgu Kotliny 

Frainwaldzkiej (B.1.1.) i podokręgu Kowalowskiego (B.1.8.a) z Okręgu Pojezierza Łagowskiego (B.1.8.). 

Na terenie opracowania występują lasy, tereny zadrzewione i zakrzewione, tereny użytkowane rolniczo 

oraz tereny zabudowane. Poza granicami opracowania znajdują się jeziora. Najbliżej położonym jest jezioro 

Zielone i jezioro Błędno. Wśród terenów leśnych na obszarze planu występują takie typy siedliskowe jak: las 

mieszany świeży (LMŚW) i bór mieszany świeży (BMŚW). Drzewostan tych lasów tworzy głównie sosna 

zwyczajna i robinia akacjowa. Tereny leśne poza obszarem planu charakteryzują się typami siedliskowymi tj.: 

las świeży (LŚW), las mieszany świeży (LMŚW), bór mieszany świeży (BMŚW), gdzie w drzewostanie 

dominuje głównie sosna zwyczajna, ale pojawiają się również mi.in takie gatunki dominujące jak: robinia 

akacjowa, dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, buk, daglezja zielona, brzoza brodawkowata. W dolinie 

Kanału Raczej Strugi miejscami występuje również typ siedliskowy lasu: las wilgotny (LW), w którym 

dominującym gatunkiem drzewostanu jest olsza czarna.  

Grunty rolne występujące w granicach projektu planu charakteryzują się ujednoliconą i uproszczoną 

strukturą gatunkową roślin. 

Na terenach zabudowanych roślinność ma charakter synantropijny, występują tam głównie ogródki 

przydomowe ze sztucznymi nasadzeniami roślin. 

Na terenach sąsiadujących obowiązują miejscowe plany przestrzenne, które przeznaczają obszary, pod 

zieleń, a zatem łącznie z terenami przeznaczonymi w projekcie planu zwiększają powierzchnię biologicznie 

czynną, a także umożliwiają migrację gatunków.   

W lasach na terenie gminy występują m.in. takie gatunki zwierząt jak jelenie, sarny, zające, lisy, wydry, 

kuny i wiewiórki. Podsumowując, różnorodność biologiczna na terenie opracowania jest dość zróżnicowana.  

2.10 Potencjalne zmiany istniejącego stanu środowiska w przypadku braku realizacji 

projektowanego dokumentu 

W przypadku braku realizacji ustaleń projektu planu, teren objęty opracowaniem będzie nadal 

użytkowany jak dotychczas, głównie jako tereny mieszkaniowe, usługowe, rolne i leśne. Obszar ten nie 

podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Wieś Kunowice położona jest tuż przy południowo-wschodniej granicy miasta Słubice. Z położeniem z 

tym, wiąże się dynamika rozwoju wsi. Na omawianym terenie zwiększa się ilość terenów zabudowanych, 
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głównie pod mieszkalnictwo jenorodzinne. W przypadku nieuchwalenia projektu planu rozwój zabudowy w 

dalszym ciągu będzie postępował. Odbywało się to będzie na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania przestrzennego. W wyniku rozwoju zabudowy zagrożeniem dla środowiska, mogą być 

działania związane z nieprawidłowym gromadzeniem odpadów. Obszar, w dużej mierze, posiada podłączenie 

do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, więc prowadzona gospodarka wodno-ściekowa nie będzie stanowić 

zagrożenia dla środowiska.  

Część terenów może być użytkowany na cele rolnicze. W wyniku przeprowadzanych zabiegów 

rolniczych mogą zachodzić niekorzystne zmiany w środowisku. Postępująca chemizacja rolnictwa i 

niewłaściwe, nadmierne stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin będzie powodować 

zakwaszanie gleb, co z kolei prowadzi do pogorszenia ich właściwości chemicznych i fizycznych. 

Niekorzystne oddziaływanie nie dotyczy tylko gleb, ale także wód. Wymywanie nawozów sztucznych i 

pestycydów będzie skutkować zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i podziemnych. Prowadzić będzie 

także do eutrofizacji wód. Wykorzystanie rolnicze gruntów wpływa również na erozję gleb. Erozji wietrznej 

zapobiegać można poprzez tworzenie osłon przed wiatrem na polach uprawnych, czyli tworzenie miedz i 

zadrzewień śródpolnych, np. rzędowych, pasowych czy kępowych. Natomiast intensywne użytkowanie 

ciężkich pojazdów rolniczych prowadzić będzie do utwardzenia pokrywy glebowej. 

3. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem 

Nie przewiduje się, by teren projektu planu był objęty przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 

zatem odstąpiono od określenia istniejącego stanu środowiska dla obszarów objętych przewidywanym 

znaczącym oddziaływaniem. 

 

4. Istniejące problemy ochrony środowiska, w szczególności dotyczące obszarów 

podlegających ochronie  

Na terenie objętym projektem planu zidentyfikowano następujące istniejące problemy ochrony 

środowiska, istotne z punktu widzenia realizacji ustaleń przedmiotowego dokumentu. 

Jednolite części wód powierzchniowych o nazwie Racza Struga do dopływu z Czarnowa charakteryzujące 

się złym stanem. W związku z tym konieczne jest prowadzenie odpowiedniej gospodarki wodno-ściekowej na 

obszarze analizy, zgodnej z przepisami odrębnymi. W większości dróg znajdują się sieci wodociągowe i 

kanalizacyjne, a zatem możliwe będzie przyłączenie nowo wybudowanych budynków, co zapewni ochronę 

jednolitych części wód powierzchniowych przez zanieczyszczeniami z analizowanego obszaru. 

Obszar jest narażony na hałas z uwagi na ruch komunikacyjny. Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, tereny zieleni urządzonej oraz tereny usług w przypadku usytuowania budynków nauki i 

oświaty podlegają ochronie akustycznej. Oddziaływanie na klimat akustyczny dla tych terenów zostało 

określone w rozdziale 6.7. 

Na analizowanym terenie występują obszarowe formy ochrony przyrody, o których mowa w ustawie 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.). Północno-wschodnia 

część obszaru położona jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Słubicka Dolina Odry”.  

 W sąsiedztwie znajdują się również: 

 Obszar Natura 2000: Obszary Specjalnej Ochrony „Dolina Środkowej Odry” (PLB080004) (oddalony 

o około 3,4 km), 

 Obszar Natura 2000: Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Łęgi Słubickie” (PLH080013) 

(oddalony o około 3,4 km), 

 Rezerwat przyrody „Łęgi koło Słubic” (oddalony o około 2,9 km), 

 Użytki ekologiczne: „Przy Torach” (oddalony o około 2,9 km), „Jezioro” (oddalony o około 88 m), 
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„Bagna Biskupickie” (oddalony o około 4,0 km), „Długie Bagno” (oddalony o około 2,7 km), 

„Zakole” (oddalony o około 2,2 km) i „Drzecińskie Bagna” (oddalony o około 750 m). 

Całkowita powierzchnia obszaru chronionego krajobrazu „Słubicka Dolina Odry” wynosi około 139,6 

km2. Położony jest on na terenie gmin: Cybinka, Górzyca i Słubice. Na terenie gminy Słubice znajduje się 

około 65,3% całkowitej powierzchni obszaru chronionego krajobrazu. Cechą charakterystyczną dla krajobrazu 

Słubickiej Doliny Odry są duże kompleksy leśne, tj. lasy łęgowe ulegające regularnym zalewom oraz 

ekstensywne pastwiska i łąki. Na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Słubicka Dolina Odry” zakazuje 

się m.in.: 

 zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, lęgowisk, innych schronień i miejsc 

rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania 

czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką, 

 realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub 

zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub 

rybacka, 

 likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych, 

 budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i 

innych naturalnych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących 

prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. 

 

Najistotniejszym  problemem ochrony środowiska, dotyczącym obszarów podlegających ochronie ale 

i pozostałych objętych planem jest zabudowa ustalana na podstawie warunków zabudowy dla każdej z działek 

osobno bez spójnego układu komunikacyjnego. Działania takie powodują, że ilość terenów komunikacji 

wewnętrznej, dojazdów do działek jest zawyżona. Brak połączeń pomiędzy osiedlami powoduje, 

że oddziaływanie osiedlania się ludzi jest wzmożone.  

Na etapie ustalania warunków zabudowy, nie można wprowadzać ograniczeń dotyczących np. tylnej linii 

zabudowy, ponadto – ograniczona jest możliwość ograniczenia wskaźników zabudowy oraz parametrów. 

Aktualne orzecznictwo – podążające  w kierunku by jak najszerzej traktować obszar analizowany i parametry 

w nim zdiagnozowane, nie pozwala na  podejmowanie działań ochronnych, by zabudowa się nie była zbyt 

intensywna.  
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Rycina  3. Obszarowe formy ochrony przyrody na obszarze Gminy Słubice 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych na stronie 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 
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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 

Projekt planu jest zgodny z zasadami i celami ochrony środowiska ustanowionymi na szczeblu 

międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym.  

Do ważnych dokumentów traktujących o ochronie środowiska o randze międzynarodowej, istotnymi z 

punktu widzenia projektu planu, są konwencje międzynarodowe:  

 Konwencja o Różnorodności Biologicznej sporządzona w Rio de Janeiro w dnia 5 czerwca 1992 

roku (Dz.U. 2002, poz. 1532) w czasie tzw. Szczytu Ziemi. Art. 1 Konwencji wymienia cele 

dokumentu, do których należą m.in. ochrona różnorodności biologicznej oraz zrównoważone 

użytkowanie jej elementów. W art. 6 Konwencji wskazano, że strona ratyfikująca: „opracowuje 

krajowe strategie, plany lub programy dotyczące ochrony i zrównoważonego użytkowania 

różnorodności biologicznej bądź dostosowuje w tym celu istniejące strategie, plany lub programy, 

które odzwierciedlają, inter alia, działania przewidziane w niniejszej konwencji, właściwe dla 

danej Umawiającej się Strony”. Art. 14. wskazuje, że każda ze stron ratyfikujących konwencję: 

„wprowadza odpowiednie procedury wymagające wykonania oceny oddziaływania na 

środowisko proponowanych projektów, które mogą mieć istotne negatywne skutki dla 

różnorodności biologicznej, w celu uniknięcia lub zmniejszenia takich skutków, oraz tam, gdzie 

to jest właściwe, pozwala na udział społeczności w tych procedurach”. Ponadto w 2010 r. zostały 

przyjęte tzw. cele z Aichi, wśród których wymienia się m.in. zahamowanie utraty siedlisk 

naturalnych i ograniczenie zanieczyszczeń.  

 Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości 

(Konwencja Genewska) sporządzona w Genewie dnia 13 listopada 1979 roku (Dz. U. z 1985 r., 

Nr 60, poz. 311). Jej celem jest ochrona człowieka i jego środowiska przed zanieczyszczeniami 

powietrza atmosferycznego i dążenie do ograniczenia i stopniowego zmniejszenia i zapobiegania 

zanieczyszczeniom powietrza, z uwzględnieniem transgranicznych zanieczyszczeń na dalekie 

odległości. Państwa ratyfikujące tę konwencję zobowiązane są do wymiany informacji, 

konsultacji, prowadzenia badań i monitoringu, co pozwoli na rozwój polityki i strategii służących 

do zwalczania emisji zanieczyszczeń powietrza 

 Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Konwencja 

klimatyczna) podpisana na tzw. Szczycie Ziemi w 1992 r. w Rio de Janerio (Dz. U. z 1996 r., Nr 

53, poz. 238). Celem tej konwencji jest zapobieganie kolejnym zmianom klimatu, głównie 

poprzez zachowanie stabilizacji gazów cieplarnianych, dlatego konwencja ta nakłada redukcję 

emisji gazów cieplarnianych do atmosfery by zahamować tempo globalnego ocieplenia się 

klimatu wywołanego czynnikami antropogenicznymi. Uzupełnieniem konwencji jest protokół z 

Kioto sporządzony w 1997 r., 

 Europejska Konwencja Krajobrazowa, sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000 r. 

(Dz.U. 2006, poz. 98). 

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało konieczność dostosowania prawa polskiego do 

prawa unijnego. Wspólnoty Europejskie ochronę środowiska z Traktatem z Maastricht włączyły do stałych 

zadań, dla których określone zostały cele działań zapobiegawczych i regulujących. Prawo Unii Europejskiej 

obejmuje kilkaset aktów prawnych, w tym m.in. dyrektywy, rozporządzenia regulujące ochronę środowiska. 

Najważniejszymi dokumentami na tym szczeblu są m.in.: 

 dyrektywa Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, 

tzw. dyrektywa ptasia, 
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 dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 

oraz dzikiej fauny i flory, tzw. dyrektywa siedliskowa, 

 dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 

ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej i dyrektywa 

2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony 

wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu. Celem pierwszej z nich 

jest ustalenie ram ochrony śródlądowych wód powierzchniowych, wód przejściowych, wód 

przybrzeżnych i wód podziemnych. Druga jest uzupełnieniem pierwszej i ustanawia szczególne 

środki w celu zapobiegania i ochrony przed zanieczyszczeniami wód podziemnych, o których 

mowa w art. 17 ust 1 i 2 dyrektywy 2000/60/WE 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie 

jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, której celem jest m.in. zachowanie jakości 

powietrza na obszarach o dobrej jakości i poprawę w pozostałych obszarach. 

Cele ustanowione w dokumentach krajowych, regionalnych i lokalnych są zgodne z celami określonymi 

w dokumentach, wymienionych wyżej, ustanowionych na szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym. 

Istotnymi dla projektu planu dokumentami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi są: 

 Plan zagospodarowania wodami dorzecza Odry (Dz.U. 2016 poz. 1967), 

 Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 

2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA2020), 

 Program Ochrony Środowiska dla Województwa Lubuskiego na lata 2017 – 2020, 

 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Słubickiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 

2021-2024, 

 Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Słubice na lata 2015-2018. 

  

Plan zagospodarowania wodami dorzecza Odry stanowi podstawowy dokument planistyczny w zakresie 

gospodarowania wodami. Celem środowiskowym wyznaczonym dla jednolitych części wód 

powierzchniowych (JCWP) rzecznych w zakresie stanu chemicznego jest dobry stan chemiczny, a w zakresie 

elementów hydromorfologicznych jest dobry stan tych elementów, czyli II klasa. Jeśli JCWP osiągają bardzo 

dobry stan ekologiczny, celem środowiskowym jest utrzymanie oceny na poziomie I klasy. Celami 

środowiskowymi ustalonymi dla jednolitych części wód podziemnych (JCWPd), zgodnie z ustawą Prawo 

wodne, są: 

a) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń; 

b) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu; 

c) ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem 

a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan. 

Zatem, celem środowiskowym dla JCWPd jest dobry stan ilościowy i chemiczny wód podziemnych. 

W rozdziale 2.4 zostały określone cele środowiskowe dla JCW znajdujących się na obszarze opracowania. 

Cele te zostały uwzględnione w projekcie planu poprzez zapisy dotyczące odprowadzania wód opadowych i 

roztopowych, co realizuje się w sposób zgodny z przepisami odrębnymi. Zasady odprowadzania wód 

opadowych i roztopowych określa m.in. ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2018 r., 

poz. 2268 ze zm.). W celu ograniczenia powierzchni utwardzonych, w projekcie planu ustala się minimalne 

powierzchnie biologicznie czynne. 

Głównym celem „Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu 

do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego 

funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu. Celem ochrony środowiska 

zawartym w tym dokumencie jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska. 
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Realizacja tego celu w projekcie planu następuje poprzez opisane powyżej zapisy dotyczące odprowadzania 

wód opadowych i roztopowych zgodnie z przepisami oraz możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii. Również planowanie przestrzenne, a więc uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, zwiększa udział powierzchni objętej miejscowymi planami w ogólnej powierzchni kraju, co 

przyczynia się do realizacji omawianego celu ochrony środowiska. 

W „Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Lubuskiego na lata 2017 – 2020” wyznaczono 

cele ochrony środowiska na terenie województwa, dla takich obszarów interwencji jak: 

 ochrona klimatu i jakości powietrza (celem jest osiągnięcie dobrej jakości powietrza 

atmosferycznego bez przekroczeń dopuszczalnych norm oraz ograniczenie emisji gazów 

cieplarnianych), 

 zagrożenie hałasem (celem jest utrzymanie standardów w zakresie odpowiedniego poziomu 

hałasu), 

 pola elektromagnetyczne (celem jest utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych na 

poziomach nieprzekraczających wartości dopuszczalnych), 

 gospodarowanie wodami (celem jest: stopniowa poprawa jakości wód wynikająca z prowadzonej 

gospodarki wodno-ściekowej; poprawa stanu biologicznego, morfologicznego i chemicznego 

cieków; osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód; zwiększenie retencji wodnej 

województwa; poprawa warunków siedliskowych ekosystemów wodnych i od wód zależnych; 

właściwa przepustowość koryt rzecznych i pozostałych cieków; dobry stan techniczny budowli 

i urządzeń wodnych; budowa systemów odprowadzających wody deszczowe; posiadanie planu 

operacyjnego ochrony przeciwpowodziowej na obszarze gmin, uwzględniającego Mapy 

Zagrożenia Powodziowego i Mapy Ryzyka Powodziowego; ograniczanie strat w sieci 

wodociągowej; ograniczanie zużycia wody w gospodarstwach domowych i w przemyśle; 

określenie metodyki dla oceny możliwości i określenia warunków korzystania z zasobów wód 

podziemnych do zaopatrzenia ludności w przypadku wystąpienia skrajnej suszy i sytuacji 

kryzysowych), 

 gospodarka wodno-ściekowa (celem jest: zwiększenie dostępu ludności do instalacji ochrony 

środowiska; osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód; realizacja zadań określonych w 

Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2015), 

 zasoby geologiczne (celem jest ograniczenie presji wywieranej na środowisko podczas 

prowadzenia prac geologicznych i eksploatacji kopalin oraz rekultywacja terenów 

poeksploatacyjnych), 

 gleby (celem jest poprawa jakości gleb oraz rekultywacja i rewitalizacja terenów 

zdegradowanych), 

 gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów (celem jest: ograniczenie ilości 

odpadów komunalnych przekazywanych do składowania, w tym nieprzekraczanie 

dopuszczalnych poziomów masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych na składowiska; osiąganie odpowiedniego poziomu recyklingu; przygotowanie 

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych), 

 zasoby przyrodnicze (celem jest: zachowanie różnorodności biologicznej, poprzez 

przywracanie/utrzymanie właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków, w tym opracowanie 

planów ochrony i zadań ochronnych dla obszarów prawnie chronionych; racjonalizacja 

korzystania z zasobów przyrodniczych; ograniczenie defragmentacji obszarów przyrodniczych 

pod wpływem antropopresji; adaptacja do zmian klimatu, w tym ograniczenie skutków zdarzeń 

naturalnych takich jak, pożary lasów, susze, powodzie itp.; zwiększenie powierzchni objętych 

ochroną przyrodniczą i krajobrazową; podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i 
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zainteresowania środowiskiem przyrodniczym), 

 odnawialne źródła energii (celem jest zmniejszenie negatywnych skutków dla środowiska 

wykorzystywania paliw kopalnych 

 zagrożenie poważnymi awariami (celem jest utrzymanie stanu bez incydentów o znamionach 

poważnej awarii). 

Projekt planu uwzględnia wyżej wymienione cele wyznaczone w zakresie ochrony klimatu i jakości 

środowiska, zagrożenia hałasem, pól elektromagnetycznych, gospodarowania wodami, gospodarki wodno-

ściekowej, gleb i zasobów przyrodniczych. Cele te w projekcie planu uwzględnione zostały m.in. poprzez 

zapisy dotyczące: 

 nakazu gromadzenia i zagospodarowania odpadów zgodnie przepisami odrębnymi, 

 nakazu zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

 zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w 

rozumieniu przepisów odrębnych, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego, 

 zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 70% na terenach zieleni urządzonej, 

 odprowadzania wód opadowych i roztopowych, 

 zaopatrzenia w energię elektryczną, 

 dopuszczenia wykorzystywania urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, 

za wyjątkiem energii z wiatru. 

6. Przewidywane oddziaływania na środowisko 

6.1 Oddziaływanie na różnorodność biologiczną, faunę i florę 

Zgodnie z konwencją o różnorodności biologicznej sporządzonej w Rio de Janeiro w dniu 5 czerwca 

1992 r., różnorodność biologiczna to „zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów pochodzących (...) 

z ekosystemów lądowych, morskich i innych wodnych ekosystemów oraz zespołów ekologicznych, których 

są one częścią. Dotyczy to różnorodności w obrębie gatunku, pomiędzy gatunkami oraz ekosystemami”. 

Teren objęty projektem planu jest w części zurbanizowany, w części rolniczy i leśny (w niewielkich 

enklawach). Część terenów sołectwa Kunowice zagospodarowana jest poprzez zabudowę m.in. mieszkaniową 

jednorodzinną, usługową, w tym usług oświaty oraz kultu religijnego. Ponadto, na obszarze, dla którego 

sporządza się projekt planu występują również grunty rolne i grunty leśne. Wśród terenów leśnych na obszarze 

planu występują takie typy siedliskowe jak: las mieszany świeży i bór mieszany świeży, w których drzewostan 

tworzy głównie sosna zwyczajna i robinia akacjowa. 

Realizacja zapisów zawartych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

spowoduje dalsze przekształcanie terenu i budowę nowych budynków, m.in. mieszkalnych jednorodzinnych i 

usługowych. Powyższe działania spowodują zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej oraz 

bioróżnorodność na przedmiotowym terenie.  

Realizacja nowych inwestycji będzie mieć dość znaczny wpływ na faunę. Hałas spowodowany pracą 

sprzętu budowlanego wypłoszy niektóre zwierzęta. Naruszenie pokrywy glebowej spowoduje zmiany siedlisk.  

Z uwagi na to, że teren objęty projektem planu jest w większości zurbanizowany, przewiduje się, że 

uchwalenie projektu planu będzie miało znaczący wpływ na różnorodność biologiczną, faunę oraz florę na 

obszarze opracowania. Zabudowa terenów rolniczych ograniczy przestrzeń dla występującej tutaj fauny. Dla 

zminimalizowania wpływu wyznaczono w północnej części terenu objętego planu, tereny zieleni urządzonej 

lub utrzymano użytki leśne. Dotyczy to miejsc trudno dostępnych, gdzie sukcesja roślinności i migracja 

zwierząt może następować bez szczególnych zakłóceń. Wyznaczono również tereny zieleni urządzonej na 

styku funkcji mieszkaniowej z nakazem realizacji zwartej zieleni by jednocześnie ta zieleń pełniła funkcje 

ochronną dla ludzi, ale i stanowiła namiastkę korytarzy ekologicznych. Projekt planu porządkuje sytuację 
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formalno-prawną, a ekspansja zabudowy na tym terenie jest nieunikniona. Zatem wyważając wszystkie 

interesy, ustala się nowe zasady zagospodarowania.  

6.2 Oddziaływanie na ludzi  

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania projektowanego przeznaczenia na ludzi. Teren jest w 

większości zurbanizowany. Planowane przeznaczenie w porównaniu z dotychczasowym zagospodarowaniem 

porządkuje sytuację formalno-prawną i przeznaczy nową powierzchnię pod zabudowę m.in. mieszkaniową i 

usługową. 

Podczas robót budowlanych i modernizacyjnych mogą następować takie oddziaływania jak 

zanieczyszczenia powietrza i niebezpieczeństwo wypadku. Skończą się one wraz z zakończeniem tego etapu 

prac. 

6.3 Oddziaływanie na gleby i powierzchnię ziemi 

Grunty objęte analizą są w znacznej części zurbanizowane, jednakże w północnej oraz południowej części 

obszaru występują tereny użytkowane rolniczo oraz tereny leśne. W związku z powyższym gleby, głównie te 

dotychczasowo użytkowane rolniczo, będą ulegały przekształceniom antropogenicznym. Prace budowlane na 

tych terenach powodować będą przekształcenia gleby. Działania mechaniczne spowodują zmianę ułożenia 

warstw podłoża, zmianę składu chemicznego gruntów oraz ich właściwości fizycznych. W wyniku tego 

powstaną nowe grunty, składające się z przemieszanych składników mineralnych rodzimych i sztucznych, 

zaliczane do gruntów nasypowych.  

Tereny leśne w dalszym ciągu będą zagospodarowane jak dotychczas. Projekt planu dopuszcza dwa 

sposoby zagospodarowania mas ziemnych powstałych podczas robót budowlanych. Jednym z nich jest 

zagospodarowanie ich na działce budowlanej, natomiast drugim ze sposobów jest ich wywóz m. in. zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 701 ze zm.). Projekt planu 

nakazuje również ochronę powierzchni ziemi w rozumieniu przepisów odrębnych, którymi jest ustawa z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 1396 ze zm.). 

Ze względu na przyjęte przeznaczenie dla terenu eksploatacji kruszywa – jako park leśny, plan miejscowy 

ma pozytywne znaczenie. Powierzchnie zdregradowane eksploatacją zostaną uporządkowane i mają szansę na 

pokrycie roślinnością, dzięki czemu nastąpić może powolny proces kształtowania się profili glebowych. 

6.4 Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 

Na obszarze objętym analizą nie występują naturalne wody powierzchniowe. Ustalenia projektu planu nie 

spowodują bezpośredniego negatywnego oddziaływania na cieki i zbiorniki wodne poza granicami obszaru 

projektu planu.  

Teren objęty opracowaniem jest w dużej części zabudowany. W wyniku projektu planu zwiększy się 

powierzchnia zabudowana, utwardzona, a więc nieprzepuszczalna. Co oznacza przyspieszony odpływ wód z 

obszaru analizy oraz obniżenie ewapotranspiracji. Aby ograniczyć negatywne oddziaływanie, zapisy projektu 

planu zachowują minimalne warunki gospodarki wodnej obszarów zurbanizowanych, wynikające z przepisów 

odrębnych, w tym obowiązek zachowania minimalnej powierzchni biologicznie czynnej. 

W projekcie miejscowego planu uwzględniono możliwość realizacji jednej kondygnacji podziemnej. 

Warunki hydrogeologiczne w południowej części obszaru, głównie w sąsiedztwie jezior, wskazują na 

prawdopodobne wystąpienie sytuacji, że zwierciadło wód gruntowych znajdzie się na poziomie posadowienia 

kondygnacji podziemnej. W związku z tym, na etapie realizacji tych kondygnacji mogą występować 

tymczasowe zmiany stosunków wodnych. Jednakże po zakończeniu etapu budowy stosunki te powinny wrócić 

do stanu z przed prac budowlanych. W celu zmniejszenia ingerencji w środowisko gruntowo-wodne, na etapie 
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budowy zaleca się stosowanie technologii, które nie wymagają stosowania odwodnień (np. technologia ścian 

szczelinowych).  

Projekt miejscowego planu zakłada, że zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz 

do celów przeciwpożarowych odbywać się będzie z sieci wodociągowej. W zakresie gromadzenia ścieków 

komunalnych, projekt planu przewiduje odprowadzanie do sieci kanalizacji sanitarnej. Odprowadzanie wód 

opadowych i roztopowych będzie następować w sposób zgodny z przepisami odrębnymi. 

Przeznaczenie terenu zawarte w projekcie planu nie będzie mieć wpływu na jednolite części wód, nie 

wpłynie także na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych. Zapisy w projekcie planu dotyczące 

gospodarki wodno-ściekowej mają na celu ochronę środowiska, dzięki wykorzystaniu sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej. Ochronie wód powierzchniowych sprzyjać będzie odprowadzanie wód opadowych 

i roztopowych zgodnie z przepisami odrębnymi. Obowiązek utrzymania minimalnej powierzchni biologicznie 

czynnej także przyczyni się do ochrony wód. 

Ze względu na przyjęte przeznaczenie dla terenu eksploatacji kruszywa – jako park leśny, plan miejscowy 

ma pozytywne znaczenie również dla wód poziemnych. 

6.5 Oddziaływanie na krajobraz 

Zachodzące obecnie procesy ekspansji terenów osiedleńczych na tereny dotąd nie zasiedlone lub takie, 

na których istniała zabudowa, ale była ona ograniczona do zwartego obszaru wsi, powodują, że coraz pilniejszą 

sprawą staje się takie kształtowanie przestrzeni, by wyznaczyć nowe tereny osiedleńcze nie zatracając 

jednocześnie istniejących atrakcyjnych krajobrazów. Rozwój terenów osiedleńczych na terenach cennych 

przyrodnicza potęguje również to, że naturalnym odruchem większości osób jest wybór takiego miejsca 

do zamieszkania, które będzie zaspokajało również ich potrzeby wypoczynku i rekreacji. 

Przeobrażenia krajobrazu na obszarze opracowania będą znaczne. Kunowice są dynamicznie rozwijającą 

się wsią. Na omawianym terenie zwiększa się ilość terenów zabudowanych, głównie pod mieszkalnictwo. 

W wyniku uchwalenia projektu planu, na jak dotąd niezagospodarowanym terenie, wybudowane zostaną nowe 

budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki usługowe. Plan zakłada wykształcenie się terenów 

centrotwórczych, czy to od strony wjazdu do Kunowic ze Słubic, czy w centralnej części wsi w sąsiedztwie 

istniejącej szkoły oraz kościoła. 

Jak zidentyfikowano wcześniej, w ramach obszaru objętego planem występuje: krajobraz naturalny, 

zieleni i wód, który tworzą lasy, zakrzewienia, zieleń w dolinie rynny jezior i który  posiada duże walory 

krajobrazowe. Natomiast, krajobraz kulturowy, dominujący w obszarze opracowania, również cechuje się 

średnimi walorami krajobrazowymi.  

Na terenie projektu planu i w jego sąsiedztwie, w granicach obrębu ewidencyjnego Kunowice, przeważa 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do dwóch kondygnacji. Wśród zabudowy występują głównie budynki 

z dachami dwusadowymi lub wielospadowymi z usytuowaniem kalenicy głównej równolegle do działki 

drogowej. Pojawiają się również budynki z dachami wielospadowymi bez kalenicy głównej, gdzie połacie 

dachu zbiegają się w jednym wierzchołku, z tzw. dachami namiotowymi, jednak są to budynki o charakterze 

jednostkowym. Projekt planu dopuszcza realizację budynków mieszkalnych maksymalnie o II kondygnacjach 

i do 9,0 m i dachu dwuspadowym lub wielospadowym, o połaciach symetrycznych, a na terenach usługowych 

czy produkcyjno-usługowych – wyższą zabudowę. Jednak proponowane wysokości budynków mieszkalnych 

nawiązują do parametrów budynków mieszkalnych znajdujących się w sąsiedztwie. Z kolei wyższa zabudowa 

inna niż mieszkalna stworzy nową przestrzeń, zwłaszcza w miejscach istniejącej i nowej, proponowanej 

zabudowy usług publicznych. Plan wpłynie na przestrzeń miejscowości poprzez jej uporządkowanie. 

Przeprowadzone analizy pozwoliły na diagnozę zagrożeń i deformacji spotykanych w obszarze 

opracowania. Do najistotniejszych należą: 

a) rozpraszanie się zabudowy z nadmierną intensyfikacją wąskich dróg; 
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b) brak dbałości o wygląd zabudowy (zniszczone elewacje i pokrycia dachów); 

c) odstąpienie od wykorzystania materiałów tradycyjnych takich jak: cegła, dachówka i zastępowania ich 

materiałami niższej jakości, np.  blachodachówka jako pokrycie dachu; 

d) wprowadzanie w otoczenia domów gatunków roślin obcego pochodzenia lub nasadzeń 

monogatunkowych; 

e) brak zieleni w pasach drogowych; 

Mając na celu ochronę charakteru krajobrazu badanego obszaru należy podjąć działania zmierzające do: 

1. realizowania nowej zabudowy o parametrach spójnych z zastanymi oraz z czytelnymi układami 

komunikacyjnymi,  

2. tworzenia nowych nasadzeń o charakterze krajobrazowym,  

3. utrzymania istniejącej zabudowy wiejskiej o wartości kulturowej oraz zachowanie elementów 

zagospodarowania terenu we właściwym stanie technicznym i funkcjonalnym, w tym: 

a) podejmowanie czynności zmierzających do renowacji istniejącej zabudowy z zachowaniem wartości 

i cech wiejskich oraz rodzimych/lokalnych  materiałów budowlanych, 

b) uporządkowanie zagród, w tym też wprowadzenie nasadzeń krajobrazowych osłaniających tylną część 

zagród; 

4. zachowanie terenów leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych z odsunięciem zabudowy od granic tych 

terenów. 

5. unikanie zmian ukształtowania terenu, tylko do niezbędnych prac służących posadowieniu zabudowy, 

Działania zmierzające do ochrony krajobrazu oraz oczekiwania społeczne dotyczące stworzenia możliwości 

realizacji nowej zabudowy nie zawsze są możliwe do pogodzenia. Bezsprzecznie, zmieni się krajobraz 

miejscowości, znikną tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, które w większości są terenami nieużytków. 

Ponadto jeśli nie zostanie sporządzony plan, to i tak teren ten może zostać zabudowany. gmina będzie musiała 

ustalać warunki zabudowy. Ustalone planem parametry dla nowej zabudowy kontynuują parametry zastanej 

zabudowy, wyznaczają tereny komunikacyjne oraz doprecyzowują obiekty, które w ramach każdego z  

ustalonego przeznaczenia mogą być sytuowane sprzyja uporządkowaniu przestrzeni. Linie zabudowy 

wyznaczają obszar zabudowy.  Koniecznym, choć w obecnym prawodawstwie nieegzekwowalny byłby zakaz 

nasadzeń roślinnością gatunków obcego pochodzenia lub tylko jednym gatunkiem roślin. Wskazane byłyby 

nasadzenia o urozmaiconym składzie gatunkowym. 

Z punktu widzenia ochrony krajobrazu, w tym celów ochrony obszaru chronionego krajobrazu, ustalenia planu 

będą miały znaczący wpływ na ten obszar i jego krajobraz w szerokim rozumieniu przywołanych wyżej 

definicji. Jednak są to zmiany nieuniknione, ale projekt planu wprowadzając ustalenia takie jak: 

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu 

przepisów odrębnych, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego; 

2) zakazuje się przekształcania powierzchni terenu, z dopuszczeniem dokonania przekształcenia 

powierzchni terenu dla dostosowania rzędnej terenu przy wejściu i wjeździe do budynku do poziomu 

przyległej drogi, z poszanowaniem interesów osób trzecich, położonych w obszarze oddziaływania 

obiektu budowlanego; 

3) nakazuje się zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,  

4) nakazuje się kształtowanie powierzchni biologicznie czynnych w formie ogrodów, parków, skwerów, 

zieleńców, z wykorzystaniem zieleni niskiej, średniej oraz wysokiej; 

5) nakazuje się zagospodarowanie nieutwardzonych powierzchni pasa drogowego zielenią urządzoną, 

w tym drzewami, krzewami, trawnikami i kwietnikami. 

przyczynia się do ograniczenia presji na środowisko przyrodnicze 
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6.6 Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne i klimat lokalny 

Obecne zagospodarowanie obszaru objętego opracowaniem przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza 

atmosferycznego. Spowodowane jest ono m.in. emisją spalin związaną z ruchem drogowym i ogrzewaniem 

budynków mieszkalnych. Rezultatem ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

będą zmiany w wielkości powierzchni zabudowanych i utwardzonych. Zwiększeniu ulegnie również ilość 

źródeł ciepła wygenerowana na skutek wprowadzenia nowej zabudowy i ilość spalin wyemitowanych w 

wyniku zwiększenia ruchu samochodowego. 

Teren zabudowany charakteryzuje się podwyższoną temperaturą powietrza, większymi dobowymi 

wahaniami temperatury powietrza oraz zwiększonym zacienieniem niektórych terenów. Na obszarach 

zurbanizowanych występuje mniejsza wilgotność względna powietrza, co spowodowane jest 

zanieczyszczaniami powietrza, oraz większa zawartość pary wodnej w atmosferze, na co wpływ ma m.in. 

wzrost ilości opadów atmosferycznych. Ponadto, tereny zabudowane charakteryzują się mniejszą prędkością 

wiatru, który nad tymi obszarami przybiera inne formy niż na terenach otwartych. 

Ustalenia zawarte w projekcie planu nie przyczynią się do znaczącego pogorszenia stanu klimatu, w tym 

mikroklimatu. Zapisy projektu planu dotyczą obszaru sąsiadującego z terenami zabudowanymi, na którym 

panuje mikroklimat typowy dla obszarów wiejskich. Ustalenia projektu planu będą skutkować rozszerzeniem 

zabudowy. Wprowadzona zostanie nowe przeznaczenie terenów, np. pod obiekty usługowe. W związku z tym, 

na terenach tych mogą powstać m.in. budynki i budowle usługowe. 

W zakresie ochrony powietrza i klimatu, projekt planu dopuszcza wykorzystanie odnawialnych źródeł 

energii. Na terenie opracowania mogą być lokalizowane mikroinstalacje. Będzie to sprzyjać realizacji rozwoju 

zrównoważonego oraz zmniejszaniu się presji na środowisko na skutek wykorzystywania tradycyjnych źródeł 

energii. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii pozwoli zmniejszyć zużycie surowców nieodnawialnych 

oraz emisję do powietrza z procesów ich energetycznego spalania. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. 

o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2389 ze zm.) odnawialne źródło energii to 

odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, 

energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów 

morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów. 

Na terenie objętym projektem planu mogą być realizowane m.in. instalacje wykorzystujące energię 

słoneczną. Zastosowanie tego rodzaju źródła energii nie będzie mieć znaczącego wpływu na środowisko, gdyż 

nie będzie generować zanieczyszczeń. Kolektory słoneczne można montować na dachach, ścianach budynków 

lub bezpośrednio na ziemi. Energia pochodząca z promieniowania słonecznego ma najmniej ujemny wpływ 

na środowisko. Również instalacje wykorzystujące energię cieplną pobieraną ze środowiska naturalnego 

wytworzoną przez pompy ciepła nie mają znaczącego wpływu na środowisko. Nie generują one 

zanieczyszczeń w postaci popiołu lub dymu. 

6.7 Oddziaływanie na klimat akustyczny 

Na omawianym terenie źródłem hałasu jest i będzie ruch samochodowy związany z istniejącym układem 

komunikacyjnym. Przez obszar planu przebiega droga wojewódzka nr 137 (ul. Słubicka) relacji Słubice-

Trzciel, droga powiatowa nr 1253F, drogi gminne oraz drogi wewnętrzne. Droga wojewódzka nr 137, ze 

względu na duże natężenie ruchu może mieć znaczący wpływ na obszar analizowany. Dla drogi powiatowej 

nr 1253F, dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych nie przeprowadzono badań natężenia ruchu. Sieć tych dróg 

jest szeroko rozbudowana, a ich głównym celem jest zapewnienie dojazdu do budynków mieszkalnych. W 

związku z tym, drogi te nie powinny wpływać w sposób znaczący na obszar analizowany. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112), tereny zabudowy mieszkaniowej 
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jednorodzinnej, tereny zieleni urządzonej oraz tereny usług w przypadku usytuowania budynków nauki i 

oświaty podlegają ochronie akustycznej.  

W celu zachowania odpowiedniego klimatu akustycznego wewnątrz budynków, obiektów budowlanych 

nie należy lokalizować bezpośrednio przy drogach. Pomiędzy budynkami a źródłem hałasu komunikacyjnego 

należy sytuować ekrany akustyczne lub wały ziemne, oraz realizować pasy zieleni izolacyjnej, stworzone z 

zieleni wielowarstwowej i wysokiej, w których przeważają gatunki zimozielone. Roboty budowlane 

generujące hałas należy realizować w ciągu dnia, a nie w godzinach wczesno rannych czy późno 

popołudniowych. W celu zapewnienia ochrony przed hałasem, należy również stosować rozwiązania 

techniczne zapewniające właściwe warunki akustyczne w budynkach. Są to m.in.: projektowanie budynków 

w sposób, który będzie zapewniał izolacyjność akustyczną przegród zewnętrznych i wewnętrznych, oraz 

montaż okien o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Należy zastosować kształt elewacji i materiał, który 

będzie charakteryzował się dużą dźwiękochłonnością. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku, ochronie akustycznej podlegają całe tereny, czyli także całe tereny MN, U 

(w przypadku usytuowania budynków nauki i oświaty) oraz ZP, już na granicy tych terenów. Zieleń izolacyjna 

skutecznie ogranicza emisję substancji do powietrza atmosferycznego, jednakże w przypadku ochrony przed 

hałasem jej działanie jest ograniczone, dlatego przy zagospodarowywaniu terenu należy uwzględnić zarówno 

gatunki roślinności jak i sposób ich rozmieszczenie.  

Skuteczność ekranów akustycznych uzależniona jest od wielu czynników, m.in. takich jak: zastosowane 

materiały, konstrukcja ekranu, długość oraz wysokość, a także jego położenie i rodzaj hałasu. Wały ziemne, 

są jednym z najskuteczniejszych sposobów ochrony przed hałasem, jednakże ich realizacja uzależniona jest 

od parametrów akustycznych, wymaga również zajęcia dodatkowych terenów. W związku z tym, że przez 

przedmiotowy obszar przebiega droga wojewódzka (ul. Słubicka) o dużym natężeniu ruchu, budowa takich 

form ochrony przed hałasem może być korzystnym rozwiązaniem, pod względem ekonomicznym i 

społecznym.  

Dla obszaru w sąsiedztwie terenów kolejowych przyjęto ustalenie:  

„nakaz zachowania strefy ze szczególnymi warunkami zagospodarowania terenów 

wynikającymi z przepisów odrębnych z zakresu transportu kolejowego, wyznaczonej 

na rysunkach planu, ponadto 

a) na terenach z funkcją mieszkaniową, przy sytuowaniu zabudowy nakaz uwzględnienia 

zasad akustyki architektonicznej i urbanistycznej, w tym zastosowania odpowiednich 

rozwiązań zapewniających ochronę akustyczną przewidzianą w przepisach odrębnych, 

b) jeżeli na terenach zabudowy usługowej oraz teren obiektów produkcyjnych, składów 

i magazynów lub zabudowy usługowej, będzie realizowana funkcja dla której przepisy 

odrębne przewidują normy hałasu, nakaz uwzględnienia zasad akustyki architektonicznej 

i urbanistycznej, w tym zastosowania odpowiednich rozwiązań technicznych, 

technologicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę akustyczną przewidzianą 

w przepisach odrębnych;”. 
Jest to korzystny zapis z punktu widzenia przyszłych mieszkańców. Posługując się zasadami akustyki 

urbanistycznej czyli odpowiednim usytuowaniem budynków względem źródeł hałasu, osłonięcie np. budynku 

mieszkalnego budynkiem gospodarczo-garażowym, czy realizacja nasadzeń wielogatunkowych mogą 

przyczynić się do poprawienia komfortu akustycznego. Dodatkowo, zasady akustyki architektonicznej, tj. 

Odpowiednia izolacyjność ścian, okien oraz ich rozplanowanie względem źródła hałasu, również mają istotne 

znaczenie. 

Podsumowując, nie przewiduje się, aby planowane przeznaczenie terenu miało mieć znaczący wpływ na 

pogorszenie klimatu akustycznego. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej oraz tereny 

zieleni urządzonej nie przyczynią się do pogorszenia się stanu klimatu akustycznego. Ponadto, przeznaczenie 
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w projekcie planu nawiązuje do przeznaczenia w obowiązującym planie, a także do zagospodarowania terenów 

sąsiednich. 

6.8 Oddziaływanie na zasoby naturalne 

Do zasobów naturalnych należą elementy środowiska wykorzystywane przez człowieka. Zasoby takie jak 

fauna i flora, wody, gleby, powietrze itd. oraz oddziaływanie ustaleń projektu planu na te zasoby naturalne 

zostało opisane powyżej. 

Na terenie opracowania zlokalizowane jest złoże kruszywa naturalnego „Kunowice” oraz teren i obszar 

górniczy „Kunowice 1” wyznaczony dla ww. złoża kruszywa naturalnego. Projekt planu ustala zasady 

zagospodarowania obszaru i terenu górniczego. Wskazuje m.in. na eksploatowanie złoża przy zachowaniu 

warunków bezpieczeństwa, dotyczących w szczególności zboczy wyrobiska, które należy formować w sposób 

zabezpieczający przed osuwaniem się mas ziemnych przy uwzględnieniu kąta stoku naturalnego oraz na 

prowadzenie sukcesywnej rekultywacji, zgodnie z zakresem ustalonym w dokumentacji rekultywacji. Projekt 

planu ustala również kierunek rekultywacji po zakończeniu eksploatacji kruszywa ze złoża kruszywa 

naturalnego jako zieleni urządzonej – parku leśnego. Ponadto projekt planu ustala ochronę 

udokumentowanego złoża kruszyw naturalnych „Kunowice”. 

Z punktu widzenia oddziaływania ustaleń planu na zasoby naturalne, to dla terenu objętego eksploatacją, 

ustalenia planu są korzystne. Gdyż zainicjowanie powstania parku leśnego, na terenie powydobywczym będzie 

sprzyjał naturalne sukcesji roślin i zwierząt, będzie korzystna dla powietrza i gleb. Również zachowanie 

terenów leśnych i zadrzewionych, czy też ustalenie funkcji ekstensywnych typu zieleni urządzonej z 

dopuszczeniem zabudowy usługowej czy sportu i rekreacji z dopuszczeniem zieleni urządzonej, będzie 

poprawiać oddziaływania na te zasoby. 

6.9 Oddziaływanie na dobra materialne, w tym dziedzictwo kulturowe  

Na obszarze objętym projektem planu występują obiekty i stanowiska archeologiczne ujęte w Gminnej 

Ewidencji Zabytków Gminy Słubice. W projekcie planu przewiduje się zapis, który ma na celu ochronę  

stanowisk archeologicznych: „nakaz prowadzenia badań archeologicznych podczas prac ziemnych przy 

realizacji inwestycji związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu, w granicach terenów ochrony 

konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, wyznaczonych na rysunku planu; prowadzenie badań 

archeologicznych realizować zgodnie z przepisami odrębnymi”. 

Ponadto projekt planu ogranicza wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych do II kondygnacji 

nadziemnych i do 9,0 m i ustala dachy dwuspadowe lub wielospadowe z symetrycznymi połaciami o kącie 

pochylenia połaci dachowych od 30° do 45° i pokryciu dachówką, blachą lub blachodachówką. Powyższe 

będzie sprzyjać zachowaniu kontynuacji istniejących parametrów zabudowy. Co więcej, zabudowa zgodna z 

zapisami określonymi w projekcie planu nie będzie dominować w przestrzeni.  

Dobra materialne, są to wszystkie środki, które mogą być wykorzystywane bezpośrednio lub pośrednio 

do zaspokojenia potrzeb ludzkich. Realizacja zapisów projektu planu w krótkim okresie czasu, głównie na 

etapie budowy nowych budynków, może mieć wpływ na dobro materialne jakimi są drogi. Oddziaływanie to 

będzie wiązało się z użyciem sprzętu budowlanego, transportem gleby oraz materiałów budowlanych. W 

perspektywie długoterminowej ustalenia projektu planu nie wpłyną negatywnie na dobra materialne. 

W zakresie kształtowania krajobrazu oraz zachowaniu ładu przestrzennego istotne znaczenie mają 

ustalenia planu dotyczące ukształtowania zabudowy, sposobu rozmieszczenia obiektów w przestrzeni, a także 

wysokości budynków i obiektów budowlanych, czy szpalerowe nasadzenia. 

Porządkujące ustalenia planu, w tym wyznaczenie układu ruralistycznego wsi, zidentyfikowanie 
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obiektów chronionych, będzie miało korzystny wpływ na dobra materialne i dziedzictwo kulturowe. 

6.10  Oddziaływanie na obszar Natura 2000 

Realizacja ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie będzie mieć 

negatywnego wpływu na obszar Natura 2000, ponieważ obszar ten znajduje się w oddaleniu od granic terenu 

objętego projektem planu. Planowane inwestycje nie będą oddziaływać na siedliska przyrodnicze, rośliny 

i zwierzęta objęte ochroną na obszarze Natura 2000, a zatem nie wpłyną na pogorszenie ich stanu. 

 

Opisane powyżej oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska mogą występować również 

w przypadku nieuchwalenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego. 

7. Rozwiązania zapobiegające, ograniczające lub tworzące kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko 

W celu zapewnienia ochrony środowiska przed ewentualnym negatywnym oddziaływaniem, mogącym 

powstać w związku z realizacją zapisów zawartych w projekcie planu, zaleca się stosowanie wskazanych 

poniżej środków zapobiegawczych.  

Aby ograniczyć i zapobiegać negatywnemu oddziaływaniu na powierzchnię ziemi, podczas prowadzenia 

prac budowlanych należy magazynować odpady, substancje czy materiały w sposób zabezpieczający 

powierzchnię gleby przed kontaktem z nimi. Wskazane jest także zebranie humusu, czyli wierzchniej warstwy 

gleby, przed przystąpieniem do prac budowlanych, aby następnie, już po zakończeniu budowy, ziemię 

tę rozdysponować na terenie wolnym od zabudowy, np. w miejscu przeznaczonym pod powierzchnię 

biologicznie czynną, co będzie sprzyjać lepszemu rozwojowi roślin.  

Uznaje się, że realizacja ustaleń projektu planu nie będzie zagrażać osiągnięciu celów zawartych w „Planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”. Zapisy dotyczące regulacji gospodarki wodno-

ściekowej mają na celu ochronę wód. W celu ochrony ilości i jakości wód powierzchniowych i podziemnych 

w projekcie miejscowego planu ustala się: 

 zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

 ścieki komunalne odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej, 

 odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w sposób zgodny z przepisami odrębnymi. 

W celu zapobiegania i ograniczania negatywnych oddziaływań na powietrze, w projekcie planu dopuszcza 

się pozyskanie ciepła oraz energii elektrycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Proponuje 

się także promocję i wspieranie ich wykorzystania. 

W celu ochrony przed hałasem, podczas budowy budynków należy zastosować rozwiązania techniczne, 

które będą zabezpieczać nowe obiekty przed uciążliwościami. 

Teren objęty projektem planu znajduje się poza obszarem Natura 2000. Przewidywany sposób 

zagospodarowania terenu nie będzie miał wpływu na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000. 

8. Propozycja rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projekcie miejscowego 

planu 

Alternatywnym rozwiązaniem dla zagospodarowania przestrzennego zgodnie z projektem planu jest 

wariant zerowy, oznaczający zaniechanie opracowywania projektowanego dokumentu. W przypadku 

zaniechania prac nad projektem, wszelki rozwój zabudowy na terenie wsi Kunowice będzie odbywał się na 

zasadach wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Skutki tego wariantu opisano 

w rozdziale 2.10 niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko. W związku z tym, że wieś Kunowice jest 

dynamicznie rozwijającą się wsią, uzasadnione jest sporządzenie projektu miejscowego planu. Ponadto, 
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projekt miejscowego planu określa m.in. dopuszczalne przedsięwzięcia mogące oddziaływać na środowisko, 

natomiast zagospodarowywanie terenu na podstawie decyzji o warunkach zabudowy ich nie ograniczą. 

Przeznaczenie obszaru opracowania zgodnie z projektem planu jest uzasadnione, ponieważ planowane 

funkcje są zgodne z uwarunkowaniami przyrodniczymi, z dotychczasowym zagospodarowaniem oraz 

zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słubice. W projekcie 

planu uwzględniono konieczność ochrony środowiska przyrodniczego. Projekt planu jest zgodny z przepisami 

prawa w zakresie m.in. ochrony środowiska, ochrony przyrody oraz innymi przepisami szczególnymi. 

Innym rozwiązaniem alternatywnym jest wyznaczenie innych funkcji aniżeli ma to miejsce w projekcie 

planu. Jednak – już abstrahując od ustaleń studium – ze względu na potrzeby mieszkaniowe oraz 

oddziaływanie innych funkcji niż ustalone planem, będzie niekorzystne dla środowiska przyrodniczego. 

Rozszerzenie funkcji usługowych, produkcyjnych, ograniczenie przestrzeni leśnych, zintensyfikowanie 

zabudowy mieszkaniowej i dopuszczenie zabudowy wielorodzinnej lub jednorodzinnej szeregowej przyczyni 

się do dużej antropopresji na obszar planu i będzie sprzeczne z celami ochrony obszaru chronionego 

przyrodniczo i kulturowo. 

9. Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym 

Niniejszą prognozę oddziaływania na środowisko wykonano na potrzeby projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowicach, Gmina Słubice.  

W części pierwszej niniejszego opracowania przedstawiono informacje wstępne dotyczące tworzonego 

dokumentu, którego realizację podjęto uchwałą Nr XVIII/150/08 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 lutego 

2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów położonych w Kunowicach, Gmina Słubice, która w dniu 24 października 2019 r. uchwałą nr 

XV/119/2019 Rady Miejskiej w Słubicach została zmieniona. Obszar opracowania obejmuje około 240 ha 

zachodniej części wsi Kunowice. Przedstawiono podstawy formalno-prawne prognozy. Obowiązek jej 

wykonania wynika z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennych. Zakres i stopień 

szczegółowości został uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. 

oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach. Celem opracowania projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest uregulowanie sytuacji przestrzenno-prawnej 

terenów wsi Kunowice. Opracowanie projektowanego dokumentu pozwoli na racjonalne wykorzystanie i 

zagospodarowanie terenu. Przedstawiono metodykę pracy oraz wykorzystane materiały: specjalistyczną 

literaturę, materiały kartograficzne, akty prawne, dokumenty i inne. Zawarto informacje o zawartości 

dokumentu oraz o jego powiązaniach z innymi dokumentami. Prognoza oddziaływania na środowisko stanowi 

uzupełnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt planu miejscowego 

przewiduje na obszarze opracowania: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, tereny zabudowy usługowej, 

tereny sportu i rekreacji lub zieleni urządzonej, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub 

zabudowy usługowej, tereny zabudowy zagrodowej, utrzymuje istniejący obszar i teren górniczy, tereny leśne. 

Wyznacza tereny zieleni urządzonej. Ponadto utrzymuje ale i wyznacza nowe drogi w tym publiczne 

i niepubliczne z ciągami pieszymi lub rowerowymi. 

Ponadto projekt określa m.in.: zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady ochrony 

środowiska, przyrody i krajobrazu,  zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania na 

poszczególnych terenach, granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w 
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audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa, szczegółowe zasady 

i warunki scalenia i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym, szczególne warunki 

zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, zasady 

modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, ustalenia w zakresie 

dróg i dotyczącym zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną. Projekt planu powiązany jest z Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Słubickiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024, Programem Ochrony 

Środowiska dla gminy Słubice na lata 2015-2018 i podstawowym opracowaniem ekofizjograficznym na 

potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W dalszej części tego rozdziału 

zawarto propozycje dotyczące przewidywanych metod analiz skutków realizacji postanowień projektu planu. 

Zamieszczono także informację, że ustalenia projektowanego dokumentu nie będą mieć transgranicznego 

oddziaływania na środowisko. 

W rozdziale drugim niniejszej prognozy scharakteryzowano obszar opracowania pod kątem położenia, 

użytkowania i zagospodarowania analizowanego terenu. Teren analizy położony jest w województwie 

lubuskim, powiecie słubickim, gminie Słubice, w miejscowości Kunowice. Teren objęty projektem planu jest 

w dużej mierze zurbanizowany. Część terenów sołectwa Kunowice zagospodarowana jest poprzez zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną, zabudowa usługową, w tym usług oświaty oraz kultu religijnego. Ponadto, na 

obszarze, dla którego sporządza się projekt planu, głównie w północnej oraz południowej części, występują 

grunty rolne i grunty leśne. Poza granicami obszaru objętego opracowaniem znajdują się trzy jeziora, tj. jezioro 

Zielone (inaczej zwane jezioro Glinianka), jezioro Błędno i jezioro Gnilec. Przy jeziorze Zielonym, również 

poza granicami projektu planu, usytuowany jest cmentarz. Omówiono rzeźbę terenu, budowę geologiczną oraz 

warunki glebowe, hydrograficzne. Teren znajduje się na obszarze mezoregionu Równina Torzymska. Obszar 

opracowania głównie leży na utworach pochodzących z ery kenozoiku, okresu czwartorzędu: piaskach i 

żwirach sandrowych pochodzących z epoki plejstocenu. Jedynie niewielki fragment, w północnej części 

położony jest na utworach pochodzących z ery kenozoiku, okresu czwartorzędu: piaskach, żwirach, madach 

rzecznych oraz torfach i namułach pochodzących z epoki holocenu. Znajdują się tam gliny i pyły, piaski i skały 

lite silnie uszczelnione, grunty antropogeniczne oraz organiczne odpowiednio o słabej, średniej, zróżnicowanej 

i zmiennej przepuszczalności gruntów. Na terenie analizowanym występują gleby brunatne właściwe i 

brunatne wyługowane, gleby rdzawe, gleby bielicowe oraz mady pochodzenia aluwialnego. Przeważają gleby 

o odczynie kwaśnym i lekko kwaśnym. Gleby tego obszaru charakteryzują się wysoką zawartością związków 

magnezu i fosforu. W granicach omawianego obszaru znajdują się gleby podlegające ochronie. Na obszarze 

objętym projektem planu znajduje się złoże kruszywa naturalnego oraz obszar i teren górniczy dla ww. złoża. 

W odległości około 1 km na północ przepływa Kanał Racza Struga. W bezpośrednim sąsiedztwie 

analizowanego obszaru znajdują się trzy jeziora, tj. jezioro Zielone, jezioro Błędno oraz jezioro Gnilec. Grunty 

stanowiące obszar projektu planu nie są zdrenowane, a głębokość zwierciadła wód jest zróżnicowana. Teren 

należy do Jednolitych Części Wód Powierzchniowych o nazwie Racza Struga do dopływu z Czarnowa 

i Jednolitych Części Wód Podziemnych nr 40. Obszar jest usytuowany w rejonie Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych nr 144 Wielkopolska Dolina Kopalna. W rozdziale tym opisano także klimat lokalny, jakość 

powietrza atmosferycznego, krajobraz przyrodniczy i kulturowy oraz faunę i florę. Teren charakteryzuje się 

występowaniem największej liczby dni z pogodą umiarkowanie ciepłą z dużym ogólnym zachmurzeniem 

nieba, ale często odnotowuje się również dni z pogodą umiarkowanie ciepłą z dużym zachmurzeniem oraz dni 

z pogodą umiarkowanie ciepłą, z dużym zachmurzenie i opadami atmosferycznymi. Źródłami hałasu na 

obszarze objętym opracowaniem są: komunikacja drogowa. Na terenie projektu planu przeważa zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna do dwóch kondygnacji. Wśród zabudowy występują głównie budynki z dachami 

dwusadowymi lub wielospadowymi z usytuowaniem kalenicy głównej równolegle do działki drogowej. 

Pojawiają się również budynki z dachami wielospadowymi bez kalenicy głównej, gdzie połacie dachu zbiegają 

się w jednym wierzchołku, z tzw. dachami namiotowymi, jednak są to budynki o charakterze jednostkowym. 

W Kunowicach występują obiekty i stanowiska archeologiczne ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy 
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Słubice. Wśród terenów leśnych na obszarze planu występują takie typy siedliskowe jak: las mieszany świeży 

i bór mieszany świeży, w których drzewostan tworzy głównie sosna zwyczajna i robinia akacjowa. Poza 

obszarem planu występują m.in. lasy świeże, lasy mieszane świeże, bory mieszane świeże, gdzie w 

drzewostanie dominuje głównie sosna zwyczajna, ale pojawiają się również mi.in takie gatunki dominujące 

jak: robinia akacjowa, dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, buk, daglezja zielona, brzoza brodawkowata. 

Grunty rolne charakteryzują się ujednoliconą i uproszczoną strukturą gatunkową roślin, natomiast na terenach 

zabudowanych roślinność ma charakter synantropijny, głównie sztuczne nasadzenia roślin w przydomowych 

ogródkach. Różnorodność biologiczna na terenie opracowania jest dość zróżnicowana. Poruszono również 

problematykę potencjalnych zmian stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektu planu. 

Analizowany obszar nie podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

Rozdział trzeci dotyczy stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem. Nie przewiduje się, by teren projektu planu był objęty przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem, zatem odstąpiono od określenia istniejącego stanu środowiska dla obszarów objętych 

przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. 

W rozdziale czwartym zidentyfikowano problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia 

realizacji ustaleń przedmiotowego dokumentu: zły stan Jednolitych Części Wód Powierzchniowych. Obszar 

jest narażony na hałas z uwagi na ruch komunikacyjny. Projekt planu wyznacza tereny, które podlegają 

ochronie akustycznej. Obszar projektowanego dokumentu położony jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu 

„Słubicka Dolina Odry”. 

W rozdziale piątym omówiono cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym, a także sposób, w jaki zostały one uwzględnione w czasie tworzenia dokumentu. 

Wymienia się cele ochrony środowiska zawarte m.in. dokumentach krajowych takich jak „Plan 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (co najmniej dobry stan wód powierzchniowych i 

podziemnych) i „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 

2020 z perspektywą do roku 2030” (zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska). 

Cele zostały uwzględnione m.in. poprzez zapisy dotyczące zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej, 

odprowadzania ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej oraz konieczności zachowania określonej 

powierzchni biologicznie czynnej. Zdiagnozowano, że najistotniejszym  problemem ochrony środowiska, 

dotyczącym obszarów podlegających ochronie ale i pozostałych objętych planem jest zabudowa ustalana na 

podstawie warunków zabudowy dla każdej z działek osobno bez spójnego układu komunikacyjnego. Działania 

takie powodują, że ilość terenów komunikacji wewnętrznej, dojazdów do działek jest zawyżona. Brak 

połączeń pomiędzy osiedlami powoduje, że oddziaływanie osiedlania się ludzi jest wzmożone. Na etapie 

ustalania warunków zabudowy, nie można wprowadzać ograniczeń dotyczących np. tylnej linii zabudowy, 

ponadto – ograniczona jest możliwość ograniczenia wskaźników zabudowy oraz parametrów. Aktualne 

orzecznictwo – podążające  w kierunku by jak najszerzej traktować obszar analizowany i parametry w nim 

zdiagnozowane, nie pozwala na  podejmowanie działań ochronnych, by zabudowa się nie była zbyt 

intensywna.  

W rozdziale szóstym przedstawiono przewidywane oddziaływanie i wpływ realizacji ustaleń projektu 

planu na poszczególne komponenty środowiska: różnorodność biologiczną, faunę i florę, ludzi, gleby 

i powierzchnię ziemi, wody, krajobraz, powietrze atmosferyczne i klimat lokalny, klimat akustyczny, zasoby 

naturalne, dobra materialne oraz na obszary Natura 2000. Z uwagi na to, że teren objęty projektem planu jest 

w większości zurbanizowany, nie przewiduje się, aby uchwalenie projektu planu miało znaczący wpływ na 

różnorodność biologiczną, faunę oraz florę na obszarze opracowania. Nie stwierdza się również negatywnego 

oddziaływania projektowanego przeznaczenia na ludzi. Teren będzie podlegał przekształceniom 

antropogenicznym gleby. Prace budowlane na tym terenie spowodują przekształcenia gleby. Działania 

mechaniczne spowodują zmianę ułożenia warstw podłoża, zmianę składu chemicznego gruntów oraz ich 
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właściwości fizycznych. Ustalenia projektu planu nie powinny spowodować bezpośredniego negatywnego 

oddziaływania na cieki i zbiorniki wodne znajdujące się poza granicami obszaru projektu planu. W wyniku 

projektu planu zwiększy się powierzchnia zabudowana, utwardzona, a więc nieprzepuszczalna, co oznacza 

przyspieszony odpływ wód z obszaru analizy oraz obniżenie ewapotranspiracji. Aby ograniczyć negatywne 

oddziaływanie, zapisy projektu planu zachowują minimalne warunki gospodarki wodnej obszarów 

zurbanizowanych, wynikające z przepisów odrębnych, w tym obowiązek zachowania minimalnej powierzchni 

biologicznie czynnej. Przeznaczenie terenu zawarte w projekcie planu nie będzie mieć wpływu na jednolite 

części wód, nie wpłynie także na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych. Zapisy w projekcie planu 

dotyczące gospodarki wodno-ściekowej mają na celu ochronę środowiska, dzięki wykorzystaniu sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej. W projekcie miejscowego planu uwzględniono możliwość realizacji jednej 

kondygnacji podziemnej. Warunki hydrogeologiczne w południowej części obszaru wskazują na 

prawdopodobne wystąpienie sytuacji, że zwierciadło wód gruntowych znajdzie się na poziomie posadowienia 

kondygnacji podziemnej. W prognozie wskazano zalecenia, które mają na celu uniknięcie negatywnego 

wpływu na jakość wód podziemnych i gruntów. Obecne zagospodarowanie obszaru objętego opracowaniem 

przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, głównie poprzez emisję spalin związaną z 

ruchem drogowym i ogrzewaniem budynków mieszkalnych. Rezultatem ustaleń projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego będą zmiany w wielkości powierzchni zabudowanych i utwardzonych. 

Zwiększeniu ulegnie również ilość źródeł ciepła wygenerowana na skutek wprowadzenia nowej zabudowy i 

ilość spalin wyemitowanych w wyniku zwiększenia ruchu samochodowego. Teren zabudowany 

charakteryzuje się podwyższoną temperaturą powietrza, większymi dobowymi wahaniami temperatury 

powietrza oraz zwiększonym zacienieniem niektórych terenów. Ustalenia zawarte w projekcie planu nie będą 

znacząco oddziaływać na klimat, w tym mikroklimat. Zapisy projektu planu dotyczą obszaru sąsiadującego 

z terenami zabudowanymi, na którym panuje mikroklimat typowy dla obszarów wiejskich. W zakresie 

ochrony powietrza i klimatu, projekt planu dopuszcza wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Nie 

przewiduje się nowych oddziaływań na zasoby naturalne. Na obszarze objętym projektem planu występują 

obiekty i stanowiska archeologiczne ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Słubice.  W projekcie planu 

przewiduje się zapis, który ma na celu ochronę tych obiektów i stanowisk archeologicznych. Realizacja ustaleń 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie będzie mieć negatywnego wpływu 

na obszary Natura 2000, ponieważ obszary te znajdują się w oddaleniu od granic terenu objętego projektem 

planu. 

Szeroko potraktowano zagadnienia krajobrazu, identyfikując stan istniejący oraz ewentualne możliwości 

ochrony. Ostatecznie przyjęto, iż uchwalenie planu z proponowanymi funkcjami i zasadami zagospodarowania 

ograniczy niekorzystny wpływ, a tego wpływu nie da się uniknąć, gdyż urbanizacja nastąpi w sposób 

niekontrolowany na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. 

Rozdział siódmy prezentuje rozwiązania zapobiegające, ograniczające lub tworzące kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko. W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na 

powierzchnię ziemi, zaleca się, aby w czasie prowadzenia prac budowlanych magazynować odpady, 

substancje czy materiały w sposób zabezpieczający powierzchnię gleby przed kontaktem z nimi oraz zebrać 

humus. Zapisy projektu planu dotyczące gospodarki wodno-ściekowej mają na celu ochronę wód. W celu 

ograniczenia negatywnego oddziaływania na powietrze, zaproponowano promocję i wspieranie wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii. Ponadto, teren objęty projektem planu znajduje się poza obszarem Natura 2000, 

a przewidywany sposób zagospodarowania terenu nie będzie wpływał na cele i przedmiot ochrony obszaru 

Natura 2000. 

W rozdziale ósmym przedstawiono jedno rozwiązania alternatywne: jakim jest wariant zerowy, 

oznaczający zaniechanie opracowywania projektowanego dokumentu. W przypadku zaniechania prac nad 

projektem, wszelki rozwój zabudowy na terenie wsi Kunowice będzie odbywał się na zasadach wydanych 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. W związku z tym, że wieś Kunowice jest 
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dynamicznie rozwijającą się wsią, uzasadnione jest sporządzenie projektu miejscowego planu. Ponadto, 

projekt miejscowego planu określa m.in. dopuszczalne przedsięwzięcia mogące oddziaływać na środowisko, 

natomiast zagospodarowywanie terenu na podstawie decyzji o warunkach zabudowy ich nie ograniczą. 

Przeznaczenie obszaru opracowania zgodnie z projektem planu jest uzasadnione, ponieważ planowane funkcje 

są zgodne z uwarunkowaniami przyrodniczymi, z dotychczasowym zagospodarowaniem oraz zapisami 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słubice. Innym rozwiązaniem 

alternatywnym jest wyznaczenie innych funkcji aniżeli ma to miejsce w projekcie planu. Jednak – już 

abstrahując od ustaleń studium – ze względu na potrzeby mieszkaniowe oraz oddziaływanie innych funkcji 

niż ustalone planem, będzie niekorzystne dla środowiska przyrodniczego. Rozszerzenie funkcji usługowych, 

produkcyjnych, ograniczenie przestrzeni leśnych, zintensyfikowanie zabudowy mieszkaniowej i dopuszczenie 

zabudowy wielorodzinnej lub jednorodzinnej szeregowej przyczyni się do dużej antropopresji na obszar planu 

i będzie sprzeczne z celami ochrony obszaru chronionego przyrodniczo i kulturowo. 

 

Podsumowując, projekt planu spełnia wymagania ochrony środowiska, zmierzające do zachowania 

najważniejszych walorów przyrodniczych i kulturowych omawianego obszaru. 
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Rycina  4. Rysunek projektu planu miejscowego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy zasadniczej udostępnionej przez Starostę Powiatu Słubickiego 
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Załącznik do prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowicach, 

gmina Słubice 
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Oświadczam, iż spełniam wymagania, o których mowa w art. 74a ust. 2 
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w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.). 
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