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1. Wprowadzenie 

1.1 Informacje wstępne 

Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko dotyczy projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Kunowice. 

Do sporządzenia miejscowego planu przystąpiono na podstawie Uchwały Nr XXI/181/2020 Rady Miejskiej 

w Słubicach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Kunowice, 

która została zmieniona uchwałami: 

 Nr XLI/454/2022 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały 

Nr XXI/181/2020 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we 

wschodniej części miejscowości Kunowice, 

  Nr XLII/476/2022 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały 

Nr XXI/181/2020 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we 

wschodniej części miejscowości Kunowice, zmienionej Uchwałą Nr XLI/454/2022 Rady Miejskiej 

w Słubicach z dnia 24 lutego 2022 r. 

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

w miejscowości Kunowice. Obszar projektu składa się z działek o nr ewid. 576, 212/1, 261, 211/2 i części 

działki nr ewid. 249/1, obręb Kunowice, o łącznej powierzchni ok. 56 ha. 

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. 2021 r. poz. 2373 ze zm.) 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 2022 r. poz. 503), 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 Wielkopolskim (odpowiedź pismem 

nr WZŚ.411.123.2020.JF z dnia 24.09.2020 r.), 

 Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Słubicach (odpowiedź pismem 

nr NS.NZ.454.7.2020 z dnia 02.10.2020 r.). 

1.3 Główne cele projektowanego dokumentu 

Celem opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 

uniemożliwienie rozlewania się zabudowy mieszkaniowej w kierunku uciążliwego dla środowiska i 

mieszkańców składowiska odpadów komunalnych. Uwarunkowania planistyczne wschodniej części 

miejscowości Kunowice – brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tych obszarów 

powoduje, że zabudowa mieszkaniowa rozlewa się i przybliża się do obszarów zajętych przez wysypisko 

odpadów komunalnych. Budynki mieszkalne wschodniej części Kunowic zaczęły powstawać w oparciu 

o decyzje o warunkach zabudowy na terenach przeznaczonych w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice na cele rolnicze. W studium teren ten jest buforem 

pomiędzy miejscowością Kunowice i jej mieszkańcami, a położonym niedaleko wysypiskiem odpadów 

komunalnych. Z kolei nieruchomość gruntowa o nr ewid. 211/2, zgodnie z wnioskiem inwestora ma służyć 

poprawie zagospodarowania obiektów już zrealizowanych w jej sąsiedztwie. Powyższe zostało określone 

w Uchwale Nr XXI/181/2020 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do 
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sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wschodniej 

części miejscowości Kunowice. 

Uchwałą Nr XLI/454/2022 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXI/181/2020 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wschodniej 

części miejscowości Kunowice, zmieniono granice terenu objętego miejscowym planem: z opracowania 

wyłączono działki nr ewid. 251, 249/3, 299. Powyższe było spowodowane ponawianymi wnioskami 

właściciela w tej sprawie. 

Następnie podjęto uchwałę Nr XLII/476/2022 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/181/2020 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

położonych we wschodniej części miejscowości Kunowice, zmienionej Uchwałą Nr XLI/454/2022 Rady 

Miejskiej w Słubicach z dnia 24 lutego 2022 r., w której ponownie zmianie uległy granice terenu objętego 

miejscowym planem. Powyższe wynikało ze zmian w przebiegu północnej granicy działek nr ewid. 249/1 i 

576, co skutkowało koniecznością doprecyzowania właściwych granic planu. 

Projekt planu miejscowego przewiduje przeznaczenie dla analizowanego terenu jako: 

1) tereny rolnicze, oznaczone symbolami: 1R, 2R; 

2) tereny leśne, oznaczone symbolami: 1ZL, 2ZL, 3ZL; 

3) teren obsługi komunikacji wewnętrznej, oznaczony symbolem: KOW. 

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: 

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

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

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

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

Warszawa Kraków 1993, 

- Solon J. i in., Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on 

the basis of contemporary spatial data, „Geographia Polonica” 2018, vol. 91, iss. 2, s.143-

170, http://www.geographiapolonica.pl/issue/item/91_2.html, 

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

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

PAN, Warszawa 1993. 

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, 

- Geoportal, www.geoportal.gov.pl. 

Akty prawne: 

 Europejska Konwencja Krajobrazowa, sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000 r. (Dz.U. z 

2006 r. poz. 98), 



 

5 

 

5 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 1997 poz. 483), 

 Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt z dnia 23 czerwca 1979 r. (Dz.U. 2003, 

poz. 17), 

 Konwencja o Różnorodności Biologicznej z dnia 5 czerwca 1992 roku (Dz.U. 2002, poz. 1532), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ze zm.), 

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

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

 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), 

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

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1070), 

 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. 2021 poz. 1973 ze zm.),  

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 503), 

 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. 

2373 ze zm.), 

 Uchwała Nr XXI/181/2020 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we 

wschodniej części miejscowości Kunowice, 

 Uchwała Nr XLI/454/2022 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXI/181/2020 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we 

wschodniej części miejscowości Kunowice, 

 Uchwała Nr XLII/476/2022 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXI/181/2020 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we 

wschodniej części miejscowości Kunowice, zmienionej Uchwałą Nr XLI/454/2022 Rady Miejskiej w 

Słubicach z dnia 24 lutego 2022 r. 

Dokumenty: 

 Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Warszawa 2000, 

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

Warszawa Kraków 1993, 

 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 województwa lubuskiego w 2017 r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Zielonej Górze, 

 Ocena jakości wód podziemnych województwa lubuskiego w 2018 r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Zielonej Górze, 

 Ocena jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych i jeziornych w województwie lubuskim za 

rok 2018, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, 
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 Ocena jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych i jeziornych w województwie lubuskim za 

rok 2017, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, 

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

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Słubice na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2027, 

Słubice, listopad 2019 r., 

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

2024, Słubice 2016, 

 Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim. Raport wojewódzki za rok 2019, Główny 

Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Zielonej Górze, 

Zielona Góra 2020, 

 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 miasta i gminy Słubice, 

 Wytyczne techniczne GIS-3. Mapa hydrograficzna Polski Skala 1:50 000 w formie analogowej i 

numerycznej, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 2005. 

 Plan urządzania lasu, Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Rzepin. 

Inne: 

 Hydroportal | ISOK - Informatyczny System Osłony Kraju https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/, 

 CBDG GeoLOG https://geolog.pgi.gov.pl/, 

 Geoportal Krajowy https://www.geoportal.gov.pl/, 

 Słubice - System Informacji Przestrzennejhttps://slubice.e-mapa.net/, 

 Geoportal Powiatu Słubickiego https://slubice.geoportal2.pl/, 

 Geoserwis GDOŚ http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/, 

 Google Maps https://www.google.pl/maps, 

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

 Otwarte dane publiczne https://dane.gov.pl/. 

 

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 2021 r. 

poz. 2373 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, 
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 przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 

skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 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 XXI/181/2020 Rady Miejskiej w 

Słubicach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Kunowice, 

która została zmieniona uchwałami: 

 Nr XLI/454/2022 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały 

Nr XXI/181/2020 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we 

wschodniej części miejscowości Kunowice, 

  Nr XLII/476/2022 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXI/181/2020 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

położonych we wschodniej części miejscowości Kunowice, zmienionej Uchwałą Nr XLI/454/2022 

Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24 lutego 2022 r. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określa przeznaczenie obszaru jako:  

1) tereny rolnicze, oznaczone symbolami: 1R, 2R; 

2) tereny leśne, oznaczone symbolami: 1ZL, 2ZL, 3ZL; 

3) teren obsługi komunikacji wewnętrznej, oznaczony symbolem: KOW. 

Ponadto projekt określa: 

a) 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; 

 zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu 

przepisów odrębnych, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego, 

b) w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych 

oraz dóbr kultury współczesnej, m.in.: 

 nakaz ochrony konserwatorskiej terenu ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych 

wyznaczonych na rysunku planu: 

 Kunowice stanowisko nr 15, obszar AZP 53-06/14 – ślad osadniczy – kultura łużycka, późne 

średniowiecze, nowożytność, 

 Kunowice stanowisko nr 16, obszar AZP 53-06/15 – ślad osadniczy – starożytność, późne 

średniowiecze, nowożytność, 

 Kunowice stanowisko nr 20, obszar AZP 53-06/19 – ślad osadniczy – starożytność, późne 

średniowiecze, nowożytność; 

 w przypadku prowadzenia robót ziemnych, na terenie ochrony konserwatorskiej stanowiska 

archeologicznego, zastosowanie mają przepisy odrębne, przy czym obowiązek ten nie dotyczy 

prac polowych związanych z uprawą terenów rolniczych oraz prac prowadzonych w ramach 

gospodarki leśnej; 
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 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, 

c) zasady kształtowania zagospodarowania terenów rolniczych, które ustalają m.in.: 

 rolniczy sposób zagospodarowania; 

 dopuszczenie lokalizacji: 

 urządzeń melioracji wodnych i urządzeń wodnych, 

 nowych zadrzewień śródpolnych, o charakterze krajobrazowym i wiatrochronnym, w tym w 

szczególności wzdłuż dróg, 

 urządzeń, sieci i obiektów infrastruktury technicznej infrastruktury technicznej z zakazem 

sytuowania stacji transformatorowych, przepompowni ścieków, konstrukcji wsporczych oraz 

innych obiektów wymagających zmiany przeznaczenia gruntu rolnego na cele nierolnicze;  

 zakaz zabudowy, 

d) zasady kształtowania zagospodarowania terenów leśnych, które ustalają m.in.: 

 leśny sposób zagospodarowania, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

 zakaz zabudowy, 

e) zasady kształtowania zagospodarowania na terenie obsługi komunikacji wewnętrznej, 

f) 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: uwzględnić przepisy dotyczące ochrony wód, ze względu na położenie obszaru 

objętego planem w granicach udokumentowanego czwartorzędowego Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych nr 144 Wielkopolska Dolina Kopalna, 

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

zakazie zabudowy,  

 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; 

 nakaz uwzględnienia wymagań i ograniczeń określonych w przepisach odrębnych, wynikających 

z przebiegu infrastruktury technicznej, w tym: 

 linii elektroenergetycznej z pasem ochrony funkcyjnej: 

 zachowuje się istniejącą linię elektroenergetyczną,  

 dopuszcza się skablowanie i roboty budowlane dla linii elektroenergetycznej, 

 gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 z korytarzem technicznym wyznaczonym na rysunku 

planu: 

 dopuszcza się roboty budowlane związane z obsługą gazociągu,  

 zagospodarowanie terenu zgodnie z przepisami odrębnymi. 

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

ustalają m.in.  

 obsługę komunikacyjną z dróg gminnych, leżących poza granicami planu; 

 w zakresie systemu parkowania nakaz realizacji miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami, w ramach budowanych parkingów, 

w liczbie minimum 1 miejsce na każde rozpoczęte 20 miejsc, przy czym obowiązek realizacji 

pierwszego miejsca następuje powyżej 15 stanowisk postojowych, sposób ich realizacji - w 

formie parkingu terenowego, 

i) ustalenia dotyczące terenów komunikacyjnych i zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną. 
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 Nie podejmuje się m.in. 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 miasta i 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. możliwość wykorzystania 

instalacji odnawialnych źródeł energii), 

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

dotyczące gospodarki wodnej),  

 racjonalna gospodarka odpadami (poprzez nakaz zagospodarowania odpadów zgodnie 

z przepisami odrębnymi), 

b) 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,  

 ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych, poprawa ich jakości i zapobieganie 

zanieczyszczeniu, 

c) 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. 2021 r. poz. 2373 ze zm.). 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. 2021 

r. poz. 1070): „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. 
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Organem prowadzącym Państwowy Monitoring Środowiska jest Główny Inspektorat Ochrony 

Środowiska. 

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 wód i gleby oraz poziom promieniowania elektromagnetycznego.  

W celu realizacji zadań wynikających z Państwowego Monitoringu Środowiska zaleca się m.in. 

wykonywanie badań wskaźników charakteryzujących poszczególnych komponentów środowiska, 

prowadzenie obserwacji elementów przyrodniczych, gromadzenie i analizę wyników badań i obserwacji, 

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. Jednocześnie ze względu na ustalane funkcje, na większości terenu 

uniemożliwiające zabudowę, monitoring nie wykaże istotnych zmian w stanie komponentów środowiska 

przyrodniczego. 

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 PMŚ, na podstawie których zostanie wykonana analiza i ocena stanu elementów środowiska, 

będą odnosić się do terenu projektu planu. 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. 

Częstotliwość przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień projektu planu będzie 

dostosowana do częstotliwości prowadzenia monitoringu w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. 

1.7 Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 

Z uwagi ustalane przeznaczenie terenu oraz oddalenie obszaru analizowanego od granic państwa, 

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 objęty opracowaniem znajduje się we wschodniej części wsi Kunowice, przy drodze 

wojewódzkiej nr 137. Na poniższych rysunkach przedstawiono położenie omawianego terenu na tle 

ortofotomapy. 

Ryc. 1 Granica omawianego obszaru na tle ortofotomapy wg uchwały z 2020 r. 

 
źródło: www.geoportal.gov.pl – usługa WMS 

 

Ryc. 2 Granica omawianego obszaru na tle ortofotomapy wg uchwały z marca 2022 r. 

 
źródło: www.geoportal.gov.pl – usługa WMS  
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Teren opracowania stanowi grunty rolne oraz leśne. W sąsiedztwie analizowanego obszaru 

zlokalizowane jest Składowisko Odpadów Komunalnych w Kunowicach, centrum logistyczne oraz 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

 

2.2 Rzeźba terenu 

Ukształtowanie terenu w gminie Słubice jest mocno zróżnicowane. Powstało ono  

w następstwie zlodowacenia bałtyckiego i ma charakter młodoglacjalny. Pod względem hipsometrycznym 

najniżej położony punkt gminy znajduje się w obrębie doliny Odry na wysokości 10m n.p.m., niedaleko 

Golic. Natomiast najwyższy punkt gminy leży 75m n.p.m. i zlokalizowany jest w okolicach wsi Stare 

Biskupice. Cechą istotną jest wzrost wysokości od zachodu w kierunku wschodnim.1  

Według podziału Polski na jednostki fizyczno-geograficzne J. Kondrackiego analizowany obszar 

zlokalizowany jest w granicach prowincji Niziny Środkowoeuropejskiej, podprowincji Pojezierza 

Południowobałtyckiego, 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 

2.3 Gleby 

Powierzchnia gminy Słubice w obrębie wysoczyzny zbudowana jest głównie  

z utworów plejstoceńskich, natomiast dno doliny Odry pokrywają holoceńskie piaski  rzeczne, mady i torfy. 

Plejstocen reprezentowany jest przez osady glacjalne i glacifluwialne (gliny zwałowe, piaski, żwiry, mułki). 

Natomiast utwory czwartorzędowe są reprezentowane przez utwory glacjalne i fluwioglacjalne. Ich 

miąższość jest zróżnicowana i wynosi od 14 – 25m w dolinie Odry do 40 – 70m obrębie wysoczyzny, a 

lokalnie w północno-wschodniej części gminy dochodzi do 120m.3. 

Jak wskazuje mapa zasadnicza, na obszarze opracowania znajdują się: 

 grunty orne klasy IVa, IVb, V, VI (RIVa, RIVb, RV, RVI), 

 lasy (Ls), 

 tereny różne (Tr). 

Na obszarze objętym projektem planu nie znajdują się złoża surowców mineralnych, obszary górnicze 

ani tereny górnicze. 

2.4 Wody powierzchniowe i podziemne 

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

rzeki Odry, w regionie wodnym Warty. 

Teren opracowania znajduje się pomiędzy hydroizobatami o wartościach 2 i 5, liczby na hydroizobatach 

oznaczają głębokość do zwierciadła wody od powierzchni terenu w [m], w związku z czym na 

analizowanym terenie należy spodziewać się zalegania I poziomu wód gruntowych na głębokości od 2,0 m 

do 5,0 m p.p.t. (mapa hydrograficzna).   

Tereny opracowania znajdują się na obszarze regionu wodnego Warty w granicach jednolitych części 

wód powierzchniowych (JCWP) o nazwie Racza Struga do dopływu z Czarnowa (RW600017189686). 

JCWP jest potokiem nizinnym piaszczystym na utworach staroglacjalnych oraz silnie zmienioną częścią 

wód, co stwierdzono w wyniku oceny eksperckiej. Jej stan został zidentyfikowany jako zły, a ryzyko 

                                                      
1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice 
2 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Torzymska-Rownina;3988286.html 
3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice 
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nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrożone. Nie wyznaczono odstępstw od osiągnięcia celów 

środowiskowych. Określono następujące cele środowiskowe: 

 osiągnięcie co najmniej dobrego potencjału ekologicznego, 

 osiągnięcie co najmniej 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 2018” wynika, że w 2018 r. dla JCWP Racza Struga do dopływu z Czarnowa nie określono 

potencjału ekologicznego. Natomiast stan chemiczny określono jako dobry. 

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

lubuskim za rok 2017” wynika, że w 2017 r. określono dla JCWP Racza Struga do dopływu z Czarnowa: 

klasę wód jako 5 i zły potencjał ekologiczny, 

Stan chemiczny wód określono jako poniżej dobrego. Ocena stanu JCWP w 2017 r. to zły stan wód. 

Obszary opracowania należą do Jednolitych Części Wód Podziemnych nr 40 (JCWPd nr 40). JCPWd 

nr 40 znajduje się w granicach regionu wodnego Warty. Stan ilościowy i chemiczny został określony jako 

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). 

W 2016 r. stan chemiczny i ilościowy wód podziemnych na obszarach JCWPd nr 40 został określony 

jako dobry (strona internetowa Inspekcji Ochrony Środowiska – Monitoring jakości wód podziemnych). 

W roku 2017 i 2018 nie przeprowadzono oceny jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych 

w granicach JCWPd nr 40. W 2016 r. punkty pomiarowe znajdowały się na terenie JCWPd nr 40. W 

granicach JCWPd nr 40 najbliższym punktem pomiarowym jest punkt nr 1789 zlokalizowany w mieście 

Słubice, dla którego końcową klasę jakości określono jako IV. Klasa IV oznacza wody niezadowalającej 

jakości. Charakteryzują ją podwyższone wartości elementów fizykochemicznych w wyniku naturalnych 

procesów zachodzących w wodach podziemnych. Wpływ ma również wyraźna działalność człowieka. 

Wszystkie tereny objęte usytuowane są w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 

Wielkopolska Dolina Kopalna. Zbiornik znajduje się na głębokościach od 15 do 90 m p.p.t. i jest 

zbiornikiem typu porowego, pochodzącym z czwartorzędu, o całkowitej powierzchni 4122,4 km2. Średnia 

głębokość ujęć wynosi ok. 60 m. Jest on bardzo mało podatny na antropopresję. 

2.5 Klimat lokalny 

Klimat obszaru gminy Słubice, podobnie jak całej Polski, zaliczany jest do kategorii klimatów 

umiarkowanych o cechach przejściowych między klimatem morskim i kontynentalnym. Współwystępowanie 

morskich i kontynentalnych cech klimatu, jak również sporadyczny napływ mas powietrza arktycznego i 

zwrotnikowego, warunkują tu dość wysoką zmienność typów pogody w ciągu roku.  

Średnie roczne temperatury należą do najwyższych w kraju i wynoszą ok. +8ºC. Z tego względu obszar 

ten nazywany jest polskim biegunem ciepła. Jednocześnie to właśnie tutaj notuje się największe amplitudy 

temperatur w kraju (67,9º). Klimat jest tu znacznie łagodniejszy, cieplejszy i bardziej wilgotny, stąd okres 

wegetacyjny roślin jest dłuższy niż w innych częściach kraju. Duży wpływ na klimat ma obecność rzeki 

Odry. Szczególnie interesujące warunki mikroklimatyczne panują na stromych stokach doliny o wystawie 

południowej, południowo-zachodniej oraz południowo-wschodniej. 

Średnia maksymalna wartość dzienna (czerwona linia ciągła) pokazuje maksymalną temperaturę 

przeciętnego dnia dla każdego miesiąca w rejonie gminy w 2018 r. wynosiła od 1°C do 25°C. Podobnie 

średnia minimalna wartość dzienna (niebieska linia ciągła) pokazuje średnią minimalną temperaturę, w 2018 

r. wynosiła od -4°C do 13°C. Gorące dni i zimne noce (czerwone i niebieskie przerywane linie) pokazują 
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średnią temperaturę najgorętszych dni i najzimniejszych nocy każdego miesiąca w ciągu ostatnich 30 lat.4 

2.6 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 

 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 – droga wojewódzka nr 

137, drogi gminne oraz dojazdowe. Obszar planu sąsiaduje m.in. z składowiskiem odpadów komunalnych, 

centrum logistycznym. Takie otoczenie może wpływać na generowanie uciążliwości akustycznych w 

związku z prowadzoną działalnością, w tym ruchem komunikacyjnym pojazdów obsługujących obiekty. 

Generalne Pomiary Ruchu na drogach w Polsce odbywają się co 5 lat, a ich celem jest ustalenie, jaki 

jest rozkład natężenia ruchu na sieci dróg w kraju, z podziałem na poszczególnych zarządców.  Zebrane 

informacje są pomocne w analizach danych dot. dróg, których nawierzchnie są najbardziej narażone na 

uszkodzenia, stanu środowiska naturalnego, a także bezpieczeństwa na poszczególnych trasach. Aktualnie 

realizowane są pomiaru ruchu w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu w 2020 roku. Ze względu na 

pandemię COVID-19 i wprowadzenie stanu epidemicznego w kraju pomiary pierwotnie zaplanowane na 

marzec i maj nie zostały przeprowadzone, a termin ich wykonania na drogach krajowych przesunięto na 

analogiczny okres w roku 2021. W związku z tym, wydłużeniu uległ okres na opracowanie wyników.5 

W 2015 r. w ramach ww. pomiaru średni dobowy ruch roczny na drodze wojewódzkiej nr 137 na 

odcinku SŁUBICE/DK29/-NOWE BISKUPICE, w punkcie pomiarowym zlokalizowanym w miejscowości 

Nowe Biskupice, wynosił 6 312 poj./dobę. Jest to wynik znacznie powyżej średniej dla dróg wojewódzkich, 

która wynosiła 3 520 poj./dobę. 

2.7 Krajobraz przyrodniczy i kulturowy 

Teren opracowania stanowi grunty rolne oraz leśne. W sąsiedztwie analizowanego obszaru 

zlokalizowane jest Składowisko Odpadów Komunalnych w Kunowicach, centrum logistyczne oraz 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Obszar planu to przede  wszystkim krajobraz rolniczy i leśny oraz osadniczy, z przewagą tego 

pierwszego typu. Istotnym walorem krajobrazu jest ukształtowanie terenu, z niewielkimi wniesieniami 

terenu oraz tereny leśne. Elementem degradującym przestrzeń planu są istniejące linie elektroenergetyczne. 

 

We wniosku Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w 

Zielonej Górze, Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim, wskazał występowanie stanowisk 

archeologicznych: 

1) Kunowice st.15, AZP 53-06/14, ślad osadniczy — kultura łużycka, późne średniowiecze, 

                                                      
4 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Słubice na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2027 
5 https://www.gddkia.gov.pl/pl/3959/GPR-2020 
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nowożytność, 

2) Kunowice st.16, AZP 53-06/15, ślad osadniczy- starożytność, późne średniowiecze, 

nowożytność, 

3) Kunowice st.20, AZP 53-06/19, ślad osadniczy- starożytność , późne średniowiecze, 

nowożytność; 

4) Kunowice st.19, AZP 53-06/18, obozowisko?, ślad osadniczy — kultura przeworska, 

późne średniowiecze, nowożytność; 
Po nałożeniu map, zidentyfikowano, iż na obszarze planu znajdują się trzy stanowiska, wymienione w 

pkt 1 do 3. 
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Ryc. 3 Dokumentacja fotograficzna z wizji terenowej 

  
Rolniczy i leśny charakter omawianego obszaru 

  
Droga dojazdowa do składowiska odpadów 

  
Składowisko Odpadów Komunalnych w Kunowicach 

  
Sąsiedztwo omawianego obszaru – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  

Źródło: własne 
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2.8 Fauna i flora, różnorodność biologiczna 

Teren opracowania stanowi grunty leśne: las mieszany oraz gruntu orne: gatunki roślin uprawnych, 

występujących w okresie wegetacyjnym. 

Na podstawie planu urządzanie lasu, na terenie objętym planem występuje las mieszany świeży, 

w którym przeważają takie gatunki jak sosna, brzoza, akacja, dąb szypułkowy, buk. Jest to las 50-60-letni. 

Fauna miejscowa występująca na przedmiotowym terenie, to głównie ptactwo oraz zwierzyna, 

związana z siedliskami polnymi i leśnymi. 

Okoliczne lasy sąsiadujące z omawianym terenem stanowią korytarz migracji zwierząt (ryc. 4). 

Występujący korytarz ekologiczny - Ziemia Lubuska - północ - ma znaczenie ponadlokalne i przyczynia się 

do wymiany genetycznej organizmów żywych. 

Ryc. 4 Korytarz ekologiczny na terenie opracowania wg uchwały z 2020 r. 

 
Źródło: Korytarze ekologiczne udostępnione przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w wersji 

wektorowej 

Zgodnie z definicją Encyklopedii PWN różnorodność biologiczna, bioróżnorodność to zróżnicowanie 

żywej przyrody na wszystkich poziomach jej organizacji (materiału genetycznego, populacji i gatunków, 

oraz ekosystemów). W związku z powyższym różnorodność biologiczna na omawianym terenie jest 

zróżnicowana. 

 

2.9 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. 

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 
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powierzchniowych i podziemnych. Prowadzić będzie także do eutrofizacji wód. Wykorzystanie rolnicze 

gruntów wpływa również na erozję gleb. Erozji wietrznej zapobiegać będzie 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 charakteryzują się złym stanem, w związku z tym 

konieczne jest prowadzenie odpowiedniej gospodarki wodnej na obszarze analizy, zgodnej z 

przepisami odrębnymi, 

 ochronę wód podziemnych z uwagi na położenie omawianego obszaru w zasięgu występowania 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 (GZWP nr 144) Wielkopolska Dolina Kopalna. 

 ochronę gruntów rolnych i leśnych. 

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

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. 2021 r. poz. 1098 ze zm.). 

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.  

 

Szczebel międzynarodowy 

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 



 

19 

 

19 

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.  

Zapisy projektu planu uwzględniają wymagania ochrony środowiska. Do zrównoważonego 

użytkowania elementów środowiska i ograniczania zanieczyszczeń przyczyniają się zapisy 

dotyczące gospodarki wodnej, a także ustalony sposób zaopatrzenia w energię elektryczną. 

 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. 

Projekt planu uwzględnia wymagania ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza. Cel 

ten realizowany jest poprzez ustalenie zaopatrzenia w energię elektryczną z instalacji 

odnawialnych źródeł energii o mocy i sposobie sytuowania wskazanych w ustawie o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie wymagających wyznaczenia strefy 

ochronnej, przy czym zakazuje się energii wiatru. 

 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. 

Zapisy projektu planu uwzględniają wymagania ochrony środowiska. W celu redukcji emisji 

gazów cieplarnianych projekt planu ustala zaopatrzenie w energię elektryczną z instalacji 

odnawialnych źródeł energii o mocy i sposobie sytuowania wskazanych w ustawie 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie wymagających wyznaczenia strefy 

ochronnej, przy czym zakazuje się energii wiatru. 

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

(Dz.U. 2006, poz. 98). Celem tej konwencji jest ochrona różnorodności krajobrazów 

europejskich, zarówno naturalnych, jak i kulturowych, a także racjonalne zagospodarowanie i 

planowanie krajobrazu. 

Opracowanie miejscowego planu ma na celu ukierunkowanie zmian krajobrazu, co zapobiegnie 

chaosowi w krajobrazie i będzie sprzyjać jego ochronie. W związku z tym projekt planu zawiera 

m.in. zapisy dotyczące zasad ochrony i kształtowania krajobrazu oraz ładu przestrzennego. 

 

Szczebel wspólnotowy 

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 oraz dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. dyrektywa siedliskowa –

Oddziaływanie na obszary Natura 2000 zostało określone w rozdziale 6.10. 
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 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 – ważna z punktu widzenia projektowanego 

dokumentu ze względu na położenie analizowanego obszaru m.in. w granicach Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 Wielkopolska Dolina Kopalna. 

Projekt planu ustala ochronę wód podziemnych należących do tego zbiornika. 

 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. 

 

Szczebel krajowy 

Art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mówi, że „Rzeczpospolita Polska (…) zapewnia ochronę 

środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”. Zgodnie z tym podczas opracowywania 

dokumentów strategicznych należy brać pod uwagę wymagania dotyczące ochrony środowiska i kryteria 

zrównoważonego rozwoju. Tak też uczyniono, przygotowując projekt planu. 

Na szczeblu krajowym cele ochrony środowiska ustanowiono w „Planie gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Odry”, który 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 gospodarki wodnej: 

 odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zgodnie z przepisami odrębnymi,  

 dopuszcza się realizację zbiorników wodnych, stawów. 

Zasady odprowadzania wód opadowych i roztopowych określa m.in. ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku 

Prawo wodne (t. j. Dz.U. 2021 r. poz. 2233 ze zm.). W celu ograniczenia powierzchni utwardzonych, 

w projekcie planu ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną. 

Kolejnym dokumentem ustanowionym na szczeblu krajowym jest „Strategiczny plan adaptacji dla 

sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”. Głównym 

celem tego dokumentu 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. Realizacja tego 

celu w projekcie planu następuje poprzez opisane powyżej zapisy dotyczące gospodarki wodnej oraz 

możliwość wykorzystania instalacji 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 
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ochrony środowiska. 

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”. 

Projekt planu obejmuje swoim zasięgiem tereny grunty rolne oraz leśne. Różnorodność biologiczna na 

omawianym terenie jest zróżnicowana. 

Pozytywnie na zachowanie walorów przyrodniczych przedmiotowego obszaru wpłynie utrzymanie 

leśnej funkcji terenów ZL oraz rolniczej terenów R.  

Projekt planu na terenie KOW spowoduje zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej oraz 

bioróżnorodności na przedmiotowym terenie. Jednakże realizacja zapisów zawartych w projekcie planu, 

dotyczących zmiany kierunku zagospodarowania nie spowoduje przekształcenia terenu, za wyjątkiem terenu 

dla lokalizacji obiektów komunikacji wewnętrznej, oznaczonego KOW. Nie powstanie nowa zabudowa, 

która spowodowałaby zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej na działkach dotychczas 

niezainwestowanych 

Realizacja nowych inwestycji na etapie budowy, będzie mieć wpływ na faunę. Hałas spowodowany 

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

siedlisk. Oddziaływanie to powinno jednak zakończyć się wraz z zakończeniem budowy. Dzięki kontynuacji 

w głównej mierze dotychczasowego przeznaczenia poszczególnych terenów, zostanie zachowana istniejąca 

roślinność, miejsca bytowania gatunków zwierząt oraz drożność korytarzy migracji. 

6.2 Oddziaływanie na ludzi  

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania projektowanego przeznaczenia na ludzi. Podczas robót 

budowlanych i modernizacyjnych mogą następować takie oddziaływania jak zanieczyszczenia powietrza i 

niebezpieczeństwo wypadku. Skończą się one wraz z zakończeniem tego etapu prac. 

W perspektywie długoterminowej ustalenia projektu planu wstrzymają rozlewanie się zabudowy 

mieszkaniowej i przybliża się do obszarów zajętych przez wysypisko odpadów komunalnych, co pozytywnie 

wpłynie na społeczność lokalną. 

Przedmiotowe grunty nie należą do terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi lub 

osuwiskami, jak również zlokalizowane są poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. 

Pozostawienie przestrzeni otwartej, nie zabudowanej będzie korzystne dla człowieka i środowiska. 

 

6.3 Oddziaływanie na gleby i powierzchnię ziemi 

Grunty objęte analizą to tereny leśne oraz rolne. Przedsięwzięcia na terenie KOW przyczynią się do 

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.  

Ww. skutki w największym stopniu tyczą się terenu KOW, gdzie prace budowlane spowodują 

utwardzenie powierzchni terenu oraz bezpowrotne zniszczenie biologicznie czynnej warstwy gleby i jej 

walorów przyrodniczych. Będzie to oddziaływania długotrwałe i negatywne dla środowiska. Należy 

zaznaczyć, że określenie w projekcie planu innego niż leśnego sposobu zagospodarowania gruntów leśnych 

wymaga zachowania przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1326 ze zm.). 
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Projekt planu w głównej mierze ustala dotychczasowe zagospodarowanie m.in. tereny rolnicze. 

W gospodarce rolnej istotne znacznie dla jakości gleb ma dobór roślin uprawnych, częstotliwość 

wykonywania orek oraz innych zabiegów agrotechnicznych. Rośliny wieloletnie np. trawy, lucerna 

zabezpieczają przed spływem powierzchniowym i wymywaniem gleb. Mniej skuteczną ochronę stanowią 

rośliny ozime np. żyto, rzepak, jeszcze mniejszą zboża jare. Większość mineralnych nawozów azotowych 

stosowanych w rolnictwie wpływa zakwaszająco na glebę, przyczyniając się do pogorszenia jej struktury i 

warunków powietrzno – wodnych. Ogranicza to rozwój roślin i prowadzi do spadku plonów, sprzyja 

wymywaniu wapna i magnezu, i uaktywnieniu pierwiastków toksycznych np. glinu i manganu. Na 

zakwaszenie gleb wpływa również intensyfikacja rolnictwa, związana z usuwaniem masy roślinnej z ziemi. 

Kwaśne gleby mają niewielką możliwość przeciwdziałania gwałtownym zmianom odczynu, ponieważ ich 

zdolność buforująca jest zbyt mała dla zneutralizowania wzrostu stężenia jonów wodorowych. Nadmierne 

nawożenie gleb azotem mineralnym może przyczynić się do powstawania w glebie związków nitrozytowych 

i skażenia środowiska nitrozo-aminami. Negatywny wpływ na glebę może mieć również stosowanie 

środków ochrony roślin. W celu ochrony gleb przed degradacją niezbędne jest racjonalne wykorzystanie 

nawozów sztucznych i środków ochrony roślin oraz preferowanie nawozów naturalnych np. obornika oraz 

wdrażanie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej (KDPR)6. 

Pozytywnie na gleby i powierzchnię ziemi na przedmiotowym terenie wpłynie utrzymanie 

dotychczasowej leśnej funkcji terenu. 

6.4 Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 

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

powinny spowodować bezpośredniego negatywnego oddziaływania na cieki i zbiorniki wodne poza 

granicami obszaru projektu planu. 

Obszar projektu stanowi grunty leśne i rolne. Negatywnym następstwem ustaleń projektu planu będzie 

zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez zwiększenie powierzchni utwardzonych, a więc 

nieprzepuszczalnych. Oznaczają one 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. 

Nie przewiduje się ścieków komunalnych. Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych będzie 

następować zgodnie z przepisami odrębnymi, z możliwością realizacji zbiorników wodnych, stawów. 

Obszar opracowania znajduje się w granicach GZWP nr 144. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo 

geologiczne i górnicze określa, zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 1, „wymagania w zakresie ochrony (...) wód 

podziemnych (...)”. W art. 95 ust. 1 wskazano, iż „(...) udokumentowane wody podziemne, w granicach 

projektowanych stref ochronnych ujęć oraz obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, (...) w celu 

ich ochrony ujawnia się w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz planach zagospodarowania przestrzennego 

województwa”. 

Projekt planu miejscowego przewiduje m.in. teren rolniczy. Na stan czystości wód duży wpływ mają 

również zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł rolniczych. Wielkość dopływu zanieczyszczeń 

przedostających się poprzez spływy powierzchniowe z terenów użytkowanych rolniczo zależy od: sposobu 

zagospodarowania zlewni, intensywności nawożenia, przepuszczalności geologicznych utworów 

powierzchniowych i warunków meteorologicznych. W ten sposób do wód dostają się związki biogenne, 

środki ochrony roślin oraz wypłukiwane frakcje gleby. Poważnym zagrożeniem dla jakości wód jest 

niewłaściwe stosowanie nawozów naturalnych: gnojowicy i obornika, a także rolnicze wykorzystywanie 
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ścieków i osadów ściekowych bez zachowania wymogów ochrony środowiska. Spływy azotu z pól do wód 

podziemnych i powierzchniowych można ograniczyć poprzez racjonalne dozowanie i limitowanie środków 

plonotwórczych na użytkach rolnych. Przed niekontrolowanym przedostawaniem się niebezpiecznych 

substancji do wód zapobiega również odpowiednie przechowywanie nawozów naturalnych. Budowa 

szczelnych zbiorników na gnojówkę oraz uszczelnionych płyt obornikowych pozwala na ograniczenie tego 

zagrożenia7. 

Nie przewiduje się, aby przeznaczenie terenu zawarte w projekcie planu miało mieć wpływ na jednolite 

części wód bądź by wpłynęło na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych. 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. 

 

6.5 Oddziaływanie na krajobraz 

Odnosząc się do Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, sporządzonej we Florencji dnia 

20 października 2000 r., celem konwencji jest promowanie ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu. 

Projekt planu formułując parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 

minimalizuje negatywne oddziaływanie planowanych inwestycji na krajobraz, tym samym przyczynia się do 

realizacji zapisów wspomnianej Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Z punktu widzenia 

przewidywanych trwałych przekształceń istotne są zapisy projektu planu, które w głównej mierze utrzymują 

dotychczasowe przeznaczenie.   

Przewiduje się, że znaczne przekształcenia krajobrazu nastąpią na terenie KOW, gdzie prace budowlane 

spowodują utwardzenie powierzchni terenu oraz bezpowrotne zniszczenie biologicznie czynnej warstwy 

gleby i jej walorów przyrodniczych. 

Prognozuje się, że dzięki założeniom omawianego projektu zostanie zachowany dotychczasowy - 

otwarty krajobraz, a ustalenia zahamują przenikaniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w tereny 

rolnicze. 

6.6 Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne i klimat lokalny 

Obecne zagospodarowanie przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Na obszarze 

planu jest ono spowodowane emisją spalin związaną z ruchem drogowym i z działalnością rolniczą, a także 

ogrzewaniem budynków mieszkalnych znajdujących się w sąsiedztwie.  

Rezultatem ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą zmiany 

w wielkości powierzchni utwardzonych. Zwiększeniu ulegnie również ilość źródeł ciepła wygenerowana na 

skutek zwiększenia ruchu samochodowego m.in. przeznaczenie terenu KOW pod teren obsługi komunikacji 

wewnętrznej. 

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

energii. Na terenie opracowania terenie KOW, 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 (Dz.U. 2021 r. poz. 610 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. 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. 
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6.7 Oddziaływanie na klimat akustyczny 

Na omawianych terenach głównym źródłem hałasu jest i będzie ruch samochodowy związany z 

istniejącym układem komunikacyjnym oraz sąsiedztwem m.in. z składowiskiem odpadów komunalnych, 

centrum logistycznym. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określa przeznaczenie obszaru jako:  

1) tereny rolnicze, oznaczone symbolami: 1R, 2R; 

2) tereny leśne, oznaczone symbolami: 1ZL, 2ZL, 3ZL; 

3) teren obsługi komunikacji wewnętrznej, oznaczony symbolem: KOW. 

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) ww. tereny nie podlegają ochronie 

akustycznej.  

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

pogorszenie klimatu akustycznego. Głównym celem omawianego projektu jest uniemożliwienie rozlewania 

się zabudowy mieszkaniowej w kierunku uciążliwego dla środowiska i mieszkańców składowiska odpadów 

komunalnych. 

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 analizowanym obszarze nie znajdują się żadne udokumentowane zasoby naturalne w postaci złóż 

kopalin, brak również terenów i obszarów górniczych, w związku z tym nie prognozuje się oddziaływania na 

te komponent środowiska w wyniku realizacji ustaleń projektowanego dokumentu. 

6.9 Oddziaływanie na dobra materialne, w tym dziedzictwo kulturowe  

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz 

dóbr kultury współczesnej ustala się; 

1) nakaz ochrony konserwatorskiej terenu ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych 

wyznaczonych na rysunku planu: 

a) Kunowice stanowisko nr 15, obszar AZP 53-06/14 – osada osadniczy – kultura łużycka, późne 

średniowiecze, nowożytność, 

b) Kunowice stanowisko nr 16, obszar AZP 53-06/15 – osada osadniczy – starożytność, późne 

średniowiecze, nowożytność, 

c) Kunowice stanowisko nr 20, obszar AZP 53-06/19 – osada osadniczy – starożytność, późne 

średniowiecze, nowożytność; 

2) nakaz zastosowania przepisów odrębnych w przypadku prowadzenia robót ziemnych, na terenie 

ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego, przy czym obowiązek ten nie dotyczy 

prac polowych związanych z uprawą terenów rolniczych oraz prac prowadzonych w ramach 

gospodarki leśnej; 

3) nakaz zastosowania przepisów 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. W związku z wprowadzeniem ww. zapisów 

przewiduje się, że realizacja planowanych inwestycji na obszarze planu nie wywrze 

negatywnego wpływu na zewidencjonowane zabytki kulturowe. 

Pojęcie „dobra materialne” zdefiniowano na podstawie „Słownika języka polskiego PWN”. Poprzez to 

pojęcie rozumie się wszystkie środki potrzebne dla rozwoju człowieka (majątek, dobytek), które istnieją 
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fizycznie i odnoszą się do rzeczy lub usług, które zaspokajają potrzeby człowieka. Z kolei w „Encyklopedii 

PWN” zawarto następującą definicję wyrażenia „dobra materialne”: „materialne środki zaspokajania potrzeb 

ludzkich”. 

Uchwalenie projektu planu będzie skutkować utworzeniem nowych dóbr materialnych, które zaspokajać 

będą potrzeby lokalnej społeczności. Na terenie opracowania powstanie m.in. infrastruktura techniczna i 

komunikacja, m.in. parkingi.  

6.10 Oddziaływanie na obszar Natura 2000 

W granicach opracowania planu nie występują obszary Natura 2000, w związku z tym nie przewiduje 

się oddziaływania skutków realizacji ustaleń planu na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 

integralność tego obszaru. 

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 

wodnej mają na celu ochronę wód. W celu ochrony ilości i jakości wód powierzchniowych i podziemnych w 

projekcie miejscowego planu ustala się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zagospodarowanie w 

graniach terenu lub w inny w sposób zgodny z przepisami odrębnymi, dopuszcza się realizację zbiorników 

wodnych, stawów. 

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. 

Dla pełnej ochrony środowiska, mającej na celu dotrzymanie standardów jakości środowiska, zarówno 

na obszarze opracowania projektu zmiany studium, jak i w jego sąsiedztwie, należy uwzględnić: 

 konieczność dotrzymania wszelkich obowiązujących norm dotyczących ochrony poszczególnych 

komponentów środowiska, 

 zachowanie  próchniczej warstwy gleby (humusu), 

 ograniczanie chemizacji rolnictwa. 

 

8. Propozycja rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projekcie 

miejscowego planu 

Jedynym alternatywnym rozwiązaniem dla ustaleń zawartych w projekcie planu jest wariant 

oznaczający zaniechanie opracowywania analizowanego dokumentu. W takim przypadku omawiane tereny 

w dalszych procesach planistycznych, mogą być zagospodarowane w sposób dotychczasowy lub na 

podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Biorąc pod uwagę cel przystąpienia do sporządzenia planu dla 

wyznaczenia buforu pomiędzy wysypiskiem a terenami zabudowanymi, wariant ten nie jest korzystny. 

Kolejnym  wariantem jest przeznaczenie na cele funkcji tylko usługowe lub produkcyjne, lub 

mieszkaniowe całego obszaru planu lub jego części. Każda z tych funkcji wiąże się  jednak ze znaczną 
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ingerencją w środowisko i jego komponenty.  

Jeszcze innym rozwiązaniem alternatywnym jest przeznaczenie na cele rekreacji, sportu i 

wypoczynku. Choć w  mniejszym stopniu niż wyżej wymienione, to jednak to przeznaczenie również wiąże 

się z większym oddziaływaniem na środowisko aniżeli funkcje ustalane w niniejszym planie. 

 

Po analizie rozwiązań alternatywnych, ustalono iż przeznaczenie obszaru opracowania zgodnie z 

projektem planu jest najbardziej uzasadnione, ponieważ planowane funkcje są zgodne z uwarunkowaniami 

przyrodniczymi oraz zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

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. 

9. Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym 

Niniejszą prognozę oddziaływania na środowisko wykonano na potrzeby projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wschodniej części miejscowości Kunowice.  

W części pierwszej niniejszego opracowania przedstawiono informacje wstępne dotyczące tworzonego 

dokumentu, którego realizację podjęto uchwałą Nr XXI/181/2020 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 

maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Kunowice, która została zmieniona uchwałami: 

 Nr XLI/454/2022 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały 

Nr XXI/181/2020 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we 

wschodniej części miejscowości Kunowice, 

  Nr XLII/476/2022 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały 

Nr XXI/181/2020 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we 

wschodniej części miejscowości Kunowice, zmienionej Uchwałą Nr XLI/454/2022 Rady Miejskiej 

w Słubicach z dnia 24 lutego 2022 r. 

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

w miejscowości Kunowice. Obszar projektu składa się z 576, 212/1, 261, 211/2 i części działki nr ewid. 

249/1, obręb Kunowice, o łącznej powierzchni ok. 56 ha. 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 Wielkopolskim oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Słubicach. Celem opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

jest uniemożliwienie rozlewania się zabudowy mieszkaniowej w kierunku uciążliwego dla środowiska i 

mieszkańców składowiska odpadów komunalnych. Uwarunkowania planistyczne wschodniej części 

miejscowości Kunowice – brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tych obszarów 

powodują, że zabudowa mieszkaniowa rozlewa się i przybliża się do obszarów zajętych przez wysypisko 

odpadów komunalnych. Budynki mieszkalne wschodniej części Kunowic zaczęły powstawać w oparciu 

o decyzje o warunkach zabudowy na terenach przeznaczonych w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice na cele rolnicze. W studium teren ten jest buforem 

pomiędzy miejscowością Kunowice i jej mieszkańcami, a położonym niedaleko wysypiskiem odpadów 

komunalnych. Z kolei nieruchomość gruntowa o nr ewid. 211/2, zgodnie z wnioskiem inwestora ma służyć 

poprawie zagospodarowania obiektów już zrealizowanych w jej sąsiedztwie. Przedstawiono metodykę pracy 

oraz wykorzystane materiały: specjalistyczną literaturę, materiały kartograficzne, akty prawne, dokumenty i 
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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:  

1) tereny rolnicze, oznaczone symbolami: 1R, 2R; 

2) tereny leśne, oznaczone symbolami: 1ZL, 2ZL, 3ZL; 

3) teren obsługi komunikacji wewnętrznej, oznaczony symbolem: KOW. 

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 dokonano charakterystyki aktualnego stanu środowiska. Ponadto przedstawiono 

zmiany istniejącego stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu. 

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: 

 jednolite części wód powierzchniowych charakteryzują się złym stanem, w związku z tym konieczne 

jest prowadzenie odpowiedniej gospodarki wodnej na obszarze analizy, zgodnej z przepisami 

odrębnymi, 

 ochronę wód podziemnych z uwagi na położenie omawianego obszaru w zasięgu występowania 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 (GZWP nr 144) Wielkopolska Dolina Kopalna. 

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

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. 2021 r. poz. 1098 ze zm.). 

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.  

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.  

Rozdział siódmy prezentuje rozwiązania zapobiegające, ograniczające lub tworzące kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko. 

W rozdziale ósmym odstąpiono od przedstawienia rozwiązań alternatywnych do zawartych w projekcie 

planu. Przeznaczenie obszaru opracowania zgodnie z projektem planu jest najbardziej uzasadnione, 

ponieważ planowane funkcje są zgodne z uwarunkowaniami przyrodniczymi oraz zapisami studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Część ostatnia, dziewiąta, zawiera streszczenie w języku niespecjalistycznym. 
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Załącznik do prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we 

wschodniej części miejscowości Kunowice 

 

 

Oświadczenie autora 

 

 

Oświadczam, iż spełniam wymagania, o których mowa w art. 74a ust. 2 

ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 2373 ze zm.). 

Jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
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