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1. Informacje ogólne 

1.1. Cel i przedmiot prognozy 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko sporzą-
dzona na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmu-
jącego centralną część obrębu Garby i część obrębu Zalasewo (pow. ca 292 ha) – Część 1, 
którego projekt został opracowany na podstawie Uchwały Nr LXIII/387/2010 Rady Miejskiej 
w Swarzędzu z dnia 24 sierpnia 2011r. 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego ma służyć identyfikacji przewidywanych zmian, jakie może przynieść realiza-
cja ustaleń tego prawa miejscowego na poszczególne komponenty środowiska przyrodni-
czego, znajdujące się w granicach opracowania. Prognoza określa również rodzaje mogą-
cych pojawić się, w wyniku realizacji ustaleń projektu planu, uciążliwości, które mogą mieć 
wpływ na zmianę warunków życia mieszkańców tego obszaru.  

 

1.2. Podstawa opracowania 

Prognoza oddziaływania na środowisko skutków ustaleń miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obejmującego centralną część obrębu Garby i część obrębu Zalasewo 
(pow. ca 292 ha) – Część I została opracowana na podstawie aktów prawnych: 

• ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 647 wraz z późniejszymi zmianami); 

• ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i je-
go ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 wraz z późniejszymi zmia-
nami). 

 

1.3. Zakres merytoryczny prognozy 

Zakres merytoryczny prognozy oddziaływania na środowisko został określony zgodnie z art. 
51 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko a także ustaleń 
Zamawiającego, który otrzymał pismo od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Poznaniu (WOO-III.411.629.2011.MW) oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sani-
tarnego w Poznaniu (NS-72/1-13(1)/12) określające zakres i stopień Prognozy. W związku z 
powyższym Prognoza powinna: 

1) zawierać: 

a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiąza-
niach z innymi dokumentami, 

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień pro-
jektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 

2) określać, analizować i oceniać: 

a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realiza-
cji projektowanego dokumentu, 

b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 
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c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowane-
go dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr. 151, poz. 1220 z 
późn. zm.), 

d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i 
krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te 
cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 

e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, 
wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilo-
we oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz inte-
gralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: 

- różnorodność biologiczną, 

- ludzi, 

- zwierzęta, 

- rośliny, 

- wodę, 

- powietrze, 

- powierzchnię ziemi, 

- krajobraz, 

- klimat, 

- zasoby naturalne, 

- zabytki, 

- dobra materialne 

- z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływania-
mi na te elementy; 

3) przedstawiać: 

a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowane-
go dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz inte-
gralność tego obszaru, 

b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony 
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru - rozwiązania alternatywne do rozwią-
zań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis 
metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań al-
ternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki 
lub luk we współczesnej wiedzy. 

 

1.4. Zakres przestrzenny 

Granice obszaru, dla którego została sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko 
zostały wyznaczone w oparciu o załącznik graficzny dołączony do Uchwały Nr 
LXIII/387/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: od południa opiera się o linie 
rozgraniczające ulicę Transportową, od zachodu graniczy z obszarami leśnymi, od strony 
północnej i wschodniej teren poddany opracowaniu graniczy z terenami rolnymi lub częścio-
wo zagospodarowanymi.  
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1.5. Metodyka i materiały źródłowe 

Prognoza oddziaływania na środowisko została opracowana na podstawie analiz stanu śro-
dowiska na badanym obszarze, które możliwe były dzięki licznym materiałom kartograficz-
nym, opracowaniom dotyczącym środowiska przyrodniczego, dokumentom planistycznym 
odnoszącym się do przedmiotowego obszaru jak i szerszego zakresu przestrzennego. Nie-
ocenionym źródłem podczas opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko były 
wyniki badań inwentaryzacyjnych. Analiza tych różnorodnych materiałów umożliwiła określe-
nie potencjalnych zagrożeń wynikających z realizacji planu. W sposób opisowy zaprezento-
wano przewidywane skutki realizacji ustaleń projektu planu na poszczególne komponenty 
środowiska. 

 

Materiały źródłowe: 

Materiały podstawowe: 

� Projekt planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego centralną część ob-
rębu Garby i część obrębu Zalasewo (pow. ca 292 ha) – Część 1.  

� Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swa-
rzędz – Uchwała Nr X/51/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2011r 

 

Materiały pomocnicze: 

� Podstawowe opracowanie ekofizjograficzne dla terenu gminy Swarzędz, Biuro Inwe-
stycji, Technologii i Planowania Przestrzennego, Poznań, wrzesień 2008; 

� Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami Gminy Swarzędz, 
Tom I Program ochrony środowiska, ABRYS, wrzesień 2004r.; 

� Polityka ekologiczna państwa w latach 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016, 
Warszawa 2008 (M.P. 2009 nr 34 poz. 501); 

� Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego, Poznań 
2010; 

� Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030; 

� J. Kondracki „Geografia Polski, Mezorefiony fizyczno – geograficzne”, Warszawa 
1994r.; 

� Mapa sozologiczna Polski w skali 1:50 000, Arkusz Swarzędz; 

� „Natura 2000 w planowaniu przestrzennym - rola korytarzy ekologicznych”, M. Ki-
stowski, M. Pchałek, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2009; 

� Standardowy formularz danych dla obszarów specjalnej ochrony (OSO), dla obsza-
rów spełniających kryteria obszarów o znaczeniu wspólnotowym (OZW) i dla specjal-
nych obszarów ochrony (SOO) – Dolina Cybiny; 

� Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2011, Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Poznaniu, Poznań 2012; 

� Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2011, Woje-
wódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Poznań, 30.03.2012; 

� Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku (Dz. U. 2012 
Nr 0, poz. 1109) zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku; 
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� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie do-
puszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz.1883); 

� Rozporządzenie Nr 22/08 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 września 2008r. w 
sprawie ustanowienia obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Cybiny w Poznaniu”; 

� http://obszary.natura2000.org.pl/index.php?s=obszar&id=1137; 

� http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles/index/name:Dolina%20cybiny/all:0; 

� http://pl.wikipedia.org/wiki/Kopel; 

� http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82%C3%B3wny_Zbiornik_W%C3%B3d_Podziem
nych. 

 

1.6. Propozycja metod analizy skutków realizacji postanowień projektu planu oraz 
częstotliwość ich przeprowadzania 

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. 2008 nr 199, poz. 1227, wraz z późniejszymi zmianami) wprowadza wymóg prowa-
dzenia monitoringu realizacji postanowień planu w zakresie oddziaływania na środowisko.  

Obowiązujące przepisy nie regulują metod analizy skutków realizacji zapisów miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego ani częstotliwości ich przeprowadzania. Punktem 
wyjścia do tych analiz może być, opracowywana na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ocena aktualności ustaleń pla-
nów miejscowych. Dokonywana jest ona przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 
przynajmniej raz w czasie trwania kadencji rady gminy. Analiza ta dotyczy zmian w zagospo-
darowaniu przestrzennym, określa, jakie inwestycje zostały dotychczas zrealizowane. Na tej 
podstawie przeprowadzana jest ocena stopnia realizacji ustaleń planu, co może stanowić 
odpowiednią podstawę do określenia skutków realizacji postanowień planu na środowisko 
przyrodnicze. 

Oceną aktualnego stanu poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego zajmuje się 
monitoring zapisany w odrębnych aktach prawnych. Częstotliwość i zakres działań monitoru-
jących jest zależna od rodzaju inwestycji, jakie będą zlokalizowane na analizowanym obsza-
rze. W celu określenia skutków realizacji ustaleń zawartych w projekcie planu na środowisko 
można odnosić się do wyników monitoringu prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska. Zestawienia te umożliwiają przeprowadzenie analiz porównujących 
jakość środowiska przyrodniczego w okresach przed i po wejściu w życie ustaleń zawartych 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W ramach tego monitoringu oce-
nie mogą podlegać takie elementy jak: 

- jakość wód powierzchniowych i podziemnych 
- zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 
- klimat akustyczny 
- promieniowanie elektromagnetyczne 
- gospodarka odpadami 
- jakość gleb. 

Jakość analizy i oceny stanu poszczególnych komponentów środowiska jest zależna od te-
go, czy zgromadzone materiały odnoszą się bezpośrednio do obszaru opracowania. Najko-
rzystniejsza sytuacja występowałaby gdyby na przedmiotowym obszarze, lub w jego bliskim 
sąsiedztwie, zlokalizowane były punkty pomiarowe, umożliwiające pozyskanie danych o sta-
nie poszczególnych komponentów lokalnego środowiska przyrodniczego. 

Rozważając dostępne możliwości pozyskiwania danych o stanie środowiska przyrodniczego 
stwierdza się, iż najkorzystniejszą metodą analizy skutków realizacji postanowień projektu 
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie oddziaływania na środo-
wisko będzie szczegółowa analiza porównawcza, wspierana metodami statystycznymi i in-
wentaryzacyjnymi, wykonywana na podstawie wyników regularnie przeprowadzanego moni-
toringu środowiska przyrodniczego. W ramach monitoringu mogą być również uwzględniane 
wyniki badań i analiz środowiskowych, odnoszących się do przedmiotowego terenu, wyko-
nywane w ramach indywidualnych zamówień. Częstotliwość przeprowadzanych analiz po-
winna obejmować okres czteroletni, czyli raz w czasie trwania kadencji rady gminy. Zalecane 
jest, aby w sposób szczególny monitorowane były takie procesy jak zmiana jakości poszcze-
gólnych komponentów środowiska przyrodniczego, zmiana wyposażenia infrastrukturalnego 
oraz przeobrażania o charakterze społeczno - gospodarczym. 

 

1.7. Powiązanie projektu miejscowego planu z innymi dokumentami 

Projekt miejscowego planu jest powiązany z dokumentem określającym politykę przestrzen-
ną gminy Swarzędz – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go, zgodnie z którym obszar podlegający opracowaniu zlokalizowany jest w strefie III – Połu-
dnie. Studium… dla analizowanego obszaru określa następujące funkcje: 

• M – tereny zabudowy mieszkaniowej 

• M/AG – tereny zabudowy mieszkaniowej z aktywizacją gospodarczą 

• M/U – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej 

• R – tereny rolnicze 

• Z, ZP, ZI – tereny zieleni 

• ZL – istniejące lasy i tereny leśne 

 

Ustalenia zawarte w projekcie planu są zgodne z zapisami zawartymi w opracowaniu ekofi-
zjograficznym dla terenu gminy Swarzędz. Na obszarze objętym planem nie są przewidziane 
inwestycje wynikające z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopol-
skiego ani z Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Mimo to w projekcie 
planu zostały uwzględnione wynikające z tychże dokumentów ustalenia ogólne. 

 

 

2. Istniejące zagospodarowanie oraz cechy środowiska przyrodniczego 

2.1. Położenie i obecne zagospodarowanie obszaru objętego projektem planu 

Obszar objęty projektem planu stanowi część wsi Zalasewo i położony jest w powiecie po-
znańskim, gminie Swarzędz. Znajduje się na południe od miasta Swarzędz.  

Jest to teren znajdujący się na północ od ulicy Transportowej, o charakterze podmiejsko – 
wiejskim, który podlega nieustannej presji urbanizacyjnej, która jest konsekwencją bliskiego 
sąsiedztwa miasta Poznania. Na analizowanym obszarze wykształciły się trzy współczesne 
zespoły zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, spośród których jeden ma charakter za-
mknięty i cechuje się historyzującą architekturą. Pozostałą część stanowią głównie pola 
uprawne i tereny niezagospodarowane, na których części wyznaczone już zostały drogi do-
jazdowe do nowowydzielonych działek budowlanych. Tereny rolne zlokalizowane są między 
ulicą Transportową a osiedlami mieszczącymi się w północnej części obszaru. Na rogu ul. 
Transportowej i Rivoliego znajduje się teren produkcyjno - usługowy z tartakiem. W części 
zachodniej analizowanego obszaru znajduje się fragment rozległego zbiorowiska leśnego.  

Warto podkreślić, iż zgodnie z delimitacją przeprowadzoną przez Wielkopolskie Biuro Pla-
nowania Przestrzennego, obszar podlegający opracowaniu został zaliczony do Poznańskie-
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go Obszaru Metropolitalnego. Ze względu na bliskie sąsiedztwo z miastem Poznaniem jest 
on bardzo atrakcyjny pod względem inwestycyjnym. 

 

2.2. Geomorfologia, rzeźba terenu 

Analizowany obszar znajduje się w podprowincji Pojezierza Południowobałtyckiego, w ma-
kroregionie Pojezierza Wielkopolskie, w całości w zasięgu mezoregionu Równina Wrześniń-
ska (315.56), która rozpościera się na południe i zachód od zasięgu poznańskiej fazy zlodo-
wacenia wiślańskiego, reprezentowanej przez Pojezierze Gnieźnieńskie. Od zachodu grani-
czy ona z Poznańskim Przełomem Warty, od południa z Kotliną Śremską i Doliną Konińską. 
Równina jest prawie bezjeziorna, ale na południowym - zachodzie występuje długa rynna 
kórnicka z 8 jeziorami.1 

Mezoregion Równina Wrześnińska w granicach opracowania przybiera formę płaskiej wyso-
czyzny morenowej, która pomimo nizinnego charakteru posiada dość urozmaicone ukształ-
towanie powierzchni. Morfologia obszaru opracowania wskazuje na niemal płaski teren o 
maksymalnej wysokości względnej 90 m n.p.m., w którego krajobrazie wyraźnie zaznacza 
się podłużne zagłębienie wykorzystywane przez wody rzeki Michałówki - znajdujące się na 
wysokości względnej ok 78 m n.p.m. Konsekwencją tak ukształtowanej powierzchni są więk-
sze spadki terenu w jego części zachodniej, gdzie znajduje się strumień, oraz monotonny i 
mało urozmaicony krajobraz w części wschodniej. Obecna rzeźba terenu jest konsekwencją 
działalności zlodowacenia bałtyckiego fazy poznańskiej oraz późniejszych przekształceń 
obszaru na skutek procesów erozyjno - denudacyjnych. 

 

2.3. Budowa geologiczna, surowce mineralne i warunki glebowe 

Pod względem budowy geologicznej na analizowanym obszarze w największym stopniu roz-
poznane są utwory czwartorzędowe, reprezentowane przez gliny zwałowe kształtujące się 
podczas kolejnych zlodowaceń oraz osadów akumulacji wodnolodowcowej. Na obszarze 
podlegającym opracowaniu występowanie cieku Michałówka zaznacza się w budowie geolo-
gicznej warstwą piasków i glin deluwialnych, w niewielkim fragmencie na południowym - za-
chodzie obszaru opracowania występują zastoiskowe mułki i piaski rzeczne. Wraz ze wzro-
stem wysokości względnych w kierunku wschodnim w podłożu zaczynają pojawiać się osady 
polodowcowe w postaci piasków i żwirów wodnolodowcowych poziomu sandrowego młod-
szego. Obszar płaskiej równiny w części centralnej i wschodniej pokryty jest przez eluwia glin 
zwałowych - osady powstałe w wyniku akumulacji rzecznej materiału wmarzniętego w lodo-
wiec podczas ostatniego zlodowacenia. 

Tak wykształcona budowa geologiczna analizowanego obszaru wpłynęła na właściwości 
infiltracyjne gruntu. W większości są to tereny średnio przepuszczalne (obszary piaszczyste). 
W sąsiedztwie rzeki Michałówki, na wschód od ulicy Józefa Rivoliego, występują grunty ła-
two przepuszczalne, na południe od nich znajdują się tereny o słabym stopniu infiltracji. 

 

Na terenie objętym opracowaniem nie występują udokumentowane złoża surowców mineral-
nych.2 

 

Środowisko glebowe znajdujące się w granicach opracowania jest dość zróżnicowane, co 
wynika z różnorodności podłoża geologicznego, ukształtowania powierzchni terenu oraz an-
tropogenicznego użytkowania pokrywy glebowej. Analiza produktywności gleb na rozpatry-

                                                
1
 Kondracki J., "Geografia Polski, Mezoregiony fizyczno - geograficzne", Warszawa 1994 

2
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, Uwarunko-

wania str. 35  
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wanym obszarze wykazała, iż w granicach opracowania występują trzy kategorie klas boni-
tacyjnych o średniej i słabej przydatności dla celów gospodarki rolnej. Najwyższą klasą spo-
śród nich są gleby orne średniej jakości lepsze (klasa IVa), które w mozaikowym układzie 
występują w centralnej, wschodniej oraz północnej części opracowania. Ich cechą charakte-
rystyczną jest silne uzależnienie poziomu plonów od wielkości oraz rozkładu opadów w okre-
sie wegetacyjnym. Lokalnie, we wschodniej części terenu występują gleby klasy IVb - orne 
średniej jakości gorsze, których właściwości są w zasadzie zbliżone do gleb klasy IVa jednak 
posiadają mniej sprzyjające warunki (większa wilgotność lub suchość) dla upraw polowych. 
Gleby V klasy bonitacyjnej występują w mniej lub bardziej zwartych kompleksach na całości 
obszaru, poza jego częścią zachodnią. Tereny zajmowane przez gleby najsłabszej VI klasy 
bonitacyjnej występują zwartym kompleksem na zachód od ulicy Józefa Rivoliego oraz lokal-
nie w mniejszym stopniu na wschód od tej ulicy oraz tuż przy północno - zachodniej granicy 
opracowania. 

 

2.4. Wody powierzchniowe i podziemne 

Teren podlegający opracowaniu w całości znajduje się w dorzeczu rzeki Warty, która płynie 
na zachód od jego granic. 

Na rozpatrywanym terenie występuje naturalny ciek odwadniający – rzeka Michałówka, któ-
rej przebieg stanowi jednocześnie zachodnią granicę niniejszego opracowania. Źródło Mi-
chałówki znajduje się w niewielkiej odległości od miejscowości Jaryszki. Ciek zasilany jest 
przez strumień Krzesinka, którego źródło znajduje się w Poznaniu3. Większość drobnych 
cieków w gminie Swarzędz została w sposób sztuczny pogłębiona i stanowi część systemu 
melioracyjnego.4 Stan czystości wód rzeki Michałówki nie został dokładnie zbadany, jednak 
określany jest jako zanieczyszczony.5  

Poza ciekiem Michałówka na rozpatrywanym terenie występuje również rów melioracji 
szczegółowej, który odprowadza wody opadowe oraz z istniejącej sieci drenarskiej do rzeki 
Michałówki. 

 

Analiza zasobności wód podziemnych wykazała, iż na analizowanym terenie występują dwa 
piętra wodonośne: trzeciorzędowe i czwartorzędowe.  

Wody występujące w formacjach trzeciorzędowych (oligocenu i miocenu) mają charakter 
wód naporowych i występują w obrębie jednostki hydrogeologicznej wyniesienie południowo 
- wschodnie, cechują się nieco brunatnym zabarwieniem (wynik kontaktu z frakcjami węgla 
brunatnego) niewielką odnawialnością. Poziom trzeciorzędowy zasilany jest przez przesiąka-
jące wody czwartorzędowe. Wody te jako źródło zaopatrzenia mogą być jedynie wykorzy-
stywane dla indywidualnych ujęć przemysłowych i awaryjnych.6 

Płycej zalegające wody piętra czwartorzędowego występują na głębokościach zależnych od 
zalegania warstwy nieprzepuszczalnej. Występują w piaskach i żwirach oraz w warstwie wo-
donośnej glin morenowych. Płytko zalegający pierwszy poziome wód gruntowych w grani-
cach opracowania występuje na głębokości ok 2 m p.p.t.7 Lokalnie, w bliskim sąsiedztwie 
cieku, zwierciadło wód gruntowych występuje na jeszcze niższym poziomie. Niewielka głę-
bokość powoduje, iż wody pierwszego poziomu wód gruntowych mogą być narażone na za-
nieczyszczanie warstwy wodonośnej. Poziom tych wód jest wysoce zależny od opadów w 
miesiącach letnich i jesiennych oraz poziomu zasilania z topniejącej pokrywy śnieżnej w 

                                                
3
 http://pl.wikipedia.org/wiki/Kopel 

4
 Podstawowe opracowanie ekofizjofraficzne dla terenu gminy Swarzędz, Poznań 2008, str. 7 

5
 Mapa sozologiczna Polski w skali 1:50 000, Arkusz Swarzędz, 

6
 Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami Gminy Swarzędz, str. 52 

7
 Podstawowe opracowanie ekofizjofraficzne dla terenu gminy Swarzędz - wody powierzchniowe  

i podziemne 
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okresie zimowo – wiosennym. Najwyższe ich poziomy notowane są w okresie wiosennych 
roztopów.8 Zaopatrzenie mieszkańców w wodę następuje z ujęć czerpiących wodę z utwo-
rów czwartorzędowych. 

W głębszych formacjach czwartorzędowych występują wody zaliczane do Głównego Zbiorni-
ka Wód Podziemnych „Dolina Kopalna Wielkopolska” (nr 144). Cały obszar podlegający 
opracowaniu znajduje się w zasięgu tego GZWP, który jest zbiornikiem porowym, występują-
cym w czwartorzędowych utworach dolin kopalnych, rozciąga się on od rejonu Pobiedzisk 
przez Swarzędz na południe przez Tulce w stronę Kurnika.9 Jego średnia zasobność wynosi 
480 tys. m³/dobę. Ujęcia wód pochodzących z tego GZWP znajdują się na średniej głęboko-
ści 60m.10 Spąg zbiornika stanowią w rejonie Swarzędza osady ilaste na rzędnych 10 - 30 m 
n.p.m., a strop zbudowany jest z glin morenowych na rzędnych 45 - 60 m n.p.m.11 Wody 
podziemne z tego GZWP odpływają w kierunku zachodnim. 

Cały teren poddany analizie znajduje się w zasięgu obszaru wysokiej ochrony wód podziem-
nych (OWO), co oznacza, że czas przenikania potencjalnych zanieczyszczeń z powierzchni 
ziemi do GZWP wynosi od 25 do 100 lat. 

 

 

2.5. Fauna i flora 

Na obszarze objętym projektem planu znajduje się fragment zwartego kompleksu leśnego (o 
powierzchni ok. 7 ha), którego drzewostan reprezentowany jest przez gatunki iglaste (sosny) 
oraz liściaste (dęby, topole). Las ten stanowi część rozległego zbiorowiska, które rozpościera 
się na zachód od granicy opracowania. Wśród innych form występującej zieleni wyróżnić 
można rozproszone zadrzewienia i ich niewielkie skupiska znajdujące się w północnej części 
obszaru na terenach dotychczas niezagospodarowanych; różnorodne formy zieleni przydo-
mowej (zadrzewienia, zakrzewienia, ogródki kwiatowe i warzywne). Na pozostałej części 
analizowanego obszaru występują pola uprawne o stosunkowo niskiej intensywności upraw.  

Świat zwierzęcy reprezentowany jest przez gatunki typowe dla terenów nizinnych, leśnych i 
sąsiadujących ze zwartymi kompleksami leśnymi. W lasach i ich sąsiedztwie mogą występo-
wać przedstawiciele takich gatunków jak sarny, jelenie, daniele, dziki. Wśród drapieżników 
możliwe do zaobserwowania są lisy, borsuki czy też kuny. Spotykanymi ssakami są zające, 
ryjówki, jeże, króliki oraz krety. Nie stwierdzono tu występowania przedstawicieli gatunków 
chronionych objętych ochroną na podstawie rozporządzenia ministra środowiska. Podkreślić 
należy, iż postępująca urbanizacja analizowanego obszaru przyczynia się do powstawania 
warunków niesprzyjających egzystencji i przemieszczaniu się zwierząt.  

 

2.6. Formy ochrony przyrody 

W granicach opracowania nie występują obszarowe ani punktowe formy ochrony przyrody. 
Jednak nie bez znaczenia jest fakt bliskiego sąsiedztwa istniejących i projektowanych obsza-
rów chronionych: obszar Natura 2000 Dolina Cybiny (PLH300038) – oddalony o ok. 2,7km 
na północ; Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Cybiny w Poznaniu” – oddalony o ok. 
2,6km na północny - zachód; projektowany zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Dolina rzeki 
Michałówki” – oddalony o ok. 1km na południowy – zachód. 

Natura 2000 Dolina Cybiny (PLH300038) – jest obszarem specjalnej ochrony siedlisk, któ-
rego powierzchnia całkowita obejmuje 2 424,7ha. Teren ten nie wykazuje powiązania z in-

                                                
8
 Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami Gminy Swarzędz, str. 53 

9
 Opracowanie ekofizjograficzne dla terenu Gminy Swarzędz, str. 6 

10
 http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82%C3%B3wny_Zbiornik_W%C3%B3d_Podziemnych 

11
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, Uwarun-

kowania str.77 



12 

nymi ostojami. Jego osią podłużną jest rzeka Cybina, która stanowi prawobrzeżny dopływ 
Warty. W granicach obszaru Natura 2000 znajduje się odcinek doliny rzecznej oraz fragmen-
ty przyległych terenów (od ujścia z Jeziora Swarzędzkiego do przecięcia granicy gmin Ko-
strzyn i Nakła). Cechą doliny Cybiny jest wysoka zdolność retencjonowania wód, co jest wy-
nikiem występowania licznych jezior (Jezioro Swarzędzkie, Uzarzewskie, Góra i Iwno), 
sztucznych zbiorników wodnych, stawów rybnych oraz eksploatacja torfu i piasku. Pod doliną 
Cybiny znajduje się jeden z głównych zbiorników wód podziemnych Polski – Wielkopolska 
Dolina Kopalna (nr 144). 

Teren ten pełni ważną rolę korytarza ekologicznego, umożliwiającego migrację zwierząt i 
roślin, zapewniającego ciągłość ich występowania i możliwość wymiany puli genowej. Cechą 
doliny Cybiny jest różnorodne i mozaikowe rozmieszczenie siedlisk, co sprzyja dużemu bo-
gactwu gatunkowemu roślin i zwierząt oraz ich zbiorowisk. W trakcie badań nad waloryzacją 
przyrodniczą doliny w 2004r. stwierdzono występowanie aż 85 zespołów roślinnych, roz-
mieszczonych mozaikowo w samej dolinie jak i na jej obrzeżach. Wśród ważnych dla Europy 
typów siedlisk przyrodniczych wyróżniono m.in. starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki 
wodne ze zbiorowiskami z Nympheion; niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensyw-
nie; torfowiska przejściowe i trzęsawiska; murawy kserotermiczne; ciepłolubne, śródlądowe 
murawy napiaskowe, żyzne buczyny; grąd środkowoeuropejski; łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe; łęgowe lasy dębowo – wiązowo – jesionowe.12 Wymienione typy sie-
dlisk znajdują się w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej. W Załączniku II Dyrektywy Siedli-
skowej i Załączniku I Dyrektywy Ptasiej znajdują się gatunki zwierząt ważnych dla Europy, 
które występują na obszarze Doliny Cybiny, są to m.in.: bąk, bocian biały i czarny, żuraw, 
zimorodek, rybitwa zwyczajna, dzięcioł czarny, ortolan, bóbr europejski, wydra, kumak nizin-
ny, różanka. Oprócz gatunków wymienionych w dyrektywach ptasiej i siedliskowej w dolinie 
Cybiny występuje wiele gatunków prawnie chronionych w Polsce. 

Dolina Cybiny od dawna była intensywnie użytkowana. Największy wpływ na skład gatunko-
wy miejscowej flory miało i nadal posiada rolnictwo, osadnictwo, a od Swarzędza w stronę 
Warty także urbanizacja.13 

Wśród głównych zagrożeń jakie stwierdzono dla obszaru Natura 2000 Dolina Cybiny wymie-
niane jest sąsiedztwo aglomeracji poznańskiej, co niesie ze sobą konsekwencje:  

- wysoka presja zabudowy na tereny atrakcyjne widokowo i sąsiadujące z doliną, 

- intensyfikacja rolnictwa wiążąca się z wywożeniem gnojowicy na tereny znajdujące 
się w sąsiedztwie doliny, 

- wyłączenie spod koszenia i wypasu łąk i pastwisk znajdujących się w dolinie, 

- zagrożenie eutrofizacją w związku ze spuszczaniem do rzeki wody z licznych kom-
pleksów stawowych rybnych, która zawiera związki biogenne i materie organiczne 
przyczyniające się do powstawania zakwitów wywoływanych przez sinice. 

                                                
12

 http://obszary.natura2000.org.pl/index.php?s=obszar&id=1137 
13

 http://obszary.natura2000.org.pl/index.php?s=obszar&id=1137 
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Rys.1. Obszar specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 Dolina Cybiny (PLH300038). 
Źródło: http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles/index/name:Dolina%20cybiny/all:0 

 

Wpływ i działalność na terenie obszaru: 

działania pozytywne: koszenie/ścinanie, wypas, zamulenie 

działania neutralne: gospodarka leśna, rybołówstwo, polowanie, inna działalność górnicza 
lub wydobywcza, inne naturalne procesy 

działania negatywne, m.in.: uprawa, stosowanie pestycydów, nawożenie/nawozy sztuczne, 
zarzucenie pasterstwa, zalesiania, wycinka lasu, hodowla zwierząt, wypalanie, rybołówstwo, 
wędkarstwo, wydobywanie piasku, żwiru, torfu; urbanizacja terenu, ścieżki, szlaki piesze, 
szlaki rowerowe; drogi, linie elektryczne, turystyka piesza, konna; eutrofizacja 

Pojawiająca się wokół obszaru chronionego zabudowa oraz występujące zanieczyszczenia 
również oddziaływają w negatywny sposób na obszar Natura 2000. 

 

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Cybiny w Poznaniu – ustanowiony został Rozpo-
rządzeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 września 2008r. Obszar chroniony obejmuje 
ostatni odcinek rzeki Cybiny przed ujściem do Warty. Podlega ochronie ze względu na wyso-
kie walory krajobrazowe i przyrodnicze.14 Rozporządzenie wprowadza na terenie Obszaru 
Chronionego Krajobrazu zakaz: 

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i 
miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wyko-
nywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

                                                
14

 Rozporządzenie Nr 22/08 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 września 2008r. w sprawie ustano-
wienia obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Cybiny w Poznaniu” 
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2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko rozumieniu art. 
51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, 
poz. 150 ze zmianami1)); 

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub napraw urzą-
dzeń wodnych; 

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych 
szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 
związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciw 
osuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wod-
nych; 

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody 
lub zrównoważone wykorzystywanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka 
wodna lub rybacka; 

7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych; 
Poz. 2813 

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, je-
zior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących 
prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. 

 

Projektowany zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Dolina rzeki Michałówki” – jest to obszar, 
który w Opracowaniu ekofizjograficznym dla terenu Gminy Swarzędz został określony jako 
korytarz ekologiczny o walorach przyrodniczych, estetycznych i rekreacyjnych. Granica tego 
obszaru od wschodu ma się opierać o ul. Michałówka, która stanowi jednocześnie zachodnią 
granicę niniejszego opracowania. Zaproponowany zespół przyrodniczo – krajobrazowy zo-
stałby wyznaczony ze względu na warte zachowania fragmenty naturalnego krajobrazu, któ-
re cechują się wyraźnymi walorami widokowymi i estetycznymi. Zadaniem "Doliny rzeki Mi-
chałówki" byłoby zachowanie cennych wartości przyrodniczych tego terenu, który charakte-
ryzuje się dużą różnorodnością roślin i zwierząt. 

Na bogactwo świata roślinnego tego obszaru składają się występujące wzdłuż doliny rzecz-
nej różnorodne gatunki łąkowe (wiązówka błotna, ostrożeń błotny, ostrożeń warzywny), 
krzewy (czeremcha amerykańska, dereń świdawa, czarny bez, różne gatunki jeżyn) oraz 
mniej urozmaicony drzewostan (sosna zwyczajna wraz z zaroślami olszowymi).  

W lasach doliny Michałówki występują jeże, sarny, lisy, dziki. Na łąkach i polach w pobliżu 
doliny gniazdują skowronki, czajki, przepiórki, kuropatwy, w niektórych latach są także der-
kacze. W lasach i polach nad Michałówką spotykane są czarne bociany, myszołowy jastrzę-
bie gołębiarza oraz krogulce. 

Przez wzgląd na występujące na tym terenie różnorodne, niekiedy zagrożone wyginięciem, 
gatunki zwierząt zaleca się ograniczenie ingerencji człowieka w projektowany zespół przy-
rodniczo - krajobrazowy. Głównym ograniczeniem byłby zakaz używania sprzętów emitują-
cych hałas.15 
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2.7. Warunki klimatyczne16 

Zgodnie z podziałem Polski na regiony rolniczo – klimatyczne obszar podlegający opraco-
waniu znajduje się w części dzielnicy środkowej, gdzie występują niskie opady (niekiedy po-
niżej 500 mm), stosunkowo wysoka liczba dni słonecznych (ponad 50). Średnia roczna tem-
peratura powietrza wynosi ok. 8ºC. Liczba dni z ujemnymi temperaturami w ciągu roku 
kształtuje się na poziomie 100 – 110 dni. Długość okresu wegetacyjnego została oszacowa-
na na poziomie 200  - 220 dni. Na obszarze całej gminy Swarzędz dominują zachodnie oraz 
południowo – zachodnie kierunki wiatrów, które osiągają przeważnie niewielkie prędkości.  

 

 

3. Jakość środowiska przyrodniczego 

3.1. Powietrze atmosferyczne 

Stan powietrza atmosferycznego w obrębie terenu opracowania jest wynikiem wpływu różno-
rodnych czynników, których część wpływa na pogorszenie lokalnych warunków aerosanitar-
nych, a część oddziałuje na nie w sposób pozytywny. Wśród czynników przyczyniających się 
do obniżenia jakości powietrza atmosferycznego wyróżnić można uwarunkowania meteoro-
logiczne i topograficzne, bliskie sąsiedztwo miasta Poznania oraz występowanie lokalnych 
źródeł emitujących substancje zanieczyszczające.  

Na terenie miasta Poznania emitowane są różnorodne substancje przyczyniające się do po-
gorszenia warunków aerosanitarnych, ich źródłem jest intensywny ruch kołowy, zakłady pro-
dukcyjne czy też kotłownie. Pewna część tych zanieczyszczeń przenoszona jest nad obszar 
gminy Swarzędz. Zjawisku temu sprzyjają specyficzne warunki klimatyczne (przewaga wia-
trów z kierunku zachodniego i północno – zachodniego). Lokalne warunki topograficzne 
przyczyniają się do pogłębienia tego zjawiska: lokalizacja obszaru gminy na wysoczyźnie 
morenowej poprzecinanej dolinami rzecznymi oraz ograniczonej od północnego zachodu 
pagórkami moreny falistej powoduje lokalne deformacje kierunku i prędkości wiania wiatru (w 
porównaniu do terenów równinnych). Łagodne sfałdowanie poziomu morenowego powoduje 
stagnację zanieczyszczonych mas powietrza ze względu na występujące tu cisze i słabe 
wiatry.17 

Jako lokalne czynniki pogarszające warunki aerosanitarne wyróżnia się komunikację kołową, 
tzw. "niską emisję”, lokalne niewielkie zakłady przemysłowe oraz zabiegi agrotechniczne. 
Zanieczyszczenia transportowe są wytwarzane wzdłuż tras komunikacyjnych. Zwrócić należy 
uwagę, iż na przedmiotowym obszarze nie występują drogi o wysokim natężeniu ruchu po-
jazdów, w największym stopniu obciążone pod względem komunikacyjnym są drogi zbiorcze 
– ul. Transportowa i ul. Planetarna. Dla dróg tych nie są prowadzone badania umożliwiające 
określenie natężenia ruchu pojazdów. Pozostałe drogi mają charakter lokalny i cechują się 
zdecydowanie mniejszym natężeniem ruchu kołowego. Strumień poruszających się pojaz-
dów jest źródłem emisji takich substancji zanieczyszczających powietrze jak tlenki węgla, 
tlenki azotu, węglowodory, sadze, pyły zawierające metale ciężkie. Wielkość tych emisji za-
leży od natężenia ruchu, jego organizacji oraz stanu technicznego pojazdów i nawierzchni 
drogi. Na analizowanym obszarze ruch pojazdów ma charakter płynny, nie występują tu 
czynniki sprzyjające zjawisku kongestii, które mogłoby się przyczyniać do zwiększenia emisji 
zanieczyszczeń transportowych poprzez wzrost zużycia paliwa.  

Innym lokalnym źródłem emisji zanieczyszczeń są te pochodzące z domowych palenisk. Na 
rozpatrywanym obszarze nie występuje zorganizowany system sieci ciepłowniczej. W celu 
wytwarzania energii cieplnej w indywidualnych obiektach wykorzystywane są takie substan-
cje jak węgiel kamienny, gaz płynny, koks. Energetyczne spalanie paliw jest źródłem emisji 
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takich substancji jak dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, pyły. Stężenia tych substancji rosną 
w sezonie grzewczym i zdecydowanie maleją w okresie letnim.  

W granicach opracowania występuje zakład przemysłowy – tartak, który na skalę lokalną 
może emitować różnego rodzaju pyły. Charakterystyczne dla terenów wykorzystywanych 
rolniczo zabiegi agrotechniczne przyczyniają się do okresowej emisji aerozoli i substancji 
pylastych. 

Analizując najbliższe otoczenie przedmiotowego obszaru i jego możliwy wpływ na lokalne 
warunki aerosanitarne należy zwrócić uwagę, iż poza granicą niniejszego opracowania, przy 
ul. Transportowej 1, znajduje się przedsiębiorstwo transportowe organizujące transport zbio-
rowy w gminie Swarzędz, autokarowy transport międzynarodowy oraz transport ciężarowy. 
W związku z tym można stwierdzić, iż ruch ciężkich pojazdów związany z funkcjonowaniem 
tego przedsiębiorstwa oraz emitowane przez nie zanieczyszczenia mogą się przyczyniać do 
zmiany jakości powietrza nad przedmiotowym obszarem.  

 

Niekorzystny wpływ różnego rodzaju substancji zanieczyszczających powietrze atmosfe-
ryczne jest niwelowany przez występujące na analizowanym terenie i rozpościerające się na 
zachód od niego zwarte kompleksy leśne, które mają bardzo pozytywny wpływ na poprawę 
lokalnych warunków aerosanitarnych.  

Jak wynika z opublikowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 
Rocznej oceny jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2011 obszar podle-
gający opracowaniu znajduje się w strefie wielkopolskiej (kod PL3003|), dla której określono 
następujące klasy poziomu stężeń zanieczyszczeń: 

• wyniki klasyfikacji z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia: 

- klasa A: NO2, SO2, CO, C6H6, As, Cd, Ni, Pb 

- klasa B: pył PM2,5 

- klasa C: pył PM10, BaP, O3 

• wyniki klasyfikacji z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony roślin: 

- klasa A: NOx, SO2,  

- klasa C: O3 

Klasa A – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają odpo-
wiednio poziomów dopuszczalnych lub poziomów docelowych; 

Klasa B – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy do-
puszczalne, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o mar-
gines tolerancji; 

Klasa C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy do-
puszczalne lub poziomy docelowe powiększone o margines tolerancji, a w przypadku 
gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne lub poziomy doce-
lowe.18 

Przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 dotyczą wyłącznie stężeń 24 - go-
dzinnych, nie są przekraczane stężenia średnie dla roku. Należy również podkreślić, iż stę-
żenia te wykazują wyraźną zmienność sezonową – przekroczenia dotyczą wyłącznie zimo-
wego sezonu grzewczego. 
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Zaliczenie strefy do klasy C dla danego zanieczyszczenia oznacza konieczność wyznacze-
nia obszarów przekroczeń i zakwalifikowania strefy do opracowania programów ochrony po-
wietrza. 

Dla obszaru objętego projektem planu nie były dotychczas przeprowadzane badania monito-
rujące jakość powietrza atmosferycznego. Jednak biorąc pod uwagę wyniki badań przepro-
wadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, podczas pomia-
rów w punktach zlokalizowanych najbliższej rozpatrywanego obszaru: w 2002r. - w Swarzę-
dzu przy ul. Mickiewicza,19 oraz w 2011r. - w Poznaniu przy ul. Polanki20 nie stwierdzono 
przekroczenia norm stężeń dwutlenku azotu, dwutlenku siarki jak i pyłu zawieszonego. Na tej 
podstawie można wnioskować, iż mniej zurbanizowany obszar podmiejski posiada bardziej 
korzystne warunki aerosaniterne niż znajdujące się w niewielkiej odległości tereny miejskie. 

 

3.2. Klimat akustyczny 

Analizując warunki akustyczne zaznaczyć należy, iż przedmiotowy obszar, ze względu na 
lokalizację na obszarze o charakterze podmiejsko - wiejskim, nie jest narażony na tak zna-
czące uciążliwości związane z hałasem jak obszary miejskie. Czynnikami mogącymi się 
przyczyniać do generowania wzmożonego poziomu hałasu są ciągi komunikacyjne oraz lo-
kalnie występujące obiekty przemysłowe. 

Układ komunikacyjny opiera się o drogi, na których nie zaobserwowano znacznego natęże-
nia ruchu pojazdów kołowych. Stąd też można wyciągnąć wnioski, iż uciążliwości akustyczne 
związane z transportem ograniczają się jedynie do pasa terenu bezpośrednio towarzyszące-
go tym drogom. Podkreślić tu należy, iż na przedmiotowym obszarze dostrzegalny jest brak 
zadrzewień przydrożnych, które mogłyby minimalizować niekorzystny wpływ hałasu związa-
nego z komunikacją odbywającą się po drogach. 

W granicach opracowania zlokalizowany jest zakład przemysłowy – tartak, który może się 
przyczyniać do generowania tymczasowego wzrostu poziomu emitowanego hałasu. Jego 
źródłem mogą być maszyny i urządzenia jak też i sam proces wytwórczy. Zakres niekorzyst-
nego oddziaływania tego zakładu ogranicza się do jego najbliższego sąsiedztwa.  

Pewien wpływ na lokalny klimat akustyczny może wywierać również działalność znajdujące-
go się poza granicami opracowania przedsiębiorstwa transportowego – przy ul. Transporto-
wej 1. Przewiduje się, iż akustyczne skutki tej działalności mogą być odczuwane jedynie w 
jego najbliższym sąsiedztwie. 

 

3.3. Stan czystości wód powierzchniowych i podziemnych 

Naturalnym ciekiem znajdującym się w granicach opracowania jest rzeka Michałówka, która 
zasilana jest przez strumień Krzesinka. Stan czystości wód rzeki Michałówki nie został do-
kładnie zbadany, jednak określany jest jako zanieczyszczony.21 Elementem w znacznym 
stopniu degradującym ciek Michałówka są zanieczyszczenia antropogeniczne występujące w 
postaci składowania odpadów budowlanych w bliskim sąsiedztwie oraz w samym korycie 
rzeki. Składowane odpady zagrażają funkcjonowaniu niewielkiego cieku, stanowią barierę 
przerywającą niekiedy jego ciągłość. Do istniejących wód powierzchniowych odprowadzane 
są wody z istniejącej kanalizacji deszczowej. 

Obszar znajdujący się w granicach opracowania jest zwodociągowany, zgodnie z opracowa-
ną "Koncepcją zwodociągowania gminy Swarzędz" przewiduje się jego dalsze uzupełnianie, 
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które ma na celu doprowadzenie infrastruktury wodociągowej do terenów przeznaczonych 
pod nowe inwestycje. Pod względem odprowadzania ścieków teren ten jest podłączony do 
systemu kanalizacji sanitarnej, który odprowadza nieczystości do Kolektora Swarzędzkiego, 
który odprowadza je do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach pod Poznaniem.  

Na stan czystości przypowierzchniowych wód podziemnych wpływ wywierają zanieczysz-
czenia będące wynikiem działalności rolniczej (środki chemiczne spływające z pól) i działal-
ność bytowa człowieka.  

Analizowany obszar pod względem poziomu izolacji jest dość niejednorodny – znajdują się 
tu grunty łatwo, średnio oraz słabo przepuszczalne, co wpływa na nierównomierny stopień 
infiltracji zanieczyszczeń do poziomu wodonośnego. Jak wynika z badań jakości wód pod-
ziemnych czwartorzędowe wody GZWP Wielkopolska Dolina Kopalna zaliczone zostały do 
wód słodkich (o mineralizacji w granicach 200 – 650 mg/l) średniej jakości - zmienione antro-
pogenicznie, zanieczyszczone i wymagające uzdatnienia dla celów pitnych.22 Proste uzdat-
nianie polegać ma w głównej mierze na redukcji związków żelaza i manganu do wielkości 
dopuszczalnych normą dla wód pitnych. 

Wody poziomu trzeciorzędowego zaliczane są do wód słodkich o mineralizacji 0,5 - 0,7g/l, 
stwierdzono w nich występowanie zwiększonych ilości żelaza i manganu.23 

 

3.4. Promieniowanie elektromagnetyczne 

Źródłem promieniowania elektromagnetycznego jest każde urządzenie bądź instalacja, przez 
które przepływa prąd. Są to m.in. sieci elektroenergetyczne, stacje radiowe i telewizyjne, 
stacje bazowe i telefonii komórkowej, urządzenia radiowo - nawigacje. Przez przedmiotowy 
obszar nie przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego ani wysokiego na-
pięcia., nie występują tu również stacje nadawcze radiowe i telewizyjne ani obiekty radioko-
munikacyjne. 

Na analizowanym obszarze nie występują urządzenia stanowiące źródło wzmożonego pro-
mieniowania elektromagnetycznego, które przyczyniałyby się do przekroczenia określonych 
w rozporządzeniu ministra środowiska dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 
dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz dla miejsc dostępnych dla 
ludności.24 

Niemożliwym jest dokładne określenie stopnia emitowanego promieniowania elektromagne-
tycznego w obszarze opracowania ani w jego bliskim sąsiedztwie, gdyż na terenie gminy 
Swarzędz nie są prowadzone pomiary emisji pól elektromagnetycznych do środowiska. W 
ramach monitoringu przeprowadzanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
na obszarze gminy Swarzędz nie został dotychczas wyznaczony punkt pomiarowy. 

 

3.5. Zagrożenia środowiskowe 

Obszar znajdujący się w granicach opracowania występuje poza zasięgiem bezpośredniego 
zagrożenia powodziowego. Nie występują tu tereny osuwiskowe ani tereny i obszary górni-
cze. 

Podmiejsko - wiejski charakter obszaru, jego walory przyrodnicze i krajobrazowe (naturalny 
ciek Michałówka, kompleks leśny) powodują, iż elementy środowiska przyrodniczego powin-
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ny być brane pod uwagę w trakcie procesu planowego gospodarowania przestrzenią. W wy-
niku analiz stanu oraz funkcjonowania poszczególnych komponentów środowiska przyrodni-
czego możliwym było określenie zachodzących wzajemnych oddziaływań między poszcze-
gólnymi jego elementami oraz mogących mieć miejsce potencjalnych zagrożeń.  

Zachodzące wzajemne interakcje występują pomiędzy poszczególnymi elementami środowi-
ska przyrodniczego (powietrzem atmosferycznym, środowiskiem hydrologicznym, roślinno-
ścią) jak też i na poziomie relacji człowiek – środowisko. Bez wątpienia największy wpływ na 
lokalne warunki środowiska przyrodniczego wywiera działalność antropogeniczna, która 
przyczynia się do przekształcania rzeźby terenu (powstające nowe tereny przeznaczane pod 
inwestycje) oraz pogarszania jakości niektórych komponentów środowiska przyrodniczego.  

Elementem środowiska przyrodniczego, który podlega znacznym przekształceniom na sku-
tek obecnie zachodzących działań antropogenicznych jest degradacja pokrywy glebowej. Na 
terenach użytkowanych rolniczo jest ona wynikiem stosowania nadmiernej ilości środków 
chemicznych oraz niewłaściwych zabiegów agrotechnicznych (np. wadliwie przeprowadzona 
melioracja). Wzrost zainteresowania inwestycyjnego niezagospodarowanymi terenami są-
siadującymi z ośrodkami miejskimi przyczynia się do przeznaczania pod zabudowę obsza-
rów kosztem terenów otwartych. Prowadzi to do wzrostu uszczelnienia powierzchni ziemi, 
przekształcenia pokrywy glebowej a co za tym idzie do zmniejszenia poziomu infiltracji wód 
opadowych, które zasilają piętra wodonośne. Konsekwencją tego procesu, oraz nieracjonal-
nych poborów wód podziemnych, jest powstanie i obniżanie się leja depresyjnego. Jak wyni-
ka z warstwy „Wody powierzchniowe i podziemne” (www.geoportal.gov) znaczna część 
przedmiotowego obszaru (poza jego częścią południową) znajduje się w zasięgu leja depre-
syjnego wywołanego nadmierną eksploatacją za pomocą ujęć znajdujących się na terenie 
Swarzędza. Zasięg leja obejmuje miasto oraz część gminy Swarzędz a także niewielki frag-
ment znajdujący się w granicach administracyjnych miasta Poznania.  

Zagrożone są również lokalne zasoby wodne. Wody rzeki Michałówki ulegają degradacji na 
skutek działalności antropogenicznej (składowanie materiałów budowlanych, spływ zanie-
czyszczonych wód powierzchniowych z pól uprawnych). Rzeka Michałówka nie powoduje 
powstawania zagrożenia powodziowego, jednak okresowo ma miejsce podniesienie poziomu 
wód (szczególnie w okresie wiosennych roztopów). W związku z tym pożądane jest, aby 
wzdłuż cieku występowały tereny, których ewentualne podtopienie nie spowoduje poważ-
nych strat społeczno – ekonomicznych. 

Zanieczyszczenia z pól oraz te wytwarzane przez człowieka infiltrują do powierzchniowych 
warstw wód podziemnych. Nierównomierny stopień przepuszczalności gruntów powoduje, iż 
kwestia ta powinna być brana pod uwagę podczas planowania zagospodarowania prze-
strzennego. Są to elementy, na które należy zwrócić szczególną uwagę, gdyż cały obszar 
podlegający opracowaniu znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
„Dolina kopalna Wielkopolska” (nr 144) oraz strefy wysokiej ochrony (OWO).  

Elementem środowiska, który w związku ze zwiększającą się presją urbanizacyjną może być 
zagrożony jest występujący fragment zbiorowiska leśnego. Należy podjąć działania zmierza-
jące do zachowania jego obecnej powierzchni, gdyż stanowi on ważne środowisko dla roz-
woju bioróżnorodności. 

Analizując zachodzące w granicach opracowania przeobrażenia prognozuje się, iż w przy-
padku utrzymywania się braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego istnia-
łoby niebezpieczeństwo agresywnego wkraczania zabudowy mieszkaniowej na tereny nie-
zagospodarowane. Rozpatrywany obszar ze względu na bliskie sąsiedztwo miasta Poznania 
i Swarzędza należy do miejsc atrakcyjnych pod względem inwestycyjnym i istniałoby praw-
dopodobieństwo chaotycznego zabudowania go na podstawie uzyskanych decyzji o warun-
kach zabudowy. Wzrastająca presja inwestycyjna mogłaby skutkować pojawieniem się kon-
fliktów w relacjach między elementami środowiska przyrodniczego a postępującym rozwojem 
społeczno – gospodarczym. Niekontrolowany rozwój zainwestowania może się wiązać z 
rozwojem funkcji niepożądanych. Z drugiej zaś strony może dochodzić do nadmiernego 
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uszczelnienia powierzchni gruntu zabudową, co z kolei mogłoby mieć niekorzystny wpływ na 
lokalne warunki infiltracyjne a także na warunki bytowe dla występujących tu biocenoz. Cha-
otycznie rozwijająca się zabudowa, bez określonych zasad zagospodarowania i warunków 
kształtowania zabudowy, może niekorzystnie oddziaływać na kształtowanie lokalnego ładu 
przestrzennego a także odczucia estetyczne mieszkańców. W przypadku braku realizacji 
planu może również dojść do utrzymania się rolniczego użytkowania części przedmiotowego 
obszaru, biorąc jednak pod uwagę zaobserwowane tendencje osiedlania się mieszkańców 
miast na wiejskich terenach podmiejskich stwierdzić można, iż jest to mniej prawdopodobna 
hipoteza. Podsumowując powyższe wnioskować można, iż w przypadku braku realizacji 
ustaleń zawartych w projekcie planu może dojść do obniżenia jakości życia mieszkańców 
tego obszaru oraz obszarów sąsiednich. 

 

 

4. Ustalenia projektu miejscowego planu 

Opracowany projekt planu zagospodarowania przestrzennego określa szczegółowe warunki i 
zasady zagospodarowania na wyznaczonych liniami rozgraniczającymi terenach o różnym 
przeznaczeniu. 

 

4.1. Ustalenia dotyczące terenów o różnym przeznaczeniu lub odrębnych zasadach 
zagospodarowania: 

� oznaczone symbolem MN – z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej. Projekt planu zakazuje wprowadzanie zmian w naturalnym 
ukształtowaniu terenu, które przekraczałyby wysokość 1m, przy czym zakaz ten nie 
dotyczy zmian wynikających z budowy zjazdów do garaży, basenów, oczek wodnych 
i skalniaków ogrodowych. Nałożony zostaje obowiązek wprowadzenia podwójnych 
szpalerów drzew liściastych, z wyjątkiem topoli, wzdłuż granic terenów 23.MN, 24.MN 
i 25.MN z terenem drogi 1.KDZ oraz pojedynczych rzędów drzew liściastych wzdłuż 
granic terenów 14.MN, 15.MN, 16.MN, 21.MN, 22.MN, 23.MN, 25.MN i 26.MN z ul. 
Transportową oraz terenu 23.MN z terenem 1.UO i terenu 8.MN z terenem 2.KDZ. 
Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej w ramach działki budow-
lanej dla terenów przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej został określo-
ny na poziomie: 

- 50% - w obrębie terenów: 1.MN, 2.MN, 3.MN, 14.MN, 

- 40% - w obrębie terenów: 4.MN, 5.MN, 6.MN, 7.MN, 8.MN, 9.MN, 10.MN, 
11.MN, 12.MN, 13.MN, 15.MN, 16.MN, 18.MN, 19.MN, 23.MN, 24.MN, 
25.MN, 

- 25% - w obrębie terenów 17.MN, 20.MN, 21.MN, 22.MN, 26.MN; 

• oznaczone symbolem MN/U - z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej. Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się usługi 
podstawowe. Projekt planu zakazuje wprowadzania zmian w naturalnym ukształto-
waniu terenu przekraczających wysokość 1 m, przy czym zakaz ten nie dotyczy 
zmian wynikających z budowy zjazdów do garaży, basenów, oczek wodnych i skal-
niaków ogrodowych. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej w 
ramach działki budowlanej dla terenów przeznaczonych dla zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług podstawowych został okre-
ślony na poziomie 30%; 

• oznaczone symbolem MNU – z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej. Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się usługi 
nieuciążliwe. Projekt planu zakazuje wprowadzania zmian w naturalnym ukształtowa-
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niu terenu przekraczających wysokość 2 m, przy czym zakaz ten nie dotyczy zmian 
wynikających z budowy zjazdów do garaży, basenów, oczek wodnych i skalniaków 
ogrodowych. W projekcie planu dopuszczona została możliwość lokalizowania na te-
renie MNU przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-
sko wyłącznie takich jak tartaki i stolarnie oraz instalacje do wyrobu płyt pilśniowych, 
płyt wiórowych, sklejek lub mebli. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie 
czynnej w ramach działki budowlanej dla terenów przeznaczonych dla zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych został określony na 
poziomie 30%; 

• oznaczone symbolem MW/U – z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej. Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się 
usługi nieuciążliwe. Projekt planu zakazuje wprowadzanie zmian w naturalnym 
ukształtowaniu terenu, które przekraczałyby wysokość 1m. Minimalny wskaźnik 
powierzchni biologicznie czynnej w ramach działki budowlanej dla terenów 
przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciąż-
liwych został określony na poziomie 25%; 

• oznaczone symbolem U/MN - z podstawowym przeznaczeniem dla usług nieuciążli-
wych. Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. Projekt planu zakazuje wprowadzanie zmian w naturalnym ukształto-
waniu terenu, które przekraczałyby wysokość 1m, przy czym zakaz ten nie dotyczy 
zmian wynikających z budowy zjazdów do garaży, basenów, oczek wodnych i skal-
niaków ogrodowych. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej w 
ramach działki budowlanej dla terenów przeznaczonych dla zabudowy usługo-
wej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej został określo-
ny na poziomie 40%; 

• oznaczone symbolem U – z przeznaczeniem dla usług nieuciążliwych. Projekt planu 
zakazuje wprowadzanie zmian w naturalnym ukształtowaniu terenu, które przekra-
czałyby wysokość 1m, przy czym zakaz ten nie dotyczy zmian wynikających z budo-
wy zjazdów do garaży, basenów, oczek wodnych i skalniaków ogrodowych. Minimal-
ny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej w ramach działki budowlanej dla 
terenów przeznaczonych dla usług nieuciążliwych został określony na poziomie 
25%; 

• oznaczone symbolem UO – z przeznaczeniem dla usług oświaty. Projekt planu zaka-
zuje wprowadzanie zmian w naturalnym ukształtowaniu terenu, które przekraczałyby 
wysokość 1m. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej w ramach 
działki budowlanej dla terenów przeznaczonych dla usług oświaty został okre-
ślony na poziomie 5%; 

• oznaczone symbolem ZP/WS – z przeznaczeniem dla zieleni urządzonej i wód po-
wierzchniowych. Projekt planu nakłada obowiązek zagospodarowania terenów ziele-
nią wysoką i niską, w formie parkowej. Zakazuje lokalizowania na tym terenie obiek-
tów kubaturowych, z wyjątkiem obiektów małej architektury, dopuszcza się realizację 
placu zabaw. Nałożony zostaje wymóg odtworzenia częściowo zasypanego koryta 
cieku wodnego, z dopuszczeniem utworzenia na tym cieku zbiorników wodnych, 
łącznie z możliwością utworzenia zbiornika przeznaczonego do podczyszczania wód 
deszczowych; 

• oznaczone symbolem WS – z przeznaczeniem na cele gospodarki wodnej; 

• oznaczone symbolem R/ZL – z przeznaczeniem na tereny rolne, przeznaczone do 
zalesienia;  

• oznaczone symbolem ZL – z przeznaczeniem na cele gospodarki leśnej; 

• oznaczone symbolem I – z przeznaczeniem na potrzeby infrastruktury technicznej; 
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• oznaczone symbolem KDZ – z przeznaczeniem do pełnienia funkcji dróg publicznych 
zbiorczych. Plan dopuszcza w granicach terenu 1.KDZ i 2.KDZ urządzenia w pasie 
drogowym ścieżki rowerowej. Plan nakłada obowiązek wprowadzenia po obu stro-
nach jezdni pojedynczych szpalerów drzew liściastych, z wyjątkiem topoli (w grani-
cach terenów 1.KDZ, 2.KDZ, 3.KDZ); 

• oznaczone symbolem KDL - z przeznaczeniem do pełnienia funkcji dróg publicznych 
lokalnych. Plan wprowadza szczególne ustalenia w zakresie ścieżek rowerowych i 
szpalerów drzew dla dróg: 

- 1.KDL – dopuszcza urządzenie w pasie drogowym ścieżki rowerowej oraz 
obowiązek wprowadzenia pojedynczego szpaleru drzew liściastych, z wyjąt-
kiem topoli, przy granicy z terenami 1.MNU, 1.U/MN oraz 9.MN, 

- 2.KDL –dopuszcza urządzenie w pasie drogowym ścieżki rowerowej oraz 
obowiązek wprowadzenia po obu stronach jezdni pojedynczych szpalerów 
drzew liściastych, z wyjątkiem topoli, przy granicy ze wszystkimi terenami 

przeznaczonymi pod zabudowę, z wyjątkiem terenu 1.UO; 

• oznaczone symbolem KDD - z przeznaczeniem do pełnienia funkcji dróg publicznych 
dojazdowych. Projekt planu dopuszcza w obrębie terenu 1.KDD urządzenie ścieżki 
rowerowej w pasie drogowym oraz nakłada obowiązek wprowadzenia po obu stro-
nach jezdni pojedynczych szpalerów drzew liściastych, z wyjątkiem topoli 

� oznaczone symbolem KDW - z przeznaczeniem do pełnienia funkcji dróg wewnętrz-
nych. 

 

4.2. Ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

• obowiązek dostosowania budynków do - naniesionych na rysunku planu - nieprzekra-
czalnych i obowiązujących linii zabudowy, z zachowaniem ustaleń szczegółowych, 
przy czym: 

- budynki istniejące w dniu wejścia w życie ustaleń planu oraz budynki, dla których 
wydano decyzję o pozwoleniu na budowę przed dniem wejścia w życie ustaleń 
planu, a które: 

o zlokalizowane są pomiędzy linią rozgraniczającą a linią zabudowy - mogą 
być wyłącznie remontowane i przebudowywane bez możliwości zwiększe-
nia powierzchni zabudowy i kubatury,  

o zostały przecięte linią zabudowy - mogą być rozbudowywane, przebudo-
wywane i nadbudowywane zgodnie z wyznaczonymi w planie liniami za-
budowy, 

o zlokalizowane są na działkach, na których wyznaczono obowiązującą linię 
zabudowy - mogą, w ramach przebudowy, rozbudowy i nadbudowy, być 
dostosowywane do tych linii na zasadach takich, jakie stosuje się dla nie-
przekraczalnych linii zabudowy;  

- linie zabudowy nie dotyczą obiektów małej architektury, miejsc do czasowego 
gromadzenia odpadów stałych (zadaszonych osłon) oraz obiektów i urządzeń in-
frastruktury technicznej, 

- dopuszcza się wysunięcie przed linię zabudowy takich elementów budynku jak: 

o balkony, wykusze, loggie, zadaszenia nad wejściami, przedsionki, schody 
zewnętrzne, pochylnie, tarasy, części podziemne budynku - maksymalnie 
o 1,3 m, 

o okapy, gzymsy, podokienniki, ryzality - maksymalnie o 0,8 m,  
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o na działkach, dla których wyznaczono nieprzekraczalną oraz obowiązują-
cą linię zabudowy, elewację frontową nowego budynku należy sytuować 
wzdłuż obowiązującej linii zabudowy;  

• zakaz lokalizowania wolnostojących budynków gospodarczych; 

• zakaz stosowania ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych, przęsłowych elemen-
tów betonowych; 

• obowiązek stosowania na elewacjach budynków tynków w kolorze białym lub w od-
cieniach beżu, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej. Dla budynków ga-
rażowych i gospodarczych dopuszcza się ponadto wykończenie elewacji drewnem w 
kolorze naturalnym lub malowanym na kolor brązowy. Dla budynków jednorodzinnych 
w zabudowie szeregowej, bliźniaczej lub czworaczej ustala się obowiązek stosowania 
jednakowego koloru i materiału elewacyjnego oraz koloru i materiału pokrycia dachu; 

• zakaz wprowadzania w elewacjach budynków okładzin ceramicznych glazurowanych, 
okładzin z tworzyw sztucznych typu siding i blachy, chyba że ustalenia szczegółowe 
stanowią inaczej. 

 

4.3. Ustalenia dotyczące kształtowania terenów przestrzeni publicznej 

W obszarze objętym planem wyznacza się następujące tereny przestrzeni publicz-
nej: 

• tereny dróg publicznych - oznaczone symbolami KDZ, KDL, KDD; 
• tereny zieleni urządzonej i wód powierzchniowych - oznaczone symbolem ZP/WS; 

• tereny leśne - oznaczone symbolem ZL. 
 

W ramach kształtowania terenów przestrzeni publicznej ustala się: 

• nakaz stosowania w granicach jednego - wyodrębnionego na rysunku planu - terenu 
drogi oraz zieleni urządzonej jednakowych elementów wyposażenia powtarzalnego, 
takich jak: ławki, latarnie, kosze na śmieci, donice kwiatowe, barierki, słupki itd.; 

• zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych; 

• zakaz instalowania reklam, z wyjątkiem tablic systemu informacji gminnej, informacji tu-
rystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej oraz znaków drogowych; 

• nakaz wprowadzenia w granicach terenów 1.KDZ, 2.KDZ, 3.KDZ, 1.KDL, 2.KDL, 
3.KDL, 1.KDD szpalerów drzew liściastych, z wyjątkiem topoli - zgodnie z ustaleniami 
dla tych terenów; 

• nakaz dostosowania terenów przestrzeni publicznej do potrzeb osób niepełnospraw-
nych oraz zapewnienia dostępności osobom niepełnosprawnym do obiektów i urzą-
dzeń obsługi ludności oraz urządzeń komunikacyjnych.  

 

4.4. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska 

• obowiązek przestrzegania na terenach położonych w granicach obszarów wysokiej 
ochrony wód podziemnych (OWO) Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 
144 „Wielkopolska Dolina Kopalna”, wszelkich zakazów, nakazów i zaleceń określo-
nych dla tego obszaru w przepisach odrębnych; 

• zakaz usuwania, niszczenia i uszkadzania ciągów zadrzewień i zakrzewień przydroż-
nych i nadwodnych z wyjątkiem drzew i krzewów owocowych oraz drzew i krzewów, 
których usunięcie niezbędne jest z uwagi na:  
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- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych,  

- budowę, remont i przebudowę dróg i innych urządzeń infrastruktury technicznej 
określonych w planie, 

- zachowanie bezpieczeństwa ludzi i mienia; 

• zakaz dokonywania - w granicach terenów przestrzeni publicznej oraz terenów prze-
znaczonych do zabudowy - nasadzeń drzew i krzewów iglastych, których udział w 
powierzchni terenu zajętego przez nasadzenie stanowiłby więcej niż 20%;  

• zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjąt-
kiem prac związanych z utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem 
urządzeń wodnych oraz dróg i innych inwestycji celu publicznego określonych w pla-
nie; 

• zakaz budowy indywidualnych ujęć wód podziemnych, tereny i budynki winny być za-
opatrywane w wodę z gminnej sieci wodociągowej;  

• wymóg odprowadzania ścieków komunalnych i przemysłowych do sieci kanalizacji 
sanitarnej, na zasadach określonych w planie oraz w przepisach odrębnych;  

• zakaz odprowadzania jakichkolwiek nieoczyszczonych ścieków - z zastrzeżeniem 
ustaleń § 26 ust. 4 pkt. 2 lit. e - do gruntu, rowów melioracyjnych i wód powierzchnio-
wych;  

• obowiązek zagospodarowania odpadów w ramach gminnego, zorganizowanego sys-
temu zagospodarowania odpadów;  

• zakaz pozyskiwania energii cieplnej w sposób mogący znacząco oddziaływać na śro-
dowisko oraz zakaz stosowania paliw w sposób powodujący przekraczanie dopusz-
czalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu;  

• zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, z wyłączeniem: 

- inwestycji celu publicznego określonych w planie, w tym sieci i urządzeń infra-
struktury technicznej, a także budowli związanych z sieciami i urządzeniami 
infrastruktury technicznej, 

- zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą - lokalizowa-
nej zgodnie z określonym w planie przeznaczeniem terenów, 

- garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów, wraz z towarzy-
szącą im infrastrukturą - lokalizowanych zgodnie z określonym w planie prze-
znaczeniem terenów, 

- lokalizowanych w obrębie terenów MN/U(P) - zgodnie z ustaleniami § 16 - 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; 

• wymóg zapewnienia ochrony akustycznej: 

- dla terenów MN, - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

- dla terenów MN/U, MNU, U/MN - jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych, 

- dla terenu U/MN - jak dla terenów domów opieki społecznej, 

- dla terenu UO - jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieży. 
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4.5. Ustalenia dotyczące ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego 

W celu zapewnienia ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego w planie zostały 
wyznaczone archeologiczne strefy ochrony konserwatorskiej, w których przedmiotem ochro-
ny, zgodnie z przepisami odrębnymi i na warunkach tam określonych, są stanowiska arche-
ologiczne ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków. 

W granicach stref ochrony archeologicznej obowiązuje: 

• nakaz prowadzenia badań archeologicznych podczas prac ziemnych przy realizacji 
inwestycji związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu; 

• w uzasadnionym przypadku nakaz wstrzymania prac ziemnych i nakaz przeprowa-
dzenia ratowniczych badań wykopaliskowych; 

• nakaz uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badań archeolo-
gicznych, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 

4.6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej 

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę: 

- zaopatrzenie w wodę z układu miejskiej i gminnej sieci wodociągowej w oparciu 
o magistralę wodociągową Ø500 biegnącą ze Swarzędza, 

- rozbudowę sieci wodociągowej, w tym budowę nowych wodociągów w grani-
cach pasów drogowych istniejących i projektowanych ulic,  

- obowiązek - przy rozbudowie i modernizacji sieci wodociągowej - uwzględnienia 
wymogów dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, w tym lokali-
zacji hydrantów przeciwpożarowych; 

2) w zakresie odprowadzania ścieków i wód opadowych: 

- rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z odprowadzeniem 
ścieków do oczyszczalni ścieków w Koziegłowach, 

- odprowadzanie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej na zasa-
dach określonych w przepisach odrębnych, dopuszcza się zachowanie istnieją-
cych w dniu wejścia w życie ustaleń planu zbiorników bezodpływowych lub in-
nych tymczasowych sposobów unieszkodliwiania ścieków na zasadach okre-
ślonych w przepisach odrębnych, 

- odprowadzanie ścieków przemysłowych do sieci kanalizacji sanitarnej na zasa-
dach określonych w przepisach odrębnych; dopuszcza się zachowanie istnieją-
cych w dniu wejścia w życie ustaleń planu zbiorników bezodpływowych lub in-
nych tymczasowych sposobów unieszkodliwiania ścieków na zasadach okre-
ślonych w przepisach odrębnych, 

- rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, wraz z niezbędnymi 
urządzeniami podczyszczającymi; 

- odprowadzanie wód opadowych z terenów zabudowy mieszkaniowej bezpo-
średnio do gruntu, pod warunkiem zagospodarowania wód opadowych w grani-
cach własnej nieruchomości, 

- odprowadzanie wód opadowych z terenów utwardzonych tj. place, parkingi do 
systemu kanalizacji deszczowej; do czasu realizacji tej sieci dopuszcza się od-
prowadzanie wód opadowych do istniejących rowów lub do gruntu, zgodnie z 
przepisami odrębnymi, 

- odprowadzanie wód opadowych z dróg publicznych położonych w obrębie tere-
nów zabudowanych do kanalizacji deszczowej; do czasu realizacji tej sieci do-
puszcza się odprowadzanie wód opadowych zgodnie z ustaleniami lit. h,  
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- odprowadzanie wód opadowych z dróg publicznych położonych poza terenami 
zabudowanymi do rowów odwadniających lub do gruntu, zgodnie z przepisami 
odrębnymi dotyczącymi odwadniania dróg,  

- zakaz odprowadzania wód opadowych do sieci kanalizacji sanitarnej; 

3) w zakresie zaopatrzenia w gaz przewodowy: 

- zaopatrzenie w gaz za pośrednictwem gazociągów średniego ciśnienia, na wa-
runkach określonych przez zarządcę sieci, 

- możliwość rozbudowy sieci gazowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Dalsza gazyfikacja obszaru będzie możliwa o ile zostaną zawarte umowy po-
między dostawcą gazu a odbiorcą, po spełnieniu kryteriów ekonomicznej opła-
calności dostaw gazu dla przedsiębiorstwa gazowniczego, 

- wymóg rezerwowania tras dla sieci gazowej w liniach rozgraniczających dróg 
publicznych,  

- wymóg zachowania przy budowie gazociągów - przynajmniej 0,5 m odległości 
między gazociągiem a ogrodzeniami, 

- wymóg - podczas prowadzenia prac polegających na przebudowie lub remoncie 
dróg - zabezpieczenia istniejących gazociągów przed uszkodzeniem przez 
ciężki sprzęt budowlany i samochody. Gazociągi, które w wyniku przebudowy 
dróg znalazłyby się pod jezdnią należy przenieść w pas drogowy poza jezdnią 
w uzgodnieniu z zarządzającym siecią, 

- szafki gazowe (otwierane na zewnątrz od strony ulicy) winny być lokalizowane 
w linii ogrodzeń, w pozostałych przypadkach w miejscu uzgodnionym z zarzą-
dzającym siecią; 

4) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

- zaopatrzenie w ciepło w oparciu o źródła lokalne zasilane gazem ziemnym 
przewodowym, węglem, koksem, olejem lekkim, gazem płynnym, energią elek-
tryczną, drewnem lub w oparciu o odnawialne źródła ciepła (np. energię sło-
neczną), 

- budowa, przebudowa i rozbudowa lokalnych źródeł ciepła z zachowaniem usta-
leń § 5 pkt. 9; 

5) w zakresie zasilania w energię elektryczną: 

- zasilanie w zakresie elektroenergetyki za pomocą sieci kablowych i napowietrz-
nych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV zasilających stacje 
transformatorowe 15/0,4 kV, w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez 
właściwy Zakład Energetyczny, 

- zapewnienie zasady pełnego pokrycia zapotrzebowania mocy elektroenerge-
tycznej, 

- rozbudowę linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia w formie 
kablowych linii podziemnych; dopuszcza się budowę linii napowietrznych na te-
renach niezabudowanych i nie przeznaczonych do zabudowy,  

- możliwość rozbudowy i przebudowy istniejących stacji transformatorowych 
15/0,4 kV oraz lokalizowania nowych stacji transformatorowych małogabaryto-
wych wolnostojących lub wbudowanych w obiekty kubaturowe na terenach o 
przeznaczeniu innym niż na potrzeby infrastruktury technicznej, 

- wymóg, aby przebudowa urządzeń elektroenergetycznych, powstała w wyniku 
wystąpienia kolizji planu zagospodarowania działki z istniejącymi urządzeniami 
elektroenergetycznymi odbywała się w uzgodnieniu i na warunkach określonych 
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przez właściwego operatora systemu elektroenergetycznego, według zasad 
określonych w przepisach prawa energetycznego, 

- zakaz sadzenia pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi drzew i 
krzewów, których naturalna wysokość może przekraczać 3m; 

6) w zakresie gospodarki odpadami stałymi: 

- gromadzenie i dalsze zagospodarowanie odpadów w ramach gminnego, zorga-
nizowanego systemu zagospodarowania odpadów - zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz planami gospodarki odpadami, 

- zabezpieczenie możliwości segregowania odpadów w miejscu zbiórki, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami szczególnymi oraz przepisami prawa miejscowe-
go; 

7) w zakresie obsługi telekomunikacyjnej:  

- rozbudowę linii teletechnicznych w formie sieci kablowych i bezprzewodowych,  

- na terenach niezabudowanych dopuszcza się budowę linii napowietrznych, 

- budowa stacji bazowych telefonii komórkowej - zgodnie z przepisami odrębny-
mi, przy czym dla wszystkich obiektów o wysokości 50,00 metrów nad pozio-
mem terenu i większej obowiązuje ich zgłoszenie do Szefostwa Służby Ruchu 
Lotniczego Sił Zbrojnych RP w celu ustalenia sposobu oznakowania przeszko-
dowego tych obiektów przed wydaniem pozwolenia na budowę. 

 

 

5. Przewidywane skutki wpływu realizacji ustaleń projektu planu na poszczególne 
komponenty środowiska przyrodniczego 

Obszar objęty projektem planu miejscowego znajduje się w bliskim sąsiedztwie terenów sil-
nie zurbanizowanych - miasto Poznań i miasto Swarzędz. Zgodnie z delimitacją przeprowa-
dzoną przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego teren ten został zaliczony do 
aglomeracji poznańskiej25, czego konsekwencją jest wysoka presja urbanizacyjna na obsza-
rach dotychczas niezabudowanych. Ustalenia zawarte w projekcie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego stanowią kompromisowe rozwiązania pomiędzy potrzebami 
wynikającymi z zasad ochrony środowiska oraz z postępującego rozwoju społeczno – go-
spodarczego niniejszego obszaru. Na skutek realizacji zapisów w nim zawartych, w odnie-
sieniu do lokalnego środowiska przyrodniczego, przewiduje się wystąpienie zmian o różno-
rodnym charakterze. 

 

5.1. Różnorodność biologiczna 

Na przedmiotowym obszarze głównym rejonem sprzyjającym rozwojowi bioróżnorodności 
jest obszar leśny i dolina rzeki Michałówki. Na pozostałych terenach, poza polami uprawny-
mi, nie występują sprzyjające warunki bytowe dla fauny i flory. Mające miejsce zjawisko za-
gospodarowywania terenów otwartych zabudową mieszkaniową jednorodzinną stanowi ba-
rierę dla przemieszczania się występujących tu gatunków zwierząt oraz ogranicza po-
wierzchnię umożliwiającą funkcjonowanie różnorodnym gatunkom flory.  

Projekt planu miejscowego zakłada przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, mieszka-
niowo – usługową oraz usługową znaczną część analizowanego obszaru. Jest to konse-
kwencją postępującego rozwoju społeczno – gospodarczego gminy Swarzędz oraz stanowi 
odpowiedź na wysokie zainteresowanie inwestycyjne przedmiotowym obszarem i pojawiają-

                                                
25

 http://www.wbpp.poznan.pl/opracowania/POM/POM.html 
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cą się już zabudowę na terenach otwartych, która odbywała się w ramach wydanych decyzji 
o warunkach zabudowy.  

W projekcie planu w sposób świadomy wydzielono tereny możliwe do zagospodarowania 
pozostawiając jednocześnie wolnymi od zabudowy obszary najcenniejsze dla zachowania 
lokalnej bioróżnorodności – teren leśny oraz tereny towarzyszące rzece Michałówce. Obszar 
leśny został zachowany w niezmienionej formie i rozmiarach. Co więcej, w projekcie planu 
ustala się teren przeznaczony do zalesienia, który ma stanowić powiększenie istniejącego 
kompleksu. W sąsiedztwie istniejącego cieku wydzielone zostały tereny przeznaczone dla 
zieleni urządzonej i wód powierzchniowych, które mogą sprzyjać rozwojowi fauny i flory pre-
ferującej środowisko wodne. W projekcie na terenach zieleni urządzonej i wód powierzch-
niowych (ZP/WS) ustalono wymóg odtworzenia częściowo zasypanego koryta cieku wodne-
go, z dopuszczeniem utworzenia na tym cieku zbiorników wodnych, łącznie z możliwością 
utworzenia zbiornika przeznaczonego do podczyszczania wód deszczowych, co może pozy-
tywne wpłynąć na funkcjonowanie gatunków wodolubnych. 

Projekt planu nakłada obowiązek wprowadzenia zadrzewień przydrożnych w postaci poje-
dynczych lub podwójnych szpalerów nasadzeń drzew z wyjątkiem topoli (wzdłuż dróg 1.KDL, 
2.KDL, 1.KDD, 1.KDZ, 2.KDZ, 3.KDZ oraz wzdłuż graniczącej z obszarem opracowania ulicy 
Transportowej). Zapisy planu zakładają ochronę istniejących nasadzeń (drzew, krzewów, 
ciągów zadrzewień i zakrzewień przydrożnych i nadwodnych) przed bezpodstawnym usuwa-
niem. Dzięki tym zapisom będzie możliwe utrzymanie zieleni występującej wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych, która pozytywnie przyczynia się do zmniejszania uciążliwości akustycz-
nych. Jednocześnie w projekcie planu określone zostają minimalne poziomy powierzchni 
biologicznie czynnej, dzięki czemu nie dojdzie do nadmiernego utwardzenia terenów zainwe-
stowanych; możliwym będzie utrzymanie odpowiedniego poziomu infiltracji oraz stworzenie 
warunków do ograniczenia degradacji lokalnych zasobów biotycznych. 

Na przedmiotowym obszarze nie można jednoznacznie stwierdzić czy występują gatunki 
chronione, teren ten nie został objęty szczegółową inwentaryzacją przyrodniczą. W związku 
z powyższym, w przypadku stwierdzenia występowania gatunków podlegających ochronie 
informuje się, iż realizacja założeń projektu planu nie może naruszać zakazów w odniesieniu 
do gatunków objętych ochroną. Zgodnie z art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.), § 6 rozpo-
rządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin 
(Dz. U. 2012, poz. 81), § 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 
2012r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2011 Nr 237, poz. 1419) oraz §6 roz-
porządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków dziko występują-
cych grzybów objętych ochroną (Dz. U. 2004 Nr 168, poz. 1765) obowiązuje szereg zakazów 
w stosunku do zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną, m.in. zakaz niszczenia siedlisk i 
ostoi chronionych gatunków roślin i zwierząt, zrywania i uszkadzania chronionych gatunków 
roślin, zabijania i okaleczania chronionych gatunków zwierząt. Zgodnie z art. 75 ust. 1 usta-
wy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze 
zm.), w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany 
uwzględnić ochronę środowiska (a więc również ochronę siedlisk i gatunków zwierząt i roślin 
objętych ochroną) na obszarze prowadzenia prac. 

W związku z realizacją ustaleń zawartych w projekcie planu nie przewiduje się wystąpienia 
wyraźnie negatywnego wpływu na różnorodność biologiczną. Zawarte w nim ustalenia mają 
na celu ograniczenie niekorzystnych oddziaływań związanych ze zwiększeniem zainwesto-
wania przedmiotowego obszaru. 

 

5.2. Warunki życia ludności 

Realizacja zapisów zawartych w projekcie planu ma na celu zachowanie ładu przestrzenne-
go oraz umożliwienie zrównoważonego rozwoju przedmiotowego obszaru. Na jakość życia 
mieszkańców mogą mieć wpływ ustalenia projektu planu odnoszące się do kształtowania 
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terenów przestrzeni publicznych. Zapisy te nakazują ujednolicanie elementów małej architek-
tury, regulują zasady umieszczania reklam oraz nakazują dostosowanie terenów przestrzeni 
publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Projekt planu zawiera zapisy, których realizacja przyczyni się do zwiększenia bezpieczeń-
stwa mieszkańców i użytkowników przedmiotowego obszaru – możliwość utworzenia ścieżek 
rowerowych wzdłuż dróg zbiorczych (1.KDZ, 2.KDZ), lokalnych (1.KDL, 2.KDL) i drogi dojaz-
dowej (1.KDD). Dzięki temu poprawią się warunki bezpieczeństwa zarówno rowerzystów, 
pieszych jak i pozostałych użytkowników dróg. 

Na jakość życia mieszkańców pozytywny wpływ będzie miało powstanie obiektów usługo-
wych, w tym usług oświaty, które będą mogły być lokalizowane na terenach przeznaczonych 
dla tego typu działalności. W związku ze wzrostem zainwestowania przedmiotowego obszaru 
i pojawieniem się większej liczby mieszkańców ważną kwestią jest odpowiednia obsługa te-
go terenu w zakresie usług podstawowych i usług oświaty. 

Pozytywny wpływ na warunki życia ludności będzie miał zachowany kompleks leśny oraz 
występowanie cieku Michałówka. Teren leśny oraz tereny przeznaczone dla zieleni urządzo-
nej i wód powierzchniowych będą stanowiły miejsce rekreacji dla mieszkańców oraz będą 
miały wpływ na polepszenie lokalnych warunków aerosanitarnych. Nie bez znaczenia będą 
również wprowadzone przydrożne szpalery drzew, które poza poprawą warunków estetycz-
nych będą mieć wpływ na zmniejszenie uciążliwości związanych z zanieczyszczeniami po-
wietrza atmosferycznego. Dodatkowo, zieleń przydrożna ma również pozytywny wpływ psy-
chologiczny na odbiór lokalnego klimatu akustycznego. Na poprawę walorów estetycznych 
analizowanego obszaru bez wątpienia wpłynie wprowadzenie zasad kreujących lokalny ład 
przestrzenny, co ukróci pojawianie się zabudowy dysharmonizującej lokalny krajobraz. 

Realizacja pozostałych ustaleń zawartych w projekcie planu nie przyczyni się do znaczącej 
zmiany warunków życia osób zamieszkujących rozpatrywany obszar. 

 

5.3. Obszary Natura 2000 

Obszar, występujący w granicach opracowania, znajduje się poza zasięgiem obszarów Natu-
ra 2000. Najbliżej występującym jest obszar Natura 2000 Dolina Cybiny (PLH300038), który 
oddalony jest o ok. 2,7km w kierunku północnym. 

Biorąc pod uwagę zagrażające temu obszarowi czynniki (wysoka presja zabudowy na tereny 
atrakcyjne widokowo i sąsiadujące z doliną rzeki Cybiny, intensyfikacja rolnictwa wiążąca się 
z wywożeniem gnojowicy na tereny znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie doliny, eutrofi-
zacja) oraz jego oddalenie od granic przedmiotowego obszaru, można stwierdzić, iż realiza-
cja ustaleń zawartych w projekcie planu nie będzie oddziaływać na cele i przedmiot ochrony 
obszaru Natura 2000 Dolina Cybiny (PLH300038). 

 

5.4. Wody powierzchniowe i podziemne 

Wody powierzchniowe na przedmiotowym obszarze reprezentowane są przez ciek Micha-
łówka oraz rów melioracji szczegółowej. Do nich odprowadzane są wody opadowe z dróg 
publicznych za pomocą kanalizacji deszczowej. 

Projekt planu wyznacza tereny, które są przeznaczone na cele gospodarki wodnej oraz po-
wiązane z nimi obszary przeznaczone dla zieleni urządzonej i wód powierzchniowych. Tere-
ny sąsiadujące z ciekiem powinny zostać zagospodarowane zielenią wysoką i niską w formie 
parkowej. Dodatkowo zapisy planu wprowadzają wymóg odtworzenia koryta rzeki, które zo-
stało częściowo zasypane przez odpady budowlane. Dopuszczone zostaje utworzenie na 
cieku zbiorników wodnych oraz zbiornika przeznaczonego do podczyszczania wód deszczo-
wych. Realizacja zapisów zawartych w projekcie planu umożliwi ochronę rzeki Michałówki 
przed degradacją antropogeniczną oraz umożliwi odtworzenie jej ciągłości. Ponadto projekt 
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planu zakazuje odprowadzania jakichkolwiek nieoczyszczonych ścieków do rowów meliora-
cyjnych i wód powierzchniowych co może pozytywnie wpłynąć na stan czystości wód rzeki. 

W zakresie wód podziemnych analizowany obszar charakteryzuje się występowaniem dwóch 
poziomów wodonośnych: trzeciorzędowego i czwartorzędowego. Dla celów użytkowych wy-
korzystywane są jedynie wody piętra czwartorzędowego. Obszar opracowania w całości 
znajduje się w zasięgu czwartorzędowego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Dolina 
Kopalna Wielkopolska (nr 144). Teren położony jest w obrębie obszaru wysokiej ochrony 
wód podziemnych (OWO). Głębokość zalegania pierwszego poziomu wód podziemnych jest 
niewielka (ok. 2m p.p.t., w sąsiedztwie cieku Michałówka może być ona jeszcze niższa), 
warstwa powierzchniowa nie stanowi jednorodnej pokrywy uszczelniającej - czynniki te przy-
czyniają się do narażenia pierwszego poziomu wód gruntowych na przenikanie zanieczysz-
czeń do pierwszej warstwy wodonośnej.  

Przedmiotowy obszar jest w pełni zwodociągowany i skanalizowany. Projekt planu zakazuje 
budowania indywidualnych ujęć wód i nakłada obowiązek zaopatrywania budynków i obiek-
tów w wodę z gminnej sieci wodociągowej. W tym celu przewiduje się dalsze rozbudowywa-
nie tych systemów w celu wyposażenia w urządzenia infrastrukturalne obszarów przezna-
czonych pod nowe inwestycje. 

Ustalenia zawarte w projekcie planu wprowadzają wymóg odprowadzania ścieków komunal-
nych i przemysłowych do sieci kanalizacji sanitarnej. Dopuszczone zostaje zachowanie ist-
niejących w dniu wejścia w życie ustaleń planu zbiorników bezodpływowych lub innych tym-
czasowych sposobów unieszkodliwiania ścieków na zasadach określonych w przepisach 
odrębnych. Wody opadowe z terenów utwardzonych oraz z terenów dróg publicznych mają 
być odprowadzane do systemów kanalizacji deszczowej (do czasu jej realizacji dopuszczone 
zostaje odprowadzanie wód opadowych z terenu dróg publicznych do rowów melioracyjnych, 
a z terenów utwardzonych do istniejących rowów lub do gruntu). Odprowadzanie wód opa-
dowych z terenów zabudowy mieszkaniowej będzie się odbywać bezpośrednio do gruntu. 

Znaczna część przedmiotowego obszaru znajduje się w zasięgu leja depresyjnego wywoła-
nego nadmiernym poborem wód. Projekt planu umożliwia zwiększenie zainwestowania ana-
lizowanego obszaru. Należy zwrócić uwagę, iż wzrost uszczelnienia gruntu nastąpi jedynie 
bezpośrednio pod obiektami i na terenach wykorzystanych pod utwardzone drogi. Ustalone 
w projekcie planu minimalne powierzchnie biologicznie czynne dla poszczególnych terenów, 
obowiązkowe odprowadzanie wód opadowych z obszarów innych ni drogi i tereny utwardzo-
ne bezpośrednio do gruntu oraz zachowanie terenów leśnych, przeznaczonych do zalesienia 
jak i przeznaczonych dla zieleni urządzonej będzie się przyczyniało do utrzymania odpo-
wiedniego poziomu infiltracji i zasilania wód podziemnych.  

Jak wynika z analiz stanu jakości wód, jednym z elementów mogących się przyczyniać do 
pogorszenia ich jakości są działania agrotechniczne (spływ i infiltracja zanieczyszczeń che-
micznych z pól). W związku ze zmianą przeznaczenia terenów wykorzystywanych dotych-
czas jako pola uprawne na tereny zagospodarowane w kierunku mieszkaniowym i usługo-
wym przewiduje się, iż eliminacja tego typu antropogenicznego źródła zanieczyszczeń wód 
przyczyni się do poprawy ich jakości. 

Nie przewiduje się aby wprowadzenie ustaleń zawartych w projekcie planu przyczyniło się do 
pogorszenia jakości i ilości wód powierzchniowych i podziemnych. Realizacja zapisów w nim 
zawartych może się wręcz przyczynić do zmniejszenia niekorzystnego wpływu działalności 
antropogenicznej na stan wód. 

 

5.5. Powietrze atmosferyczne  

Na jakość powietrza atmosferycznego na terenie objętym niniejszym opracowaniem wpływ 
mają zanieczyszczenia pochodzące z terenu miasta Poznania, te pochodzenia komunikacyj-
nego, tzw. „niska emisja” oraz lokalnie i okresowo występujące zanieczyszczenia wytwarza-
ne przez zakłady przemysłowe czy też zabiegi agrotechniczne. 
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Projekt planu zakłada uzupełnienie istniejącego układu komunikacyjnego o nowo wydzielone 
drogi, które będą służyć obsłudze komunikacyjnej dla terenów przeznaczonych pod zabudo-
wę mieszkaniową jednorodzinną, mieszkaniową wielorodzinną, mieszkaniowo – usługową 
czy też usługową. Nie będą to ciągi o znacznym natężeniu ruchu pojazdów, raczej o charak-
terze lokalnym i wewnętrznym. Projekt planu przewiduje również przedłużenie istniejącej 
drogi lokalnej i połączenie jej z nowo powstałą drogą zbiorczą. W celu ograniczenia nega-
tywnego oddziaływania zanieczyszczeń komunikacyjnych w projekcie planu zostały zawarte 
zapisy nakazujące wprowadzenie przydrożnych szpalerów drzew (pojedynczych lub podwój-
nych) wzdłuż tras o największym natężeniu ruchu kołowego. Zieleń wysoka będzie prze-
chwytywała i unieszkodliwiała część emitowanych przez pojazdy substancji zanieczyszcza-
jących powietrze atmosferyczne. Wzdłuż drogi 1.KDL ustalono konieczność wprowadzenia 
zadrzewień jedynie po jednej stronie drogi, gdyż po przeciwnej znajduje się kompleks leśny, 
który również będzie neutralizował szkodliwe substancje emitowane przez pojazdy. W celu 
zmniejszenia niskich źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza zaleca się rozbudowę gminne-
go systemu ciepłowniczego. 

W projekcie planu znajdują się zapisy zakazujące pozyskiwania energii cieplnej w sposób 
mogący znacząco oddziaływać na środowisko oraz zakazujące stosowania paliw w sposób 
powodujący przekraczanie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. Zaopatrze-
nie w ciepło może się odbywać ze źródeł lokalnych, które mogą być zasilane gazem ziem-
nym przewodowym, węglem, koksem, olejem lekkim, gazem płynnym, energią elektryczną, 
drewnem lub przy zastosowaniu odnawialnych źródeł ciepła (np. energia słoneczna). 

W wyniku realizacji zapisów zawartych w projekcie planu tereny wykorzystywane obecnie 
jako pola uprawne mogą stać się obszarami zabudowanymi. Można stwierdzić, iż będzie się 
to wiązało z wyeliminowaniem pojawiającej się dotychczas okresowo emisji aerozoli i sub-
stancji pylastych, które były efektem przeprowadzania zabiegów agrotechnicznych. 

Ustalenia zawarte w projekcie planu mają na celu niwelowanie lokalnie emitowanych sub-
stancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne. Występowanie zbiorowiska leśnego 
oraz zadrzewień przydrożnych będzie stwarzało odpowiednie warunki do przewietrzania 
przedmiotowego obszaru. W związku z tym nie przewiduje się aby realizacja zapisów zawar-
tych w projekcie planu przyczyniła się do wyraźnego pogorszenia warunków aerosanitar-
nych. 

 

5.6. Klimat akustyczny 

Teren znajdujący się w granicach obszaru objętego planem, ze względu na swój podmiejsko 
- wiejski charakter, sąsiedztwo zwartego kompleksu leśnego oraz w wyniku położenia przy 
trasach o umiarkowanym natężeniu ruchu nie jest narażony na wyraźne uciążliwości aku-
styczne. Wzrost zainwestowania przedmiotowego obszaru będzie wiązał się ze zwiększoną 
liczbą mieszkańców i użytkowników, co niekorzystnie będzie oddziaływać na jakość klimatu 
akustycznego. Przewiduje się, iż zwiększenie uciążliwości akustycznych może nastąpić w 
wyniku powstania nowych tras komunikacyjnych, które będą służyć obsłudze obszarów za-
budowanych. Dlatego też przedmiotowy obszar może być narażony na niedogodności zwią-
zane ze wzmożonym poziomem hałasu, który może być odczuwalny w pasie towarzyszącym 
najczęściej uczęszczanym ciągom komunikacyjnym.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, w projekcie planu wyznaczone zostały te-
reny podlegające ochronie akustycznej: 

� tereny MN - przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

� tereny MN/U, MNU, MW/U - przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i usług podstawowych, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nie-
uciążliwych, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych, 
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� teren U/MN – przeznaczony dla usług nieuciążliwych i zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, 

� teren UO - przeznaczony dla usług oświaty 

Dla tych terenów plan ustala dopuszczalne poziomy hałasu określone zgodnie z zapisami 
zawartymi w znowelizowanym Rozporządzeniu Ministra Środowiska26. Dla terenów MN do-
puszczalny poziom hałasu związanego z drogami lub liniami kolejowymi został określony jak 
dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 61dB w porze dziennej i 56dB w porze 
nocnej. Dla terenów MN/U, MNU i MW/U został on określony jak dla zabudowy mieszkanio-
wo - usługowej (65dB w porze dziennej, 56dB nocą). Dla terenu U/MN dopuszczalny poziom 
hałasu został określony jak dla terenów domów opieki społecznej (61dB w porze dziennej i 
56dB w porze nocnej), a dla obszaru UO jak dla zabudowy związanej ze stałym lub czaso-
wym pobytem dzieci i młodzieży (61dB w porze dziennej i 56dB w porze nocnej). 

Przewidywany w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wzrost 
zainwestowania będzie się wiązał ze wzrostem liczby osób z niego korzystających jak też i 
użytkowników ciągów komunikacyjnych. W wyniku tych przekształceń lokalnie może docho-
dzić do wzrostu poziomu emitowanego hałasu, jednak nie przewiduje się aby były to znaczą-
ce, w porównaniu do istniejącego, zmiany klimatu akustycznego. W projekcie planu określo-
no wymóg stosowania pasów zieleni, które mogą pełnić funkcję zieleni izolacyjnej. Podkreślić 
należy, iż jest to najmniej skuteczna forma ochrony akustycznej, która jednak przez wzgląd 
na efekt psychologiczny, estetyczny oraz pełnienie roli filtracyjnej powinna towarzyszyć każ-
dej inwestycji drogowej. Istotną kwestią jest odpowiednie zaprojektowanie zieleni przydroż-
nej, należy uwzględniać okres wegetacyjny, rodzimość składu gatunkowego na danym ob-
szarze oraz konieczność kształtowania wielopiętrowych form zieleni (od roślinności trawia-
stej, poprzez niskie krzewy aż do wysokich drzew.  

Dodatkowo, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu hałasu w pomieszczeniach prze-
znaczonych do przebywania ludzi, zaleca się stosowanie rozwiązań technicznych poprawia-
jących warunki akustyczne (np. nowoczesna stolarka okienna, materiały zapewniające ścia-
nom zewnętrznym podwyższoną izolacyjność akustyczną). 

 

5.7. Powierzchnia ziemi 

Ukształtowanie powierzchni terenu w granicach obszaru objętego projektem planu zostało 
dotychczas częściowo przekształcone przez działalność antropogeniczną tj. skupiska zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, inwestycje drogowe.  

Wszelkie inwestycje przeprowadzane na przedmiotowym obszarze będą się przyczyniały do 
dalszych przekształceń powierzchni terenu oraz postępującej degradacji pokrywy glebowej. 
Jedynie obszary wyłączone z możliwości zabudowy kubaturowej (las i tereny przeznaczone 
do zalesienia, tereny przeznaczone dla zieleni urządzonej i wód powierzchniowych) będą 
stanowiły obszary mogące przetrwać w formie nadmiernie nie przekształconej przez działal-
ność antropogeniczną.  

Projekt planu zawiera zapisy określające dopuszczalny poziom przekształcenia powierzchni 
terenu, dzięki czemu możliwym będzie zapobieganie nadmiernej ingerencji w ukształtowaną 
rzeźbę. W planie znajdują się również zapisy określające nieprzekraczalne powierzchnie 
zabudowy oraz minimalne powierzchnie biologicznie czynne. Dzięki tym ustaleniom, możliwe 
będzie zapobieganie nadmiernemu uszczelnianiu terenu poprzez pozostawienie niezabudo-
wanych fragmentów działek, które będą stanowiły obszary w mniejszym stopniu zdegrado-
wane działalnością antropogeniczną. 

 

                                                
26

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 1109) 
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5.8. Zasoby naturalne 

Na przedmiotowym obszarze nie występują złoża surowców mineralnych, w związku z czym 
stwierdza się, iż realizacja ustaleń projektu planu nie wpłynie na ten element środowiska 
przyrodniczego. 

 

5.9. Krajobraz 

Realizacja ustaleń zawartych w projekcie planu wpłynie na przekształcenie lokalnego krajo-
brazu. Zmiany te będą w największym stopniu widoczne w części znajdującej się na wschód 
od ulicy Rivoliego. Występujące tu dotychczas tereny otwarte będą mogły być zabudowane 
obiektami mieszkalnymi, mieszkalno - usługowymi i usługowymi. Projekt planu zakłada 
wprowadzenie nowych rozwiązań komunikacyjnych umożliwiających perspektywiczną obsłu-
gę przedmiotowego obszaru. W pozostałej części przewiduje się ograniczenie powierzchni 
terenów niezagospodarowanych. Jedynie obszary leśne oraz towarzyszące rzece Michałów-
ce zostaną zachowane i nieprzekształcone. Należy jednak pamiętać, iż powstające obiekty 
będą sytuowane zgodnie z wyznaczonymi w projekcie planu zasadami, co niewątpliwie przy-
czyni się do zwiększenia lokalnego ładu przestrzennego i odczuć estetycznych. 

 

5.10. Warunki klimatyczne 

Realizacja zabudowy na terenach pod to przeznaczonych w projekcie planu może się przy-
czynić do niewielkich zmian w lokalnym mikroklimacie. W obrębie terenów zurbanizowanych 
może dochodzić do wzrostu temperatur oraz modyfikacji siły i kierunku wiatru. Biorąc jednak 
pod uwagę niewielką skalę przewiduje się, iż zmiany te nie będą miały istotnego wpływu na 
warunki klimatyczne. 

 

5.11. Dobra kultury i zabytki 

Na przedmiotowym obszarze nie znajdują się obiekty znajdujące się w rejestrze lub ewiden-
cji zabytków. Występują tu zabytki archeologiczne, dla których w projekcie planu zostały wy-
znaczone archeologiczne strefy ochrony konserwatorskiej. Obowiązujące w ich obrębie usta-
lenia przyczynią się do ich przetrwania w lokalnym krajobrazie kulturowym. 

 

5.12. Dobra materialne 

Ustalenia zawarte w projekcie planu umożliwiają zwiększenie powierzchni terenów zabudo-
wany mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz oferty usługowej obszaru objętego 
planem. Rozwój dóbr materialnych będzie następował w toku budowy kolejnych obiektów i 
towarzyszącego im rozwoju usług. 

 

5.13. Syntetyczne zestawienie wpływu realizacji ustaleń projektu planu na poszczegól-
ne komponenty środowiska przyrodniczego wraz z określeniem ich charakteru 

Na podstawie analizy ustaleń zawartych w projekcie planu można określić przewidywane 
zmiany, jakie może wprowadzić realizacja jego zapisów na środowisko przyrodnicze oraz 
przyszłe zagospodarowanie rozpatrywanego obszaru. Plan wprowadza tereny zróżnicowane 
pod względem funkcjonalnym, które zostały wyznaczone na obszarze częściowo już zainwe-
stowanym. Nie przewiduje się, aby realizacja ustaleń zawartych w planie miejscowym miała 
przyczynić się do powstania wyraźnych szkód w rozpatrywanym środowisku przyrodniczym. 

W związku z realizacją zapisów zawartych w projekcie planu przewiduje się różnorodny 
wpływ zachodzących zjawisk na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego. 
Przewidywane oddziaływania na środowisko mogą mieć charakter bezpośredni (związany z 
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daną inwestycją czy też będący wyraźnym następstwem podjętych działań) lub pośredni 
(związany z już istniejącymi okolicznościami lub dodatkowymi przedsięwzięciami, które są ze 
sobą powiązane). Biorąc pod uwagę okres występowania oddziaływań wyróżnia się chwilo-
we, stałe, krótkoterminowe i długoterminowe. Największe znaczenie przypisuje się oddziały-
waniom o charakterze długoterminowym, gdyż występują one od zakończenia danego dzia-
łania i trwają wraz z funkcjonowaniem zrealizowanych przedsięwzięć. Znaczna część oddzia-
ływań ma charakter skumulowany - jest wynikiem nałożenia się na siebie różnorodnych 
czynników, które przyczyniają się do wygenerowania pozytywnego bądź negatywnego wpły-
wu na środowisko przyrodnicze. 

 

Tab. 1. Przewidywane oddziaływania na środowisko, będące skutkiem ustaleń projektu planu - 
podsumowanie 

Potencjalny wpływ 
realizacji ustaleń 
miejscowego pla-
nu zagospodaro-
wania przestrzen-

nego na: 

Wpływ negatywny Wpływ pozytywny Charakter 

Różnorodność 
biologiczna 

Zwiększenie powierzchni prze-
znaczonej pod zabudowę kosz-
tem terenów otwartych. 

Intensyfikacja zabudowy będzie 
stanowić barierę dla rozwoju 
gatunków flory i fauny. 

Wyodrębnienie terenów prze-
znaczonych dla zieleni urządzo-
nej i terenu leśnego.  

Ochrona zadrzewień przed 
nieuzasadnioną wycinką. 

Wprowadzenie zieleni wysokiej 
wzdłuż ciągów komunikacyj-
nych. 

Określenie minimalnych po-
wierzchni biologicznie czynnych. 

Bezpośredni 
Pośredni 
Stały 
Skumulowany 
Długotermino-
wy 

Warunki życia lud-
ności 

Wzrost uciążliwości akustycz-
nych powstałych na skutek 
przekształcenia terenów otwar-
tych na zainwestowane. 

Określenie zasad kształtowania 
przestrzeni publicznej. 

Możliwość utworzenia ścieżek 
rowerowych. 

Wyodrębnienie terenów prze-
znaczonych na cele usługowe. 

Wyodrębnienie terenów mogą-
cych pełnić funkcje rekreacyjne. 

Wprowadzenie zasad kreują-
cych lokalny ład przestrzenny – 
przyczyni się do zwiększenia 
walorów estetycznych. 

Bezpośredni 
Pośredni 
Długotermino-
wy 
Stały 

Wody powierzch-
niowe 

- 

Odtworzenie ciągłości rzeki 
Michałówka. 

Poprawa jakości wód - wprowa-
dzenie zakazu odprowadzania 
nieoczyszczonych ścieków do 
wód powierzchniowych. 

Bezpośredni 
Długotermino-
wy 
Stały 

Wody podziemne 
- 

Wprowadzenie ustaleń zapew-
niających możliwość odpowied-
niej infiltracji wód opadowych. 

Bezpośredni 
Długotermino-
wy 
Stały 
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Powietrze atmosfe-
ryczne 

Ewentualne pogorszenie wa-
runków aerosanitarnych na 
skutek wzrostu natężenia ruchu 
kołowego wywołanego zwięk-
szeniem poziomu zainwesto-
wania obszaru oraz wytycze-
niem nowych dróg. 

Wprowadzenie ustaleń zapew-
niających możliwość ogranicze-
nia zanieczyszczeń emitowa-
nych przez ruch kołowy. 

W planie znajdują się zapisy 
dotyczące stosowania mało 
uciążliwych dla powietrza at-
mosferycznego systemów 
grzewczych. 

Bezpośredni 
Pośredni 
Skumulowany 
Długotermino-
wy 
Stały 

Klimat akustyczny 

Ewentualne pogorszenie wa-
runków akustycznych może 
nastąpić na skutek wzrostu 
poziomu zainwestowania ob-
szaru połączonego ze zwięk-
szeniem zainwestowania ob-
szaru i natężenia ruchu koło-
wego. 

Plan zawiera zapisy określające 
dopuszczalne poziomy hałasu w 
środowisku. 

Bezpośredni 
Pośredni 
Wtórny 
Długotermino-
wy 
Stały 
Chwilowy 

Powierzchnia ziemi 

Wzrost zainwestowania obsza-
ru może się przyczyniać do 
lokalnych utwardzeń i prze-
kształceń ukształtowania po-
wierzchni terenu. 

Plan zawiera zapisy informujące 
do jakiej wysokości mogą być 
wprowadzane zmiany w ukształ-
towaniu powierzchni terenu – 
zapobieganie nadmiernej inge-
rencji w lokalną rzeźbę terenu. 

Plan zachowuje wolny od zabu-
dowy atrakcyjny pod względem 
krajobrazowym teren – las i 
obszar przeznaczony dla zieleni 
urządzonej. 

Bezpośredni 
Pośredni 
Długotermino-
wy 
Stały 

Zabytki 
- 

Plan zawiera zapisy chroniące 
archeologiczne strefy ochrony 
konserwatorskiej. 

Bezpośredni 
Długotermino-
wy 
Stały 

Dobra materialne - Rozwój dóbr materialnych 
Skumulowany,  
Długotermino-
wy 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

6. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację negatyw-
nych zjawisk oddziałujących na środowisko wynikających z realizacji ustaleń projektu 
planu 

Projekt planu zawiera szereg ustaleń, które mają na celu zapobieganie, ograniczanie lub 
kompensację negatywnych zjawisk oddziałujących na środowisko przyrodnicze, które wyni-
kałyby z realizacji zapisów zawartych w planie. Zostały one przedstawione we wcześniej-
szych punktach określających ustalenia projektu planu. Zapisy zawarte w planie w stopniu 
wystarczającym będą się przyczyniać do zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddzia-
ływania na środowisko realizacji ustaleń planu. 

 

 

7. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnoto-
wym i krajowym 

Środowisko przyrodnicze podlega bardzo złożonej ochronie, która jest realizowana na pod-
stawie zapisów zawartych w dokumentach ustanowionych na różnorodnych szczeblach. 
Wraz ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej rozpoczął się proces dostosowywania pol-
skiego prawa do przepisów unijnych. Kwestia ochrony środowiska jest jedną z prioryteto-
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wych dla Wspólnoty i uwzględniana jest w wielu aktach prawnych, które zawierają dyrektywy, 
rozporządzenia, decyzje i zalecenia. Celem działań inicjowanych na poziomie europejskim 
jest m.in. ochrona bioróżnorodności, przeciwdziałanie antropogenicznym przyczynom zmian 
klimatycznych. Wśród istotnych dyrektyw należy wyróżnić dwie: w sprawie ochrony dzikich 
ptaków 79/40/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. wersja skonsolidowana dyrektywy 2009/147/WE 
z 30 listopada 2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa); ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory 92/43/EWG z dnia 21 maj 1992r. Ich celem jest ochrona cennych z 
punktu widzenia wspólnotowego gatunków fauny i flory.  

Na szczeblu krajowym opracowany został dokument "Polityka ekologiczna Państwa w latach 
2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016", która określa kierunki działań w zakresie ochrony 
zasobów naturalnych oraz poprawy ich jakości. Zgodnie z tymi wytycznymi planowanie miej-
scowe powinno uwzględniać wymagania ochrony środowiska oraz wprowadzać ustalenia, 
których celem będzie kompensacja negatywnego oddziaływania czynników antropogenicz-
nych na poszczególne elementy przyrodnicze - konieczność uwzględniania aspektu ekolo-
gicznego w planowaniu przestrzennym. Podstawą racjonalnego podejścia do procesu pla-
nowania jest wnikliwe zapoznanie się z lokalnymi zasobami środowiska przyrodniczego, co 
jest możliwe dzięki opracowaniom ekofizjograficznym, których zalecenia powinny być 
uwzględnianie w prawie miejscowym.  

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego centralną 
część obrębu Garby i część obrębu Zalasewo (pow. ca. 292 ha) – część I odnosi się do ce-
lów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i 
krajowym. 

 

Tab. 2. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 
i krajowym oraz sposób ich uwzględnienia w projekcie planu 

 Dokument Cel 
Sposób ich uwzględnienia w projekcie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
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Ramowa konwencja 
Narodów 
Zjednoczonych w 
sprawie zmian 
klimatu wraz z 
wprowadzającym 
limity emisji Proto-
kołem z Kioto 

(...) badanie, wspieranie, 
rozwój oraz zwiększanie 
wykorzystania nowych i 
odnawialnych źródeł energii, 
technologii pochłaniania 
dwutlenku węgla oraz 
zaawansowanych i 
innowacyjnych technologii 
przyjaznych dla środowiska 

Ustalono zakaz pozyskiwania energii cieplnej w 
sposób mogący znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz zakaz stosowania paliw w sposób 
powodujący przekraczanie dopuszczalnych stężeń 
zanieczyszczeń w powietrzu. 

Ustalono zaopatrzenie w ciepło w oparciu o źródła 
lokalne zasilane gazem ziemnym przewodowym, 
węglem, koksem, olejem lekkim, gazem płynnym, 
energią elektryczną, drewnem lub w oparciu o 
odnawialne źródła ciepła (np. energię słoneczną). 

Konwencja o 
różnorodności 
biologicznej 

(...) ochrona różnorodności 
biologicznej, zrównoważone 
użytkowanie jej elementów 
oraz uczciwy i sprawiedliwy 
podział korzyści 
wynikających z 
wykorzystywania zasobów 
genetycznych, w tym przez 
odpowiedni dostęp do 
zasobów genetycznych i 
odpowiedni transfer 
właściwych technologii, z 
uwzględnieniem wszystkich 
praw do tych zasobów i 
technologii, a także 
odpowiednie finansowanie 

Ustalono zakaz niszczenia, usuwania i uszkadzania 
ciągów zadrzewień i zakrzewień przydrożnych i 
nadwodnych z wyjątkiem drzew i krzewów 
owocowych oraz drzew i krzewów, których 
usunięcie jest niezbędne z uwagi na: utrzymanie 
urządzeń melioracji wodnych; budowę, remont i 
przebudowę dróg i innych urządzeń infrastruktury 
technicznej określonych w planie; zachowanie 
bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

Ustalono wymóg odtworzenia częściowo 
zasypanego koryta cieku wodnego, z 
dopuszczeniem utworzenia na tym cieku zbiorników 
wodnych, łącznie z możliwością utworzenia 
zbiornika przeznaczonego do podczyszczania wód 
deszczowych. 
Ustalono zakaz odprowadzania jakichkolwiek 
nieoczyszczonych ścieków do gruntu, rowów 
melioracyjnych i wód powierzchniowych. 
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Traktat o 
funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej 

Zachowanie, ochrona i po-
prawa jakości środowiska 

Ustalono obowiązek przestrzegania na terenach 
położonych w granicach obszarów wysokiej ochrony 
wód podziemnych (OWO) Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych GZWP nr 144 „Wielkopolska Dolina 
Kopalna”, wszelkich zakazów, nakazów i zaleceń 
określonych dla tego obszaru w przepisach odręb-
nych. 

Ustalono zakaz niszczenia, usuwania i uszkadzania 
ciągów zadrzewień i zakrzewień przydrożnych i 
nadwodnych z wyjątkiem drzew i krzewów 
owocowych oraz drzew i krzewów, których 
usunięcie jest niezbędne z uwagi na: utrzymanie 
urządzeń melioracji wodnych; budowę, remont i 
przebudowę dróg i innych urządzeń infrastruktury 
technicznej określonych w planie; zachowanie 
bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

Ustalono wymóg odtworzenia częściowo 
zasypanego koryta cieku wodnego, z 
dopuszczeniem utworzenia na tym cieku zbiorników 
wodnych, łącznie z możliwością utworzenia 
zbiornika przeznaczonego do podczyszczania wód 
deszczowych. 
Ustalono ograniczenia w zakresie intensywności 
wykorzystania terenu - określono minimalną 
powierzchnię biologicznie czynną oraz wskaźnik 
intensywności zabudowy.  

Zachowano wolnymi od zabudowy tereny naturalne 
- ustalono zakaz zabudowy na terenach ZP/WS, 
WS, R/ZL, ZL. 

Ustalono zakaz odprowadzania jakichkolwiek 
nieoczyszczonych ścieków do gruntu, rowów 
melioracyjnych i wód powierzchniowych. 

Ochrona zdrowia ludzkiego 

Ustalono wymóg zapewnienia ochrony akustycznej 
dla terenów MN (jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej); dla terenów MN/U, 
MNU, MW/U (jak dla terenów mieszkaniowo-
usługowych); dla terenu U/MN (jak dla terenów 
domów opieki społecznej); dla terenu UO (jak dla 
terenów zabudowy związanej ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci i młodzieży). 

Ustalono zakaz lokalizowania przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w 
rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, z 
wyłączeniem: 
a) inwestycji celu publicznego określonych w planie, 
w tym sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, a 
także budowli związanych z sieciami i urządzeniami 
infrastruktury technicznej, 
b) zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą 
jej infrastrukturą - lokalizowanej zgodnie z określo-
nym w planie przeznaczeniem terenów, 
c) garaży, parkingów samochodowych lub zespołów 
parkingów, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą - 
lokalizowanych zgodnie z określonym w planie 
przeznaczeniem terenów, 
d) lokalizowanych w obrębie terenów MNU- zgodnie 
z ustaleniami § 14 - przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Ostrożne i racjonalne 
wykorzystanie zasobów 
naturalnych 

Ustalono zakaz budowy indywidualnych ujęć wód 
podziemnych. 

Zachowano wolnymi od zabudowy tereny naturalne 
- ustalono zakaz zabudowy na terenach ZP/WS, 
WS, R/ZL, ZL. 
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Polityka ekologiczna 
państwa w latach 
2009 - 2012 z per-
spektywą do roku 
2016 

Zachowanie bogatej różno-
rodności biologicznej 

Ustalono zakaz niszczenia, usuwania i uszkadzania 
ciągów zadrzewień i zakrzewień przydrożnych i 
nadwodnych z wyjątkiem drzew i krzewów 
owocowych oraz drzew i krzewów, których 
usunięcie jest niezbędne z uwagi na: utrzymanie 
urządzeń melioracji wodnych; budowę, remont i 
przebudowę dróg i innych urządzeń infrastruktury 
technicznej określonych w planie; zachowanie 
bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

Ustalono wymóg odtworzenia częściowo 
zasypanego koryta cieku wodnego, z 
dopuszczeniem utworzenia na tym cieku zbiorników 
wodnych, łącznie z możliwością utworzenia 
zbiornika przeznaczonego do podczyszczania wód 
deszczowych. 
Ustalono zakaz odprowadzania jakichkolwiek 
nieoczyszczonych ścieków - z zastrzeżeniem 
ustaleń do gruntu, rowów melioracyjnych i wód 
powierzchniowych. 

Racjonalne użytkowanie 
zasobów leśnych - 
kształtowanie właściwej ich 
struktury gatunkowej i 
wiekowej, z zachowaniem 
bogactwa biologicznego 

Zachowanie dotychczasowego przeznaczenia grun-
tów leśnych. 

Racjonalizacja 
gospodarowania zasobami 
wód powierzchniowych i 
podziemnych w taki sposób, 
aby uchronić gospodarkę 
narodową od deficytów wody 
i zabezpieczyć przed 
skutkami powodzi 

Ustalono zakaz budowy indywidualnych ujęć wód 
podziemnych 

Ustalono zaopatrywanie w wodę terenów i budyn-
ków z gminnej sieci wodociągowej. 

Ustalono wymóg odprowadzania ścieków 
komunalnych i przemysłowych do sieci kanalizacji 
sanitarnej, na zasadach określonych w planie oraz 
w przepisach odrębnych. 

Ustalono zakaz odprowadzania jakichkolwiek 
nieoczyszczonych ścieków do gruntu, rowów 
melioracyjnych i wód powierzchniowych. 

Ustalono obowiązek przestrzegania na terenach 
położonych w granicach obszarów wysokiej ochrony 
wód podziemnych (OWO) Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych GZWP nr 144 „Wielkopolska Dolina 
Kopalna”, wszelkich zakazów, nakazów i zaleceń 
określonych dla tego obszaru w przepisach odręb-
nych. 

Ochrona powierzchni ziemi, 
w szczególności gruntów 
użytkowanych rolniczo 

Określono możliwości wprowadzania zmian w natu-
ralnym ukształtowaniu terenów. 

Zachowano wolnymi od zabudowy tereny naturalne 
- ustalono zakaz zabudowy na terenach ZP/WS, 
WS, R/ZL, ZL.  

Ustalono ograniczenia w zakresie intensywności 
wykorzystania terenu - określono minimalną 
powierzchnię biologicznie czynną oraz wskaźnik 
intensywności zabudowy. 

Ustalono zakaz odprowadzania jakichkolwiek 
nieoczyszczonych ścieków do gruntu, rowów 
melioracyjnych i wód powierzchniowych. 

Ustalono obowiązek zagospodarowania odpadów w 
ramach gminnego, zorganizowanego systemu 
zagospodarowania odpadów. 

Dążenie do spełnienia 
wiązań wynikających z Trak-
tatu Akcesyjnego i dyrektyw 

Ustalono zakaz pozyskiwania energii cieplnej w 
sposób mogący znacząco oddziaływać na 
sko oraz zakaz stosowania paliw w sposób 
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unijnych dotyczących limitów 
emisji zanieczyszczeń 

jący przekraczanie dopuszczalnych stężeń zanie-
czyszczeń w powietrzu. 

Ustalono zaopatrzenie w ciepło w oparciu o źródła 
lokalne zasilane gazem ziemnym przewodowym, 
węglem, koksem, olejem lekkim, gazem płynnym, 
energią elektryczną, drewnem lub w oparciu o 
odnawialne źródła ciepła (np. energię słoneczną). 

Utrzymanie lub osiągnięcie 
dobrego stanu wszystkich 
wód, w tym zachowanie i 
przywrócenie ciągłości eko-
logicznej cieków 

Ustalono obowiązek przestrzegania na terenach 
położonych w granicach obszarów wysokiej ochrony 
wód podziemnych (OWO) Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych GZWP nr 144 „Wielkopolska Dolina 
Kopalna”, wszelkich zakazów, nakazów i zaleceń 
określonych dla tego obszaru w przepisach odręb-
nych. 

Ustalono zakaz budowy indywidualnych ujęć wód 
podziemnych 

Ustalono zaopatrywanie w wodę terenów i budyn-
ków z gminnej sieci wodociągowej. 

Ustalono zakaz odprowadzania jakichkolwiek 
nieoczyszczonych ścieków do gruntu, rowów 
melioracyjnych i wód powierzchniowych. 

Wzrost racjonalności gospo-
darki odpadami 

Ustalono obowiązek zagospodarowania odpadów w 
ramach gminnego, zorganizowanego systemu 
zagospodarowania odpadów. 

Ustalono zabezpieczenie możliwości segregowania 
odpadów w miejscu zbiórki, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami szczególnymi oraz 
przepisami prawa miejscowego 

Dokonywanie wiarygodnej 
oceny narażenia 
społeczeństwa na 
ponadnormatywny hałas i 
nadmierne oddziaływanie pól 
elektromagnetycznych oraz 
podejmowanie kroków 
zmierzających do 
zmniejszenia tych zagrożeń 

Ustalono wymóg zapewnienia ochrony akustycznej 
dla terenów MN (jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej); dla terenów MN/U, 
MNU, MW/U (jak dla terenów mieszkaniowo-
usługowych); dla terenu U/MN (jak dla terenów 
domów opieki społecznej); dla terenu UO (jak dla 
terenów zabudowy związanej ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci i młodzieży). 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie 
zmian klimatu (Dz. U. z 1996 r. Nr 53 poz. 239); Protokół z Kioto (Dz. U. z 2005 r. Nr 203, poz. 1684); 
Konwencja o różnorodności biologicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 184, poz. 1532); Wersja skonsolidowana 
traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. c 83 z 30.03.2010); Polityka ekologiczna Państwa 
w latach 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2012. 

 

Projekt planu nie narusza zasad ochrony środowiska wynikających z przepisów odrębnych. 

 

 

8. Informacja o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 

Analiza ustaleń zawartych w projekcie planu pozwala jednoznacznie stwierdzić, iż zapisy w 
nim zawarte nie wskazują na jakiekolwiek transgraniczne oddziaływanie. Wszelkie zmiany 
będą odnosiły się jedynie do obszaru objętego niniejszym planem. 
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9. Propozycja rozwiązań alternatywnych w stosunku do tych, zawartych w projekcie 
planu 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedstawia rozwiązania dla 
terenu znajdującego się na obszarze o charakterze podmiejsko - wiejskim. Zakłada on 
wzrost intensywności zagospodarowania przedmiotowego obszaru, co z kolei stanowi konty-
nuację polityki przestrzennej określonej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Swarzędz. Atrakcyjność inwestycyjna przedmiotowego obszaru 
jest związana z występującą od kilkunastu lat tendencją do osiedlania się dotychczasowych 
mieszkańców miast na terenach podmiejskich. W celu zapewnienia zrównoważonego rozwo-
ju tego obszaru konieczne wydaje się świadome i racjonalne wyznaczenie obszarów odpo-
wiednich dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej i towarzyszących im usług. Przy opracowy-
waniu projektu planu wzięto pod uwagę specyficzne lokalne uwarunkowania i przeanalizo-
wano możliwe do wystąpienia niekorzystne oddziaływania na środowisko przyrodnicze. W 
toku prac projektowych przeanalizowane zostały różne warianty rozwiązań przestrzennych, 
które między sobą nie różniły się w znaczący sposób pod względem oddziaływania na śro-
dowisko. Po konsultacjach z zainteresowanymi stronami wybrano ostateczne rozwiązanie, 
które w największym stopniu jest zgodne z zapisami zawartymi w Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz. Przy sporządzaniu projektu 
planu uwzględniono zalecenia wynikające z Podstawowego opracowania ekofizjograficznego 
dla terenu gminy Swarzędz. Przyjęte rozwiązania, przez wzgląd na swój charakter oraz od-
dalenie od granic obszaru Natura 2000, uznano za nieprzyczyniające się do wystąpienia 
znaczących negatywnych oddziaływań na przedmiot ochrony oraz integralność i spójność 
najbliżej położonego obszaru Natura 2000 Dolina Cybiny (PLH300038). W związku z powyż-
szym nie wskazuje się na rozwiązania alternatywne w stosunku do kierunków i form zago-
spodarowania przestrzennego zaproponowanych w projekcie planu. 

W trakcie opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko nie napotkano na utrud-
nienia wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

 

 

10. Streszczenie 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego centralną część obrę-
bu Garby i część obrębu Zalasewo (pow. ca 292ha) – część I, który został opracowany na 
podstawie uchwały Nr LXIII/387/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 sierpnia 2011r. 
Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w opracowaniu został uzgodniony z 
Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz z Państwowym Powiatowym 
Inspektoratem Sanitarnym. Prognoza oddziaływania na środowisko jest dokumentem spo-
rządzanym obowiązkowo dla miejscowych planów, wynika to z ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym oraz z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko. Zadaniem prognozy jest określenie, czy realizacja ustaleń zawartych w projekcie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie wywierać istotny wpływ na 
poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego, w szczególności na obszary Natura 
2000 oraz czy zawarte w projekcie planu zapisy będą w wystarczającym stopniu przyczyniać 
się do kompensacji negatywnych oddziaływań. W celu przeprowadzenia tych analiz dokona-
no rozpoznania stanu środowiska oraz określono zagrożenia, które mogą się pojawić w wy-
niku realizacji ustaleń planu. W niniejszym opracowaniu określono propozycję metod analizy 
skutków realizacji postanowień projektu planu (analiza porównawcza wykonywana na pod-
stawie wyników regularnie przeprowadzanego państwowego monitoringu środowiska oraz 
innych analiz środowiskowych) a także ich częstotliwość (okres czteroletni). 

Zagospodarowanie obszaru opracowania 
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Obszar podlegający opracowaniu znajduje się w bliskim sąsiedztwie z miastem Swarzędzem 
(ok 300m na południe od miasta) i Poznaniem, przy południowo - zachodniej granicy gminy 
Swarzędz, w miejscowości Zalasewo. Jest to teren o charakterze podmiejsko - wiejskim, na 
którym nie występują obszarowe ani punktowe formy ochrony przyrody. Bliskość miasta po-
woduje, iż występująca tu zabudowa przybiera formę zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, która występuje w północnej i południowej części przedmiotowego obszaru. Na rogu 
ulicy Transportowej i Rivoliego znajduje się zakład przemysłowy - tartak. Pozostałe grunty 
wykorzystywane są jako pola uprawne, zbiorowisko leśne, łąki bądź nieużytki.  

Cechy środowiska przyrodniczego 

Pod względem położenia fizyczno geograficznego obszar podlegający opracowaniu znajduje 
się w zasięgu mezoregionu Równina Wrześnińska. Obszar ten, pomimo, iż przybiera formę 
płaskiej wysoczyzny morenowej posiada dość urozmaicone ukształtowanie powierzchni. W 
lokalnym krajobrazie wyraźnie zaznacza się zagłębienie wykorzystywane przez wody rzeki 
Michałówki.  

Na rozpatrywanym obszarze nie występują udokumentowane złoża surowców mineralnych. 
Znajdujące się tu gleby charakteryzują się średnią i słabą przydatnością dla celów gospodar-
ki rolnej 

Pod względem zasobów hydrograficznych obszar ten jest umiarkowanie zasobny, poza 
wspomnianą już niewielką rzeką Michałówką występuje tu jeszcze rów melioracji szczegóło-
wej, który odprowadza wody opadowe oraz z istniejącej sieci drenarskiej do rzeki. Wody 
podziemne reprezentowane są przez dwa piętra wodonośne: trzeciorzędowe i użytkowe 
czwartorzędowe. Cały obszar występuje w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
„Dolina kopalna Wielkopolska” (nr 144) oraz w zasięgu obszaru wysokiej ochrony wód pod-
ziemnych (OWO). Północna część przedmiotowego obszaru znajduje się w zasięgu leja de-
presyjnego wywołanego nadmierną eksploatacją wód za pomocą ujęć znajdujących się na 
terenie Swarzędza. 

Lokalny świat fauny i flory jest reprezentowany przez typowe gatunki nizinne, nie stwierdzo-
no występowania tu przedstawicieli gatunków chronionych. W granicach opracowania nie 
występują obszarowe ani punktowe formy ochrony przyrody.  

Zagrożenia środowiska przyrodniczego 

Analizowany obszar znajduje się poza zasięgiem bezpośredniego zagrożenia powodziowe-
go, nie występują tu tereny narażone na osuwanie się mas ziemnych ani wyznaczone tereny 
i obszary górnicze. Przy obecnym użytkowaniu przedmiotowego obszaru może dochodzić do 
postępującej degradacji pokrywy glebowej (w wyniku stosowania nadmiernej ilości środków 
chemicznych, niewłaściwych zabiegów agrotechnicznych). Wytworzone w ten sposób zanie-
czyszczenia mogą przenikać zarówno do wód powierzchniowych jak też infiltrować do przy-
powierzchniowych warstw wodonośnych. Zagrożeniem dla funkcjonowania oraz jakości wód 
rzeki Michałówki są składowane w jej otoczeniu materiały budowlane, które stanowią barierę 
przerywającą niekiedy jej ciągłość.  

Przewiduje się, iż w przypadku utrzymania się braku miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na tym obszarze wyżej wspomniane negatywne zjawiska mogą przybierać 
na sile. Dodatkowym zagrożeniem może stać się niekontrolowany rozwój zabudowy na tere-
nach otwartych, który może negatywnie oddziaływać na lokalne warunki infiltracyjne, ład 
przestrzenny i odczucia estetyczne mieszkańców. 

Przewidywane skutki wpływu realizacji ustaleń projektu planu na poszczególne kom-
ponenty środowiska przyrodniczego 

Ustalenia zawarte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sta-
nowią kompromisowe rozwiązania pomiędzy potrzebami wynikającymi z zasad ochrony śro-
dowiska oraz z postępującego rozwoju społeczno – gospodarczego niniejszego obszaru. Na 
skutek realizacji zapisów w nim zawartych, w odniesieniu do lokalnego środowiska przyrod-
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niczego, przewiduje się wystąpienie zmian zarówno o charakterze pozytywnym jak i nega-
tywnym. Prognozowane niekorzystne zmiany będą wynikać przede wszystkim ze wzrostu 
zainwestowania na przedmiotowym obszarze. Jako możliwe negatywne skutki realizacji 
ustaleń planu wyróżnia się: ograniczenie terenów otwartych, wzrost uciążliwości akustycz-
nych zarówno w trakcie prac budowlanych jak i na etapie funkcjonowania inwestycji, zmniej-
szenie powierzchni biologicznie czynnej. Szczegółowa analiza potencjalnych zagrożeń wy-
kazała, iż w wyniku realizacji ustaleń zawartych w projekcie planu nie dojdzie do niekorzyst-
nych oddziaływań na cele i przedmiot ochrony najbliżej położonego obszaru Natura 2000 
Dolina Cybiny (PLH300038). 

Propozycja rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 
negatywnych zjawisk oddziałujących na środowisko wynikających z realizacji ustaleń 
projektu planu 

W opracowaniu zwrócono uwagę, iż w projekcie planu znajdują się ustalenia mające na celu 
zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych zjawisk oddziałują-
cych na środowisko przyrodnicze. Respektowanie tych zapisów powinno zapewnić w stopniu 
wystarczającym zapobieganie i zmniejszanie niekorzystnego oddziaływania na środowisko 
przyrodnicze. Ewentualne pojawiające się zagrożenia dla środowiska przyrodniczego miesz-
czą się w kategorii strat nieuniknionych, które będą wynikiem zwiększonego zainwestowania 
na analizowanym terenie. 

Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnoto-
wym i krajowym 

W prognozie przedstawiono cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynaro-
dowym, wspólnotowym i krajowym, które są istotne z punktu widzenia ochrony środowiska 
na przedmiotowym obszarze. Przeanalizowano takie dokumenty jak Protokół z Kioto (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 203, poz. 1684); Konwencja o różnorodności biologicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 
184, poz. 1532); Wersja skonsolidowana traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. 
c 83 z 30.03.2010); Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009 - 2012 z perspektywą do 
roku 2012. W trakcie analiz udowodniono, iż projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego odnosi się do celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu mię-
dzynarodowym, wspólnotowym i krajowym. 

Propozycje rozwiązań alternatywnych w stosunku do tych zawartych w projekcie pla-
nu 

Projekt miejscowego planu zakłada wzrost intensywności zagospodarowania przedmiotowe-
go obszaru, co z kolei stanowi kontynuację polityki przestrzennej określonej w Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz. W toku prac pro-
jektowych przeanalizowane zostały różne warianty rozwiązań przestrzennych, spośród nich 
wybrano najkorzystniejsze z punktu widzenia dotychczasowych kierunków polityki prze-
strzennej oraz specyfiki lokalnych uwarunkowań przyrodniczych. Nie wskazuje się na roz-
wiązania alternatywne w stosunku do kierunków i form zagospodarowania przestrzennego 
zaproponowanych w projekcie planu. 

 


