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1. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO 
DOKUMENTU ORAZ JEGO POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI 

 
Przedmiotem oceny zawartej w niniejszej prognozie są ustalenia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na 
terenie działek o numerach ewidencyjnych: 276/14, 276/79 i 276/80 . Omawiany 
projekt planu zawiera ustalenia, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu 
jest m.in.: 

 wyznaczenie nowych funkcji dla terenu objętego planem, przy jednoczesnej 
ochronie interesów publicznych i lokalnych; 

 określenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenów; 
 ustalenie zasad obsługi komunikacyjnej, w tym wyznaczenie przebiegu 

nowych dróg wynikających z nowego sposobu zagospodarowania terenu. 
Przedmiotem ustaleń planu są: 
 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu 

symbolami 1MN, 2MN; 
 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej 

oznaczony na rysunku planu symbolem MN/U;  
 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług zdrowia oznaczony na 

rysunku planu symbolem MN/UZ; 
 tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone na rysunku planu 

symbolami 1MW, 2MW, 3MW, 4MW;  
 teren usług oświaty oznaczony na rysunku planu symbolem UO;  
 tereny zieleni izolacyjnej oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZI, 2ZI; 
 teren drogi publicznej dojazdowej oznaczony na rysunku planu symbolem KDD; 
 tereny dróg wewnętrznych oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDW, 

2KDW, 3KDW. 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko prognoza oddziaływania na środowisko: 
1) zawiera: 

a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz 
jego powiązaniach z innymi dokumentami, 

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej 
przeprowadzania, 

d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 

2) określa, analizuje i ocenia: 
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a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku 
braku realizacji projektowanego dokumentu, 

b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 
oddziaływaniem, 

c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów 
podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody, 

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

e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i 
przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a 
także na środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, 
zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, 
zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne z uwzględnieniem zależności 
między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy; 

3) przedstawia: 
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być 
rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i 
przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, 

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

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będący przedmiotem prognozy 
został wykonany w powiązaniu z ustaleniami obowiązującego Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las. 
 
2. INFORMACJE O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZĄDZENIU 

PROGNOZY. 
 

Procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przebiegała 
równolegle do toku tworzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, będącego przedmiotem opracowania. 

Pierwszym etapem była inwentaryzacja urbanistyczna obszarów objętych 
planem. Dokonano wizji terenu oraz analizy materiałów przedstawiających stan 
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istniejący (w tym: zdjęcia satelitarne, lotnicze, mapy), aby jak najbardziej 
szczegółowego scharakteryzować dane tereny, ich środowisko przyrodnicze oraz 
powiązania z otoczeniem. 

Następnie zapoznano się z dokumentami strategicznymi przedstawiającymi 
uwarunkowania danych obszarów (w tym także środowiskowe) oraz zalecany 
kierunek rozwoju przestrzennego. W celu scharakteryzowania i oceny stanu 
środowiska (oraz poszczególnych jego elementów) posłużono się także innymi 
opracowaniami, raportami o stanie środowiska, a także danymi odnoszącymi się 
bezpośrednio lub, w przypadku ich braku, pośrednio do danych terenów. Dzięki 
opisom środowiska wykraczającym poza granice opracowania można uzyskać 
informacje o powiązaniach badanych obszarów z regionalnym i krajowym systemem 
środowiska przyrodniczego, co jest pomocne w określeniu ponadlokalnego 
znaczenia poszczególnych elementów środowiska na terenach objętych 
opracowaniem. 

W przedstawionej prognozie wykorzystano między innymi następujące źródła 
(w tym internetowe) oraz akty prawne: 

 Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zmianami); 

 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 ze zmianami); 
 Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 poz. 627 ze zmianami); 
 Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny 

wpływu niektórych planów i programów na środowisko; 
 Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016; 
 Kondracki J., 1994: Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne, 

Wyd. Naukowe PWN, Warszawa; 
 Ewidencja gruntów i budynków Gminy Suchy Las; 
 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2012, Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu; 
 Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las; 
 Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2013, 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu; 
 http://www.psh.gov.pl/ – Państwowa Służba Hydrogeologiczna; 
 www.geoportal.gov.pl – Geoportal; 
 http://www.poznan.pios.gov.pl – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Poznaniu; 
 Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych; 
 Mapy hydrograficzne dla obszaru Polski. 
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3. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY 
SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 
ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA. 

 
Według art. 10 ust. 2 Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego  

i Rady w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko 
państwa członkowskie Unii Europejskiej (w tym Polska) monitorują znaczący wpływ 
na środowisko, wynikający z realizacji planów i programów, aby między innymi, 
określić na wczesnym etapie nieprzewidziane niepożądany wpływ oraz aby mieć 
możliwość podjęcia odpowiedniego działania naprawczego.  

Monitoring skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu  
w zakresie oddziaływania na środowisko polegał będzie m.in. na analizie i ocenie 
poszczególnych komponentów środowiska w oparciu o wyniki pomiarów uzyskanych  
w ramach państwowego monitoringu środowiska lub w ramach indywidualnych 
zamówień, na kontroli i ocenie zgodności wyposażenia terenu w infrastrukturę 
techniczną z ustaleniami przyjętego dokumentu. 

Wpływ ustaleń projektu planu, który jest przedmiotem opracowania, na 
środowisko przyrodnicze w zakresie: jakości poszczególnych elementów 
przyrodniczych, dotrzymywania standardów jakości środowiska, obszarów 
występowania przekroczeń, występujących zmian jakości elementów przyrodniczych  
i przyczyn tych zmian kontrolowany będzie w ramach systemu Państwowego 
Monitoringu Środowiska. Wyniki prowadzonego monitoringu prezentowane będą 
corocznie w Raportach o stanie środowiska, wydawanych w formie ogólnodostępnej 
publikacji, ale źródłami danych w tym zakresie mogą też być: Wojewódzka Baza 
Danych (prowadzona przez Marszałka Województwa), źródła administracyjne 
wynikające  z obowiązków sprawozdawczych lub zapisów ustawowych (decyzje, 
zezwolenia, pozwolenia) czy badania statystyczne Głównego Urzędu 
Statystycznego. Wyniki pomiarów uzyskanych w ramach państwowego monitoringu 
środowiska muszą odnosić się do obszaru objętego planem. 

Ustawa Prawo ochrony środowiska wskazuje, że badania monitoringowe 
prowadzi się z równoczesnym wykorzystaniem  i rejestracją danych przestrzennych. 
Z tego względu ocena zmian zachodzących w środowisku omawianego obszaru 
może być oparta również na okresowym przeglądzie i rejestracji zmian w 
zagospodarowaniu przestrzennym tych obszarów prowadzonych przez gminę. 

Za najistotniejsze z punktu widzenia ochrony środowiska, należy uznać 
monitorowanie w zakresie ochrony powietrza (stosowania paliw charakteryzujących 
się niskimi wskaźnikami emisyjnymi – raz na dwa lata), oraz monitorowanie w 
zakresie jakości stanu wód podziemnych – raz na dwa lata). 

Po okresowym zebraniu danych, należy poddać je wnikliwej analizie i w przypadku 
stwierdzenia przejawów ewentualnych, niekorzystnych zmian środowiska 
przedsięwziąć stosowne działania zapobiegające, lub kompensujące niekorzystne 
tendencje. 
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4. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA 
ŚRODOWISKO 

 
Obszar objęty planem położony jest w północnej części powiatu poznańskiego.  

(w odległości ok. 200 km. od najbliższej granicy państwa), nie ma podstaw do 
prognozowania dalekosiężnych, transgranicznych  oddziaływań. Nie projektuje się tu 
też funkcji zmieniających warunki siedliskowe i gruntowo-wodne na tak dużą skalę. 
Wobec powyższego nie zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia 
transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

 
5. ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY TEGO 
STANU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTU PLANU 
 
5.1. Położenie geograficzne. 
 

Gmina Suchy Las położona jest w środkowo-zachodniej Polsce w 
województwie wielkopolskim. Jest jedną z siedemnastu gmin powiatu poznańskiego. 
Od północy graniczy z gminą Oborniki, od południa z miastem Poznań, od zachodu z 
gminą Rokietnica, oraz od wschodu, przez rzekę Wartę, z gminami Czerwonak i 
Murowana Goślina. Przez obszar gminy przebiega droga krajowa nr 11 a także 
znajduje się część Zachodniej Obwodnicy Poznania (drogi ekspresowej S11) oraz 
ważna linia kolejowa nr 354 relacji Poznań-Piła. Ponad połowę powierzchni gminy 
zajmuje teren zamknięty – poligon wojskowy „Biedrusko”. Na terenie gminy Suchy 
Las zlokalizowane jest Składowisko Odpadów Komunalnych Miasta Poznania. 

Według regionalizacji fizycznogeograficznej Polski Kondrackiego (1994) 
gmina Suchy Las należy do podprowincji Pojezierza Południowobałtyckie, 
makroregionu Pojezierze Wielkopolskie oraz dwóch mezoregionów: w części 
zachodniej – Pojezierze Poznańskie, a w części wschodniej – Poznański Przełom 
Warty. Biorąc pod uwagę geobotaniczny podział Polski według Matuszkiewicza 
(1993) gmina Suchy Las należy w większości do działu Brandenbursko-
Wielkopolskiego, krainy Notecko-Lubuskiej, okręgu Poznańskiego i podokręgu 
Chludnowskiego. 

Powierzchnia gminy Suchy Las wynosi ponad 11,5 tys. ha. Według danych 
Głównego Urzędu Statystycznego liczba osób faktycznie mieszkających w gminie 
Suchy Las na koniec 2010 r. wyniosła 15 132 i zwiększyła się o 1% w stosunku do 
tej liczby z 30 czerwca tego samego roku, czyli w ciągu pół roku (BDL GUS). 

Z uwagi na znaczną powierzchnię gminy zajętą przez poligon „Biedrusko”, jej 
lesistość jest na wysokim poziomie. Pozostała część gminy to głównie tereny rolnicze 
oraz zurbanizowane: mieszkaniowe, usługowe, produkcyjne lub komunikacji (Ryc. 1). 
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Ryc. 1. Struktura użytkowania gruntów na obszarze gminy Suchy Las w 2005 r.  

 (Źródło: Program Ochrony Środowiska dla gminy Suchy Las)  
5.2. Charakterystyka środowiska przyrodniczego 
 

Według podziału morfologicznego Wielkopolski B. Krygowskiego, gmina leży 
na obszarze Wysoczyzny Poznańskiej w obrębie tzw. Pagórków Poznańskich. 

Rzeźba gminy jest urozmaicona poprzez liczne wzniesienia, obniżenia, m.in. 
wyraźną krawędź doliny Warty na wschodzie oraz fragmenty płytkich dolin rzeki 
Samicy. Najniżej położone obszary znajdują się w okolicach Jeziora Glinnowieckiego 
– 67,2 m n.p.m. Wschodnią część gminy zajmuje przełomowa dolina Warty z dolinką 
boczną Jez. Glinnowieckiego, północno-zachodnią i skrawek południowo-zachodni 
stanowi dolina Samicy Kierskiej z dolinką poboczną Tymienicy w kierunku Chludowa. 
Pagórki morenowe zajmują centralną część gminy łącznie z wysoczyzną morenową 
falistą i pagórkowatą. Fragmentarycznie, w rejonie Suchego Lasu płaskie tereny 
zajmują piaszczyste sandry. 
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Ryc. 2. Fragment mapy geomorfologicznej niziny Wielkopolsko-Kujawskiej 
             pod redakcją B. Krygowskiego dla obszaru gminy Suchy Las i okolic 

  
Głównymi rzekami na obszarze gminy są rzeka Warta (wzdłuż wschodniej 

granicy gminy) oraz Samica Kierska (przy zachodniej granicy). Z pozostałych cieków 
wodnych najważniejszy to Potok Glinnowiecki przepływający przez teren poligonu 
wojskowego. Cały obszar gminy należy do zlewni rzeki Warty. Większymi jeziorami w 
gminie są: Jezioro Glinnowieckie, Chludowskie oraz Golęczewskie. Występuje na 
nich eutrofizacja oraz są otoczone zabagnieniami. 

Obszar gminy leży w strefie najniższych odpływów w Polsce, które są 
wynikiem niedoboru opadów oraz małej zdolności retencyjnej obszaru. 

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 
Poznaniu zamieszczono wyniki badań Jednolitych Części Wód Płynących (JCWP) w 
2012 r. i 2013 r. Na terenie gminy Suchy Las oraz w jej najbliższej okolicy 
zlokalizowane są następujące JCWP, dla których prowadzono badanie: 

 JCWP Warta od Różanego Potoku do Dopływu z Uchorowa (badanie z 2013 
r.), 

 JCWP Warta od Dopływu z Uchorowa do Wełny (badanie z 2012 r.). 
W przypadku JCWP Warta od Dopływu z Uchorowa do Wełny klasę 

elementów biologicznych określono na IV, klasę elementów hydromorfologicznych – 
II, klasę elementów fizykochemicznych jako poniżej potencjału dobrego, oraz stan 
ekologiczny – słaby. Badania stanu chemicznego wykazały przekroczenie stężeń 
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średniorocznych i maksymalnych, a ogólnie stan jakości wód tej JCWP oznaczono 
jako zły. W ocenie stanu wód płynących w punktach pomiarowo-kontrolnych za rok 
2012 (WIOŚ w Poznaniu) w punkcie zlokalizowanym w miejscowości Oborniki 
określono dla Warty klasę elementów fizykochemicznych jako poniżej potencjału 
dobrego, natomiast stan chemiczny – poniżej stanu dobrego. 

JCWP Warta od Różanego Potoku do Dopływu z Uchorowa badano w 
miejscowości Mściszewo. Klasę elementów fizykochemicznych określono na II, a 
klasę elementów chemicznych na stan dobry. 

W 2009 r. wykonano badania osadów na dnie rzeki Warty na odcinku od 
Prosny do Wełny. W osadach zatrzymywana jest większość potencjalnie szkodliwych 
metali i związków organicznych trafiających do wód powierzchniowych. Zakresem 
badań objęte były: 

 21 pierwiastki – srebro, arsen, bar, chrom, cynk, fosfor, kadm, kobalt, magnez, 
mangan, miedź, nikiel, ołów, rtęć, siarkę, srebro, stront, wapń, wanad, węgiel 
organiczny, żelazo (oznaczenia wykonywane od 1990 roku); 

 3 rodzaje trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO): wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne (WWA), polichlorowane bifenyle (PCB), pestycydy 
chloroorganiczne. 
Do oceny jakości osadów w rzece Warcie wykorzystano również wskaźniki 

fizyko-chemiczne. 
Na potrzeby monitoringu, ocena jakości osadów dennych wykonywana była w 

oparciu o kryteria geochemiczne, kryteria zawarte w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów oraz stężeń substancji, 
które powodują, że urobek jest zanieczyszczony (Dz. U. nr 55 poz. 498 – uchylone 
dnia 23.01.2013 r.) oraz, do oceny ekotoksykologicznej – wartości PEL (ang. 
Probable Effects Levels) określające zawartość pierwiastka, powyżej której często 
obserwowany jest szkodliwy wpływ zanieczyszczonych osadów na organizmy wodne. 
Osady wodne rzeki Warty na odcinku od Prosny do Wełny w 2009 r. według 
kryteriów zawartych w ww. rozporządzeniu oznaczono jako niezanieczyszczone, pod 
względem geochemicznym jako osady niezanieczyszczone, a pod względem 
wartości PEL jako osady sporadycznie szkodliwie oddziaływujące na organizmy 
żywe. 

W roku 2004 wyznaczono na terenie województwa wielkopolskiego 
osiemnaście jednolitych części wód podziemnych (JCWPd). Gmina Suchy Las 
należy w całości do JCWPd nr 62 (Ryc. 3). W 2013 r. opublikowano  ocenę jakości 
wód podziemnych w punktach pomiarowych w ramach monitoringu operacyjnego 
stanu chemicznego wód podziemnych w 2013 r. /wg badań PIG/. Badania 
przeprowadzano w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 
2008 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych. Badanie 
dotyczyło oceny wskaźników takich jak: odczyn, temperatura, przewodność 
elektrolityczna, tlen rozpuszczony, ogólny węgiel organiczny oraz wskaźników 
nieorganicznych takich jak: amoniak, antymon, arsen, azotany, azotyny, bor, bar, 
beryl, chlorki, chrom, cyjanki, cynk, fluorki, fosforany, glin, kadm, kobalt, magnez, 
molibden, mangan, miedź, nikiel, ołów, potas, rtęć, selen, siarczany, sód, srebro, 
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tytan, wapń, wodorowęglany, fenole, żelazo. Na obszarze JCWPd nr 62 znajdowały 
się dwadzieścia cztery punkty kontrolne. W jednym punkcie określono klasę jakości 
wód jako II, w dziewiętnastu – III, w trzech – IV oraz w jednym – V. Najbliżej gminy 
Suchy Las zlokalizowany był punkt w miejscowości Nieczajna w gminie Oborniki. Na 
tym stanowisku określono klasę jakości wód jako III. 

W 2012 r. Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie na podstawie 
wyników monitoringu diagnostycznego i operacyjnego dokonał oceny stanu 
chemicznego i ilościowego JCWPd na obszarze całego kraju. Ocena stanu 
chemicznego polegała na łączeniu wyników oznaczeń poszczególnych badanych 
wskaźników fizykochemicznych dla obszaru całej JCWPd. Stan chemiczny JCWPd 
nr 62 określono jako dobry. Stan ilościowy oceniano według metody eksperckiej 
polegającej na porównywaniu średnich wieloletnich poborów rzeczywistych z ujęć 
wód podziemnych. Tak jak dla całego województwa wielkopolskiego, wyniki wskazały 
dobry stan ilościowy JCWPd, do której należy obszar gminy Suchy Las. 
 
Ryc. 3. Lokalizacja jednolitej części wód podziemnych nr 62 

  (Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowa Służba Hydrogeologiczna) 
 

Obszar gminy Suchy Las znajduje się poza Głównymi Zbiornikami Wód 
Podziemnych. 

Gmina Suchy Las znajduje się w obszarze dorzecza Odry. Zgodnie z zapisami 
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza została przeprowadzona 
analiza, której celem była identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych 
na wody ocena wpływu działalności człowieka na środowisko wodne. Wykorzystano 
do tego celu m.in. dane gromadzone w jednostkach administracyjnych w zakresie 
użytkowania wód, w tym pobory wody, zrzuty ścieków komunalnych i przemysłowych, 
wielkość nawożenia, hodowlę zwierząt. Ponadto zostały wzięte pod uwagę dane z 
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monitoringu wód w zakresie poszczególnych wskaźników fizykochemicznych, 
biologicznych i hydromorfologicznych. Wśród zaobserwowanych rodzajów presji na 
obszarze dorzecza Odry można wskazać: 
 punktowe źródła zanieczyszczeń: 

 zrzuty ścieków komunalnych i przemysłowych, 
 działalność górniczą, 
 składowiska odpadów, 
 przypadkowe skażenia środowiska gruntowo-wodnego (zidentyfikowane 

zagrożenia nadzwyczajne – wg raportów o stanie środowiska WIOŚ); 
 zanieczyszczenia obszarowe: 

 działalność rolnicza, zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych, 
 zrzuty ścieków komunalnych z terenów nieobjętych kanalizacją; 

 oddziaływania wywierane na ilościowy stan wód – pobory wód powierzchniowych 
i podziemnych; 

Uzyskane informacje dotyczące identyfikacji znaczących oddziaływań 
antropogenicznych, oceny stanu wód wraz z prognozą rozwoju pomocne są przy 
ocenie ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych. 

Położenie w obszarze przejściowym ścierania się wpływów klimatu morskiego 
i kontynentalnego powoduje wielką zmienność i krótkotrwałość jednego typu pogody. 

Wiatry, najczęściej z kierunków zachodnich, wieją z bardzo dużą prędkością. 
Duży jest także udział wiatrów wschodnich i południowo-wschodnich. Najrzadziej 
natomiast z kierunków północnego i północno-wschodniego. W ciągu roku 
występowanie wiatrów o maksymalnych prędkościach zaznacza się głównie zimą, a 
także dość często wiosną i jesienią. 

Temperatura – jedno maksimum temperatury występuje w lipcu a minimum w 
styczniu. Największe różnice w średnich temperaturach miesięcznych zaznaczają się 
w okresie wiosny i jesieni. Dni przymrozkowe notuje się już we wrześniu, przy 
stopniowym, powolnym wzroście ich liczby do grudnia. 

Opad średni roczny dla omawianego terenu wynosi 500 mm. Maksymalne 
opady występują w okresie letnim, głównie w lipcu, minimalne przypadają na 
wrzesień oraz kwiecień. Ilość opadów półrocza letniego jest większa od półrocza 
zimowego. Okresy posuszne oraz nadmiernie wilgotne uwarunkowane są 
panującymi nad danym terytorium układami atmosferycznymi. Opady śnieżne 
występują w dużej zmienności. Pierwszy opad śniegu pojawia się zazwyczaj między 
25.X a 25.XI, a ostatnie opady śniegu wiosną występują od 11.III do 21.IV. Pokrywa 
śnieżna w poszczególnych latach i miesiącach jest bardzo zmienna. Tylko styczeń i 
luty mają zwykle pokrywę śnieżną przez wszystkie dni. 

 
W latach 2008, 2010, 2011 i 2012 w ośmiu posterunkach na terenie powiatu 

poznańskiego i miasta Poznania badano depozycję zanieczyszczeń z powietrza na 
powierzchnię ziemi. Jeden z posterunków zlokalizowany był w Suchym Lesie. 
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Tab. 1. Depozycja zanieczyszczeń na powierzchnię ziemi w Suchym Lesie w latach 2008-
2012 

Rok 
Objętość 
opadu/rok Odczyn 

Przewodnictwo 
elektrolityczne 

właściwe 
Siarczany Azotany Ołów Miedź Cynk 

dm3 pH μS/cm mg/m2 mg/m2 mg/m2 mg/m2 mg/m2 
2008 29,9 6,6 60,5 945 642 1,35 1,91 24,8 
2010 54,0 6,8 59,0 981 634 1,42 1,49 18,2 
2011 30,1 7,1 55,8 854 597 1,39 1,25 17,8 
2012 44,8 7,1 69,0 876 601 1,18 1,30 18,0 

(Źródło: Raporty o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku: 2008, 2010, 2011, 2012) 
 
Porównując wyniki dla tych czterech lat można zauważyć nierównomierną 

objętość opadów (najwięcej w 2010 r. a najmniej w 2008 r.). Odczyn wzrósł z 6,6 
(2008 r.) do 7,1 (2011 r. i 2012 r.). Od 2008 r. do 2011 r. przewodnictwo 
elektrolityczne systematycznie się zmniejszało (w sumie o 4,7 μS/cm), jednak w 
2012 r. wyniosło dużo więcej niż w poprzednich latach. W porównaniu z 2008 r. 
stężenia związków chemicznych i pierwiastków zmniejszyło się jednak nie jest to 
systematyczny spadek. 

Największe emisje hałasu na obszarze gminy Suchy Las dotyczą drogi 
krajowej nr 11, odcinka drogi ekspresowej S11 (potencjalnie), a także linii kolejowej 
nr 354 relacji Poznań-Piła. 

W 2010 r. przeprowadzono badania hałasu na drodze krajowej nr 11. W 
gminie Suchy Las zlokalizowano dwa punkty pomiarowe – w Chludowie i Suchym 
Lesie. Punkty sytuowano w odległości 10 m i 20 m od krawędzi jezdni. Wyniki 
przedstawia Tab. 2. 
 
Tab. 2. Wyniki pomiarów poziomu hałasu i natężenia ruchu pojazdów prowadzonych 
            przez zarządzającego w otoczeniu drogi krajowej nr 11 w roku 2010 
Kilometr 

drogi Miejscowość 
Odległość punktu 

pomiarowego 
od drogi 

Równoważny poziom 
hałasu (dB) 

Natężenie ruchu 
pojazdów na godzinę 

Pora 
dzienna 

Pora 
nocna 

Pora 
dzienna 

Pora 
nocna 

261+322 Chludowo 10 m 72,5 70,0 898 264 20 m 68,4 64,8 
270+754 Suchy Las 10 m 68,0 66,1 1230 240 20 m 64,5 61,5 
(Źródło: Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2010) 
 

Przy założeniu dopuszczalnego poziomu hałasu w porze dziennej 61 dB i w 
porze nocnej 56 dB, we wszystkich badanych punktach, niezależnie od pory i 
odległości od punktu pomiarowego, przekroczone zostały limity hałasu (od 3,5 do 
11,5 dB w porze dziennej oraz od 5,5 do 14 dB w porze nocnej). 

W 2008 r. wykonano badania poziomu hałasu kolejowego na linii kolejowej 
nr 354. W gminie Suchy Las znajdował się jeden punktu pomiarowy, w miejscowości 
Chludowo, ul. Nad torem 15. Odległość tego punktu od linii kolejowej wynosiła ponad 
50 m. Zmierzony poziom hałasu wyniósł 50,7+/-2,64 dB w porze dziennej oraz 
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50,8+/-2,66 w porze nocnej przy średniej prędkości pociągów od 30 do 45 km/h. 
Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie „budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi 
na pobyt ludzi powinien być wznoszony poza zasięgiem zagrożeń i uciążliwości 
określonych w przepisach odrębnych, przy czym dopuszcza się wznoszenia 
budynków w tym zasięgu pod warunkiem zastosowania środków technicznych 
zmniejszających uciążliwości poniżej poziomu ustalonego w tych przepisach bądź 
zwiększających odporność budynku na te zagrożenia i uciążliwości, jeżeli nie jest to 
sprzeczne z warunkami ustalonymi dla obszarów ograniczonego użytkowania, 
określonych w przepisach odrębnych”. Do uciążliwości zalicza się m.in. hałas 
i drgania (wibracje). Zmniejszenie uciążliwości ul. Obornickiej oraz linii kolejowej nr 
354 może nastąpić poprzez zastosowanie środków technicznych takich jak m.in. 
ekrany przeciwhałasowe, zieleń izolacyjna, przegrody o odpowiedniej izolacyjności 
w pomieszczeniach oraz pozostałe urządzenia zmniejszające uciążliwości wywołane 
ruchem samochodowym i kolejowym. 

Na terenie gminy Suchy Las lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się 
następujące formy ochrony przyrody: 

Rezerwat przyrody „Gogulec” 
Rezerwat położony jest w centralnej części gminy w obrębie geodezyjnym 

Biedrusko. Obejmuje on obszar o powierzchni 5,29 ha. Występowało tu śródleśne 
Jezioro Gogulec wraz z przyległym torfowiskiem przejściowym. Jezioro uległo 
całkowitemu zanikowi, a pozostałe torfowisko zostało objęte rezerwatem. Jest 
miejscem występowania wielu gatunków flory i fauny w tym m.in.: grążel żółty i 
rosiczka okrągłolistna. 

Rezerwat „Meteoryt Morasko” 
Rezerwat ten znajduje się w północnej części miasta Poznań i sąsiaduje z 

gminą Suchy Las. Został utworzony w 1976 roku na terenie o powierzchni ok. 55 ha. 
Obejmuje on m.in. obszar powstałych po upadku meteorytu kraterów. Znajdują się 
one w lesie dębowo-grabowym z fragmentami łęgu wiązowo-jesionowego oraz 
dąbrowy świetlistej, boru i olsu. Spośród gatunków chronionych roślin w rezerwacie 
występują: lilia złoto głów, kopytnik pospolity i rogatek krótkoszyjkowy. Spośród 
zwierząt objętych ochroną występuje tutaj lelek kozodój. Rezerwat obejmuje również 
najwyższe wzniesienie w Wielkopolsce – Górę Moraską (154 m n.p.m.). 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 „Biedrusko” 
[PLH300001] 

Obszar ten został wyznaczony w celu ochrony siedlisk. Obejmuje teren 
poligonu Biedrusko, bez zabudowań miejscowości Biedrusko. Położony jest w 
bliskim sąsiedztwie Poznania (na północ od tego miasta) nad rzeką Wartą, w 
przeważającej części na jej lewym brzegu (Ryc. 4). Pod względem budowy 
geomorfologicznej można tu wyodrębnić trzy główne jednostki: pagórki moreny 
czołowej (w południowej części), wysoczyzna morenowa falista i pagórkowata (w 
środkowej – obejmuje największy obszar), Poznański Przełom Warty (na wschodzie i 
północnym wschodzie). Wody płynące na obszarze Natura 2000 to niewielkie cieki 
wodne dopływające do rzeki Warty. Cechą obszaru jest sieć licznych rowów z 
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okresowo zanikającą wodą. Na analizowanych terenach znajdują się także małe lub 
średniej wielkości jeziora, starorzecza, oraz drobne oczka wodne w bezodpływowych 
zagłębieniach. Na większości zbiorników wód stojących występuje proces 
eutrofizacji. W zachodniej części obszaru znajduje się rezerwat przyrody "Gogulec". 

Największą część obszaru (ponad 62%) zajmują lasy. Są to przeważnie 
kompleksy grądowe i kompleksy kwaśnych dąbrów oraz zbiorowisk łęgowych i 
olsowych (w obniżeniach terenu). Dolina Warty to obszar potencjalnie przynależny 
do łęgów topolowych i wierzbowych oraz łęgu dębowo-wiązowo-jesionowego. Tego 
typu lasy zostały jednak przeważnie zniszczone, a ich siedliska częściowo 
obsadzone sosną. Dobrze zachowane fragmenty łęgów zboczowych zachowały się w 
parku podworskim w Radojewie. Pas przykorytowy Warty zajmują wikliny 
nadrzeczne. Roślinność centralnej części poligonu obfituje w płaty muraw 
psammofilnych, znacznie rzadsze murawy kserotermiczne. Łączna powierzchnia 
zajęta przez murawy zajmuje prawie 18% powierzchni obszaru. Ponad 11% to 
różnego typu zarośla oraz stopniowo regenerujące lasy. Występują one w 
kompleksie przestrzennym z fragmentarycznie wykształconymi psiarami oraz łąkami 
ziołoroślowymi. 

Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Samicy” [PLB300013] 
Obszar objęty tą formą ochrony przyrody chroni tereny w doliny Samicy. 

Znajduje się na pograniczy trzech gmin i miasta Poznań, z których jedna to gmina 
Suchy Las (Ryc. 4). Obszar chroniony zlokalizowany jest w zachodnim fragmencie 
tej gminy. W krajobrazie doliny dominują pola uprawne, które zajmują 50% 
powierzchni obszaru a także siedliska łąkowe. W bezpośrednim sąsiedztwie rzeki 
znajdują się wilgotne łąki, trzcinowiska oraz naturalne i sztuczne oczka wodne. 
Spośród kompleksów leśnych, najwięcej jest lasów iglastych (około 9% obszaru). 
Występują także bory mieszane oraz lasy liściaste (fragmenty dąbrów, grądów i 
olsów). W południowej części doliny znajduje się jezioro Kierskie Małe o powierzchni 
34 ha i średniej głębokości 1,4 m. Pomiędzy miejscowościami Objezierze i 
Chrustowo znajduje się kompleks stawów rybnych o powierzchni ok. 150 ha oraz 
zbiorniki powstałe w wyniku eksploatacji wapna łąkowego i torfu. Dolina Samicy jest 
jednym z dziesięciu miejsc w Polsce występowania ptaka bączka. 

Obszar chronionego krajobrazu w obrębie Biedruska 
Decyzją Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2001 roku, dla Obszaru Chronionego 

Krajobrazu „Biedrusko” przeznaczono łączną powierzchnię 7266,9 ha. W granicach 
gminy obejmuje on w większości poligon wojskowy. Jest to wyjątkowo malowniczy 
obszar o niesłychanie ciekawej faunie i florze, a ze względu na bliskość Poznania 
pełni funkcję „zielonych płuc miasta”. Większa część lasów gminy Suchy Las 
położona jest w tym obszarze chronionego krajobrazu. Są to różnowiekowe 
drzewostany, na różnych siedliskach, ale przeważające to siedliska lasu mieszanego 
świeżego z drzewostanami sosnowymi lub dębowymi. Znaczne powierzchnie zajmują 
też siedliska boru mieszanego świeżego z monokulturą sosny lub lasu świeżego z 
różnorodnym drzewostanem: dębami, sosną, grabem. Na Obszarze Chronionego 
Krajobrazu w rejonie Biedruska stwierdzono miejsca występowania rzadkich i 
chronionych gatunków fauny m.in.: ryby złotawej - strzebli błotnej, oraz ptaków: 
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żurawia, czapli siwej, łabędzia niemego, dzięcioła średniego, zimorodka, remiza, kani 
rdzawej, kani czarnej. 

Obszar chronionego krajobrazu Samicy Kierskiej 
Obszar ten znajduje się w gminie Suchy Las przy granicy z gminą Rokietnica. 

Jego powierzchnia wynosi blisko 380 ha. Zlokalizowany jest on w dolinie rzeki 
Samicy, gdzie występują użytki rolne, lasy oraz zadrzewienia śródpolne z oczkami 
wodnymi. Rzeźba terenu jest zróżnicowana, cały teren jest pofałdowany. Wschodnią 
granicę obszaru stanowi droga powiatowa nr 2061. Przez obszar przebiega 
Transwielkopolska Trasa Rowerowa. 

Pawłowicko-Sobocki obszar chronionego krajobrazu 
Obszar chronionego krajobrazu znajduje się na terenie gminy Rokietnica w 

sąsiedztwie gminy Suchy Las. Obejmuje swym zasięgiem około 1150 ha. Został 
wyznaczony w 2000 r. Jest on zróżnicowany pod względem ukształtowania terenu. 
Zlokalizowane są tam wartościowe kompleksy leśne (głównie mieszane) oraz 
znajduje się dziewiętnaście lęgowych gatunków ptaków, w tym ptak bączek. Ponad 
pięć z tych gatunków zawarte jest w Polskiej Czerwonej Książce Zwierząt. 
 
Ryc. 4. Lokalizacja obszarów Natura 2000: Dolina Samicy i Biedrusko 

  
(Źródło: Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000) 
 
5.3. Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w 

przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu. 
 

Analizowany obszar położony jest w miejscowości Złotniki w rejonie  
ul. Łagiewnickiej. Obejmuje działki o powierzchni ok. 10,14 ha. Przeznaczenie terenu 
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zgodne jest z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Suchy Las. 

Teren objęty projektem planu jest w części wykorzystywany jako baza 
magazynowa dla prowadzonej działalności w zakresie budownictwa drogowego. 
Część niezagospodarowana porośnięta jest zielenią niską i wysoką głównie w 
postaci robinii, jesionów, topoli i wierzb.  Od północy obszar opracowania graniczy z 
ul. Łagiewnicką (drogą gminną). Od południa i wschodu graniczy z terenem na 
którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  
w miejscowości Złotniki na terenie pomiędzy: ulicami Obornicką, Złotnicką, torami 
PKP, działką nr ewid. 276/13 i ulicą Łagiewnicką uchwalony uchwałą nr XI/87/11 
Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 sierpnia 2011 r. Od zachodu graniczy z linią 
kolejową nr 354 (oddzielony jest od niej ciągiem pieszo-rowerowym). Ponadto w 
odległości ok. 50 m na wschód od granic opracowania przebiega (dawna) droga 
krajowa nr 11. 

 
Ryc. 5.  Widok na ciąg pieszo-rowerowy zlokalizowany przy zachodniej granicy  
opracowania planu 

 (Źródło: fotografia własna) 
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Ryc. 6. Widok na obszar objęty planem z terenu ciągu pieszo-rowerowego  
zlokalizowanego poza obszarem planu w kierunku północno - wschodnim 

 (Źródło: fotografia własna) 
 
 
Ryc. 7. Widok na zabudowę mieszkaniową zlokalizowaną poza obszarem objętym  
planem przy ul. Łagiewnickiej 

 (Źródło: fotografia własna) 
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Ryc. 8. Widok z ul. Łagiewnickiej na zabudowę zlokalizowaną na obszarze  
objętym planem 

 (Źródło: fotografia własna) 
 
Ryc. 9. Widok na działkę zlokalizowaną poza obszarem planu oddzielającą  
ul. Obornicką od obszaru opracowania 

 (Źródło: fotografia własna) 
 

Według mapy hydrograficznej podłoże na obszarze objętym projektem planu 
stanowią grunty o przepuszczalności zróżnicowanej (5 klasa). 
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Ryc. 10. Mapa hydrograficzna terenu objętego mpzp 

  (Źródło: geoportal.gov.pl) 
 

 5 klasa – przepuszczalność zróżnicowana 
 
Odnośnie oceny jakości powietrza atmosferycznego, obszar gminy Suchy Las 

przydzielono do strefy wielkopolskiej, obejmującej całe województwo poza 
Poznaniem i Kaliszem. Na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Poznaniu zamieszczono roczną ocenę jakości powietrza w 
województwie wielkopolskim w 2014 r. Pełna ocena stanu czystości obejmuje 
następujące zanieczyszczenia: dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, benzen, ołów, 
arsen, nikiel, kadm, benzo(a)piren, pył PM10, pył PM2,5, ozon i tlenek węgla. 
Wynikiem oceny jest zaliczenie strefy do jednej z poniższych klas: 

 klasa A – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają 
odpowiednio poziomów dopuszczalnych lub poziomów docelowych; 

 klasa B – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają 
poziomy dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych 
powiększonych o margines tolerancji; 

 klasa C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają 
poziomy dopuszczalne lub poziomy docelowe powiększone o margines 
tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy 
dopuszczalne lub poziomy docelowe; 

 klasa D1 – jeżeli poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu 
długoterminowego; 
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 klasa D2 – jeżeli poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu 
długoterminowego. 
W 2014 roku wykonano ocenę jakości powietrza w województwie 

wielkopolskim. Uwzględniając kryteria odnoszące się do ochrony zdrowia strefę 
wielkopolską zakwalifikowano do klasy C pod kątem zanieczyszczenia pyłem PM10 i 
benzo(a)pirenem, a w przypadku pozostałych substancji – do klasy A. 

Klasa strefy jest określana na podstawie stężeń występujących w rejonach 
potencjalnie najbardziej zanieczyszczonych daną substancją. W rezultacie, nawet 
niezbyt rozległy obszar przekroczeń wartości normatywnych będzie miał wpływ na 
wynik klasyfikacji całej strefy o dużym obszarze. Z tego względu ważne jest 
podkreślenie faktu, że zaliczenie strefy do klasy C pod względem niektórych 
substancji nie oznacza złej jakości powietrza na całym jej terenie, a jest jedynie 
sygnałem, że w granicach strefy istnieją obszary wymagające podjęcia i prowadzenia 
działań na rzecz poprawy jakości powietrza. 

Oprócz oceny pod kątem ochrony zdrowia badano również jakość powietrza z 
uwzględnieniem kryteriów dla ochrony roślin. Badania wykonano wyłącznie dla strefy 
wielkopolskiej, określając stężenie zanieczyszczeń: ozonem, dwutlenkiem siarki i 
tlenkami azotu. We wszystkich trzech przypadkach zakwalifikowano ją do klasy A. 
Pod względem czystości powietrza, przy wyegzekwowaniu zapisów projektu planu co 
do rodzaju paliwa oraz przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii nie 
powinny nastąpić znaczące negatywne zmiany.  

Obszar objęty planem położony jest przy dawnej drodze krajowej nr 11. 
W 2012 r. wykonano mapę akustyczną dla tej drogi, dla odcinka przebiegającego 
również przez miejscowość Suchy Las. Rycina nr 11 przedstawia emisję hałasu 
w ciągu doby w granicach obszaru objętego planem. 

 
Ryc. 11. Mapa emisji hałasu dawnej drogi krajowej nr 11 w ciągu doby na obszar opracowania planu 

              (Źródło: Geoportal) 
 

65 dB 

55 dB 
60 dB 
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W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu prognozuje się, że na 
obszarze opracowania planu będzie postępowała chaotyczna zabudowa 
mieszkaniowa lub usługowa wynikająca z dążenia mieszkańców Poznania do 
wyprowadzania się poza miasto. A zatem wobec faktu dość chaotycznego 
charakteru procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz wprowadzania 
geodezyjnych podziałów na coraz to nowe tereny i lokalizowania na nich nowych 
budynków - w przypadku braku realizacji planu istnieje realne zagrożenie degradacji 
tego terenu poprzez chaotyczne, bezplanowe i pozbawione zasad jego 
zabudowanie. Z takim zagospodarowaniem mogą się wiązać konsekwencje w 
postaci zanieczyszczenia wód gruntowych poprzez niewłaściwe odprowadzanie 
ścieków, lub wprowadzenie ogrzewania powodującego znaczną emisję szkodliwych 
substancji do atmosfery.  
 
6. STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM 

ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM 
 

W wyniku uchwalenia projektowanego planu z uwagi na jego charakter nie 
przewiduje się jego znaczącego oddziaływania na jakiekolwiek tereny. Ich stan 
opisano w rozdziale charakteryzującym warunki przyrodnicze. Głównym założeniem 
miejscowego planu jest uporządkowanie struktury przestrzennej, wyznaczenie 
nowych funkcji dla terenu objętego planem, przy jednoczesnej ochronie interesów 
publicznych i lokalnych, określenie warunków zabudowy i zagospodarowania 
terenów, ustalenie zasad obsługi komunikacyjnej, w tym wyznaczenie przebiegu 
nowych dróg wynikających z nowego sposobu zagospodarowania terenu. 

Biorąc pod uwagę istniejącą infrastrukturę, a także cele rozwoju zawarte w 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Suchy Las wskazanie 
dla omawianego terenu funkcji określonych w uchwale jest właściwe. Zaleca się 
rozpoznanie środowiska gruntowo-wodnego, przed przystąpieniem do procesu 
inwestycyjnego. 
 
7. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU 

WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W 
SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE 
NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE 
PRZYRODY 
 
Na terenie objętym planem nie występują obszary objęte szczególną ochroną                

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest Obszar Natura 2000 „Biedrusko” 

[PLH300001] – zlokalizowany jest on od obszaru opracowania w odległości ok. 700 
m w linii prostej. 

Ze względu na położenie analizowanego obszaru w bliskim sąsiedztwie miasta 
Poznania, występuje tu silna presja urbanizacyjna. Zapotrzebowanie na te tereny 
zostało również odzwierciedlone w obowiązującym Studium uwarunkowań  
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i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las. Należy podkreślić, 
iż projektowana zabudowa stanowi uzupełnienie części zurbanizowanej a jej 
intensywność została dostosowana do istniejących uwarunkowań urbanistycznych. 

Jednym z istotnych problemów związanych z ochroną przyrody jest brak 
kanalizacji sanitarnej na obszarze objętym planem co może spowodować 
ewentualne zanieczyszczenie gleb i wód gruntowych. Jednak przy wyegzekwowaniu 
zapisów projektu uchwały negatywne oddziaływania nie nastąpią. Wpływ na 
powietrze i hałas opisany został punkcie 10.4., natomiast szczegółowy wpływ na 
wody podziemne opisany został w punkcie 10.3. 
 
Ryc. 12. Obszary podlegające ochronie w sąsiedztwie terenu objętego mpzp 

 (Źródło: geoservis.gdoś.gov.pl) 
 
8. WPŁYW NA 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 OCHRONY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY 
UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU 
 
W wyniku analizy zapisów w odniesieniu do środowiska przyrodniczo-kulturowego 

stwierdzono, iż projekt miejscowego planu odpowiada celom ochrony środowiska na 
wszystkich szczeblach (międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym). Wśród 
głównych celów odnoszących się do problematyki ochrony środowiska, 
ustanowionych przez Unię Europejską można wyróżnić m.in. przeciwdziałanie 
zmianom klimatu, ochronę różnorodności biologicznej, ograniczenie wpływu 



24 
 

zanieczyszczeń na zdrowie oraz lepsze wykorzystanie zasobów naturalnych. 
Zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska, w miejscowym planie  
zagospodarowania przestrzennego należy zapewnić warunki utrzymania równowagi 
przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska. 

W projekcie planu zawarte zostały cele przedstawione w poniższych 
dokumentach: 
a) Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016,  

w której podkreśla się fakt, że system planowania przestrzennego powinien  
w większym stopniu, niż dotychczas odnosić się do lokalizacji obiektów 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, uwzględniania obszarów  
o szczególnych walorach przyrodniczych, optymalizowania potrzeb 
transportowych, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i zachowania 
proporcji pomiędzy terenami zainwestowanymi i biologicznie czynnymi –                
zapisy planu są zgodne z zapisami tego dokumentu w kwestiach ochrony 
przyrody i krajobrazu, utrzymania jakości środowiska i bezpieczeństwa 
ekologicznego, poprzez wprowadzenie zakazu lokalizacji przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z dopuszczeniem inwestycji 
celu publicznego oraz dopuszczeniem inwestycji wskazanych w planie oraz 
poprzez określenie  rodzaju paliw wykorzystywanych do celów grzewczych; 

b) Europejska Konwencja Krajobrazowa-Florencja 2000, w myśl której krajobraz 
jest kluczowym elementem dobrobytu całości społeczeństwa i jednostek oraz 
jego ochrona,  a także gospodarka i planowanie niesie w sobie prawa i obowiązki 
dla każdego człowieka, a także, jakość i różnorodność krajobrazów europejskich 
stanowi wspólny zasób. Ważna jest współpraca na rzecz ich ochrony, 
gospodarki i planowania. Stwierdzić należy, że realizacja założeń zawartych  
w projekcie planu nie wpłynie na pogorszenie krajobrazu, określając 
szczegółowe parametry planowanej zabudowy, na skutek realizacji planu nastąpi 
jedynie jego jakościowa zmiana; 

c) Siódmy Unijny Program Działań w zakresie Środowiska Naturalnego do roku 
2020, którego głównymi celami są m.in.: 
 ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego 

o ograniczenie lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, 

o pośrednio zapisy regulujące podłączenie do odpowiednich sieci 
infrastruktury technicznej; 

 przekształcenie Unii w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę 
niskoemisyjną 
o wprowadzenie nakazu stosowania do celów grzewczych wyłącznie paliw 

charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisyjnymi; 
 ochrona obywateli Unii przed związanymi ze środowiskiem obciążeniami i 

zagrożeniami dla zdrowia i dobrostanu 
o ograniczenie lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
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oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, 

o wprowadzenie nakazu stosowania do celów grzewczych wyłącznie paliw 
charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisyjnymi; 

d) Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, w którym 
do najważniejszych kwestii związanych z ochroną przyrody należą: 

o zachowanie, wzbogacanie lub odtwarzanie różnorodności biologicznej i 
krajobrazowej – określenie intensywności zabudowy oraz wprowadzenie 
wskaźników terenów biologicznie czynnych; 

o racjonalne wykorzystanie złóż kopalin – nie dotyczy; 
o racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego dla rozwoju 

energii ze źródeł odnawialnych – nie wyznacza się terenów przeznaczonych 
pod energetykę odnawialną; w planie nakazuje się stosowanie do celów 
grzewczych m.in. odnawialnych źródeł energii; 

o zagospodarowanie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi – 
obszar planu nie jest zagrożony zalewem wody stuletniej. 
 

9. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIA NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY 
OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU 
 

Brak związków przyczynowo-skutkowych, bowiem na terenie projektowanego 
planu obszary takie nie występują. W takiej sytuacji prognoza nie przedstawia 
rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem 
realizacji zapisów planu na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000  
i integralność tego obszaru. Postawienie takiej hipotezy nie jest możliwe ze względu 
na brak związków przyczynowo-skutkowych. 

 
10. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO I JEGO 

ELEMENTY 
10.1. Wpływ na różnorodność biologiczną, faunę i florę 

 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody określa, iż w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego muszą być uwzględnione cele ochrony 
przyrody. Wśród nich do najbardziej istotnych należą: 
– utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów, 
– zachowanie różnorodności biologicznej, 
– zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich 
siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony, 
– ochrona walorów krajobrazowych, zieleni oraz zadrzewień. 
Teren porośnięty jest częściowo zielenią niską i wysoką. Drzewa i krzewy rosną 
głównie na obrzeżach działki i nie będą kolidowały z inwestycją. Część drzew  
i krzewów zostanie poddana wycince. Dokładna inwentaryzacja zieleni opracowana 
zostanie na etapie wystąpienia z wnioskiem o  zezwolenie na wycięcie drzew  
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i krzewów. Żadne z drzew rosnących na przedmiotowym terenie nie jest siedliskiem 
ptaków, nietoperzy czy owadów podlegających ochronie. 
W celu minimalizacji negatywnego wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze: 
– drzewa powinny zostać usunięte poza okresem lęgowym ptaków, 
– zaprojektowana została również zieleń izolacyjna. 
 
Dla zabezpieczenia drzew rosnących w pobliżu placu budowy należy: 
osłaniać pnie wszystkich drzew na placu budowy, aby uniknąć ich poranienia. 
jeżeli to możliwe, nie stosować sprzętu mechanicznego w obrębie koron drzew; 
nie składować w obrębie koron drzew materiałów budowlanych, ani ziemi  
z wykopów, bo to uniemożliwia wymianę gazową między powietrzem a glebą, czego 
konsekwencją jest zamieranie i gnicie korzeni. Woda opadowa, spływając do gleby 
poprzez zgromadzone pod drzewem materiały budowlane wypłukuje z nich 
zanieczyszczenia, co dla drzewa może być szkodliwe; 
chronić korzenie przed wysuszeniem (latem) lub przemarznięciem (zimą), jeżeli 
zaistnieje konieczność wykonania obok drzewa wykopu. Krawędź wykopu z 
odkrytymi korzeniami trzeba niezwłocznie osłonić warstwą wilgotnego torfu i tkaniną 
jutową lub matami słomianymi (osłonę powinno się przymocować kołkami wbitymi w 
ścianę wykopu) albo warstwą torfu i szalunkiem z desek. Gdy tylko jest to możliwe, 
należy wykop zasypać. 
 
10.2. Wpływ na ludzi 

 
Bezpośredni, ale krótkotrwały lub chwilowy charakter, może mieć uciążliwość 

akustyczna związana z fazą budowy obiektów budowlanych oraz infrastruktury 
technicznej na poszczególnych terenach. 

W projekcie planu wprowadzono zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko za wyjątkiem inwestycji celu publicznego oraz 
dopuszczeniem lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej 
infrastrukturą o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 4 ha, przy czym przez 
powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty 
budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku 
realizacji przedsięwzięcia. Na obszarze planu lub w jego sąsiedztwie istnieje 
możliwość powstania nowych stacji bazowych telefonii komórkowych. Byłyby one 
źródłem pól elektromagnetycznych, ale ich rzeczywisty wpływ na ludzi będzie zależał 
od dokładnego miejsca ich lokalizacji, dlatego na tym etapie nie ma możliwości 
określenia ich oddziaływania. 
W celu uniknięcia uciążliwości związanych z funkcjonowaniem projektowanej 
zabudowy określonej w planie w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustalono nakaz 
stosowania do celów grzewczych i technologicznych paliw charakteryzujących się 
niskimi wskaźnikami emisyjnymi, takie jak: paliwa płynne, gazowe, stałe, energia 
elektryczna lub odnawialne źródła energii. 

 W zapisach projektu uchwały wprowadzono zapisy regulujące sposób 
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odprowadzania ścieków bytowych i komunalnych oraz wód opadowych i 
roztopowych.  

Projektowane zagospodarowanie terenu nie powinno zatem wprowadzić 
dodatkowych zagrożeń dla zdrowia ludzi (na terenie objętym projektem planu oraz na 
terenach pozostających w zasięgu oddziaływania wynikającego z realizacji ustaleń 
planu), pod warunkiem bezwzględnego wyegzekwowania wszystkich ustaleń 
zawartych w planie. Potencjalnym źródłem zagrożenia może być zatem niepełna 
realizacja wytycznych planu, dotyczących zapewnienia odpowiedniej jakości 
środowiska na przedmiotowym terenie. 
 
10.3. Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne oraz powierzchnię ziemi 

 
Obszar objęty projektem planu znajduje się poza zasięgiem głównego zbiornika 

wód podziemnych. 
Dla ochrony oraz prawidłowego funkcjonowania wód podziemnych i 
powierzchniowych w zapisach projektu planu uwzględniono wytyczne 
Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu oraz 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  

Dla ochrony wód podziemnych ich ochrona musi być realizowana poprzez 
maksymalne ograniczenie zanieczyszczeń do gruntu. Ponadto w zapisach projektu 
miejscowego planu ustalono: 
 w zakresie odprowadzania ścieków bytowych i komunalnych odprowadzanie 

ścieków bytowych i komunalnych do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji 
sanitarnej, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych; 

 na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MW, 2MW, 3MW, 4MW,  
MN/U, MN/UZ oraz UO dopuszczenie realizacji przepompowni ścieków;  

 w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:  
 odprowadzanie wód opadowych i roztopowych docelowo do istniejącej 

i projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z ustaleniami przepisów 
odrębnych; 

 do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej, dopuszczenie 
zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w granicach własnej działki, 
zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych, 

 dopuszczenie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych 
z powierzchni dachów, w granicach własnej działki, zgodnie z ustaleniami 
przepisów odrębnych; 

Dopuszcza się również budowę, przebudowę, rozbudowę, odbudowę, remont 
i rozbiórkę sieci i innych urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami 
odrębnymi oraz z zachowaniem ustaleń planu. 
W zakresie zaopatrzenia w wodę ustalono zaopatrzenie w wodę z istniejącej 
i projektowanej sieci wodociągowej, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych. 
Pod względem geomorfologicznym teren położony jest w strefie marginalnej fazy 
poznańskiego zlodowacenia bałtyckiego, na północnym zboczu moreny czołowej. W 
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rejonie Złotniki – Jelonek – Suchy Las budowa geologiczna czwartorzędu związana 
jest z procesami glacjalnymi, interstadialnymi i interglacjalnymi.  
Zgodnie z Kartą Informacyjną przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 
budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą, w podłożu terenu przy            
ul. Łagiewnickiej zgeneralizowany profil litologiczny jest następujący: 
· 0,0 – 1,0 m – nasyp, 
· 1,0 – 7,0 m – piasek wodnolodowcowy, 
· 7,0 – 15,0 m – glina piaszczysta, 
· 15,0 – 20,0 m – mułek interglacjału emskiego, 
· 20,0 – 50,0 m – piaski wodnolodowcowe, piaski i żwiry interglacjału 
mazowieckiego, 
· 50,0 – 70,0 m – glina piaszczysta, 
· poniżej 70,0 m – ił pstry (trzeciorzęd). 
W wyniku realizacji inwestycji nastąpi przekształcenie powierzchni ziemi w wyniku 
realizacji nowych budynków, utwardzenia terenów budowlanych, a także realizacji 
dróg oraz sieci i innych urządzeń infrastruktury technicznej. Ponadto przekształcenia 
powierzchni ziemi mogą nastąpić na podstawie dopuszczonej w zapisach planu 
niwelacji terenu. 
W wykonanych sondowaniach na terenie stwierdzono występowanie wód 
gruntowych na głębokości od 5,2 m p.p.t. do 8,6 m p.p.t. 
Działka 276/80 stanowi część terenu użytkowanego w przeszłości (w latach 1974 – 
2003) przez Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych (PPRD). Odbywała się 
tam m.in. produkcja mas bitumicznych. 
Podczas przeprowadzonych w 2007 r. badań gruntu, stwierdzono występowanie 
zanieczyszczeń – stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych dla gruntów 
grupy B w zakresie sumy benzyn (otwory O7 i O24), olejów mineralnych (otwory O7, 
O16 i O22), węglowodorów aromatycznych BTEX i wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych WWA (otwór O7), a także w zakresie miedzi i ołowiu 
(badania z 2007 r. – otwór A4) i niklu (badania z 2007 r. – otwór A3). W badaniach 
przeprowadzonych w 2012 r. nie stwierdzono przekroczenia zawartości metali. 
Pobrano również próbki wód do badań. W wyniku analiz nie stwierdzono 
konieczności prowadzenia rekultywacji wód podziemnych na przedmiotowym terenie. 
Na podstawie ww. badań wyznaczono pięć obszarów zanieczyszczenia gruntów, z 
których trzy (I, IV i V) znajdują się na terenie działki 276/80. Rekultywacja terenu 
została przeprowadzona w okresie czerwiec – listopad 2013 r. 
Aktualnie prowadzony jest monitoring wód podziemnych – zainstalowane zostały 
piezometry. 

W poniższej tabeli przedstawiono spis jednolitych części wód (JCW) 
zlokalizowanych na obszarze opracowania. Zamieszczono w niej również odstępstwa 
od celów środowiskowych dla każdej JCW według planu gospodarowania wodami  
na obszarze dorzecza Odry. Według danych zawartych w tej tabeli wynika, że cele 
środowiskowe mogą zostać nieosiągnięte w przypadku jednolitej części wód 
powierzchniowych, jednak planowane inwestycje na obszarze planu nie wpływają  
na derogacje jednolitych części wód.  



29 
 

Tab. 3. Zestawienie odstępstw od osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części 
wód na obszarze objętym miejscowym planem  

            (Źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry) 
Nazwa jednolitej część 

wód 
[europejski kod JCW] 

Ocena 
stanu 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 
celów środow. 

Dero-
gacje 

Uzasadnienie derogacji 

JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH (JCWP) 
Bogdanka 
[PLRW60001718578] 

zły zagrożona 4(4)-1 Słaby stopień skanalizowania 
w zlewni, a aktualne tempo 
rozbudowy kanalizacji nie wpłynie 
istotnie na jakość wód – derogacja do 
2021 r.; Silne zmiany morfologiczne 
(regulacja); obszar silnie 
zurbanizowany (aglomeracja Poznań) 

Samica Kierska 
[PLRW600023187129
9] 

zły zagrożona 4(4)-1/ 
4(4) - 
2 

Ponad 80% powierzchni zlewni 
zajmują tereny rolne, wskaźnik 
gęstości zaludnienia = 202,07m/km2, 
długotrwały proces inwestycyjny 
budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków. 

JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD PODZIEMNYCH (JCWPd) 
62 [PLGW650062] ilościowy: 

dobry 
niezagrożona - - 

jakościowy: 
dobry 

derogacje: 4(4)-1 derogacje czasowe – brak możliwości technicznych 
4(4) – 2 derogacje czasowe – dysproporcjonalne koszty 

 
Przy przyjęciu jako obligatoryjnych zapisów projektu planu oraz ścisłej ich 

realizacji można przyjąć, że realizacja założeń projektu planu nie będzie miała 
negatywnego wpływu na środowisko wodne oraz nie powinna spowodować 
nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w „Planie gospodarowania wodami 
na obszarze dorzecza Odry”. 

 
10.4. Wpływ na powietrze i hałas 
 

Źródłem zanieczyszczenia powietrza na etapie budowy w czasie realizacji robót 
budowlanych będzie praca silników: urządzeń budowlanych, sprzętu oraz 
samochodów transportowych spalających głównie olej napędowy oraz prace 
spawalnicze. Należy podkreślić, iż przy odpowiednim harmonogramie prac 
budowlanych i staranności ich wykonania faza budowy nie będzie stanowić 
zagrożenia dla powietrza atmosferycznego. Emisja zanieczyszczeń będzie miała 
charakter emisji niezorganizowanej o niedużym zasięgu oraz będzie występować 
okresowo z różnym natężeniem w sposób przemijający. 

Ponadto projektowana zabudowa będzie źródłem emisji zorganizowanej 
i niezorganizowanej zanieczyszczeń do powietrza. Źródłem emisji niezorganizowanej 
będzie spalanie benzyn i oleju w silnikach samochodowych poruszających się 
i parkujących w obrębie obszaru objętego planem.  

Przy wyegzekwowaniu zapisów projektu uchwały co do rodzaju paliwa oraz przy 
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zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii nie powinny nastąpić znaczące 
negatywne zmiany. 

Zgodnie z Kartą informacyjną przedsięwzięcia na podstawie przeprowadzonych 
symulacji, weryfikacji warunków technicznych oraz lokalizacji stwierdzono, iż 
planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływała na klimat akustyczny 
okolicznych terenów. Otrzymane wartości w punktach immisji na granicy terenów 
chronionych akustycznie nie wykazały przekroczeń. 
Plan zakazuje również wprowadzenia przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko z dopuszczeniem inwestycji celu publicznego oraz dopuszczeniem 
lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą o 
powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 4 ha, przy czym przez powierzchnię 
zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz 
pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji 
przedsięwzięcia. 
10.5. Wpływ na krajobraz 
 

Według Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (2000) krajobraz jest to znaczy 
obszar, postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji 
czynników przyrodniczych i/lub ludzkich. 

Najbardziej widocznym oddziaływaniem przekształcającym środowisko będzie 
ubytek powierzchni biologicznie czynnej poprzez wprowadzenie nowych terenów 
zabudowanych na terenach dotychczas otwartych. 

Teren objęty projektem planu jest już przekształcony antropogenicznie. 
W części wykorzystywany jako baza magazynowa dla prowadzonej działalności 
w zakresie budownictwa drogowego, natomiast część niezagospodarowana 
porośnięta jest zielenią niską i wysoką.  Wprowadzone w projekcie uchwały 
parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
pozwolą w sposób uporządkowany kształtować strefę wizualną oraz przyczynią się 
do kształtowania ładu przestrzennego w sposób prawidłowy. Po analizie sytuacji 
terenowej oraz przedstawionych dokumentów (ustalenia Studium, analiza 
urbanistyczna oraz fotograficzna) można przyjąć, że nie nastąpi degradacja 
krajobrazu lecz jego jakościowa zmiana. 
 
10.6. Wpływ na klimat 
 

Proponowane zmiany mają charakter lokalny, stąd brak wpływu na klimat. 
Niewielkie zmiany topoklimatu mogą być związane ze zjawiskiem „wyspy ciepła”. 
Planowana zabudowa oraz utwardzenie terenu silniej się nagrzewają od terenów 
porośniętych roślinnością. Ponadto w okresie grzewczym budynki oddają część 
ciepła na zewnątrz. 
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10.7. Wpływ na zasoby naturalne 
 

Zasoby naturalne są to powstałe w sposób naturalny elementy przyrody: 
surowce mineralne, gleby, wody, elementy przyrody ożywionej (rośliny i zwierzęta). 
Badając wpływ skutków realizacji planu na zasoby naturalne trzeba przeanalizować 
każdy z powyższych elementów. 

Surowce mineralne są to minerały lub skały użyteczne, tj. kopaliny wydobyte z 
litosfery i poddane obróbce dostosowanej do wymagań użytkowników. Na obszarze 
planu nie ma zewidencjonowanych złóż kopalin, dlatego skutki realizacji planu nie 
wpływają na zasoby naturalne w tym zakresie. 

Obszar objęty planem jest całkowicie przekształcony antropogenicznie. 
Planowane przeznaczenie obszaru objętego opracowaniem pod tereny budowlane 
związane będzie z przekształceniem powierzchni ziemi w wyniku realizacji nowych 
budynków, utwardzenia terenów budowlanych, a także realizacji dróg oraz sieci i 
innych urządzeń infrastruktury technicznej. Nie będzie to jednak miało wpływu na 
gospodarowanie przestrzenią rolniczą na terenie gminy. 
 
10.8. Wpływ na zabytki 

 
W zapisach projektu planu nie ustalono terenów, dla których niezbędne jest 

określenie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej. Z uwagi na powyższe brak jest wpływu na zabytki. 

 
10.9. Wpływ na dobra materialne 
 
 Poprzez realizację założeń projektu planu obecna wartość terenu nie zostanie 
umniejszona. Zapisy projektu planu pozwolą we właściwy sposób kształtować sferę 
wizualno-krajobrazową omawianego obszaru. 
Zapisy uchwały mówiące o kształtowaniu ładu przestrzennego, oraz ochronie 
krajobrazu kulturowego są w przypadku ochrony dóbr materialnych wystarczające. 
Nałożone wymagania kubaturowe, ogólnobudowlane oraz architektoniczne w 
stosunku do nowych obiektów powinny pozwolić na uzyskanie harmonijnej 
przestrzeni. 
 
10.10. Wpływ na zależności między elementami środowiska i między 

oddziaływaniami na te elementy 
 
Przy zachowaniu zapisów projektu miejscowego planu brak będzie 

zauważalnych zjawisk wzmacniania oddziaływań. Zależność może wystąpić między 
warstwą gruntu i pokrywą roślinną terenu. 
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11. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH I KOMPENSACYJNYCH 
NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ 
REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W 
SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 
2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU 

 
Aby zapobiec negatywnym oddziaływaniom na środowisko w zapisach projektu 

planu wprowadzono m.in. nakaz stosowania do celów grzewczych i technologicznych 
paliw charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisyjnymi, takie jak: paliwa 
płynne, gazowe, stałe, energia elektryczna lub odnawialne źródła energii. Ponadto 
ochrona wód powinna być realizowana poprzez maksymalne ograniczenie 
zanieczyszczeń do gruntu i wód powierzchniowych. 
Planowane rozwiązania przestrzenne w zakresie odprowadzenia ścieków bytowych i 
komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych powinny uwzględniać obostrzenia 
opisane w §16 ust. 2 pkt 4, 5 i 6 projektu uchwały. 
W zakresie gospodarki odpadami ustala się nakaz gromadzenia i zagospodarowania 
odpadów w sposób zgodny z przepisami odrębnymi. 
Ze względu na brak negatywnych oddziaływań na obszar Natura 2000 rozwiązań 
zapobiegawczych i kompensacyjnych w tym względzie nie proponuje się.  
 
12. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W 

PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE BIORĄC POD UWAGĘ CELE I 
GEOGRAFICZNY ZASIĘG DOKUMENTU ORAZ CELE I PRZEDMIOT 
OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 

 
Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
mówi, że zakres prognozy oddziaływania na środowisko powinien przedstawiać 
rozwiązania alternatywne do rozwiązań przyjętych w projekcie planu                                   
(w szczególności w odniesieniu do obszarów Natura 2000, które na tym obszarze                    
nie występują). 

W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego dla przedmiotowego terenu została ściśle określona funkcja – 
zabudowa mieszkaniowa z usługami.  

Jednym z rozwiązań alternatywnych byłoby wprowadzenie zabudowy 
usługowej na większej części obszaru objętego opracowaniem oraz zwiększenie 
intensywności zabudowy na projektowanych terenach. Kolejnym rozwiązaniem 
alternatywnym byłby również brak uchwalenia planu. Analizy urbanistyczne 
wskazują, iż w granicach objętych projektem planu mogłaby powstać nowa 
zabudowa, gdyby była lokalizowana w trybie przepisów ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. W 
związku z tym niepokojąca byłaby sytuacja zabudowy terenów w sposób chaotyczny 
i nieuporządkowany. 

Z punktu widzenia ochrony środowiska, bardziej korzystnym wariantem 
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rozwiązań przestrzennych uznano zagospodarowanie zawarte w projekcie planu. 
 

13. PODSUMOWANIE, WNIOSKI I ZALECENIA 
 

Do opracowania przedmiotowego planu przystąpiono z uwagi na potrzebę 
wyznaczenia nowych funkcji dla terenu objętego planem, przy jednoczesnej ochronie 
interesów publicznych i lokalnych, określenie warunków zabudowy i 
zagospodarowania terenów oraz ustalenie zasad obsługi komunikacyjnej, w tym 
wyznaczenie przebiegu nowych dróg wynikających z nowego sposobu 
zagospodarowania terenu. 

Wprowadzenie nowej zabudowy na podstawie wydawanych warunków 
zabudowy zagrażałoby właściwemu rozwojowi przedmiotowych terenów.  

W związku z obowiązującymi ostrymi wymogami w zakresie ochrony 
środowiska przyrodniczego przed zanieczyszczeniem i degradacją walorów 
przyrodniczo-krajobrazowych w ustaleniach planu zawarto warunki dotyczące m.in.:  
 zasad zagospodarowania odpadów, odprowadzania ścieków bytowych i 

komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych, 
 zasad kształtowania sfery przestrzenno-wizualnej (estetycznej). 

Ponadto konieczne jest przestrzeganie poniższych wymogów: 
 inwestycje muszą spełniać wymogi ochrony środowiska, 
 należy bezwzględnie wyegzekwować prawidłowe funkcjonowanie systemu 

gromadzenia i odprowadzania ścieków – w przypadku nieszczelności zbiorników 
lub kolektorów ściekowych istnieje zagrożenie skażenia wód podziemnych  
i powierzchniowych,  

 energia cieplna powinna pochodzić z przyjaznych dla środowiska źródeł. 
Podsumowując stwierdza się, że proponowane w projekcie planu 

zagospodarowania przestrzennego rozwiązania zapewnią właściwą i niekonfliktową 
lokalizację planowanych inwestycji. Biorąc pod uwagę główny cel planu jakim jest 
wprowadzenie zabudowy na terenach niezagospodarowanych oraz określenie 
parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy należy założyć, że przy 
stosowaniu się do wyżej przedstawionych wytycznych prognozy oraz przy 
przestrzeganiu zasad zagospodarowania wynikających z projektu planu 
miejscowego, proponowany sposób zagospodarowania nie spowoduje degradacji 
środowiska przyrodniczego. 

 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można więc 
uznać za zgodny z zasadami ochrony środowiska. 
 
14. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
 
Przedmiotem oceny zawartej w niniejszej prognozie są ustalenia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na 
terenie działek o numerach ewidencyjnych: 276/14, 276/79 i 276/80. 
Przedmiotem ustaleń planu są: 
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 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu 
symbolami 1MN, 2MN; 

 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej 
oznaczony na rysunku planu symbolem MN/U;  

 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług zdrowia oznaczony na 
rysunku planu symbolem MN/UZ; 

 tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone na rysunku planu 
symbolami 1MW, 2MW, 3MW, 4MW;  

 teren usług oświaty oznaczony na rysunku planu symbolem UO;  
 tereny zieleni izolacyjnej oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZI, 2ZI; 
 teren drogi publicznej dojazdowej oznaczony na rysunku planu symbolem KDD; 
 tereny dróg wewnętrznych oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDW, 

2KDW, 3KDW. 
Przeznaczenie terenów zgodne jest z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las. 

Gmina Suchy Las położona jest w środkowo-zachodniej Polsce w województwie 
wielkopolskim. Jest jedną z siedemnastu gmin powiatu poznańskiego. Od północy 
graniczy z gminą Oborniki, od południa z miastem Poznań, od zachodu z gminą 
Rokietnica, oraz od wschodu, przez rzekę Wartę, z gminami Czerwonak i Murowana 
Goślina. Przez obszar gminy przebiega droga krajowa nr 11 a także znajduje się 
część Zachodniej Obwodnicy Poznania (drogi ekspresowej S11) oraz ważna linia 
kolejowa nr 354 relacji Poznań-Piła. Ponad połowę powierzchni gminy zajmuje teren 
zamknięty – poligon wojskowy „Biedrusko”. Na terenie gminy Suchy Las 
zlokalizowane jest Składowisko Odpadów Komunalnych Miasta Poznania. 

Na terenie gminy Suchy Las lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się 
następujące formy ochrony przyrody: 
 Rezerwat przyrody „Gogulec” 
 Rezerwat „Meteoryt Morasko” 
 Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 „Biedrusko” [PLH300001] 
 Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Samicy” [PLB300013] 
 Obszar chronionego krajobrazu w obrębie Biedruska 
 Obszar chronionego krajobrazu Samicy Kierskiej 
 Pawłowicko-Sobocki obszar chronionego krajobrazu 
Jednak na obszarze objętym projektem planu nie występuje żadne z nich. 

Analizowany obszar położony jest w miejscowości Złotniki w rejonie  
ul. Łagiewnickiej. Obejmuje działki o powierzchni ok. 10,14 ha.  

Teren objęty projektem planu jest w części wykorzystywany jako baza 
magazynowa dla prowadzonej działalności w zakresie budownictwa drogowego. 
Część niezagospodarowana porośnięta jest zielenią niską i wysoką głównie w 
postaci robinii, jesionów, topoli i wierzb.  Od północy obszar opracowania graniczy z 
ul. Łagiewnicką (drogą gminną). Od południa i wschodu graniczy z terenem na 
którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  
w miejscowości Złotniki na terenie pomiędzy: ulicami Obornicką, Złotnicką, torami 
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PKP, działką nr ewid. 276/13 i ulicą Łagiewnicką uchwalony uchwałą nr XI/87/11 
Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 sierpnia 2011 r. Od zachodu graniczy z linią 
kolejową nr 354 (oddzielony jest od niej ciągiem pieszo-rowerowym). Ponadto w 
odległości ok. 50 m na wschód od granic opracowania przebiega droga krajowa nr 
11. 

Według mapy hydrograficznej podłoże na obszarze objętym projektem planu 
stanowią grunty o przepuszczalności zróżnicowanej (5 klasa). 

W 2014 roku wykonano ocenę jakości powietrza w województwie 
wielkopolskim. Uwzględniając kryteria odnoszące się do ochrony zdrowia strefę 
wielkopolską zakwalifikowano do klasy C pod kątem zanieczyszczenia pyłem PM10 i 
benzo(a)pirenem, a w przypadku pozostałych substancji – do klasy A. 

Klasa strefy jest określana na podstawie stężeń występujących w rejonach 
potencjalnie najbardziej zanieczyszczonych daną substancją. W rezultacie, nawet 
niezbyt rozległy obszar przekroczeń wartości normatywnych będzie miał wpływ na 
wynik klasyfikacji całej strefy o dużym obszarze. Z tego względu ważne jest 
podkreślenie faktu, że zaliczenie strefy do klasy C pod względem niektórych 
substancji nie oznacza złej jakości powietrza na całym jej terenie, a jest jedynie 
sygnałem, że w granicach strefy istnieją obszary wymagające podjęcia i prowadzenia 
działań na rzecz poprawy jakości powietrza. 

Oprócz oceny pod kątem ochrony zdrowia badano również jakość powietrza z 
uwzględnieniem kryteriów dla ochrony roślin. Badania wykonano wyłącznie dla strefy 
wielkopolskiej, określając stężenie zanieczyszczeń: ozonem, dwutlenkiem siarki i 
tlenkami azotu. We wszystkich trzech przypadkach zakwalifikowano ją do klasy A. 
Pod względem czystości powietrza, przy wyegzekwowaniu zapisów projektu planu co 
do rodzaju paliwa oraz przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii nie 
powinny nastąpić znaczące negatywne zmiany.  
W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu prognozuje się, że na 
obszarze opracowania planu będzie postępowała chaotyczna zabudowa 
mieszkaniowa lub usługowa wynikająca z dążenia mieszkańców Poznania do 
wyprowadzania się poza miasto. A zatem wobec faktu dość chaotycznego 
charakteru procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz wprowadzania 
geodezyjnych podziałów na coraz to nowe tereny i lokalizowania na nich nowych 
budynków - w przypadku braku realizacji planu istnieje realne zagrożenie degradacji 
tego terenu poprzez chaotyczne, bezplanowe i pozbawione zasad jego 
zabudowanie. Z takim zagospodarowaniem mogą się wiązać konsekwencje w 
postaci zanieczyszczenia wód gruntowych poprzez niewłaściwe odprowadzanie 
ścieków, lub wprowadzenie ogrzewania powodującego znaczną emisję szkodliwych 
substancji do atmosfery.  

Biorąc pod uwagę istniejącą infrastrukturę, a także cele rozwoju zawarte w 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Suchy Las wskazanie 
dla omawianego terenu funkcji określonych w uchwale jest właściwe. Zaleca się 
rozpoznanie środowiska gruntowo-wodnego, przed przystąpieniem do procesu 
inwestycyjnego. Ze względu na położenie analizowanego obszaru w bliskim 
sąsiedztwie miasta Poznania, występuje tu silna presja urbanizacyjna. 



36 
 

Zapotrzebowanie na te tereny zostało również odzwierciedlone w obowiązującym 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy 
Las. Należy podkreślić, iż projektowana zabudowa stanowi uzupełnienie części 
zurbanizowanej a jej intensywność została dostosowana do istniejących 
uwarunkowań urbanistycznych. 

W wyniku analizy zapisów w odniesieniu do środowiska przyrodniczo-
kulturowego stwierdzono, iż projekt miejscowego planu odpowiada celom ochrony 
środowiska na wszystkich szczeblach (międzynarodowym, wspólnotowym, 
krajowym). 

Bezpośredni, ale krótkotrwały lub chwilowy charakter, może mieć uciążliwość 
akustyczna związana z fazą budowy obiektów budowlanych oraz infrastruktury 
technicznej na poszczególnych terenach. 

Obszar objęty projektem planu znajduje się poza zasięgiem głównego zbiornika 
wód podziemnych. 
Dla ochrony oraz prawidłowego funkcjonowania wód podziemnych i 
powierzchniowych w zapisach projektu planu uwzględniono wytyczne 
Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu oraz 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  

Dla ochrony wód podziemnych ich ochrona musi być realizowana poprzez 
maksymalne ograniczenie zanieczyszczeń do gruntu. Źródłem zanieczyszczenia 
powietrza na etapie budowy w czasie realizacji robót budowlanych będzie praca 
silników: urządzeń budowlanych, sprzętu oraz samochodów transportowych 
spalających głównie olej napędowy oraz prace spawalnicze. Należy podkreślić, iż 
przy odpowiednim harmonogramie prac budowlanych i staranności ich wykonania 
faza budowy nie będzie stanowić zagrożenia dla powietrza atmosferycznego. Emisja 
zanieczyszczeń będzie miała charakter emisji niezorganizowanej o niedużym 
zasięgu oraz będzie występować okresowo z różnym natężeniem w sposób 
przemijający. Ponadto projektowana zabudowa będzie źródłem emisji 
zorganizowanej i niezorganizowanej zanieczyszczeń do powietrza. Jednak przy 
wyegzekwowaniu zapisów projektu uchwały co do rodzaju paliwa oraz przy 
zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii nie powinny nastąpić znaczące 
negatywne zmiany. 

Po analizie sytuacji terenowej oraz przedstawionych dokumentów (ustalenia 
Studium, analiza urbanistyczna oraz fotograficzna) można przyjąć, że nie nastąpi 
degradacja krajobrazu lecz jego jakościowa zmiana. 

W zapisach projektu planu nie ustalono terenów, dla których niezbędne jest 
określenie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej. Z uwagi na powyższe brak jest wpływu na zabytki. 

Aby zapobiec negatywnym oddziaływaniom na środowisko w zapisach projektu 
planu wprowadzono m.in. nakaz stosowania do celów grzewczych i technologicznych 
paliw charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisyjnymi, takie jak: paliwa 
płynne, gazowe, stałe, energia elektryczna lub odnawialne źródła energii. 

Jednym z rozwiązań alternatywnych byłoby wprowadzenie zabudowy 
usługowej na większej części obszaru objętego opracowaniem oraz zwiększenie 
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intensywności zabudowy na projektowanych terenach. Kolejnym rozwiązaniem 
alternatywnym byłby również brak uchwalenia planu. Analizy urbanistyczne 
wskazują, iż w granicach objętych projektem planu mogłaby powstać nowa 
zabudowa, gdyby była lokalizowana w trybie przepisów ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. W 
związku z tym niepokojąca byłaby sytuacja zabudowy terenów w sposób chaotyczny 
i nieuporządkowany. 

Z punktu widzenia ochrony środowiska, bardziej korzystnym wariantem 
rozwiązań przestrzennych uznano zagospodarowanie zawarte w projekcie planu. 

Można więc stwierdzić, że efektywne i pełne wdrożenie ustaleń planu 
zagospodarowania przestrzennego stanowi wystarczające zabezpieczenie                         
i minimalizowanie skutków oddziaływania realizacji tegoż planu na środowisko 
przyrodnicze.



Ryc. 13.  Lokalizacja obszaru objętego projektem planu 
 

  
                                                     - obszar objęty projektem planu 

 


