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1. WPROWADZENIE
1.1. PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE PROGNOZY
Podstawę prawną wykonania niniejszej prognozy stanowi Uchwała Nr XXV/178/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia
31 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki.
Zakres przedmiotowej zmiany Studium obejmuje tereny położone w obrębach geodezyjnych Ruda Wieczyńska,
Gizałki, Czołnochów, Szymanowice i Tomice.
Podstawę prawną wykonania samej prognozy stanowią:
− ustawa 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 [19],
− ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [20],
oraz następujące dyrektywy unijne:
− Dyrektywa 2001/42/WE (SEA Directive) z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych
planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21.07.2001 r.), określająca wymagania
przeprowadzenia oceny w odniesieniu do planów mogących mieć znaczące oddziaływanie na środowisko. Jej
celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska i przyczynienie się do uwzględniania
aspektów środowiskowych w przygotowywanych dokumentach dla wspierania zrównoważonego rozwoju,
− Dyrektywa 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do
sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do
udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości Dyrektywy Rady 85/337/WE i 96/61/WE
(Dz. Urz. WE L 156 z 25.06.2003 r.),
− Dyrektywa 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących
środowiska (Dz. U. L 41 z 14.02.2003)
− Konwencja z Aarhus - Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji
oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 706).
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 [19] prognoza oddziaływania na
środowisko stanowi jeden z etapów przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
1.2. CEL I ZAKRES PROGNOZY
Celem prognozy opracowanej dla potrzeb zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Gizałki dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Ruda Wieczyńska, Gizałki,
Czołnochów, Szymanowice i Tomice jest identyfikacja i ocena skutków oddziaływania ustaleń dokumentu na
poszczególne elementy środowiska przyrodniczego, w tym świat zwierzęcy i roślinny oraz krajobraz we wzajemnym ich
powiązaniu, warunki życia i zdrowia ludzi, środowisko kulturowe, zabytki i dobra materialne, będących potencjalnym
wynikiem realizacji projektowanego zagospodarowania przestrzeni.
W prognozie oddziaływania na środowisko, w oparciu o wykonane opracowania dotyczące charakterystyki
i stanu środowiska przedmiotowego terenu dokonano identyfikacji najważniejszych uwarunkowań ekofizjograficznych
na obszar objęty zmianą Studium na tle uwarunkowań przyrodniczych w skali gminy i w skali regionalnej.
W wyniku analiz wskazuje się istotne potencjalne konflikty między użytkownikami przestrzeni, realizację
założonych celów ekologicznych i ich wpływ na elementy środowiska, świat zwierzęcy i roślinny oraz krajobraz we
wzajemnym ich powiązaniu, warunki życia i zdrowia ludzi, a także możliwości rozwiązań planistycznych
najkorzystniejszych dla środowiska.
Pełen zakres niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko oraz stopień szczegółowości informacji zawartych
w opracowaniu został uzgodniony z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pleszewie oraz
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Prognoza została opracowana zgodnie z art. 51 ust. 2 i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko [19].
Zgodnie z ww. artykułami niniejsza Prognoza zawierać powinna:
− informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi
dokumentami,
− informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
− propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego
dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
− informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
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analizę i ocenę istniejącego stanu środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku
realizacji projektowanego dokumentu,
analizę i ocenę stanu środowiska na obszarze objętym przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,
analizę i ocenę istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia realizacji
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów chronionych,
analizę i ocenę celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym,
krajowym istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne
problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,
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,
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,
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.
streszczenie w języku niespecjalistycznym.

INFORMACJA O ZAWARTOŚCI I GŁÓWNYCH CELACH ZMIANY STUDIUM ORAZ JEJ POWIĄZAŃ
Z INNYMI DOKUMENTAMI

2.1. CELE ZMIANY STUDIUM
Celem zmiany Studium jest aktualizacja dotychczasowych kierunków polityki przestrzennej gminy w części
objętej niniejszą zmianą, uwzględniająca zachodzące zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym, wynikające przede
wszystkim z wydanych decyzji o warunkach zabudowy.
Przedmiotem opracowania jest weryfikacja dotychczasowych funkcji i zasięgów przestrzennych wyznaczonych
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej, terenów zabudowy zagrodowej, terenów zabudowy
usługowej, terenów usług sportu i rekreacji, terenów zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, terenów obsługi
produkcji rolnej, terenów lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 500 kW.
Zakres ustaleń zmiany Studium wynika z Uchwały Nr XXV/178/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki.
2.2. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZMIANY STUDIUM
Zawartość projektu zmiany Studium wynika z treści art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym [20]. W projekcie zmiany Studium, zgodnie z obowiązującymi przepisami, określono
uwarunkowania wynikające w szczególności z:
1) dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu;
2) stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony;
3) stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów
wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego;
4) stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym lub określenia przez audyt krajobrazowy
granic krajobrazów priorytetowych;
6) warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia;
7) zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia;
8) potrzeb i możliwości rozwoju gminy;
9) stanu prawnego gruntów;
10) występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych;
11) występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych;
4

12) występowania udokumentowanych złóż kopalin, zasobów wód podziemnych oraz udokumentowanych
kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla;
13) występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych;
14) stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania gospodarki wodnościekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami;
15) zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych;
16) wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej.
W części kierunkowej projektu zmiany Studium określono:
1) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w tym wynikające z audytu
krajobrazowego, uwzględniające bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę;
2) kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod
zabudowy;
3) obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego
i uzdrowisk;
4) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
6) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
7) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie
z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleniami programów, o których
mowa w art. 48 ust. 1;
8) obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału
nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000
m2 oraz obszary przestrzeni publicznej;
9) obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym
obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
10) kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;
11) obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych;
12) obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny;
13) obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia prowadzenia
działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych
hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412, z późn. zm.);
14) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji;
15) obszary zdegradowane;
16) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;
17) obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania
występujących w gminie [20].
2.3. POWIĄZANIA ZMIANY STUDIUM Z INNYMI DOKUMENTAMI
Przy wykonaniu prognozy uwzględniono dokumenty, które zostały opracowane na różnych poziomach:
wspólnotowym, krajowym, regionalnym i lokalnym. W dokumentach tych ważne miejsce zajmują zagadnienia ochrony
środowiska i zrównoważonego rozwoju.
Głównym założeniem dotyczącym zagospodarowania i użytkowania terenu objętego planem miejscowym jest
respektowanie zasady zrównoważonego rozwoju zgodnie z ustaleniami Polityki Ekologicznej Państwa 2030 – strategii
rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej [9]. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego,
zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska, łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich oraz zarządzanie
ryzykiem klęsk żywiołowych to najważniejsze zadania Polityki Ekologicznej Państwa 2030.
W projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki
uwzględniono również kierunki określone w Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 r. [16], w tym
przede wszystkim dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności energetycznej. Wśród proponowanych pakietów
działań strategicznych, które wpisują się w zakres regulacji planu miejscowego, wymienić należy: Woda dla Wielkopolski,
Dobra jakość powietrza i czysta energia dla Wielkopolski, Nowoczesna gospodarka odpadami.
Projekt zmiany Studium jest zgodny z zapisami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
wielkopolskiego wraz z Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania
zatwierdzonego Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr V/70/19 z dnia 25 marca 2019 r. [9]. Obszar objęty
zmianą Studium znalazł się w niskiej intensywności procesów osadniczych, obejmującej tereny położone poza zasięgiem
bezpośredniego oddziaływania największych miast – biegunów wzrostu. Procesy absorbcji rozwoju w stosunku do
pozostałych stref charakteryzują się tu mniejszą dynamiką. Wielokierunkowy rozwój tych obszarów oparty zostanie na
wzmacnianiu ich powiązań z ośrodkami powiatowymi oraz pełniejszym wykorzystaniu lokalnych zasobów dla poprawy
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atrakcyjności inwestycyjnej. Tereny położone w tej strefie wymagać będą wsparcia rozwoju rolniczej i pozarolniczej
działalności produkcyjnej i usługowej, aktywizacji lokalnego potencjału społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem
zewnętrznych czynników rozwojowych. Ważną kwestią będzie także zachowanie najcenniejszych kompleksów
glebowych przed zmianą sposobu użytkowania, zwłaszcza w południowo-zachodniej części strefy, gdzie występuje
obszar o najkorzystniejszych w regionie warunkach dla rozwoju działalności rolniczej. Strefy niskiej intensywności
procesów osadniczych preferowane są do rozwoju istniejących jednostek osadniczych, uwzględniających potrzeby
ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
3. INFORMACJE O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY
Prognozę oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Gizałki dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Ruda Wieczyńska, Gizałki,
Czołnochów, Szymanowice i Tomice sporządzono uwzględniając wymagania ustawy o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko [19].
Zastosowano metody opisowe dotyczące charakterystyki środowiska oraz wykorzystano dostępne wskaźniki
określające jego stan. Uwzględniono także informacje zawarte w obowiązującym Studium [17], prognozach oddziaływań
na środowisko sporządzonych dla przyjętych dokumentów powiązanych z obszarami objętymi zmianą Studium, a także
innych dokumentach regionalnych i lokalnych, odnoszących się bezpośrednio i pośrednio do ochrony środowiska,
przyrody oraz zdrowia i życia ludzi.
W pierwszej części ocenie poddano obecny stan środowiska przyrodniczego, co pozwoliło na określenie walorów
i zasobów środowiska oraz istotnych problemów dotyczących ochrony środowiska tego obszaru. Uwzględniono
położenie obszaru objętego zmianą Studium w ponadlokalnym systemie przyrodniczym obejmującym formy ochrony
przyrody, powiązania hydrograficzne i morfologiczne.
W drugim etapie dokonano oceny wpływu realizacji poszczególnych ustaleń zmiany Studium na środowisko
z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy.
Analizę i ocenę stanu środowiska wykonano na podstawie danych państwowego monitoringu środowiska na
poziomach krajowym i regionalnym oraz danych z dostępnych dokumentów strategicznych.
Podstawowymi materiałami wykorzystanymi przy opracowaniu niniejszej prognozy były:
1) Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z Planem zagospodarowania
przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania. Uchwała Nr V/70/19 Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. [8];
2) Prognoza oddziaływania na środowisko Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
wielkopolskiego wraz z Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego
Poznania. WBPP Poznań 2017 r. [10];
3) Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 r. Uchwała Nr XVI/287/20 Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. [16];
4) Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030. Poznań
2019 r. [11];
5) Program ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030. Uchwała Nr XXV/472/20
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. [13];
6) Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem
inwestycyjnym. Uchwała Nr XXII/405/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2020 r.
[8];
7) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki. Uchwała
Nr XXV/65/2000 Rady Gminy Gizałki z dnia 29 grudnia 2000 r. ze zmianami [17];
8) Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gizałki na lata 2015-2018 z uwzględnienie perspektywy na lata
2019-2022 [12]

4.

ANALIZA ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE ZMIANY
STUDIUM

Do najważniejszych zasad zapisanych w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Ruda Wieczyńska,
Gizałki, Czołnochów, Szymanowice i Tomice, a mających wpływ na środowisko i krajobraz terenu objętego projektem
dokumentu należą:
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Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów:
− Celem zmiany Studium jest aktualizacja dotychczasowych kierunków polityki przestrzennej gminy w części
objętej niniejszą zmianą, uwzględniająca zachodzące zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym,
wynikające przede wszystkim z wydanych decyzji o warunkach zabudowy. Przedmiotem opracowania jest
weryfikacja dotychczasowych funkcji i zasięgów przestrzennych wyznaczonych terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej, terenów zabudowy zagrodowej, terenów zabudowy
usługowej, terenów usług sportu i rekreacji, terenów zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów,
terenów obsługi produkcji rolnej, terenów lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych o mocy przekraczającej
500 kW.
− Zmiana Studium stanowi realizację zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
i wielorodzinną, zabudowę zagrodową, usługową, produkcyjną i obsługi produkcji rolnej określonego
w „Bilansie”, powiększając ogólną powierzchnię terenów przeznaczonych pod poszczególne funkcje
zabudowy niezbędną dla zapewnienia możliwości realizacji maksymalnego zapotrzebowania na nową
zabudowę.
Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenu, w tym tereny wyłączone od zabudowy:
− W zakresie kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym
zakazu zabudowy, określono minimalne i maksymalne parametry i wskaźniki urbanistyczne dla
poszczególnych kategorii terenów. W zależności od lokalnych możliwości i ograniczeń kształtowania
przestrzeni dopuszcza się ich modyfikację na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, a w szczególności minimalnych powierzchni działek budowlanych oraz parametrów
zabudowy.
− Studium określa wytyczne określania wymagań dotyczących parametrów i wskaźników urbanistycznych
w planach miejscowych.
Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego
i uzdrowisk:
W celu poprawy funkcjonowania środowiska oraz podniesienia walorów przyrodniczo-krajobrazowych
wprowadza się następujące ustalenia:
–
zachowanie fragmentów naturalnych ekosystemów, w szczególności ekosystemów łąkowych w dolinach
rzecznych, ekosystemów leśnych, zadrzewień przydrożnych, parkowych, zwłaszcza ze starodrzewem,
zadrzewień zlokalizowanych w dolinach cieków wodnych oraz kęp i pasm w obrębie użytków zielonych i na
obniżeniach terenu, gdzie wspomagają naturalną retencję wody i stanowią siedliska drobnej fauny,
–
utrzymanie zróżnicowanych form użytkowania, zadrzewień śródpolnych, zbiorników wodnych, które
korzystnie stymulują utrzymanie lub wzrost różnorodności biologicznej, poprzez wytworzenie warunków
ostojowych dla jak największej liczby zwierząt,
–
ochrona znajdujących się na terenie gminy obszarów podmokłych i dolin cieków wodnych przed trwałym
zainwestowaniem,
–
ochrona, pielęgnacja i uzupełnianie zieleni urządzonej (parki, zieleńce, zieleń uliczna),
–
realizacja nowych zadrzewień, zwłaszcza jako ciągów zieleni krajobrazowej i izolacyjnej w oparciu o sieć dróg
publicznych, cieków wodnych, system terenów zielonych oraz w strefach występowania konfliktów
przestrzennych,
–
kształtowanie terenów korytarzy ekologicznych umożliwiających migrację gatunków pomiędzy obszarami
o największej bioróżnorodności,
–
zachowanie istniejących i odtworzenie zniszczonych siedlisk bytowania, żerowania i odpoczynku wszystkich
gatunków zwierząt w granicach pozwalających na zachowanie ich populacji na poziomie odnawialności,
–
objęcie ochroną miejsc i terenów eksponowanych, panoram i punktów widokowych przed dominacją
elementów obcych, w szczególności sieci infrastruktury technicznej, tablic reklamowych, zabudowy
substandardowej,
–
podkreślanie terenów eksponowanych, punktów widokowych i panoram poprzez włączanie ich w system
połączeń pieszych i rowerowych,
–
właściwe kształtowanie wskaźników urbanistycznych zagospodarowania terenu, w szczególności w zakresie
udziału terenów zieleni w stosunku do liczby mieszkańców poszczególnych terenów,
–
nadawanie obiektom kubaturowym oraz naziemnym urządzeniom infrastruktury technicznej formy
architektonicznej harmonizującej z otoczeniem,
–
porządkowanie przebiegu linii energetycznych i likwidacja kolizji z zabudową mieszkaniową,
–
prowadzenie nowego uzbrojenia oraz ciągów komunikacyjnych z uwzględnieniem lokalizacji obszarów
chronionych, mieszkaniowych i wypoczynkowych, na których znajdują się obiekty przeznaczone na stały
pobyt ludzi oraz wymogów ochrony przyrody,
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wprowadzanie zieleni izolacyjnej w strefach granicznych obszarów o różnych funkcjach, w których może
wystąpić konflikt przestrzenny,
–
stosowanie zieleni izolacyjnej lub innej formy osłony zielenią elementów negatywnie oddziałujących na
walory krajobrazowe środowiska.
Poprawa jakości powietrza jest możliwa dzięki zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń. W tym celu w Studium
określa się następujące działania:
–
eliminowanie zanieczyszczeń pochodzących z emisji pyłów i szkodliwych gazów, pochodzących
z gospodarstw domowych, w których następuje spalanie tradycyjnych źródeł energii (tzw. „emisji niskiej”),
poprzez ograniczenie stosowania tradycyjnych paliw na rzecz niskoemisyjnych źródeł energii: gazowych,
olejowych i odnawialnych, lub poprzez podłączanie obiektów do scentralizowanych źródeł ciepła (budowa
sieci ciepłowniczej), a także poprzez wykonywanie termomodernizacji budynków,
–
stosowanie urządzeń eliminujących lub ograniczających emisję szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz
wprowadzanie zmian technologicznych w zakładach przemysłowych;
–
preferowanie wykorzystania proekologicznych technologii produkcji w zakładach przemysłowych,
–
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
–
wprowadzanie pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż tras komunikacyjnych oraz w sąsiedztwie obiektów
i urządzeń emitujących zanieczyszczenia i odory do powietrza.
W celu ochrony wód ustala się następujące zasady:
–
zachowanie naturalnego biegu cieków wodnych oraz ochrona przed zanikiem wszelkich zbiorników
wodnych oraz towarzyszących im zadrzewień,
–
wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień pełniących funkcję bariery biochemicznej w sąsiedztwie cieków,
oczek wodnych oraz rowów melioracyjnych na terenach rolniczych,
–
zapewnienie dostępności do cieków i zbiorników wodnych oraz rowów melioracyjnych na potrzeby
powszechnego korzystania i wykonywania robót związanych z utrzymaniem przez administratora, zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
–
ochrona przed wprowadzaniem zabudowy i ogrodzeń przy brzegach rzek, jezior i innych zbiorników
wodnych,
–
utrzymanie linii zabudowy od cieków i zbiorników wodnych oraz rowów melioracyjnych w odległości
zapewniającej możliwość wykonywania robót związanych z ich konserwacją,
–
przeprowadzanie ocen oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych, w szczególności
w zakresie zmiany stosunków hydrologicznych,
–
dążenie do osiągnięcia jak najlepszego stanu czystości wód przez bezwzględne wykluczenie zrzutów
zanieczyszczeń (szczególnie substancji biogennych, organicznych i toksycznych) zarówno do gruntu jak i do
wód powierzchniowych,
–
dostosowanie lokalizacji nowych obiektów gospodarczych do warunków i struktur hydrogeologicznych,
–
objęcie szczególną ochroną terenów zlokalizowanych w obrębie stref ochronnych ujęć wód, zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
– budowę zbiorczej kanalizacji sanitarnej eliminującej w maksymalny sposób indywidualne sposoby
odprowadzania ścieków sanitarnych,
–
stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych na obszarach przewidzianych do objęcia zbiorczą
kanalizacją sanitarną wyłącznie jako rozwiązanie tymczasowe do czasu jej budowy,
–
dopuszczenie oczyszczania ścieków w przydomowych oczyszczalniach lub odprowadzania ścieków do
zbiorników bezodpływowych jedynie na obszarach, które z uzasadnionych ekonomicznie względów nie
zostaną przewidziane do objęcia zbiorczą kanalizacją sanitarną, przy czym lokalizowanie oczyszczalni
przydomowych ogranicza się do miejsc, na których odprowadzanie ścieków do gruntu nie będzie zagrażało
jakości wód podziemnych lub powierzchniowych (szczególnie w obrębie stref ochronnych ujęć wód),
–
stosowanie nowych technologii w zakresie działalności produkcyjnej i usługowej wpływających na stan i ilość
odprowadzanych ścieków, w tym budowę i modernizację urządzeń oczyszczających ścieki,
–
zakaz rolniczego wykorzystania ścieków w strefach ochronnych ujęć wód oraz zbiorników wód
podziemnych,
–
kompleksowe rozwiązanie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z ciągów komunikacyjnych,
placów, parkingów i innych powierzchni zanieczyszczonych oraz oczyszczanie ich zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
–
stosowanie urządzeń do oczyszczania wód opadowych i roztopowych przed wylotem kanałów deszczowych
do cieków naturalnych i rowów melioracyjnych,
–
zwiększanie małej retencji wodnej oraz wdrażanie proekologicznych metod retencjonowania wody w celu
przeciwdziałania skutkom suszy,
–
prowadzenie wodochronnej gospodarki w zlewniach poprzez wprowadzanie zalesień i zadrzewień,
–
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przebudowa i dostosowanie sieci drenarskiej do projektowanego usytuowania budynków i budowli w celu
zachowania możliwości dalszego funkcjonowania urządzeń drenarskich na przyległym terenie.
W celu zachowania i ochrony rzeźby terenu postuluje się przyjęcie następujących zasad użytkowania przestrzeni:
–
ograniczanie przekształcania rzeźby terenu, w szczególności w strefie cieków wodnych,
–
przeciwdziałanie procesom erozyjnym i zapobieganie degradacji gleb – wykorzystanie gleb wyższych klas
bonitacyjnych dla rolnictwa,
–
ochrona przed powstawaniem procesów erozyjnych poprzez wprowadzanie szaty roślinnej stabilizującej
grunt oraz odpowiednie prowadzenie gospodarki rolnej,
–
minimalizacja skutków zaistniałych zmian w rzeźbie terenu (zrekultywowanie terenów poeksploatacyjnych),
–
wykorzystanie zbędnych mas ziemnych powstających w czasie realizacji inwestycji do nowego
ukształtowania terenu w granicach działki własnej lub na działkach sąsiednich.
Ochrona środowiska przede szkodliwym oddziaływaniem hałasu pochodzenia komunikacyjnego
i przemysłowego polegać będzie na stałym ograniczaniu jego emisji poprzez następujące działania:
–
zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wynikających z przepisów odrębnych dla
terenów objętych ochroną akustyczną,
–
uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lokalizacji obiektów
przemysłowych, których funkcjonowanie powoduje przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu na
obszarach podlegających ochronie akustycznej poprzez zapewnienie odpowiednich odległości terenów
przeznaczonych pod nową zabudowę lub stosowanie odpowiednich barier akustycznych,
–
stosowanie środków technicznych, technologicznych lub organizacyjnych zmniejszających poziom hałasu co
najmniej do wartości dopuszczalnych na terenach wymagających ochrony akustycznej.
W zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym na terenie gminy Gizałki konieczne będzie
uwzględnianie poniższych działań:
–
wprowadzenie zakazów lokalizowania nowych obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi w pasach
technologicznych wzdłuż linii elektroenergetycznych najwyższych napięć oraz wysokiego i średniego
napięcia,
–
uporządkowanie istniejących konfliktów przestrzennych pomiędzy zabudową mieszkaniową a liniami
elektroenergetycznymi,
–
ograniczenie lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowych emitujących promieniowanie
elektromagnetyczne w postaci masztów antenowych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów mieszkaniowych
oraz na terenach przeznaczonych pod funkcję mieszkaniową.
–

Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
Na obszarze objętym zmianą Studium wskazuje się obszary objęte strefami ochrony konserwatorskiej „A”, „B”
i „OW” oraz ustala obowiązujące zalecenia konserwatorskie:
–
Strefa „A” – ścisłej ochrony konserwatorskiej – obejmuje bezpośrednie otoczenie obiektu wpisanego do
rejestru zabytków – kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (nr rej. 851/Wlkp/A z dnia 28 listopada 2011 r.), wraz
z cmentarzem przykościelnym oraz parkiem zabytkowym w Szymanowicach. W obrębie strefy „A” ścisłej
ochrony konserwatorskiej obowiązuje zachowanie układu kompozycyjnego i przestrzennego, zachowanie
zabytkowej zabudowy, zachowanie zabytkowej zieleni cmentarnej, utrzymanie wyznaczonych granic
zabytkowego parku, dostosowanie nowych obiektów do historycznej kompozycji przestrzennej i formy
architektonicznej.
–
Strefa „B” – ochrony konserwatorskiej – obejmują przedpole widokowe zapewniające wyeksponowanie
wartości zabytkowych budynku kościoła wraz z założeniem parkowym. W obrębie strefy „B” ochrony
konserwatorskiej obowiązuje ochrona ekspozycji historycznego zespołu kościoła i parku, ochrona powiązań
widokowych zespołu z jego otoczeniem, nakaz zharmonizowania nowej zabudowy w zakresie skali, brył
i rozplanowania z zasadami zagospodarowania zespołu kościoła i parku,
–
Strefy „OW” – ochrony zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych – obejmują zewidencjonowane
stanowiska archeologiczne podlegające ochronie konserwatorskiej. Zewidencjonowane stanowiska
archeologiczne w trakcie prac ziemnych mogą ulec bezpowrotnemu zniszczeniu i utracie wartości
naukowych. W związku z powyższym wszelkie działania związane z koniecznością prowadzenia
jakichkolwiek prac ziemnych w obszarze występowania stanowisk archeologicznych wymagają zapewnienia
badań archeologicznych i uzyskania na te badania pozwolenia organu ochrony zabytków.
–
Obiekty zabytkowe – na obszarze objętym zmianą Studium określa się ponadto ochronę obiektów
zabytkowych wraz z ich najbliższym otoczeniem poprzez zachowanie historycznej kompozycji brył,
historycznej kompozycji elewacji, w tym historycznych elementów wystroju elewacji, historycznej dyspozycji
przestrzennej wnętrz oraz wszystkich elementów historycznego wystroju wewnętrznego wpisanych do
rejestru zabytków historycznych obiektów budowlanych oraz zachowanie historycznej kompozycji brył,
historycznej kompozycji elewacji, w tym historycznych elementów wystroju elewacji historycznych obiektów
budowlanych ujętych w gminnej ewidencji zabytków.
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Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
− W Studium zachowuje się istniejący przebieg dróg wojewódzkich nr 442 i 443. Zakłada się także
modernizację, w tym także uzupełnianie drogi o ciągi piesze i ścieżki rowerowe wraz z ich wyposażaniem
w instalacje i urządzenia drogowe. Parametry techniczne dróg powinny być doprowadzone do stanu
zgodnego z obowiązującymi przepisami. Dostępność terenów do dróg wojewódzkich nr 442 i 443 należy
zapewnić wewnętrznymi układami komunikacyjnymi, połączonymi z tą drogą poprzez drogi niższej
kategorii, a w przypadku ich braku bezpośrednio z drogi wojewódzkiej, za pomocą istniejących
i projektowanych zjazdów z tej drogi. Dopuszcza się przebudowę włączeń do drogi wojewódzkiej
(skrzyżowań i zjazdów) na warunkach określonych przez zarządcę drogi. Przy lokalizacji nowych,
bezpośrednich włączeń (skrzyżowań i zjazdów publicznych) do drogi wojewódzkiej, należy uwzględnić
rozwiązania techniczne pozwalające zapewnić bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom ruchu
drogowego, takie jak np. rozbudowa drogi wojewódzkiej o dodatkowe pasy ruchu dla relacji skrętnych
(lewoskrętów i pasów włączenia i wyłączenia pojazdów), zmiana lokalizacji zjazdów przy równoczesnej
likwidacji zjazdów istniejących, budowa dróg wewnętrznych równoległych do pasa drogowego o funkcji
zbiorczo-rozprowadzającej ruch. Podziały geodezyjne działek winny spełniać wyżej wymienione warunki
i nie generować zjazdów na drogę wojewódzką. Lokalizację infrastruktury technicznej niezwiązanej
z funkcjonowaniem drogi (np.: kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, energetyczna, gazowa itp.) należy
przewidzieć poza pasem drogowym. W szczególnych przypadkach dopuszcza się lokalizację infrastruktury
w pasie drogowym, poza jezdnią, a w obrębie jezdni, wyłącznie celem przejść poprzecznych.
− W zakresie dróg powiatowych wskazuje się na potrzebę wykonywania bieżących remontów i modernizacji
oraz dostosowania do aktualnych klas technicznych w celu unowocześnienia coraz bardziej obciążonej sieci
drogowej. Przy projektowaniu rozbudowy układu drogowego należy zwrócić szczególną uwagę na
ograniczenie ilości zjazdów indywidualnych na drogę oraz ograniczenie ilości skrzyżowań. Na terenach
zwartej zabudowy należy przewidzieć wykonanie chodników, ścieżek rowerowych, parkingów dla
samochodów osobowych oraz uregulowania odwodnień w oparciu o system kanalizacji deszczowej na
terenach zabudowy.
− Zakłada się zachowanie i przeprowadzenie remontów istniejących dróg gminnych, a także rozbudowę sieci
dróg lokalnych wraz z rozwojem przestrzennym poszczególnych terenów inwestycyjnych. Poza drogami
gminnymi wskazanymi na załączniku graficznym Studium, w zależności od potrzeb wynikających
z planowanego zagospodarowania terenów, możliwa jest realizacja nowych dróg, których przebieg zostanie
ustalony w drodze decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego. Nowe drogi winny spełniać wskaźniki i kierunki określone
w niniejszym opracowaniu.
− Obszar objęty zmianą Studium jest zwodociągowany, co zapewnia, że jej mieszkańcy zaopatrywani są
w wodę do picia i celów gospodarczych na odpowiednim poziomie. Zakłada się przeprowadzenie
koniecznych remontów oraz modernizacji sieci i stacji uzdatniania wody (SUW), a w przypadku zaistniałej
potrzeby, w następstwie rozwoju przestrzennego w zagospodarowywaniu nowych terenów inwestycyjnych,
dla zapewnienia potrzebnej ilości i jakości wody konieczna będzie rozbudowa sieci wodociągowej. Dla
zabezpieczenia jakości eksploatowanej wody należy objąć ochroną istniejące ujęcie. Poprzez wprowadzanie
nowych rozwiązań technologicznych należy dążyć do ograniczeń zużycia wody pitnej w istniejących
obiektach produkcyjnych oraz ograniczania lokalizacji obiektów z wodochłonnymi technologiami produkcji.
− Przewiduje się dalsze odprowadzanie ścieków w oparciu o istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej oraz rozwój
nowej infrastruktury kanalizacyjnej. Zakłada się realizację niezbędnej infrastruktury kanalizacyjnej
w granicach istniejących i projektowanych terenów inwestycyjnych. Stosowanie szczelnych zbiorników
bezodpływowych na obszarach przewidzianych do objęcia zbiorczą kanalizacją sanitarną należy dopuścić
wyłącznie jako rozwiązanie tymczasowe do czasu jej budowy. System oczyszczania ścieków należy oprzeć
o istniejącą oczyszczalnię ścieków. W zależności od poziomu skanalizowania obszaru gminy należy wziąć
pod uwagę konieczność rozbudowy oczyszczalni ze względu na przepustowość oraz modernizację części
obiektów. Na terenach, które z uzasadnionych ekonomicznie względów nie zostaną objęte zbiorczą
kanalizacją sanitarną postuluje się realizację przydomowych oczyszczalni ścieków dla zespołów zabudowy.
Lokalizowanie oczyszczalni przydomowych dopuszczone jest wyłącznie w miejscach, w których nie będą
one stanowiły zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Konieczne jest zapewnienie
odprowadzania wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni zanieczyszczonych, głównie
na terenach zakładów przemysłowych i usługowych oraz terenach narażonych na zanieczyszczenia
pochodzenia komunikacyjnego. W celu usunięcia substancji ropopochodnych i zawiesin z wód opadowych
i roztopowych należy stosować separatory i urządzenia podczyszczające. Jednocześnie należy dążyć do
ograniczania powierzchni utwardzanych w celu odprowadzenia wód opadowych bezpośrednio do gruntu.
Z obszarów o zwartej zabudowie wody opadowe i roztopowe winny być odprowadzone przy pomocy
kanalizacji deszczowej do cieków wodnych poprzez urządzenia podczyszczające spływające wody. Nie
należy wykonywać kanalizacji ogólnospławnej. Większość wód opadowych i roztopowych na terenach
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wiejskich będzie odprowadzana powierzchniowo poprzez infiltrację do gruntu. Oczyszczanie wód
opadowych lub roztopowych należy przewidzieć jedynie dla dróg o powierzchniach utwardzonych oraz
obszarów gdzie kanalizacja deszczowa nie istnieje. Koniecznie należy spowodować odcięcie od tej sieci
przyłączy kanalizacji sanitarnej. Na projektowanych i istniejących wlotach kanalizacji deszczowej należy
zamontować piaskowniki i separatory.
Na obszarze objętym zmianą Studium wyznacza się przebieg planowanego gazociągu wysokiego ciśnienia.
W celu ograniczania działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłową eksploatację
gazociągów ustala się konieczność zachowania strefy kontrolowanej wzdłuż projektowanych gazociągów
wysokiego ciśnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065). W strefach kontrolowanych nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych
składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas
jego użytkowania. W strefach kontrolowanych nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 2,0 m od
gazociągów o średnicy do DN 300 i 3,0 m od gazociągów o średnicy większej niż DN 300.
Planowane zagospodarowanie nowych terenów powinno uwzględniać ich dostęp do sieci
elektroenergetycznej i możliwość zasilania nowych odbiorców. Dla zaopatrzenia w energię terenów
planowanych pod zainwestowanie, niezbędne jest przeznaczenie w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego powierzchni pod stacje transformatorowe z uwzględnieniem powiązań
z istniejącymi liniami elektroenergetycznymi. Realizacja nowych inwestycji elektroenergetycznych oraz
usuwanie kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi sieciami energetycznymi odbywać się musi
zgodnie z przepisami odrębnymi. Należy zachować pasy technologiczne wokół napowietrznych linii
elektroenergetycznych nie mniejsze niż: dla linii 110 kV – po 15 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu
w obie strony, dla linii 15 kV – 10 m (po 5 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu w obie strony), dla
linii 0,4 kV – 3 m (po 1,5 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu w obie strony). W pasach
technologicznych należy wprowadzić zakaz sadzenia roślinności wysokiej i o rozbudowanym systemie
korzeniowym. Na trasach projektowanych i istniejących linii kablowych zakazuje się lokalizacji zabudowy,
nasadzeń drzew i krzewów o rozbudowanym systemie korzeniowym, a także zakaz prowadzenia
wykopów, sytuowania stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń
budowlanych. W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub urządzeń
załadowczo-wyładowczych należy zachować powyższe odległości mierzone do najdalej wysuniętego
punktu urządzenia wraz z ładunkiem.
Gospodarka odpadami na terenie gminy powinna być realizowana w oparciu o regulamin utrzymania
czystości i porządku w gminie, z uwzględnieniem segregacji odpadów i właściwego zabezpieczenia
odpadów niebezpiecznych. W procesach produkcyjnych wskazuje się na potrzebę stosowania technologii
bezodpadowych i małoodpadowych lub zapewniających maksymalne gospodarcze wykorzystanie
odpadów.

Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym:
Na obszarze objętym zmianą Studium dopuszcza się realizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu
lokalnym, w tym w szczególności budowę, rozbudowę i przebudowę istniejących dróg publicznych oraz sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej.
Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami
planu zagospodarowania przestrzennego województwa
Na obszarach objętych wskazuje się obszary realizacji zadań rządowych i samorządowych służących realizacji
ponadlokalnych celów publicznych na obszarze objętym zmianą Studium:
− przystosowanie dróg wojewódzkich nr 442 i 443 do klasy technicznej głównej (G),
− zachowanie istniejącej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV,
− uwzględnienie planowanego gazociągu wysokiego ciśnienia,
− uwzględnienie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią,
− uwzględnienie międzynarodowych i krajowych korytarzy ekologicznych dolin rzecznych, lasów, wód
płynących, obszarów o niskich zasobach wód powierzchniowych, dolin rzecznych, Głównego Zbiornika
Wód Podziemnych nr 311 Zbiornik rzeki Prosna, obszarów o najwyższej wartości dla produkcji rolnej
i pozostałych obszarów produkcji rolniczej oraz łąk,
− uwzględnienie proponowanych parków kulturowych i Szlaku Cysterskiego.
Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej
Na obszarze objętym zmianą Studium wyznaczono tereny rolnicze. Polityka przestrzenna na tych terenach
polega przede wszystkim na ochronie kompleksów gleb o najwyższych klasach bonitacyjnych, najbardziej
przydatnych dla rolniczej przestrzeni produkcyjnej, oraz wykorzystaniu terenów o niższych klasach
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bonitacyjnych stosownie do ich predyspozycji. Ustala się następujące kierunki zagospodarowania
przestrzennego terenów rolniczych:
− ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych wartości
terenu,
− zachowanie zadrzewień śródpolnych i zbiorników wodnych, korzystnie stymulujących utrzymanie lub
wzrost różnorodności biologicznej,
− budowa, rozbudowa i modernizacja systemów melioracji, w tym dopuszczenie realizacji nowych
zbiorników wód powierzchniowych, z wyłączeniem obszarów gleb chronionych,
− wykorzystanie terenu na cele produkcji rolniczej ze znacznym udziałem gospodarki polowej i ograniczanie
jego przeznaczania na cele nierolnicze,
− poprawa wartości użytkowej i efektywności rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
− sukcesywne przekształcanie upraw na uprawy ekologiczne,
− dopuszczenie wprowadzania nowej zabudowy zagrodowej i zabudowy obsługi produkcji rolnej na gruntach
rolnych, zgodnie z przepisami o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
− zakaz realizacji nowej zabudowy niezwiązanej z rolnictwem,
− dopuszczenie adaptacji istniejącej zabudowy zagrodowej z możliwością jej rozbudowy i wymiany
budynków w ramach istniejącego siedliska,
− dopuszczenie rozbudowy lub lokalizacji nowych obiektów związanych funkcjonalnie z podniesieniem
efektywności gospodarki polowej,
− stosowanie pasm zadrzewień i zakrzewień osłaniających istniejącą zabudowę o negatywnym oddziaływaniu
na środowisko i krajobraz,
− stosowanie rozwiązań ograniczających skutki ujemnego oddziaływania na środowisko przy budowie,
rozbudowie i modernizacji obiektów związanych z działalnością rolniczą, a także innych obiektów
budowlanych,
− zapewnienie właściwych standardów wyposażenia w infrastrukturę techniczną, z dopuszczeniem lokalnych
rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków.
Tereny trwałych użytków zielonych, obejmujące także zadrzewienia i zakrzewienia, pełnią funkcję korytarzy
ekologicznych. Polityka przestrzenna na tych terenach polega przede wszystkim na ochronie ich wartości
przyrodniczych i krajobrazowych oraz na udostępnianiu tych obszarów dla turystyki i wypoczynku, w granicach
umożliwiających zachowanie wartości przyrodniczych. Ustala się następujące kierunki zagospodarowania
przestrzennego dla terenów trwałych użytków zielonych:
− ochrona przyrodniczej struktury zieleni wysokiej, średniej i niskiej, cieków i zbiorników wodnych, w tym
wszystkich terenów stanowiących system lokalnych węzłów i korytarzy ekologicznych, mających wpływ na
funkcjonowanie przyrody i odtwarzanie jej zasobów poprzez ograniczenie zabudowy,
− utrzymanie istniejących zadrzewień śródpolnych wraz z możliwością ich powiększenia poprzez
przeznaczenie tych terenów do zalesienia w oparciu o obowiązujące przepisy w zakresie regulowania
granicy rolno-leśnej,
− stosowanie biologicznej obudowy cieków w celu zabezpieczenia koryt przed erozją,
− wykorzystanie terenów trwałych użytków zielonych jako zaplecza gospodarki hodowlanej (łąki i pastwiska)
w sposób eliminujący zagrożenia dla środowiska,
− dopuszczenie lokalizacji urządzeń związanych z turystyką, wypoczynkiem i sportem, a także niezbędnych
urządzeń z zakresu gospodarki wodnej i rolniczej oraz komunikacji i infrastruktury technicznej
spełniających wymagania w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu określone w
przepisach odrębnych.
Tereny leśne pełnią przede wszystkim funkcje ochronne i gospodarcze. Polityka przestrzenna na tych terenach
polega na ochronie ich wartości przyrodniczych i krajobrazowych oraz udostępnianiu dla turystyki i
wypoczynku, w granicach umożliwiających zachowanie wartości przyrodniczych, z wykluczeniem rozwoju
funkcji osadniczych. Studium ustala ochronę istniejących zasobów środowiska leśnego. Utrzymanie kompleksów
leśnych i zadrzewień śródpolnych musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cele gospodarki
leśnej realizowane będą zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1275). Ustala
się następujące kierunki zagospodarowania przestrzennego dla terenów leśnych:
− zachowanie istniejących kompleksów leśnych wraz z możliwością powiększenia w oparciu o obowiązujące
przepisy,
− prowadzenie gospodarki leśnej z uwzględnieniem istniejących form ochrony przyrody,
− dopuszczenie realizacji urządzeń melioracyjnych, lokalizacji obiektów i budynków oraz urządzeń
związanych wyłącznie z gospodarką leśną zgodnie z przepisami odrębnymi,
− powietrza, wody i gleb lub też negatywnie oddziaływujących na otoczenie,
− dopuszczenie wykorzystania na cele rekreacyjne przy zachowaniu właściwych zasad organizacji ruchu
turystycznego (pieszego, rowerowego i konnego), z określeniem rejonów swobodnej penetracji terenu,
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dopuszczenie lokalizacji urządzeń związanych z turystyką, wypoczynkiem i sportem, a także niezbędnych
urządzeń z zakresu gospodarki leśnej oraz komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami
odrębnymi,
− dopuszczenie przeprowadzania liniowych elementów infrastruktury technicznej wyłącznie w przypadku
braku możliwości ich usytuowania w ciągach dróg i szlaków.
Ustala się następujące kierunki zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych do zalesienia:
− dopuszczenie realizacji zalesień, w szczególności w oparciu o system cieków wodnych oraz na gruntach
o niskich klasach bonitacyjnych i nieużytkach, pod warunkiem braku kolizji z planowanym przebiegiem
inwestycji z zakresu komunikacji i infrastruktury technicznej,
− dopuszczenie rolniczego użytkowania terenów przeznaczonych do zalesienia oraz realizacji zalesień
w miejscach innych niż określonych na planszy Studium pod warunkiem braku sprzeczności z pozostałymi
ustaleniami Studium i przepisami odrębnymi.
− Powyższe ustalenia mają na celu ochronę terenów wartościowych poprzez zachowanie i kształtowanie
odpowiedniej równowagi w ekosystemach.
Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych:
− Dla rzeki Prosny, zgodnie z wykazem obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, zostały
opracowane mapy zagrożenia i mapy ryzyka powodziowego. Zgodnie z ww. mapami zagrożenia
powodziowego Obszar objęty zmianą Studium znajduje się częściowo na obszarach, na których
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie (10%, czyli raz na 10 lat), średnie (1%, czyli raz na
100 lat) i niskie (0,2%, czyli raz na 500 lat). oraz na obszarach między linią brzegu a wałem
przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano wał przeciwpowodziowy,
a także wysp i przymulisk, o których mowa w art. 224 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,
stanowiących działki ewidencyjne. Obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest
wysokie (10%, czyli raz na 10 lat) i średnie (1%, czyli raz na 100 lat) oraz obszary między linią brzegu
a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano wał
przeciwpowodziowy, a także wyspy i przymuliska, o których mowa w art. 224 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
– Prawo wodne, stanowiące działki ewidencyjne, to obszary szczególnego zagrożenia powodzią. Zgodnie
z art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zmianami)
na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się gromadzenia ścieków, nawozów naturalnych,
środków chemicznych, a także innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody,
prowadzenia przetwarzania odpadów, w szczególności ich składowania, w szczególności ich składowania,
oraz lokalizowania nowych cmentarzy. Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią obowiązuje zakaz
lokalizacji nowej zabudowy z wyjątkiem przebudowy, nadbudowy i rozbudowy istniejących budynków na
cele mieszkaniowe pod warunkiem ograniczenia strat powodziowych i zachowaniem bezpieczeństwa.
− Na obszarze objętym zmianą Studium nie występują obszary naturalnych zagrożeń geologicznych.
Na obszarze objętym zmianą Studium nie wskazuje się obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszarów
wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszarów rozmieszczenia obiektów
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz obszarów przestrzeni publicznej, obszarów, dla których
gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne kierunków i zasad kształtowania rolniczej i leśnej
przestrzeni produkcyjnej, nie występują obiekty lub obszary dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny,
obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia prowadzenia działalności
gospodarczej, obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji i remediacji, obszary zdegradowane, ani inne
obszary problemowe, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania występujących w gminie.

5.

CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA ORAZ OCENA JEGO STANU

5.1.

PODSTAWOWE INFORMACJE O OBSZARZE OBJĘTYM ZMIANĄ STUDIUM ORAZ WOKÓŁ OBSZARU
OPRACOWANIA
Gmina Gizałki położona jest w południowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego, w granicach
powiatu pleszewskiego. Gmina od północy graniczy z gminą Pyzdry, od zachodu z gminą Żerków, od południa z gminą
Czermin i Chocz, a od wschodu z gminą Grodziec. Siedzibą władz gminy jest miejscowość Gizałki.
Sieć osadniczą tworzy 21 miejscowości, w tym 17 wsi sołeckich: Białobłoty, Czołnochów, Dziewiń Duży, Gizałki,
Kolonia Obory, Kolonia Ostrowska, Leszczyca, Nowa Wieś, Orlina Duża, Ruda Wieczyńska, Szymanowice, Świerczyna,
Tomice, Toporów, Wierzchy, Wronów, Krzyżówka. Gmina posiada dobre powiązania komunikacji drogowej.
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Obszar objęty zmianą Studium obejmuje tereny położone w zachodniej części gminy Gizałki, w granicach
obrębów geodezyjnych Ruda Wieczyńska, Gizałki, Czołnochów, Szymanowice i Tomice. W granicach obszaru znajdują
się przede wszystkim tereny zabudowy zagrodowej i tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tworzące pasma
zabudowy wzdłuż układu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. W granicach obszaru opracowania znajdują się
także istniejące tereny zabudowy zagrodowej, obejmujące siedliska rozproszone w otwartej przestrzeni rolniczej.
Uzupełnieniem struktur funkcjonalno-przestrzennych poszczególnych wsi stanowią tereny zabudowy usługowej i tereny
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. W wsi Szymanowice znajduje się ponadto zabytkowy park, we wsi
Tomice cmentarz, a we wsi Gizałki szkoła podstawowa. Pozostałą część obszaru opracowania stanowią tereny rolnicze,
tereny użytków zielonych i niewielkie enklawy terenów leśnych. Wzdłuż południowo-zachodniej granicy obszaru
przepływa rzeka Prosna, natomiast wzdłuż granicy południowej Kanał Oborski.
Obszar opracowania sąsiaduje przede wszystkim z terenami rolniczymi, a od północnego wschodu także
z terenami leśnymi.
Obsługę komunikacyjną poszczególnych terenów zapewnia układ dróg wojewódzkich nr 442 i 443 oraz dróg
powiatowych, gminnych i wewnętrznych. Obszar posiada częściowe uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej. Tereny
zainwestowane są wyposażone w sieć elektroenergetyczną średniego napięcia, zaopatrzenie w wodę realizowane jest
z sieci wodociągowej, a ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej. Jedynie w obrębie rozproszonej zabudowy
zagrodowej ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych. Przez obszar opracowania przebiega także
napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia. W granicach obszaru zlokalizowane jest ujęcie wód
podziemnych we wsi Członochów, teren mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Gizałkach oraz trzy stacje
bazowe telefonii komórkowej.
5.2.

POŁOŻENIE TERENU W PONADLOKALNYM SYSTEMIE POWIĄZAŃ PRZYRODNICZYCH
Powiązania przyrodnicze analizowanego obszaru z otoczeniem odnoszą się głównie do liniowych
i powierzchniowych struktur przyrodniczych:
− obszar objęty zmianą Studium położony jest poza granicami obszarów objętych formami ochrony przyrody,
− obszar położony jest w obrębie mezoregionu Równina Rychwalska (318.16), należącego do makroregionu
Niziny Południowowielkopolskiej (318.1-2),
− obszar położony jest częściowo w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 311 Zbiornik rzeki
Prosna.
5.3.

CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

Położenie geograficzne
Według podziału kraju na regiony fizyczno-geograficzne J. Kondrackiego obszar objęty opracowaniem położony
jest w obrębie mezoregionu Równina Rychwalska (318.16), należącego do makroregionu Niziny
Południowowielkopolskiej (318.1-2).
Rzeźba terenu
Cały obszar gminy Gizałki należy zaliczyć pod względem morfologicznym do terenów mało urozmaiconych.
Ukształtowanie terenu, rzeźba, gleby, wody oraz krajobraz gminy są pochodzenia polodowcowego. Teren ten znajduje się
na obszarze dawnego zlodowacenia środkowopolskiego. Jego powierzchnię stanowi zespół równi z niewielkimi
nachyleniami, które poprzecinane są dodatkowo dolinami rzek. Do form wyróżniających się w morfologii terenu należy
wysoczyzna moreny falistej oraz dolina Prosny i doliny boczne. Teren Gminy Gizałki – łagodnie pofalowany utrzymujący
się średnio na poziomie 70,0 – 118,8 m n.p.m. rozcinają niewielkie dolinki rzeczne i zagłębienia terenu tworzące miejscami
obniżenia o mało wyraźnych granicach morfologicznych.
Obszar opracowania urozmaicają porosłe lasami formy wydmowe o wysokościach względnych 2 – 5 m biegnące
na odcinku Tomice – Gizałki. Od południowego zachodu obszar zamknięty jest doliną rzeki Prosny, stanowiącą płaską
powierzchnię terasy zalewowej wyniesionej na wysokość ok. 2,0 m nad poziom wody w rzece. Na powierzchni terasy
występują liczne starorzecza oraz podmokłości. Dolina Prosny oddzielona jest miejscami od wysoczyzny wyraźną
krawędzią kilkumetrowej wysokości. Na odcinku Gizałki – Tomice znajdują się wały przeciwpowodziowe biegnące
wzdłuż rzeki Prosny oraz wyrobiska związane z zaniechaną eksploatacją kruszywa naturalnego.
Warunki geologiczno-gruntowe
Obszar objęty zmianą Studium pod względem geologicznym położony jest w obrębie jednostki geologicznostrukturalnej zwanej Monokliną Przedsudecką. Głębokie podłoże tworzy tak zwana platforma paleozoiczna, na której
spoczywa późniejsza pokrywa skał mezozoicznych.
Pokrywa osadowa przykryta jest utworami trzeciorzędowymi (oligoceńskimi, mioceńskimi i plioceńskimi) oraz
czwartorzędowymi (plejstoceńskimi i holoceńskimi). Utwory oligoceńskie to piaski drobnoziarniste, mułki i iły. Utwory
mioceńskie to iły i mułki z wkładami piasków i piaskowców oraz domieszkami pyłu węglowego. Osady plioceńskie
stanowią powierzchnię podczwartorzędową i dominującą wśród nich iły poznańskie. Utwory czwartorzędowe na terenie
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gminy to osady plejstoceńskie zlodowacenia środkowopolskiego – gliny zwałowe oraz piaski i żwiry, tworzą one jeden
poziom z przewarstwieniami i soczewkami piasków wodnolodowcowych (dolina rzeki Prosny). Są piaszczyste
i zawierają liczne głazy. W obrębie terasy zalewowej, stanowiącej dno rzeki Prosny, występują przeważnie mady w
postaci glin pylastych i pyłów, a także piasków pylastych, gliniastych i drobnych. Osady helioceńskie to piaski, żwiry,
mułki rzeczne występują wzdłuż cieków wodnych. Namuły występują również w zagłębieniach bezodpływowych
i dolinkach. Słabo rozpowszechnione, ale obecne są również torfy.
Zasoby kopalin
Zgodnie z Bilansem zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce według stanu na 31 grudnia 2020 r. na
analizowanym obszarze aktualnie nie występują żadne udokumentowane złoża surowców mineralnych.
Warunki wodne
Gmina Gizałki należy do systemu wodnego środkowej Odry w zlewni rzeki Warty. Przez obszar Gminy przebiega
linia wododziałowa, oddzielająca zlewnię Warty II rzędu od zlewni Prosny III rzędu. Sieć wód powierzchniowych na
terenie gminy jest stosunkowo dobrze rozwinięta. Sieć rzeczną tworzą głównie rzeka Prosna przepływająca przez teren
gminy na odcinku 3,0 km z południowego wschodu na północny zachód wraz ze spływającymi do niej Kanałem
Młynikowskim i Kanałem Oborskim wraz z gęstą siecią rowów melioracyjnych zachodniej i środkowej części obszaru.
Wody powierzchniowe
Wzdłuż południowo-zachodniej granicy obszaru opracowania przepływa rzeka Prosna, natomiast wzdłuż granicy
południowej Kanał Oborski. Na obszarze objętym zmianą Studium zlokalizowanych jest kilka niewielkich zbiorników
wodnych i rowów melioracyjne.
Wody gruntowe
Główną warstwę wodonośną stanowią utwory piaszczyste i żwirowe. Analiza mapy hydrograficznej pozwala
stwierdzić, że pierwszy poziom wód podziemnych zalega na głębokości od 1 do 2 m p.p.t. w rejonie rzek, zbiorników
wodnych i rowów melioracyjnych do ok. 5,0 m p.p.t. na pozostałych terenach, co jest bezpośrednio związane
z charakterem rzeźby.
Wody podziemne
Obszar zmiany Studium znajduje się częściowo w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 311
Zbiornik rzeki Prosna. Występuje on w utworach czwartorzędowych, związanych z dolinami podścielanymi dolinami
kopalnymi i ma porowy charakter ośrodka. Należy do typu zbiornika o strukturze wodonośnej pradolinnej i dolinnej,
związanej najczęściej ze schyłkowymi fazami stadiałów i zlodowaceń. Zasoby dyspozycyjne zbiornika wynoszą
128,0 tys. m3/d, a średnia głębokość ujęć 30 m. Powierzchnia całkowita zbiornika wynosi 535 km2.
Gleby
Na terenie gminy dominują gleby niskich klas bonitacyjnych (V i VI). Obejmują one obszar gminy na wschód od
doliny Prosny aż po jej krańce wschodnie. Gleby hydrogeniczne reprezentowane są przez gleby murszowo-mineralne
podścielone piaskami, najczęściej płytko, o wysokim poziomie wody gruntowej oraz formie użytkowania w postaci
słabych i bardzo słabych użytków zielonych. Koncentrują się one wzdłuż Kań. Młynikowskiego oraz płatowo wzdłuż
Kań. Oborskiego. Gleby organiczne to również gleby murszowate, płytkie, podścielone luźnymi i słabogliniastymi
piaskami, ubogie w składniki pokarmowe o dość ograniczonej przydatności rolniczej (dominujące kompleksy: żytnio łubinowy oraz zbożowo-pastewny słaby). Pasem z północy na południe (na wschód od doliny Prosny) rozciągają się
gleby typu brunatnego właściwego oraz brunatnego wyługowanego. Są to gleby V-VI klasy o składzie mechanicznym
piasków słabogliniastych i luźnych, ubogie w składniki pokarmowe. Wykazują one ograniczoną przydatność rolniczą.
Prezentują kompleksy gleb: żytni słaby i żytnio-łubinowy. W rejonie Gizałek zaznaczają swą obecność gleby murszowe
płytkie V klasy podścielone piaskiem luźnym okresowo nadmiernie uwilgotnione słabego kompleksu zbożowopastewnego. W dolinie Prosny w ilości niewielkiej występują mady bardzo lekkie, piaszczyste klasy V-VI, okresowo za
suche.
Zgodnie z ewidencją gruntów w granicach obszaru objętego zmianą Studium występują gleby IIIa, IIIb, IVa, IVb,
V i VI klasy bonitacyjnej.
Szata roślinna i świat zwierzęcy
Analizowany obszar przedstawia zróżnicowaną wartość z przyrodniczego punktu widzenia. W centralnej części
obszaru zlokalizowane są przede wszystkim tereny zainwestowane, co w pewnym stopniu ogranicza ich udział
w niektórych procesach przyrodniczych (związanych np. z migracją organizmów żywych) i zmniejsza ciągłość
środowiska przyrodniczego. Pozostałe tereny są w większości użytkowane rolniczo. Większą wartość przyrodniczą
posiadają natomiast łąki i pastwiska w dolinie rzeki Prosny i Kanału Oborskiego oraz tereny leśne, stanowiące potencjalne
siedliska roślin i zwierząt.
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Świat zwierzęcy analizowanych terenów jest typowy dla obszarów nizinnych. Zainwestowanie przestrzeni oraz
postępująca urbanizacja ograniczyły faunę do gatunków pospolitych, najlepiej przystosowanych do takich warunków
życia. Są to głównie drobne, pospolite ssaki, ptaki i owady. Rolnicze użytkowanie terenów może wiązać się
z występowaniem organizmów zamieszkujących otwarte przestrzenie.
Warunki klimatyczne
Analizowany obszar, według podziału rolniczo-klimatycznego Polski R. Gumińskiego, położony jest w Dzielnicy
Środkowej VII. Cechą charakterystyczną obszaru jest występowanie niskich opadów atmosferycznych, najwyższej liczby
dni słonecznych (ponad 50) oraz najniższych ilości dni pochmurnych (poniżej 130). Liczba dni mroźnych wynosi od 30 do
50, dni z przymrozkami od 100 do 110, natomiast średni czas zalegania pokrywy śnieżnej waha się od 50 do 80 dni. Średni
opad roczny z wielolecia wynosi 560 mm (dla Polski 600 mm). Najwyższe wartości opadów występują w lipcu, najniższe
opady występują w lutym. Opady najwyższe stanowią 145% opadu normalnego, natomiast opady najniższe 49% opadu
normalnego. Wysokie wartości parowania, które stanowią ok. 80% wysokości opadu w dorzeczu Warty oraz niskie
opady, wpływają na niedobór zasobów wodnych.
5.4.

CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA KULTUROWEGO
Na obszarze objętym zmianą Studium znajduje się jeden obiekt wpisany do rejestru zabytków – kościół p.w. św.
Jana Chrzciciela w Szymanowicach, nr rej. 851/Wlkp/A z dnia 28 listopada 2011 r.
W granicach obszaru zlokalizowanych jest kilkanaście obiektów i obszarów zabytkowych ujętych w gminnej
ewidencji zabytków:
− Czołnochów – młyn parowy,
− Gizałki, ul. Strażacka 2 – budynek mieszkalny,
− Ruda Wieczyńska – budynek mieszkalny,
− Szymanowice – cmentarz parafialny,
− Szymanowice, ul. Kościelna – kościół parafialny p.w. Św. Jana Chrzciciela,
− Szymanowice, ul. Kościelna – ogrodzenie w zespole kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela,
− Szymanowice, ul. Kościelna – park dworski,
− Szymanowice, ul. Kościelna 1 – plebania,
− Szymanowice, ul. Parkowa 22 – budynek mieszkalny,
− Tomice, ul. Kręta 8 – budynek mieszkalny,
− Tomice, ul. Leśna 6 – budynek mieszkalny.
Ponadto w granicach obszaru zlokalizowane następujące stanowiska archeologiczne ujęte w gminnej ewidencji
zabytków:
− st. 1 w miejscowości Czołnochów, AZP 60-35/5,
− st. 2 w miejscowości Czołnochów, AZP 60-35/6,
− st. 3 w miejscowości Czołnochów, AZP 60-35/7,
− st. 1 w miejscowości Gizałki, AZP 60-35/2,
− st. 2 w miejscowości Gizałki, AZP 60-35/1,
− st. 3 w miejscowości Gizałki, AZP 60-35/3,
− st. 4 w miejscowości Gizałki, AZP 60-35/4,
− st. 5 w miejscowości Gizałki, AZP 60-35/8,
− st. 6 w miejscowości Gizałki, AZP 60-35/9,
− st. 1 w miejscowości Nowa Wieś-Czołnochów, AZP 60-35/29,
− st. 3 w miejscowości Nowa Wieś-Czołnochów, AZP 60-35/30,
− st. 1 w miejscowości Szymanowice, AZP 60-35/23,
− st. 2 w miejscowości Szymanowice, AZP 60-35/23,
− st. 3 w miejscowości Szymanowice, AZP 60-35/25,
− st. 1 w miejscowości Tomice, AZP 60-35/21,
− st. 2 w miejscowości Tomice, AZP 60-35/29,
− st. 6 w miejscowości Tomice, AZP 60-35/19,
− st. 7 w miejscowości Tomice, AZP 60-35/22,
− at. 9 w miejscowości Gizałki, AZP 60-36/2,
− st. 6 w miejscowości Ruda Wieczyńska, AZP 60-36/5,
− st. 7 w miejscowości Ruda Wieczyńska, AZP 60-36/6,
− st. 8 w miejscowości Ruda Wieczyńska, AZP 60-36/7,
− st. 9 w miejscowości Ruda Wieczyńska, AZP 60-36/8,
− st. 10 w miejscowości Ruda Wieczyńska, AZP 60-36/9,
− st. 12 w miejscowości Ruda Wieczyńska, AZP 60-36/11,
− st. 13 w miejscowości Ruda Wieczyńska, AZP 60-36/12,
− st. 14 w miejscowości Ruda Wieczyńska, AZP 60-36/13,
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−
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st. 15 w miejscowości Ruda Wieczyńska, AZP 60-36/14,
st. 16 w miejscowości Ruda Wieczyńska, AZP 60-36/15,
st. 17 w miejscowości Ruda Wieczyńska, AZP 60-36/16.

OCENA ISTNIEJĄCEGO
STANU ŚRODOWISKA,
PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM

W
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OBJĘTYCH

Stan środowiska przyrodniczego obszaru objętego zmianą Studium przedstawiony poniżej został opracowany
głównie w oparciu o informacje uzyskane w Urzędzie Gminy Gizałki, Stan Środowiska w województwie wielkopolskim.
Raport 2020 [15], Roczną ocenę jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2020 [14], Bilans zasobów
kopalin i wód podziemnych w Polsce 2020 [3] oraz w oparciu o wizję w terenie.
Stan i zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych
Źródłem zanieczyszczeń wprowadzanych do wód podziemnych i powierzchniowych są różnorodne formy
działalności gospodarczej i bytowania człowieka w środowisku.
Głównym zagrożeniem dla jakości wód w gminie Gizałki są spływy obszarowe (zanieczyszczenia spłukiwane
z terenów rolnych i leśnych oraz terenów tras komunikacyjnych drogowych) oraz odprowadzanie nieoczyszczonych
ścieków do gruntu lub do cieków powierzchniowych na terenach nieuzbrojonych w sieć kanalizacyjną. Ładunek
zanieczyszczeń wprowadzany do środowiska z tych źródeł zależy od szeregu czynników, m.in.: stopnia skanalizowania
danego obszaru, poziomu kultury rolnej, stopnia zurbanizowania i intensywności ruchu komunikacyjnego danego
obszaru.
Istotny wpływ na jakość wód gruntowych i powierzchniowych ma rolnictwo. Źródłem zanieczyszczeń z rolnictwa
są zarówno źródła obszarowe tj. spływy powierzchniowe, jak i źródła punktowe: niewłaściwie przechowywane nawozy
mineralne i organiczne (obornik, gnojówka, gnojowica), pestycydy, odcieki kiszonkowe. Rolnictwo ma także wpływ na
erozję glebową i w konsekwencji na ładunki namułów dopływających do rzek i zbiorników wodnych. Podnoszenie
produkcji rolnej powoduje drenaż, odwodnienie i przekształcenia obszarów podmokłych, podobnie jak całych dolin
rzecznych.
Niekwestionowana konieczność ochrony zasobów i jakości wód podziemnych wynika z roli, jaką woda odgrywa
w gospodarce (zaspokajanie potrzeb bytowo-gospodarczych ludności, rolnictwo, przemysł). Długofalowe działania na
rzecz ochrony wód powinny dotyczyć przede wszystkim ograniczenia ilości ścieków wykorzystywanych rolniczo oraz
przestrzegania obowiązków wynikających z pozwoleń wodno-prawnych.
Wody podziemne ze względu na ich znaczenie, jako podstawowego źródła wody do picia, objęte są
monitoringiem, którego celem są obserwacje zmian jakości tych wód, określenie trendów i dynamiki zmian. Badania
prowadzone są w trzech sieciach monitoringu: krajowej, regionalnej i lokalnej.
Zgodnie z definicją umieszczoną w Ramowej Dyrektywie Wodnej dobry stan wód podziemnych oznacza stan
osiągnięty przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i chemiczny jest określony, jako co
najmniej „dobry”. Ramowa Dyrektywa Wodna przewiduje dla wód podziemnych następujące główne cele
środowiskowe: zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, zapobieganie
pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami wymienionymi w Dyrektywie),
zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych, wdrożenie działań niezbędnych dla
odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczania powstałego wskutek
działalności człowieka. Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej
dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu.
Obszar objęty zmianą Studium położony jest w granicach jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 81.
Zgodnie z ustaleniami „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, zatwierdzonego Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r., stan ilościowy i chemiczny JCWPd nr 81 określono jako dobry. Tym
samym brak jest zagrożenia dla nieosiągnięcia celów środowiskowych (dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu
ilościowego). Jak wynika z badań wód podziemnych w 2019 r. w punkcie pomiarowym w miejscowości Brudzewek
(gmina Chocz) w granicach JCWPd nr 81 wykazano IV klasę jakości.
Dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione, celem
środowiskowym jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych części wód powierzchniowych, tak aby
osiągnąć dobry stan tych wód, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu. Dla sztucznych i silnie zmienionych
jednolitych części wód powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu
chemicznego, tak aby osiągnąć dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także
zapobieganie pogorszeniu ich potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego.
Obszar objęty zmianą Studium położony jest w granicach JCWP „Prosna od Dopływu z Piątka Małego do ujścia”,
„Kanał Oborski” i „Rów Mąkowski” stanowiących naturalne części wód. Zgodnie z ustaleniami „Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry”, zatwierdzonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r.,
stan JCWP „Prosna od Dopływu z Piątka Małego do ujścia” i Kanał Oborski” określono jako zły (zagrożona), natomiast
stan JCWP „Rów Mąkowski” określono jako dobry (niezagrożona). W 2017 r. przeprowadzono ocenę stanu JCWP Prosna
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od Dopływu z Piątka Małego do ujścia” w punkcie pomiarowo-kontrolnym „Prosna – Ruda Komorska”. W wyniku
pomiarów dla wód Prosny wykazano umiarkowany stan ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego i zły stan wód.
Zanieczyszczenie gleb i zagrożenie działalnością rolniczą
Na stan jakości gleb wpływa rolnicze użytkowanie terenu i związane z nim zabiegi agrotechniczne modyfikujące
jakość i strukturę przestrzenną pokrywy glebowej. Zmiany te z ekologicznego punktu widzenia mogą być zarówno
dodatnie jak i ujemne. Źle dobrane lub niewłaściwie wykonane zabiegi agrotechniczne mogą prowadzić do: wzmożonej
erozji wodnej i wietrznej, wyjałowienia gleby ze składników pokarmowych i jej nadmiernego zakwaszenia oraz
chemicznego i biologicznego zanieczyszczenia gleby.
Na obszarze objętym zmianą dtudium wpływ na gleby i ziemię może się ograniczyć do degradacji gleb przez
deponowanie zanieczyszczeń z opadów atmosferycznych (siarczany, azotany, zakwaszenie), nadmierną chemizację
rolnictwa oraz zanieczyszczeń komunikacyjnych szczególnie wzdłuż dróg. Chemiczne zanieczyszczenie gleb prowadzi
do ich zakwaszenia, naruszenia równowagi jonowej, a zwłaszcza nagromadzenia związków chemicznych czynnych
biologicznie. Źródłami skażenia gleb w gminie są przede wszystkim rolnictwo i komunikacja.
W „Monitoringu chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2010-2012”, opracowanym przez Instytut Nawożenia
i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, podano wyniki badań zmian szerokiego zakresu
cech gleb użytkowanych rolniczo, szczególnie właściwości chemicznych, zachodzących w określonych przedziałach czasu
pod wpływem rolniczej i poza rolniczej działalności człowieka. Spośród 216 stałych punktów pomiarowo-kontrolnych
żaden nie znalazł się na terenie gminy Gizałki.
Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
Zanieczyszczenia powietrza są związane głównie z szlakami komunikacyjnymi, emisją zanieczyszczeń na skutek
opalania kotłowni stałymi nośnikami energii jak węgiel i koks, a także nielegalnym spalaniem odpadów i epizodycznym
wypalaniem pól oraz poboczy dróg.
Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w gminie są obecnie kotłownie węglowe
domów mieszkalnych i zakładów produkcyjno-usługowych. Te niskie źródła emisji w zabudowie zwartej mają znaczący
udział w tle zanieczyszczeń. Emisja z lokalnych źródeł jest niewspółmiernie duża do ilości wytwarzanej energii.
Spowodowane jest to niską sprawnością cieplną kotłów, rodzajem paliwa oraz niedoskonałym spalaniem.
Zanieczyszczenia emitowane przez kotłownie węglowe domów mieszkalnych, powodują znaczące zanieczyszczenie
środowiska w okresie grzewczym w zakresie stężeń dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla, pyłów,
węglowodorów, sadzy i benzopirenu. Spalanie oleju opałowego czy gazu ziemnego spowodowałoby dużo niższą emisję
zanieczyszczeń z kotłowni. Po przejściu na ogrzewanie gazowe znacznie zmniejszy się emisja zanieczyszczeń i nastąpi
znaczna poprawa stanu atmosfery. Wyeliminowana byłaby emisja dwutlenku siarki i rakotwórczego benzopirenu. Do
zanieczyszczenia powietrza przyczynia się także ruch samochodowy. Podczas spalania paliw silnikowych emitowane są
węglowodory aromatyczne i alifatyczne, dwutlenek węgla, bioaerozole, substancje zapachowo-czynne.
Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego na terenie gminy jest ruch samochodowy. Pojazdy
samochodowe emitują gazy spalinowe zawierające głównie dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory
oraz pyły zawierające związki ołowiu, niklu, miedzi, kadmu. Ilość emitowanych zanieczyszczeń zależy przede wszystkim
od natężenia ruchu samochodowego i stanu nawierzchni dróg. Wpływ tych zanieczyszczeń na środowisko zaznacza się
w najbliższej odległości od drogi.
Potencjalne źródła zanieczyszczenia atmosfery w rejonie obszarów opracowania to emisja zanieczyszczeń
komunikacyjnych z dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych, emisja zanieczyszczeń pochodzących
ze sprzętu rolniczego oraz emisja sektora komunalno-bytowego.
Na podstawie wyników pomiarów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu od roku 2002 WIOŚ w Poznaniu
przeprowadza coroczną ocenę jakości powietrza atmosferycznego. Rezultatem końcowym rocznej oceny jakości
powietrza jest każdorazowo określenie klas wynikowych dla poszczególnych zanieczyszczeń w danej strefie. Wyniki
rocznej oceny jakości powietrza za rok 2020 [14] dla gminy Gizałki należącej do strefy wielkopolskiej według kryteriów
odniesionych do ochrony zdrowia i ochrony roślin przedstawiają się następująco:
1) W kryterium ochrony zdrowia sklasyfikowano:
− dla poziomu dopuszczalnego dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ołowiu, benzenu, tlenku węgla oraz
poziomu docelowego kadmu, arsenu, niklu – w klasie A,
− dla poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM 10 – w klasie C,
− dla poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM 2,5 – w klasie A,
− dla poziomu docelowego benzo(a)pirenu – w klasie C,
− dla poziomu docelowego dla ozonu – w klasie A,
− dla poziomu celu długoterminowego ozonu – w klasie D2.
2) W kryterium ochrony roślin strefę wielkopolską sklasyfikowano:
− dla SO2 i NOx zaliczono do klasy A,
− dla O3 zaliczono do klasy A.
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Zaliczenie strefy do klasy C dla danego zanieczyszczenia oznacza konieczność wyznaczenia obszarów
przekroczeń i zakwalifikowanie strefy do opracowania programów ochrony powietrza. Dla poprawy jakości powietrza
w poszczególnych strefach, wdrażanie w życie zaleceń Programów ochrony powietrza dla stref będzie odbywać się
sukcesywnie.
Stosownie do art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [18], oraz art. 30, art. 39
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [19], Sejmik Województwa
Wielkopolskiego uchwalił Programy ochrony powietrza i Aktualizacje Programów ochrony powietrza. Dla strefy
wielkopolskiej na podstawie Uchwały Nr IX/168/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2019 r.
uchwalono Program ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej. Ponadto na podstawie Uchwały
Nr XXI/391/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2020 r. uchwalono Program ochrony powietrza dla
strefy wielkopolskiej.
Warunki akustyczne
Stan klimatu akustycznego jest jednym z najistotniejszych czynników określających jakość środowiska
bezpośrednio odczuwalnym przez człowieka. W granicach obszaru objętego projektem zmiany Studium znajdują się
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny mieszkaniowousługowej, tereny zabudowy zagrodowej i tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci
i młodzieży, podlegające ochronie akustycznej.
Ze względu na rolniczy charakter gminy Gizałki brak jest na jej terenie znaczących źródeł hałasu w postaci
zakładów przemysłowych. Lokalnie negatywne oddziaływania akustyczne powodują zakłady produkcyjne
i gospodarstwa rolne.
Główne źródła hałasu stanowią natomiast drogi – o znaczeniu wojewódzkim, powiatowym i gminnym,
odznaczające się zróżnicowanym obciążeniem komunikacyjnym, stanowiące jednocześnie podstawowe źródło emisji
spalin i gazów. W ich rejonie występuje lokalne pogorszenie warunków akustycznych.
Czynnikami wpływającymi na poziom hałasu komunikacyjnego są: natężenie i płynność ruchu, procentowy
udział pojazdów ciężarowych w strumieniu pojazdów, prędkość strumienia pojazdów, położenie drogi oraz rodzaj
nawierzchni, ukształtowanie terenu, przez który przebiega trasa komunikacyjna, charakter obudowy trasy i rodzaj
sąsiadującej z trasą zabudowy. Stały wzrost ilości pojazdów oraz natężenia ruchu komunikacyjnego spowodował, że
zagrożenie hałasem komunikacyjnym jest dużo większe niż hałasem przemysłowym. Na terenie gminy największe
zagrożenie ze strony hałasu komunikacyjnego stanowią drogi wojewódzkie.
Najistotniejszym źródłem emisji hałasu są drogi wojewódzkie nr 442 i 443, charakteryzujące się znacznym
natężeniem ruchu. W roku 2020 natężenie ruchu (SDR) na drodze wojewódzkiej nr 442, na odcinku Pyzdry – Gizałki
kształtowało się na poziomie 3 827 pojazdów/dobę, z czego 2 786 stanowiły samochody osobowe i mikrobusy, na odcinku
Gizałki – Janków Pierwszy kształtowało się na poziomie 3 187 pojazdów/dobę, z czego 2 463 stanowiły samochody
osobowe i mikrobusy, natomiast natężenie ruchu na drodze wojewódzkiej nr 443, na odcinku Węzeł Jarocin – Gizałki
kształtowało się na poziomie 3 691 pojazdów/dobę, z czego 2 570 stanowiły samochody osobowe i mikrobusy, a na
odcinku Gizałki – Białobłoty kształtowało się na poziomie 3 036 pojazdów/dobę, z czego 2 157 stanowiły samochody
osobowe i mikrobusy.
W rejonie obszaru objętego zmianą Studium przebiegają ponadto drogi powiatowe, gminne i wewnętrzne, dla
których nie przeprowadzano pomiarów natężenia ruchu. Należy przypuszczać, iż ze względu na lokalny charakter
ciągów komunikacyjnych i niewielkie natężenie ruchu, nie występują tu przekroczenia dopuszczalnych poziomów
hałasu.
Potencjalnym źródłem hałasu są także istniejące elektrownie wiatrowe zlokalizowane poza granicami obszaru
objętego planem. Zgodnie z analizą akustyczną przeprowadzoną na etapie uzyskiwania decyzji administracyjnych dla
realizacji inwestycji na terenach podlegających ochronie akustycznej nie powinny być przekraczane dopuszczalne
poziomy hałasu w środowisku określone w przepisach odrębnych. Tereny te położone są poza zasięgiem
ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego elektrowni wiatrowych.
Pole elektromagnetyczne
Problemy dotyczące ochrony ludzi i środowiska przed oddziaływaniem pola elektromagnetycznego
wytwarzanego m.in. przez linie napowietrzne wysokiego napięcia zostały ujęte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku [33].
Ograniczenia w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów położonych pod liniami elektroenergetycznymi
i w bezpośrednim ich sąsiedztwie wynikają z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
Zgodnie z zapisami zawartymi w tym rozporządzeniu (załącznik do rozporządzenia) dopuszczalny poziom pola
elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz nie powinien przekraczać, w miejscach dostępnych dla ludzi, wartości
granicznej: natężenie pola elektrycznego (E) – 10 kV/m, natężenie pola magnetycznego (H) – 60 A/m. Dodatkowo, na
obszarach zabudowy mieszkaniowej natężenie pola elektrycznego nie może przekroczyć wartości 1 kV/m. Przyjmuje się,
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że pola o podanych wyżej poziomach nie oddziałują niekorzystnie na żaden z elementów środowiska, w tym przede
wszystkim na ludzi.
Zgodnie z informacjami zawartymi w raportach oddziaływania na środowiska dla linii elektroenergetycznych
wysokiego napięcia 110 kV na wartość maksymalną oraz rozkład natężenia pola elektrycznego E w otoczeniu urządzeń
będących pod napięciem wpływają następujące parametry: napięcie robocze i odległość od części będących pod
napięciem. Natężenie pola szybko maleje wraz ze wzrostem odległości od źródła napięcia. Natomiast elementy w pobliżu
urządzeń takie jak drzewa, metalowe ogrodzenia, obiekty budowlane wpływają w istotny sposób na rozkład natężenia
pola elektrycznego E, szczególnie w ich otoczeniu. Wpływ tych elementów zmniejsza natężenie pola elektrycznego lub je
eliminuje. Określenie wpływu tych elementów jest możliwe na ogół jedynie na podstawie pomiarów wykonywanych
w czasie pracy linii. Na obszarze, na którym natężenie pola elektrycznego jest mniejsze niż 1 kV/m, nie ma żadnych
ograniczeń w zagospodarowaniu terenu i obszar ten uważa się za całkowicie bezpieczny dla ludzi. Na terenach, na
których natężenie pola elektrycznego przekracza wartość 1 kV/m obowiązuje zakaz realizacji budynków mieszkalnych
i innych budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi. Tereny, na których natężenie pola
elektrycznego jest większe niż 10 kV/m muszą zostać zabezpieczone przed dostępem ludzi. Według danych Instytutu
Energetyki dotyczących przykładowego rozkładu pola elektrycznego w otoczeniu linii wysokiego napięcia 110 kV
przekroczenie wartości 1 kV/m ma miejsce jedynie w strefie do ok. 15 m od osi linii przy zastosowaniu słupów
o wysokościach 31-54 m. Przy niższych słupach strefa ta jest oczywiście większa. Rozporządzenie Ministra Zdrowia
podaje jako wartość graniczną natężenia składowej magnetycznej H pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz
(pola magnetycznego), dopuszczalną w środowisku dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz dla
miejsc dostępnych dla ludności (60 A/m). Wartość ta dotyczy przestrzeni do 2 m nad powierzchnią ziemi lub inną
powierzchnią, na której mogą przebywać ludzie. Pole magnetyczne w otoczeniu urządzenia elektrycznego zależy od
prądu, jaki przez to urządzenie przepływa. Wartość maksymalna natężenia pola magnetycznego Hmax w bezpośrednim
otoczeniu linii, wyznaczana jest zgodnie z przepisami w/w Rozporządzenia na wysokości 2,0 m nad ziemią. Wartość ta
zależy przede wszystkim od prądu w linii (I) oraz od odległości przewodów roboczych od ziemi (h). Według danych
Instytutu Energetyki dotyczących przykładowego rozkładu pola magnetycznego w otoczeniu linii wysokiego napięcia
110 kV przy zastosowaniu słupów o wysokościach 31-54 m nie wykazuje się przekroczeń wartości dopuszczalnej dla
miejsc dostępnych dla ludzi 60 A/m w żadnym przypadku.
W granicach obszaru przebiega linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia oraz linie elektroenergetyczne
średniego napięcia, dla których zachowuje się pasy techniczne. Tym samym oddziaływanie linii elektroenergetycznych
nie powinno wykraczać poza pasy techniczne wynikające z przepisów odrębnych.
Zagrożenia powodziowe
Wzdłuż południowo-zachodniej granicy obszaru opracowania przepływa rzeka Prosna. Dla rzeki Prosny zgodnie
z wykazem obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi zostały opracowane mapy zagrożenia i mapy ryzyka
powodziowego, wyznaczające obszary szczególnego zagrożenia powodzią, tj. obszar, na którym prawdopodobieństwo
wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (p=10%) oraz obszar, na którym prawdopodobieństwo
wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (p=1%). Ponadto część terenów objętych zmianą Studium
położona jest na obszarze, dla którego prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat
(p=0,2%).
Zagrożenie ruchami masowymi
Zjawisko osuwania ziemi spowodowane jest przede wszystkim gwałtownymi opadami deszczu, intensywnym
topnieniem śniegu, podnoszeniem się poziomu wód gruntowych i wezbraniami rzek. Jest ono coraz częściej
spowodowane również działalnością człowieka. W granicach gminy Gizałki Starostwo Powiatowe w Pleszewie nie
zarejestrowano terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy. Na
obszarze gminy nie powinny zatem występować zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia wynikające
z możliwości osuwania się mas ziemnych.
Możliwość wystąpienia klęsk żywiołowych
Na obszarze objętym projektem zmiany Studium, ze względu na otwarty charakter krajobrazu rolniczego, mogą
wystąpić zdarzenia o znamionach kryzysu, takie jak: silne, porywiste wiatry, ulewne deszcze, nawałnice, gwałtowne
lokalne wyładowania atmosferyczne, intensywne opady śniegu, silne gradobicia, nagłe ocieplenia, klimatyczne,
gwałtowne spadki temperatur.

6.

POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTU
USTALEŃ ZMIANY STUDIUM

W przypadku braku realizacji ustaleń projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Gizałki dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Ruda Wieczyńska, Gizałki,
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Czołnochów, Szymanowice i Tomice obowiązywać będą ustalenia zawarte w obowiązującym obecnie Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki [17].
Celem zmiany Studium jest aktualizacja dotychczasowych kierunków polityki przestrzennej gminy w części
objętej niniejszą zmianą, uwzględniająca zachodzące zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym, wynikające przede
wszystkim z wydanych decyzji o warunkach zabudowy. Przedmiotem opracowania jest weryfikacja dotychczasowych
funkcji i zasięgów przestrzennych wyznaczonych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej, terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej, terenów
zabudowy zagrodowej, terenów zabudowy usługowej, terenów usług sportu i rekreacji, terenów zabudowy produkcyjnej,
składów i magazynów, terenów obsługi produkcji rolnej, terenów lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych o mocy
przekraczającej 500 kW. Zmiana Studium umożliwi bardziej racjonalne gospodarowanie przestrzenią przy uwzględnieniu
aktualnych potrzeb rozwojowych Gminy Gizałki.
Ponadto zmiana Studium określi zasady zagospodarowania terenu z uwzględnieniem koniecznych rozwiązań
w zakresie obsługi komunikacyjnej oraz wprowadzi nowe ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania środowiska
wynikające z obowiązujących przepisów prawnych. Projekt dokumentu zawiera szereg ustaleń dotyczących eliminacji lub
ograniczenia negatywnych oddziaływań na środowisko dla obszaru objętego zmianą.

7.

ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA USTALEŃ ZMIANY
STUDIUM, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY

W granicach obszaru objętego projektem zmiany Studium nie występują obszary podlegające ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [24] Stąd nie przewiduje się wystąpienia problemów
dotyczących obszarów podlegających ochronie, w tym obszarów Natura 2000.
W granicach obszaru opracowania znajduje się natomiast 8 obiektów uznanych za pomnik przyrody:
− Dąb szypułkowy Quercus robur (we wsi Ruda Wieczyńska), ustanowiony na podstawie Zarządzenia Nr 31
Wojewody Kaliskiego z dnia 25 września 1985 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody,
− Dąb szypułkowy Quercus robur (na skrzyżowaniu dróg Szymanowice – Gizałki, Szymanowice –
Czołnochów), ustanowiony na podstawie Uchwały Nr XXXV/6/97 Rady Gminy Gizałki z dnia 10 lutego
1997 r.,
− Grupa 5 drzew: Dąb szypułkowy Quercus robur (cmentarz we wsi Gizałki), ustanowiony na podstawie
Uchwały Nr XXXVIII/25/2002 Rady Gminy Gizałki z dnia 26 czerwca 2002 r.,
− Dąb szypułkowy Quercus robur (pastwisko przy ul. Kaliskiej), ustanowiony na podstawie Uchwały
Nr XXXVIII/26/2002 Rady Gminy Gizałki z dnia 26 czerwca 2002 r.
Przeprowadzona analiza uwarunkowań pozwoliła zidentyfikować także inne problemy ochrony środowiska,
istotne z punktu widzenia realizacji ustaleń zmiany Studium, za które uznano m.in.:
− zanieczyszczenia obszarowe generowane przez rolnictwo w rezultacie uprawy ziemi, niewłaściwego
nawożenia oraz niewłaściwego stosowania środków ochrony roślin. Intensywne przekształcanie terenów łąk
i pastwisk na grunty orne oraz dominacja gleb lekkich w areale użytków rolnych gminy, ułatwia przenikanie
zanieczyszczeń do wód gruntowych i powierzchniowych. Efekty tych zanieczyszczeń objawiają się przede
wszystkim spadkiem jakości wody pitnej oraz postępującą eutrofizacją śródpolnych zbiorników wodnych,
cieków i jezior,
− zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych. Zasoby wodne gminy ubożeją m.in. na skutek
intensywnego użytkowania gospodarczego. Zanieczyszczone wody powierzchniowe odgrywają istotną rolę
w zasilaniu wód podziemnych, a istniejące warunki litologiczne stwarzają możliwości infiltracji skażeń
z gleby, a pośrednio także z atmosfery w ich głąb. Wszystkie te czynniki sprawiają, że stosunki wodne na
analizowanym obszarze uległy istotnym zmianom nie tylko ilościowym, ale przede wszystkim jakościowym,
− przekroczenie wymaganych prawem norm jakości powietrza atmosferycznego, wymagające prowadzenia
działań na rzecz utrzymania jakości lub poprawy warunków aerosanitarnych.

8.

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 OPRACOWANIA ZMIANY STUDIUM

W toku prac nad prognozą przeprowadzono analizy dotyczące problematyki ochrony środowiska
z uwzględnieniem w szczególności: ochrony przyrody, powietrza atmosferycznego, ochrony jakości wód
powierzchniowych i podziemnych, ochrony przed hałasem, które mogą mieć związek z obszarami objętymi zmianą
Studium.
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Projekt dokumentu uwzględnia cele ochrony środowiska zawarte w dokumentach opracowanych na poziomach
międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym.
Najbardziej istotne z punktu widzenia projektu zmiany Studium cele ochrony środowiska określone
w dokumentach wyższych szczebli zestawiono w poniższej tabeli. Pozostałe cele i problemy zawarte w niniejszych
dokumentach nie dotyczą bezpośrednio obszaru opracowania lub ich problematyka nie jest regulowana zapisami zmiany
Studium.
Polska jest stroną wielu konwencji oraz umów międzynarodowych w zakresie ochrony środowiska. Z ratyfikacji
konwencji oraz umów wielostronnych lub też przystąpienia do nich wynikają zobowiązania do podejmowania działań na
rzecz realizacji ich postanowień, mające wpływ na politykę państwa w dziedzinie ochrony środowiska oraz pośrednio na
kierunki rozwoju gospodarczego kraju. Ich wagę podkreśla fakt nadrzędności prawa międzynarodowego względem
aktów prawa wewnętrznego.
Na szczeblu krajowym cele ochrony środowiska ustanawiają strategiczne dokumenty rządowe. Konstytucja
Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r. zawiera zapis mówiący o zrównoważonym rozwoju jako zasadzie, którą winno się
kierować Państwo. Zgodne z Konstytucją, ustawy Prawo ochrony środowiska [18] oraz ustawy jej pokrewne zobowiązują
do kierowania się zasadą zrównoważonego rozwoju na różnych etapach działań: planistycznych, realizacyjnych
i zarządzania.
Wszystkie wymienione cele ochrony środowiska zostały uwzględnione zarówno podczas oceny stanu środowiska,
wpływu przewidywanego oddziaływania ustaleń projektu zmiany Studium na środowisko jak i formułowaniu rozwiązań
eliminujących lub ograniczających negatywne oddziaływania na środowisko.
Tab. 8.1. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym
Cele ochrony środowiska

Sposób uwzględnienia w projekcie zmiany Studium

Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona
w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r.
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

Wprowadzenie zasad ochrony środowiska i jego
zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego
oraz uzdrowisk

Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa
kulturalnego i naturalnego z 16 listopada 1972 r.
ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
o wyjątkowej powszechnej wartości, m.in. przez
nadawanie międzynarodowego statusu ochrony, poprzez
wpisanie na listę dziedzictwa światowego
Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie
zmian klimatu, sporządzona w Nowym Jorku dnia
9 maja 1992 r.
ustabilizowanie koncentracji gazów cieplarnianych
w atmosferze
na
poziomie,
który
zapobiegłby
niebezpiecznej, antropogenicznej ingerencji w system
klimatyczny
Polityka Ekologiczna Państwa 2030 – strategii rozwoju
w obszarze środowiska i gospodarki wodnej
− Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa
ekologicznego,
zrównoważone
gospodarowanie
zasobami środowiska, łagodzenie zmian klimatu
i adaptacja do nich oraz zarządzanie ryzykiem klęsk
żywiołowych

22

Wprowadzenie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Wprowadzenie zasad w zakresie ochrony powietrza
atmosferycznego

Wprowadzenie zasad ochrony środowiska i jego zasobów,
ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego oraz
uzdrowisk

9.

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE SKUTKÓW REALIZACJI USTALEŃ ZMIANY STUDIUM
NA ŚRODOWISKO

9.1.

OCENA WPŁYWU PROPONOWANYCH ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU NA OBSZARY CENNE
PRZYRODNICZO OBJĘTE OCHRONĄ PRAWNĄ W TYM CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU
NATURA 2000 ORAZ NA INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU
Obszar objęty projektem zmiany Studium położony jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. [24] i projektowane tu zagospodarowanie nie będzie miało wpływu na te obszary.
Na obszarze objętym zmianą Studium znajduje się natomiast osiem obiektów stanowiących pomniki przyrody.
W ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w stosunku do pomników przyrody należy wziąć
pod uwagę wytyczne określone w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony przyrody oraz ewentualne inne akty
prawne, dotyczące ochrony pomników przyrody.
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody [24] na obszarze opracowania, tak jak w całej Polsce, obowiązuje ochrona
gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

9.2.

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO SKUTKÓW REALIZACJI
USTALEŃ ZMIANY STUDIUM, W TYM BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE,
KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE,
POZYTYWNE I NEGATYWNE
Proponowany nowy sposób zagospodarowania na obszarze objętym zmianą Studium w różnym stopniu zmienia
dotychczasową strukturę przestrzenną.
Realizacja ustaleń dokumentu skutkować będzie pojawieniem się nowych terenów lokalizacji zabudowy wraz
z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, dla których zapisano w zmianie Studium wiele ustaleń
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Każda realizacja ustaleń dokumentu wywoła określone skutki
w środowisku i krajobrazie w zależności od rodzaju, skali i charakteru zmian.
Z punktu widzenia projektowanego dokumentu oddziaływanie na środowisko odbywać się będzie na etapie
inwestycyjnym, jak i eksploatacyjnym na następujące komponenty środowiska:
9.2.1.

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ, ROŚLINY
I ZWIERZĘTA
Wpływ realizacji zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki
dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Ruda Wieczyńska, Gizałki, Czołnochów, Szymanowice i Tomice
będzie niewątpliwie długotrwały, bezpośredni i pośredni oraz trwały, aczkolwiek przy zachowaniu środków ostrożności
i przestrzeganiu pewnych zasad można to oddziaływanie zniwelować.
Szata roślinna
Zgodnie z ustaleniami zmiany Studium nie należy spodziewać się znaczących przekształceń szaty roślinnej.
W wyniku realizacji nowej zabudowy na terenach przeznaczonych pod inwestycje zlikwidowana zostanie aktualnie
występująca roślinność. Będą to przede wszystkim uprawy polowe. W trakcie budowy poszczególnych obiektów,
w związku z użyciem ciężkiego sprzętu i składowaniem elementów konstrukcyjnych, mogą też wystąpić przekształcenia
fizyczne szaty roślinnej w sąsiedztwie terenów bezpośredniej lokalizacji inwestycji. W okresie funkcjonowania nowej
zabudowy nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na świat roślin. Mogą wystąpić ponadto oddziaływania
pozytywne związane z wprowadzaniem zieleni towarzyszącej planowanym inwestycjom. Wobec powyższego
przewiduje się, że planowane przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową, zagrodową, usługową, produkcyjną
i obsługi produkcji rolnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą spowoduje relatywnie niskie straty przyrodnicze.
W przypadku elektrowni fotowoltaicznych oddziaływania na szatę roślinną związane będą z koniecznością
realizacji elementów konstrukcyjnych. Funkcjonowanie ogniw fotowoltaicznych doprowadzi do zmiany szaty roślinnej –
należy przypuszczać, że tereny orne zostaną zastąpione użytkami zielonymi (łąki, pastwiska). W okresie funkcjonowania
instalacji nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na świat roślin. Mogą wystąpić ponadto oddziaływania
pozytywne związane z wprowadzaniem zieleni towarzyszącej planowanym inwestycjom. Wobec powyższego
przewiduje się, że planowane przeznaczenie terenów pod lokalizację elektrowni fotowoltaicznych o mocy przekraczającej
500 kW wraz z towarzyszącą infrastrukturą spowoduje relatywnie niskie straty przyrodnicze i nie wpłynie znacząco na
zmniejszenie różnorodności biologicznej obszaru.
W przypadku realizacji ustaleń zmiany Studium związanych z wprowadzeniem nowych funkcji oraz niezbędnej
infrastruktury przekształcenie szaty roślinnej będzie bezpośrednie i krótkoterminowe w przypadku terenów
pozostawionych do ponownego zagospodarowania zielenią, natomiast bezpośrednie, trwałe lub chwilowe, ale nie
koniecznie negatywne, w przypadku realizacji obiektów kubaturowych.
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Świat zwierząt
Realizacja ustaleń zmiany Studium może wpłynąć w sposób bezpośredni i stały na warunki bytowania drobnej
zwierzyny. Świat zwierząt reprezentowany jest przez gatunki powszechnie występujące i przystosowane do życia
w przekształconym antropogenicznie krajobrazie. Wśród zwierząt występujących na spotkać można sarnę, lisy, zające
oraz drobne gryzonie.
Pojawienie się zabudowy na terenach rolnych może zakłócić dotychczasowe bytowanie zwierząt, które mają
w nim swoje siedliska. Wprowadzenie bariery, jaką stanowić będzie zabudowa wraz z ogrodzeniami, może przerwać
istniejące obecnie w otwartej przestrzeni ciągi migracyjne zwierząt. W trakcie budowy nowych obiektów, w związku
z funkcjonowaniem sprzętu budowlanego (hałas, spaliny, drgania, zagrożenia fizyczne) i dojazdami na place budowy,
fauna wyemigruje prawdopodobnie okresowo na tereny sąsiednie, z wyjątkiem gatunków łatwo podlegających
synantropizacji o dużych zdolnościach adaptacyjnych do zmiennych warunków środowiskowych. Na terenach
bezpośredniej lokalizacji obiektów i na terenach dróg, w związku z likwidacją pokrywy glebowej, wystąpi także
likwidacja fauny glebowej. W związku z powyższym w przypadku realizacji konkretnych inwestycji należy
przeprowadzić inwentaryzacje, m.in. pod kątem gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową w
związku z obowiązującym zakazem niszczenia ich siedlisk i ostoi. Na terenach już zainwestowanych lub w ich
bezpośrednim sąsiedztwie nie przewiduje się, aby nowe inwestycje spowodowały negatywne oddziaływania na świat
zwierząt.
Realizacja paneli fotowoltaicznych spowoduje ograniczenie przestrzeni dla niektórych gatunków zwierząt. Panele
na większych przestrzeniach, tworząc elektrownie słoneczne, budowane są przede wszystkim na otwartych terenach pól
uprawnych. Wpływ paneli słonecznych na komponenty przyrodnicze, a przede wszystkim ptaki, zależy głównie od
lokalizacji inwestycji. Wpływ ten może mieć charakter pośredni (panele słoneczne i ich eksploatacja mogą spowodować:
bezpośrednią utratę siedlisk naturalnych, fragmentację siedlisk i/lub ich modyfikację, zaburzenia związane ze straszeniem
przebywających tam gatunków ptaków, głównie poprzez prace przy budowie parku solarnego i utrzymaniu jego
późniejszej działalności) oraz wpływ bezpośredni (prawidłowa lokalizacja elektrowni słonecznej (na terenach
niewykorzystywanych intensywnie przez ptaki) może przyczynić się paradoksalnie do powstania alternatywnych miejsc
żerowania, np. dla łuszczaków (fragmenty trawiaste i krzewy pomiędzy panelami i sektorami) oraz gniazdowania (panele
są zakładane na specjalnych stojakach, które mogą być wykorzystywane przez niektóre gatunki do umieszczania gniazd).
Nie ma naukowych dowodów na istnienie ryzyka śmiertelności dla ptaków związanych z panelami słonecznych ogniw
fotowoltaicznych). Ryzyko środowiskowe przy realizacji elektrowni fotowoltaicznej jest prawdopodobnie podobne do
wielu innych wykonanych przez człowieka inwestycji, wykorzystujących płaskie, przeszklone przestrzenie (ekrany
akustyczne, szyby wysokich budynków). Lokalizacja elektrowni słonecznych nie musi powodować negatywnego wpływu
na populacje ptaków. Przy sprawnym zarządzaniu taką elektrownią jej zlokalizowanie – zwłaszcza w zubożonym
krajobrazie rolniczym – może być korzystne dla ptaków, stanowiąc urozmaicenie krajobrazu. Koszty środowiskowe
potencjalnie związane z rozwojem energetyki opartej na wykorzystywaniu fotowoltaiki są niewielkie. Wskazane jest
jednak, by w dokumentach składanych przez inwestorów występujących o zezwolenia na budowę położonych
w krajobrazie rolniczym zespołów paneli słonecznych, uwzględniany był potencjalny wpływ na ptaki, a także aby
realizowany był monitoring porealizacyjny dokumentujący wpływ na populacje ptaków w sezonie lęgowym
(weryfikujący ocenę zawartą w raporcie oraz skuteczność zaproponowanych działań minimalizujących). Podsumowując,
wpływ na faunę będzie uzależniony od gęstości ustawienia poszczególnych paneli. Biorąc jednak pod uwagę
powierzchnię planowaną pod ogniwa w stosunku do istniejących w okolicy terenów otwartych, można ocenić, że budowa
ogniw nie powinna doprowadzić do istotnej utraty bioróżnorodności obszarów.
9.2.2.

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA LUDZI I DOBRA MATERIALNE
O jakości życia mieszkańców decyduje szereg czynników. W zakresie zagadnień przestrzennych o warunkach
i jakości życia społeczności lokalnych decydują standardy zagospodarowania terenu i zaspokojenie potrzeb bytowych.
Na obszarze objętym zmianą Studium wyznaczono obszary szczególnego zagrożenia powodzią w dolinie rzeki
Prosny. Niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi na tych terenach nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców w obrębie
siedzib ludzkich. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią położone są przede wszystkim w obrębie terenów trwałych
użytków zielonych. W przypadku obszarów przeznaczonych pod zabudowę realizacja inwestycji musi uwzględniać
ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych. Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z art. 77 ust.
1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne [23] na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się
gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych substancji lub materiałów, które
mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w szczególności ich składowania, oraz
lokalizowania nowych cmentarzy.
Na obszarze objętym zmianą Studium nie występują obszary zagrożona osuwaniem się mas ziemnych.
Zagrożeniem dla ludzi i dóbr materialnych może być wystąpienie coraz częściej pojawiających się niekorzystnych zjawisk
meteorologicznych, m.in.: burz, huraganów, deszczy nawalnych.
Ustalenia zawarte w projekcie zmiany Studium mają też pośredni wpływ na życie społeczne gminy Gizałki.
Związane jest to z polepszeniem jakości życia mieszkańców i przedsiębiorców poprzez rozwój gospodarczy gminy,
wzrost liczby miejsc pracy w sektorze pozarolniczym, co ma niemałe znaczenie dla zmniejszenia poziomu bezrobocia.
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W prawidłowym funkcjonowaniu istniejących na terenie przedsięwzięć zawsze istnieje ryzyko wystąpienia
poważnych awarii, które jest trudne do określenia i zminimalizowania w ustaleniach zmiany Studium (np. wystąpienie
pożaru, eksplozja lub wyciek paliwa w trakcie transportu, awaria sieci kanalizacyjnej lub wodnej, awaria linii
elektroenergetycznych i inne). Zagrożeniem dla środowiska i pośrednio zdrowia ludzi może być niepełne zrealizowanie
ustaleń dokumentu (np. w zakresie uzbrojenia terenów, zagospodarowania odpadów) lub późniejsze zaniedbania
w eksploatacji.
Ogniwa fotowoltaiczne nie będą powodowały negatywnych oddziaływań na ludzi, gdyż nie emitują szkodliwego
promieniowania, zanieczyszczeń powietrza, ani hałasu.
W konsekwencji realizacja ustaleń zmiany Studium na ludzi i ich mienie będzie miała pozytywne oddziaływania
bezpośrednie, jak i pośrednie, długookresowe i skumulowane, a w wielu wypadkach trwałe. Zapewni właściwą ochronę
elementów środowiska przyrodniczego, właściwe standardy jakości środowiska, a co za tym idzie dobre warunki życia
i zdrowia mieszkańców, a także pozwoli zachować odpowiednie proporcje między zainwestowaniem
i zagospodarowaniem terenów mieszkaniowych a przyrodniczym charakterem otoczenia.
9.2.3.

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE
Ustalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nie będą
źródłem znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko wodne. Należy zauważyć, że takie działania jak
modernizacja systemu melioracji pól uprawnych czy rozbudowa sieci kanalizacyjnej wpłyną na poprawę jakości wód
powierzchniowych i podziemnych na obszarze gminy Gizałki. Pośrednio korzystne skutki dla ochrony środowiska
wodnego będą miały tereny leśne, tereny trwałych użytków zielonych, zadrzewień i zakrzewień oraz istniejące
i projektowane tereny przeznaczone do zalesienia, tereny zieleni urządzonej, tereny cmentarzy i tereny śródlądowych
wód powierzchniowych, które stanowiąc powierzchnie biologicznie czynne sprzyjać będą retencjonowaniu wody
i filtrowaniu zanieczyszczeń.
Wprowadzenie nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę może stać się źródłem potencjalnych zagrożeń
dla wód powierzchniowych i podziemnych zarówno na etapie inwestycyjnych jak i w fazie eksploatacji. W trakcie
posadowienia fundamentów pod planowane budynki może dojść do kolizji z pierwszym horyzontem wodonośnym,
dlatego ważnym jest, aby nie należy dopuścić do zanieczyszczenia wód, zwłaszcza substancjami ropopochodnymi.
W Studium wprowadzono także szereg ustaleń zapewniających ochronę wód powierzchniowych przed zbyt
intensywnym zagospodarowaniem dolin rzek i cieków, w tym przede wszystkim utrzymanie linii zabudowy od
naturalnych cieków wodnych i rowów melioracyjnych w odległości zapewniającej możliwość wykonywania robót
związanych z ich konserwacją, ochronę przed wprowadzaniem zabudowy i ogrodzeń przy brzegach rzek, jezior i innych
zbiorników wodnych oraz ograniczenie przekształcenia rzeźby terenu, w szczególności w strefie cieków wodnych.
W trakcie funkcjonowania nowej zabudowy do potencjalnych zagrożeń dla środowiska wodnego zaliczyć należy
indywidualny pobór wody oraz możliwość zanieczyszczenia poprzez niekontrolowane zrzuty ścieków. Dlatego, przede
wszystkim na obszarze występowania głównego zbiornika wód podziemnych, należy położyć szczególny nacisk na
właściwe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz zagospodarowanie terenu dostosowane do
odporności warstw wodonośnych na antropopresję. Zgodnie z ustaleniami zmiany Studium zaopatrzenie w wodę
odbywać się będzie docelowo poprzez istniejącą gminną sieć wodociągową. Takie rozwiązania sprzyjają racjonalnej
eksploatacji i ochronie wód. Korzystne skutki dla środowiska będzie miało rozwiązanie problemu odprowadzania
ścieków. Przewiduje się dalsze odprowadzanie ścieków w oparciu o istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej oraz rozwój
nowej infrastruktury kanalizacyjnej. Zakłada się realizację niezbędnej infrastruktury kanalizacyjnej w granicach
istniejących i projektowanych terenów inwestycyjnych. Stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych na
obszarach przewidzianych do objęcia zbiorczą kanalizacją sanitarną należy dopuścić wyłącznie jako rozwiązanie
tymczasowe do czasu jej budowy. System oczyszczania ścieków należy oprzeć o istniejącą oczyszczalnię ścieków.
W zależności od poziomu skanalizowania obszaru gminy należy wziąć pod uwagę konieczność rozbudowy oczyszczalni
ze względu na przepustowość oraz modernizację części obiektów. Na terenach, które z uzasadnionych ekonomicznie
względów nie zostaną objęte zbiorczą kanalizacją sanitarną postuluje się realizację przydomowych oczyszczalni ścieków
dla zespołów zabudowy. Lokalizowanie oczyszczalni przydomowych dopuszczone jest wyłącznie w miejscach, w których
nie będą one stanowiły zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Odprowadzanie ścieków do
zbiornika bezodpływowego lub oczyszczalni przydomowych nie budzi obaw o spowodowanie zagrożenia dla
środowiska gruntowo-wodnego pod warunkiem właściwego, zgodnego z projektem, wykonania tego zbiornika oraz
instalacji doprowadzającej do niego ścieki. Zawsze może istnieć niebezpieczeństwo pogorszenia jakości wód gruntowych
podczas opróżniania zbiornika czy funkcjonowania oczyszczalni. Gmina powinna wyegzekwować obowiązek ich
uszczelnienia. Studium określa szczegółowe wytyczne dotyczące ochrony wód powierzchniowych i podziemnych oraz
poprawy ich jakości także poprzez stosowanie nowych technologii w zakresie działalności produkcyjnej i usługowej
wpływających na stan i ilość odprowadzanych ścieków, w tym budowę i modernizację urządzeń oczyszczających
ścieków.
Rozwój nowej zabudowy spowoduje oddziaływania bezpośrednie, krótkoterminowe i chwilowe, ale
w konsekwencji pozytywne dla ochrony wód gruntowych i podziemnych, przy założeniu właściwego sposobu
korzystania z wód i odprowadzania ścieków.
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Pewne niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych związane jest z działalnością
rolniczą. Stosowanie nawozów mineralnych i środków ochrony roślin wywiera znaczny wpływ na jakość wód.
Oddziaływanie to może być bezpośrednie, długoterminowe i negatywne. Studium ustala zakaz rolniczego wykorzystania
ścieków w strefach ochronnych ujęć wód oraz zbiorników wód powierzchniowych i podziemnych. Ważne jest także
podnoszenie poziomu świadomości rolników i producentów rolnych w zakresie stosowania dobrych praktyk rolniczych,
gospodarowania biomasą organiczną na polu i w zagrodzie, stosowania środków chemicznych i płynnych nawozów
organicznych w polowej produkcji rolnej, ze szczególnym podkreśleniem wpływu i skutków tej działalności na jakość
poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego, głównie wodnego.
Ustalenia zmiany Studium nie zwiększą ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w „Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, zatwierdzonym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
18 października 2016 r. Realizacja ustaleń zmiany Studium polegająca na wprowadzeniu nowych inwestycji przy
zachowaniu ustaleń związanych z ochroną wód i sposobem odprowadzania ścieków, nie powinna spowodować wzrostu
ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych.
9.2.4.

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA POWIETRZE ATMOSFERYCZNE
Ustalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie będą wywierały
negatywnego wpływu na jakość powietrza.
Szczególną rolę w kształtowaniu jakości powietrza mają tereny leśne, tereny trwałych użytków zielonych,
zadrzewień i zakrzewień oraz istniejące i projektowane tereny przeznaczone do zalesienia, tereny zieleni urządzonej,
tereny cmentarzy i tereny śródlądowych wód powierzchniowych. Stanowią one źródło pozytywnego i pośredniego
oddziaływania o charakterze długookresowym i stałym.
Na stan powietrza atmosferycznego na terenie gminy Gizałki ma wpływ przede wszystkim emisja związana ze
spalaniem paliw stałych w źródłach emisji niskiej (paleniska domowe, małe kotłownie, obiekty rolnicze). Większość
wiejskich gospodarstw domowych zaopatruje się w energię cieplną we własnym zakresie korzystając w dalszym ciągu
z pieców opalanych drewnem i węglem. Ustalenia zmiany Studium przewidują ograniczenie zanieczyszczeń (emisji
pyłów i szkodliwych gazów) pochodzących z gospodarstw domowych, w których następuje spalanie tradycyjnych źródeł
energii poprzez ograniczenie stosowania tradycyjnych paliw na rzecz niskoemisyjnych źródeł energii: gazowych,
olejowych i odnawialnych, lub poprzez podłączanie obiektów do scentralizowanych źródeł ciepła (budowa sieci
ciepłowniczej), a także poprzez wykonywanie termomodernizacji budynków. Studium przewiduje również stosowanie
urządzeń eliminujących lub ograniczających emisję szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery, wprowadzanie zmian
technologicznych w zakładach przemysłowych oraz preferowanie wykorzystania proekologicznych technologii produkcji
w zakładach przemysłowych. Działania te przyczynią się do poprawy czystości powietrza, szczególnie na terenach
osadniczych.
Spodziewać się można także niewielkiej emisji zanieczyszczeń powietrza występujących na etapie realizacji
różnych inwestycji przewidzianych w ustaleniach zmiany Studium. Będą one jednak krótkotrwałe i ograniczone w czasie.
Ich oddziaływanie związane będzie głównie z pracą sprzętu budowlanego, z transportem gleby i materiałów
budowlanych z urobku oraz elementów konstrukcyjnych (spaliny, pyły). Ruch pojazdów, realizacja wykopów oraz
składowanie gleby z urobku i ewentualnie sypkich materiałów budowlanych (także przy innych inwestycjach) spowoduje
okresową emisję pyłów do atmosfery. Emisja ta będzie jednak znacznie ograniczona w przypadku zawilgocenia podłoża.
Będzie ona miała charakter niezorganizowany, o zasięgu ograniczonym głównie do terenu budowy.
Na terenie gminy Gizałki nadal prowadzona będzie działalność rolnicza. Wiązać się to będzie z typowo
rolniczymi oddziaływaniami takimi jak wiosenne prace polowe, żniwa, wykopki, siewy jesienne. W okresie
przygotowywania gleby do zasiewów często stosuje się nawozy naturalne – obornik. Może w tym przypadku wystąpić
oddziaływanie substancji odorowych. Obecnie nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania nieprzyjemnych
zapachów. Można je jednak ograniczyć stosując dobre praktyki rolnicze.
Na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oddziałują także szlaki komunikacyjne. Szkodliwe skutki
ruchu samochodowego to przede wszystkim emisja do atmosfery szkodliwych substancji, jak m.in. CO, węglowodory,
tlenki azotu, SO2, aldehydy, Pb, pył gumowy ze ścierania opon samochodowych. W dalszym ciągu będzie się zaznaczał
wpływ istniejących szlaków transportowych,.
Rozwój energetyki fotowoltaicznej nie będzie miał wpływu na jakość powietrza na omawianym obszarze,
ponieważ inwestycje te nie emitują zanieczyszczeń do atmosfery. Inwestycje te stanowią źródło tzw. czystej energii, której
wykorzystanie przyczyni się do spadku emisji gazów i pyłów do atmosfery wynikających z korzystania
z konwencjonalnych źródeł energii, co spowoduje korzystne skutki środowiskowe w skali lokalnej (spadek
zanieczyszczenia powietrza, lepsze warunki aerosanitarne) i globalnej (ograniczenie klimatycznych i pochodnych
skutków efektu cieplarnianego). Projektowane elektrownie fotowoltaiczne nie będą stanowiły źródeł emisji
zanieczyszczeń wprowadzanych do powierza. Prace powodujące ewentualną emisję niewielkich ilości substancji
szkodliwych są możliwe jedynie w trakcie montażu i demontażu elementów konstrukcyjnych. Wielkość emisji w wyniku
prowadzenia tych prac jest bardzo mała, ma niewielki zasięg i nie będzie miała wpływu na czystość powietrza w rejonie
lokalizacji.
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Podsumowując, realizacja ustaleń zmiany Studium nie spowoduje znaczących oddziaływań na stan powietrza
atmosferycznego. Prognozowane oddziaływania będą miały charakter lokalny, bezpośredni oraz krótkoterminowy (faza
realizacji) oraz średnioterminowy, chwilowy i często okresowy (faza eksploatacji). Mogą być one ograniczone poprzez
wprowadzenie zieleni izolacyjnej oraz odpowiednie kształtowanie zieleni w sąsiedztwie planowanych inwestycji.
9.2.5.

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI
Realizacja zamierzeń planistycznych powodować będzie pewne przekształcenia powierzchni ziemi o charakterze
oddziaływania stosownym do powierzchni zabudowy, dróg, sieci infrastruktury technicznej i innych inwestycji.
Do czasu realizacji ustaleń analizowanego dokumentu tereny pozostaną nadal w dotychczasowym użytkowaniu.
Dopiero realizacja ustaleń zmiany Studium skutkować będzie oddziaływaniem na powierzchnię ziemi i warstwę gleby.
Obszar objęty projektem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
charakteryzuje się nieznacznym zróżnicowaniem morfologicznym, stąd przy realizacji planowanych inwestycji można
spodziewać się zmian w ukształtowaniu powierzchni o lokalnym charakterze. Dotyczy to przede wszystkim realizacji
nowej zabudowy i szlaków komunikacyjnych (nasypy, wykopy). Wskazać należy, iż w ustaleniach zmiany Studium
wskazano na potrzebę ograniczenia przekształcenia rzeźby terenu, w szczególności w strefie cieków wodnych. W celu
ograniczenia zmian w powierzchni terenów przewiduje się wykorzystanie niezanieczyszczonych mas ziemnych
pozyskiwanych z wykopów do formowania nasypów pod planowaną drogę ekspresową. Zgodnie z ustaleniami zmiany
Studium zbędne masy ziemne powstające w czasie realizacji inwestycji należy przetransportować lub wykorzystać do
nowego ukształtowania terenu w granicach działki własnej lub działek sąsiednich.
W trakcie realizacji planowanych przedsięwzięć, przede wszystkim nowej zabudowy, w związku z użyciem
ciężkiego sprzętu i składowaniem elementów konstrukcyjnych mogą również wystąpić przekształcenia fizyczne pokrywy
glebowej w bezpośrednim sąsiedztwie terenów inwestycji. Przekształcenia fizykochemicznych właściwości gleb wystąpią
również na terenach składowania materiałów budowlanych i w wyniku pracy sprzętu budowlanego, a także
w przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych. Skutkiem tych prac może być zniszczenie profilu
glebowego, zmiana struktury litologicznej skały macierzystej (podglebia), zmiana struktury fizycznej gleby na skutek
ugniatania ciężkim sprzętem budowlanym i składowanym materiałem. W czasie budowy obiektów wystąpić mogą
oddziaływania także na tereny przyległe, szczególnie w okresie wzmożonych prac ziemnych (fundamentowanie,
uzbrojenie terenu, budowa dróg), korzystania ze specjalistycznego sprzętu budowlanego czy wzmożonego ruchu
samochodów dostawczych z materiałami budowlanymi, ale w dużej mierze odwracalne. Przy obecnie stosowanej
technice realizacji infrastruktury technicznej oddziaływania na środowisko będzie bezpośrednie i krótkotrwałe.
Poza budową obiektów kubaturowych zagrożenia dla powierzchni ziemi i gleb związane będą z budową
i modernizacją dróg czy instalowaniem infrastruktury technicznej. Budowa nowej infrastruktury komunikacyjnej
spowoduje konieczność wyłączenia z funkcji biologicznej gruntów rolnych w pasie zajętym przez planowaną inwestycję,
a w efekcie potencjalne ryzyko zanieczyszczenia gleb substancjami ropopochodnymi z wycieków z maszyn rolniczych
oraz możliwość degradacji gleb przez prace towarzyszące inwestycji (drogi dojazdowe, miejsca serwisowe, linie
elektroenergetyczne). Skutkiem budowy sieci infrastruktury technicznej będą natomiast okresowe zagrożenia dla
powierzchni ziemi i gleby związane z okresem ich realizacji. Nastąpi zdjęcie wierzchniej warstwy gleby. Po zakończonych
robotach wszystkie nawierzchnie powinny być odbudowane. Wykopy powinny być zrekultywowane poprzez zasypanie
z zachowaniem sekwencji występujących warstw.
Lokalizacja elektrowni fotowoltaicznych nie spowoduje istotnych przekształceń litosfery. Są to urządzenia
montowane na lekkich konstrukcjach stalowych, niewymagających fundamentowania. Składają się one na ogół
z pionowych słupów stalowych, wbijanych bezpośrednio w ziemię na głębokość około 1,5-2,0 m. Do słupów podłączone
zostają poprzeczne szyny, na których montowane są panele fotowoltaiczne. Instalacje wymagają zajęcia znacznej
powierzchni terenu i związanego z tym wyłączenia z dotychczasowego użytkowania rolniczego.
Pozytywnie na stan gleby wpłynie wprowadzenie zieleni w ramach powierzchni biologicznie czynnych.
Studium zapewnia także ochronę gleb o najwyższych w skali gminy klasach bonitacyjnych, gdyż warunkują one
efektywność prowadzenia działalności rolniczej. Dla tej funkcji przewiduje się zachowanie terenów o najwyższej
przydatności rolniczej. Rejony skoncentrowanego ich występowania w kontekście sprzyjających warunków
klimatycznych, dobrych warunków aerosanitarnych powinny stanowić podstawę dla rolnictwa ekologicznego
ukierunkowanego na produkcję zdrowej żywności. Strefy występowania gleb słabych (marginalnych), mało przydatnych
rolnictwu, powinny być podstawą tworzenia nowych powierzchni leśnych. Każda zmiana przeznaczenia gruntów
rolnych na cele nierolnicze musi uwzględniać wszelkie uwarunkowania środowiskowe, a przede wszystkim musi
wykazywać dużą racjonalność wynikającą z bilansu potencjalnych zysków i strat. Postuluje się przeznaczanie gruntów
o najniższych klasach bonitacyjnych, gruntów odłogowanych i nieprzydatnych dla produkcji rolniczej pod zalesienia,
rozwój funkcji rekreacyjnej lub ewentualnie innej, przy braku kolizji z otoczeniem.
Na obszarze objętym zmianą Studium nie występuje niebezpieczeństwo osuwania mas ziemnych, o których mowa
w przepisach odrębnych, zagrażające istniejącym bądź projektowanym terenom zurbanizowanym.
Zanieczyszczenia gleb powodowane funkcjonowaniem przemysłu na terenie gminy ma niewielkie znaczenie.
Istotnym źródłem degradacji gleb jest natomiast komunikacja. Najbardziej zanieczyszczone gleby występują
w bezpośrednim sąsiedztwie dróg. Gleby te wykazują dużą zawartość związków ołowiu i tlenków azotu, a także cechują
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się silnym zasoleniem związanym z zimowym utrzymaniem. Sposobem ochrony gleb przed zanieczyszczeniami jest
tworzenie naturalnych osłon biologicznych (fitosanitarnych) w postaci pasów zieleni oraz ograniczenie stosowania soli
w okresie zimowym.
W celu zachowania i ochrony rzeźby terenu w zmianie Studium określono zasady użytkowania przestrzeni
gwarantujące zachowanie i poprawę stanu gleb, szczególnie o najwyższych klasach bonitacyjnych.
9.2.6.

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA KRAJOBRAZ
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody [24], ochronie podlega również krajobraz. Potrzeba tej ochrony wynika
m.in. z konieczności utrzymania harmonii, czyli takiego zróżnicowania i ukształtowania krajobrazu, który zapewniałby
funkcjonowanie poszczególnych ekosystemów zapewniając dobre warunki dla życia człowieka. Harmonia krajobrazu
może być utrzymana, a nawet wzbogacana przez świadome działanie człowieka.
Ochrona krajobrazu dotyczy przede wszystkim cech widokowych i wartości estetycznych obszaru. Ocena
oddziaływań wizualnych jest jedną z najbardziej subiektywnych elementów oceny oddziaływania ustaleń zmiany
Studium na środowisko. Zredukowaniu subiektywizmu oceny służy jednak zastosowanie odpowiedniej metodyki. Ocena
oddziaływania planowanych przedsięwzięć na elementy krajobrazu powinna analizować istniejące zasoby i wartości
obszaru, rozpoznawać potencjalne konflikty oraz określać działania minimalizujące negatywne wpływy nowego
zagospodarowania terenu.
Obszar objęty opracowaniem należy do terenów atrakcyjnych krajobrazowo. Występuje tu przede wszystkim
krajobraz rolniczy z rozległymi obszarami pól uprawnych, z zadrzewieniami śródpolnymi i przydrożnymi oraz krajobraz
leśny. Uzupełnieniem jest krajobraz osadniczy ze zwartą i rozproszoną zabudową, który ulega przekształceniom
będącymi efektem zmian społeczno-gospodarczych. Walory krajobrazowe pogarszają istniejące linie elektroenergetyczne,
zwłaszcza wysokiego i średniego napięcia.
Na skutek realizacji ustaleń zmiany Studium wprowadzenie nowej zabudowy w sąsiedztwie istniejących terenów
zabudowy oraz na terenach użytkowane rolniczo zmieni dotychczasowy charakter krajobrazu. W granicach terenów
przeznaczonych pod zabudowę zmiany w krajobrazie będą największe i odniosą się przede wszystkim do rozwoju
zainwestowania na terenach rolniczych. Z czasem wprowadzona zieleń urządzona przesłoni widok nowej zabudowy.
W odniesieniu do planowanych elektrowni fotowoltaicznych oddziaływania na krajobraz będą miały charakter
lokalny. Konstrukcje, na których montowane są panele są stosunkowo niskie (do kilku metrów wysokości). Jedynie przy
dużych powierzchniach i stosunkowo gęstym ustawieniu przysłaniać mogą widok obserwatorom znajdującym się
w bliskim otoczeniu na tej samej wysokości. Na ogół z większych odległości elektrownie fotowoltaiczne będą
niewidoczne.
9.2.7.

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT
Realizacja ustaleń zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego będzie miała
niewielki wpływ na klimat gminy Gizałki.
Planowane inwestycje nie będą znacząco wpływać na warunki klimatu odczuwalnego przez ludzi. Bardzo ważną
rolę w jakości klimatu odgrywa jakość i rodzaj paliw wykorzystywanych do ogrzewania. Obecnie głównym nośnikiem
energii wykorzystywanym do celów grzewczych jest węgiel i drewno. Ustalenia zmiany Studium przewidują
eliminowanie zanieczyszczeń (emisji pyłów i szkodliwych gazów) pochodzących z gospodarstw domowych, w których
następuje spalanie tradycyjnych źródeł energii poprzez ograniczenie stosowania tradycyjnych paliw na rzecz
niskoemisyjnych źródeł energii: gazowych, olejowych i odnawialnych, lub poprzez podłączanie obiektów do
scentralizowanych źródeł ciepła (budowa sieci ciepłowniczej), a także poprzez wykonywanie termomodernizacji
budynków. Zmiana Studium przewiduje również stosowanie urządzeń eliminujących lub ograniczających emisję
szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery, wprowadzanie zmian technologicznych w zakładach przemysłowych oraz
preferowanie wykorzystania proekologicznych technologii produkcji w zakładach przemysłowych.
Korzystnie na warunki klimatu lokalnego wpłynie wprowadzenie powierzchni biologicznie czynnych
towarzyszących zabudowie, zachowanie i utworzenie terenów zieleni o zróżnicowanych funkcjach, a także zalesienie
części terenów.
Pozytywne, pośrednie skutki klimatyczne w skali globalnej będą efektem lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych
stanowiących odnawialne źródła energii, które przyczynią się do ograniczania emisji zanieczyszczeń energetycznych do
atmosfery i w konsekwencji ograniczających efekt cieplarniany.
9.2.8.

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA ZASOBY NATURALNE
Na obszarze objętym zmianą Studium nie występują udokumentowane złoża kopalin i projektowane tu
zagospodarowanie nie będzie miało na nie wpływu.
9.2.9.

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA ZABYTKI
Realizacja ustaleń zmiany Studium nie spowoduje negatywnych oddziaływań na zabytki i dobra materialne.
Zapisy w ustaleniach dokumentu wprowadzają ograniczenia w zagospodarowaniu, tak by zachować prawidłowe
funkcjonowanie elementów środowiska przyrodniczego i kulturowego.
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Na obszarze objętym zmianą Studium wskazuje się obszary objęte strefami ochrony konserwatorskiej „A”, „B”
i „OW” oraz ustala obowiązujące zalecenia konserwatorskie:
–
Strefa „A” – ścisłej ochrony konserwatorskiej – obejmuje bezpośrednie otoczenie obiektu wpisanego do
rejestru zabytków – kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (nr rej. 851/Wlkp/A z dnia 28 listopada 2011 r.), wraz
z cmentarzem przykościelnym oraz parkiem zabytkowym w Szymanowicach. W obrębie strefy „A” ścisłej
ochrony konserwatorskiej obowiązuje zachowanie układu kompozycyjnego i przestrzennego, zachowanie
zabytkowej zabudowy, zachowanie zabytkowej zieleni cmentarnej, utrzymanie wyznaczonych granic
zabytkowego parku, dostosowanie nowych obiektów do historycznej kompozycji przestrzennej i formy
architektonicznej.
–
Strefa „B” – ochrony konserwatorskiej – obejmują przedpole widokowe zapewniające wyeksponowanie
wartości zabytkowych budynku kościoła wraz z założeniem parkowym. W obrębie strefy „B” ochrony
konserwatorskiej obowiązuje ochrona ekspozycji historycznego zespołu kościoła i parku, ochrona powiązań
widokowych zespołu z jego otoczeniem, nakaz zharmonizowania nowej zabudowy w zakresie skali, brył
i rozplanowania z zasadami zagospodarowania zespołu kościoła i parku,
–
Strefy „OW” – ochrony zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych – obejmują zewidencjonowane
stanowiska archeologiczne podlegające ochronie konserwatorskiej. Zewidencjonowane stanowiska
archeologiczne w trakcie prac ziemnych mogą ulec bezpowrotnemu zniszczeniu i utracie wartości
naukowych. W związku z powyższym wszelkie działania związane z koniecznością prowadzenia
jakichkolwiek prac ziemnych w obszarze występowania stanowisk archeologicznych wymagają zapewnienia
badań archeologicznych i uzyskania na te badania pozwolenia organu ochrony zabytków.
Na obszarze objętym zmianą Studium określa się ponadto ochronę obiektów zabytkowych wraz z ich najbliższym
otoczeniem poprzez zachowanie historycznej kompozycji brył, historycznej kompozycji elewacji, w tym historycznych
elementów wystroju elewacji, historycznej dyspozycji przestrzennej wnętrz oraz wszystkich elementów historycznego
wystroju wewnętrznego wpisanych do rejestru zabytków historycznych obiektów budowlanych oraz zachowanie
historycznej kompozycji brył, historycznej kompozycji elewacji, w tym historycznych elementów wystroju elewacji
historycznych obiektów budowlanych ujętych w gminnej ewidencji zabytków.
Działania na rzecz ochrony dziedzictwa archeologicznego zapisane w ustaleniach zmiany Studium są zgodne
z ideą Europejskiej konwencji o ochronie dziedzictwa archeologicznego, przyjętej przez Polskę w 1996 roku.
Najważniejszym rezultatem Konwencji Maltańskiej jest zapewnienie, iż żadna inwestycja nie będzie niszczyła stanowisk
archeologicznych bez przeprowadzenia wcześniejszych wykopalisk ratowniczych.
Nie określa się natomiast zasad ochrony dóbr kultury współczesnej z uwagi na brak takich obiektów na obszarze
objętym zmianą Studium.
9.2.10. INNE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA
Hałas
Stan klimatu akustycznego jest jednym z najistotniejszych czynników określających jakość środowiska
bezpośrednio odczuwalnym przez człowieka. Klimat akustyczny warunkuje możliwości odpoczynku i regeneracji sił.
Wymagany standard akustyczny chronionego środowiska ustalany jest w zależności od rodzaju terenu i jego
funkcji. Należy podkreślić, ze o hałasie i o normach akustycznych mówi się tylko w odniesieniu do miejsc stałego lub
wielogodzinnego przebywania ludzi. Na obszarze objętym zmianą Studium zlokalizowane są tereny podlegające
ochronie akustycznej.
Do głównych źródeł emisji hałasu na terenie gminy należy komunikacja. Ochrona środowiska przede szkodliwym
oddziaływaniem hałasu pochodzenia komunikacyjnego i przemysłowego polegać będzie na stałym ograniczaniu jego
emisji. Zmiana Studium przewiduje zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wynikających
z przepisów odrębnych przewidzianych dla terenów objętych ochroną akustyczną. Na terenach wymagających ochrony
akustycznej, na których występują przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska, należy zastosować środki
techniczne, technologiczne lub organizacyjne zmniejszające poziom hałasu, co najmniej do wartości dopuszczalnych.
Realizacja ustaleń dotyczących klimatu akustycznego będzie realizowana poprzez uwzględnienie w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego lokalizacji obiektów przemysłowych, których funkcjonowanie powoduje
przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu na obszarach podlegających ochronie akustycznej poprzez zapewnienie
odpowiednich odległości dla terenów przeznaczonych pod nową zabudowę lub stosowanie odpowiednich barier
akustycznych.
Konieczne będzie także uwzględnienie określonych natężeń hałasu wzdłuż dróg o znaczeniu wojewódzkim
poprzez zapewnienie odpowiednich odległości dla terenów przeznaczonych pod nową zabudowę. Oddziaływania hałasu
istniejących dróg nie będą wywierały wpływu na tereny objęte ochroną akustyczną, dzięki zastosowaniu odpowiednich
środków technicznych i technologicznych zmniejszających poziom hałasu, co najmniej do wartości dopuszczalnych.
Rozwiązania związane z poprawą jakości sieci dróg przebiegających przez gminę Gizałki wraz z ich rozbudową
o niezbędną infrastrukturę w ramach istniejących szlaków komunikacyjnych można uznać za priorytetowe. Ochrona
przed hałasem drogowym powinna dotyczyć metod i sposobów stosowanych zarówno w strefie emisji (generowania) jak
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i jego imisji (odbioru). Działania w strefie emisji opierają się przede wszystkim na zmniejszaniu efektu generowania
hałasu przez pojazdy u źródła, czyli w przekroju drogi. Działania w strefie imisji dotyczą stosowania odpowiednich
środków ochrony odbiorcy i powinny one mieć na celu ograniczenie hałasu do wartości dopuszczalnych na granicy
działki, do której zarządzający posiada tytuł prawny. Metody i środki związane z pojazdem i kierowcą znajdują się poza
wpływem inwestycyjnym, warto natomiast zwrócić uwagę na metody i środki związane ze sposobem projektowania dróg
i ich wykonawstwem, by w konsekwencji zmniejszyć ich presję na otoczenie poprzez:
− odpowiednie ukształtowanie przekroju poprzecznego drogi – liczba jezdni i pasów ruchu, pochylenie
i sposób umocnienia skarp (trawa, wykończenie twarde – płyty betonowe) może stanowić bardzo dobry
sposób ochrony przed hałasem w bezpośrednim sąsiedztwie jego źródła,
− właściwy rodzaj i stan techniczny nawierzchni. Znane są obecnie zastosowania tzw. „cichych nawierzchni”,
których właściwości akustyczne otrzymuje się dzięki odpowiedniemu doborowi i wykonaniu warstw
ścieralnych betonu asfaltowego – redukcja hałasu o około 3 dB do 5 dB.
− zastosowanie odpowiednich metod i środków związanych z organizacją ruchu.
Od wielkości natężenia ruchu zależy wielkość emisji hałasu. W praktyce nie jest możliwe ograniczenie liczby
pojazdów, jednakże można doprowadzić do jej redukcji poprzez odpowiednią hierarchizację sieci dróg poprzez
wyłączenie ruchu wybranych grup pojazdów z niektórych arterii oraz ograniczenia czasowe (zwłaszcza w porze nocy).
Ograniczenia te dotyczą głównie grupy pojazdów ciężkich i motocykli, jako najbardziej hałaśliwych pojazdów w potoku
ruchu. Wyłączenia z ruchu oraz ograniczenia czasowe ruchu pojazdów hałaśliwych możliwe są dzięki działaniom
z zakresu odpowiedniej organizacji ruchu podobnie jak w przypadku działań związanych z natężeniem ruchu pojazdów.
Płynność ruchu z najmniejszą liczbą zatrzymań osiągana poprzez stosowanie odpowiednich sposobów sterowania.
Uspokojenie ruchu można osiągnąć poprzez zastosowanie odpowiednich urządzeń i środków technicznych, które muszą
zapewnić płynność ruchu i małą prędkość pojazdów. Jedną z metod stosowanych dla poprawy stanu bezpieczeństwa
ruchu są np. fotoradary, które jednocześnie powodują lokalne ograniczenia prędkości, co wiąże się z ograniczeniem
poziomu hałasu.
Metody i środki związane są z ograniczeniem hałasu za pomocą urządzeń zlokalizowanych na drodze fali
dźwiękowej pomiędzy źródłem hałasu a odbiorcą za pomocą:
− sztucznych ekranów akustycznych stanowiących obecnie najlepszy sposób ochrony przed hałasem. Oprócz
efektów pozytywnych mogą również powodować efekty negatywne np.: ograniczenia widoczności w pobliżu
wjazdów i skrzyżowań, zakłócenia w krajobrazie, efekty klaustrofobii itd. Faktyczna skuteczność ekranów
akustycznych nigdy nie przekracza kilkunastu decybeli i zależy ona od miejsca lokalizacji odbiorcy.
− wałów ziemnych, których efektywność w zależności od położenia odbiorcy może wynosić nawet 25 dB.
Stosowanie wałów ziemnych rekomendowane jest na obszarach chronionych,
− pasów zieleni izolacyjnej – najmniej skuteczny środek z punktu widzenia ochrony przed hałasem – spadek
hałasu wynosi około 0.5 dB na 1 m szerokości gęstego żywopłotu (nie więcej jednak niż 5 dB). Pasy zieleni
izolacyjnej pełnią jednocześnie funkcję ochronną przed niektórymi zanieczyszczeniami powietrznymi oraz
pyłem pochodzącym z dróg.
Oddziaływanie inwestycji komunikacyjnych może mieć charakter lokalny, bezpośredni, długoterminowy
i chwilowy, jednak nie prognozuje się wystąpienia znaczących oddziaływań ze względu na konieczność zastosowania
przedstawionych wyżej rozwiązań.
Planowane elektrownie fotowoltaiczne nie będą stanowiły źródła hałasu stanowiącego zagrożenie dla terenów
objętych ochroną akustyczną.
Istniejące linie elektroenergetyczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia nie będą źródłem hałasu, ponieważ
przebiegają one poza terenami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi.
Ustalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki
gwarantują zachowanie właściwych norm hałasu na terenach objętych ochroną akustyczną.
Pole elektromagnetyczne
Problemy dotyczące ochrony ludzi i środowiska przed oddziaływaniem pola elektromagnetycznego
wytwarzanego m.in. przez linie napowietrzne wysokiego napięcia zostały ujęte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku [33].
Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na obszarze objętym zmianą Studium ograniczy się do oddziaływania linii
elektroenergetycznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz urządzeń domowych.
Linie elektroenergetyczne stanowią ograniczenie dla rozwoju terenów przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową oraz dla miejsc dostępnych dla ludności. Dla napowietrznych linii elektroenergetycznych zmiana Studium
uwzględnia zakaz lokalizowania nowych obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi w strefach ochronnych wzdłuż
linii elektroenergetycznych. Oddziaływanie ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego linii
elektroenergetycznych na środowisko nie może przekraczać granic tych stref. W związku z powyższym przewody
elektroenergetyczne nie stanowią ograniczenia dla rozwoju terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz
dla miejsc dostępnych dla ludności.
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W wyniku realizacji ustaleń zmiany Studium mogą pojawić się nowe źródła promieniowania sztucznego, takie jak:
stacje transformatorowe oraz sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci elektroenergetyczne
i telekomunikacyjne.
Źródłem promieniowania elektromagnetycznego są także stacje bazowe telefonii komórkowych. Zmiana Studium
ustala ograniczanie lokalizowania masztów antenowych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów mieszkaniowych oraz na
terenach przeznaczonych pod funkcję mieszkaniową. Na podstawie dostępnej literatury można stwierdzić, że ich
eksploatacja nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.
Realizację ustaleń zmiany Studium w zakresie oddziaływania pól elektromagnetycznych zgodnie
z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych nie powinna
oddziaływać negatywnie na ludzi i środowisko.
Ryzyko wystąpienia poważnych awarii
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska [18] poważna awaria jest to zdarzenie,
w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu,
w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania
zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Na skutek realizacji
ustaleń zmiany Studium nie przewiduje się wzrostu zagrożenia poważnymi awariami.
Gromadzenie odpadów
Bardzo ważna dla ochrony środowiska jest prawidłowa gospodarka odpadami. Zgodnie z ustaleniami zmiany
Studium przedmiotem dokumentu jest przeznaczenie dotychczasowych przekształconych terenów rolnych na cele
mieszkaniowe. Spowoduje to z pewnością powiększenie ilości odpadów, ale też zakresu selektywnej zbiórki odpadów.
W zmianie Studium ustalono zapewnienie właściwej gospodarki odpadami poprzez gromadzenie, segregację oraz
zagospodarowanie odpadów na zasadach określonych w regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy
i w przepisach odrębnych. Prawidłowa organizacja systemu bieżącego gospodarowania odpadami oraz właściwa
organizacja placu budowy wpłynie na minimalizację bezpośredniego oddziaływania odpadów na zdrowie i życie ludzi
oraz na środowisko.

10. CHARAKTERYSTYKA I OCENA ISTNIEJĄCYCH ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH
ZAWARTYCH W USTALENIACH ZMIANY STUDIUM W ASPEKCIE OCHRONY ŚRODOWISKA
10.1.

OCENA ZGODNOŚCI USTALEŃ ZMIANY STUDIUM Z PRZEPISAMI PRAWA DOTYCZĄCYMI
OCHRONY ŚRODOWISKA
Przy sporządzaniu ustaleń zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Gizałki dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Ruda Wieczyńska, Gizałki, Czołnochów, Szymanowice
i Tomice uwzględniono przepisy odrębne dotyczące ochrony środowiska, przyrody, dóbr kultury, itp. Dotyczy to
spełnienia wymogów ochrony jakości środowiska w zakresie standardów emisyjnych, jakości powietrza, standardów
akustycznych.
Ochrona gleb
Na obszarze objętym zmianą Studium wyznaczono tereny rolnicze. Polityka przestrzenna na tych terenach polega
przede wszystkim na ochronie kompleksów gleb o najwyższych klasach bonitacyjnych, najbardziej przydatnych dla
rolniczej przestrzeni produkcyjnej, oraz wykorzystaniu terenów o niższych klasach bonitacyjnych stosownie do ich
predyspozycji.
Ustala się następujące kierunki zagospodarowania przestrzennego terenów rolniczych:
–
ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych wartości
terenu,
–
zachowanie zadrzewień śródpolnych i zbiorników wodnych, korzystnie stymulujących utrzymanie lub
wzrost różnorodności biologicznej,
– budowa, rozbudowa i modernizacja systemów melioracji, w tym dopuszczenie realizacji nowych
zbiorników wód powierzchniowych, z wyłączeniem obszarów gleb chronionych,
–
wykorzystanie terenu na cele produkcji rolniczej ze znacznym udziałem gospodarki polowej i ograniczanie
jego przeznaczania na cele nierolnicze,
–
poprawa wartości użytkowej i efektywności rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
–
sukcesywne przekształcanie upraw na uprawy ekologiczne,
–
dopuszczenie wprowadzania nowej zabudowy zagrodowej i zabudowy obsługi produkcji rolnej na gruntach
rolnych, zgodnie z przepisami o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
–
zakaz realizacji nowej zabudowy niezwiązanej z rolnictwem,
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dopuszczenie adaptacji istniejącej zabudowy zagrodowej z możliwością jej rozbudowy i wymiany
budynków w ramach istniejącego siedliska,
dopuszczenie rozbudowy lub lokalizacji nowych obiektów związanych funkcjonalnie z podniesieniem
efektywności gospodarki polowej,
stosowanie pasm zadrzewień i zakrzewień osłaniających istniejącą zabudowę o negatywnym oddziaływaniu
na środowisko i krajobraz,
stosowanie rozwiązań ograniczających skutki ujemnego oddziaływania na środowisko przy budowie,
rozbudowie i modernizacji obiektów związanych z działalnością rolniczą, a także innych obiektów
budowlanych,
zapewnienie właściwych standardów wyposażenia w infrastrukturę techniczną, z dopuszczeniem lokalnych
rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Ochrona lasów
Tereny leśne pełnią przede wszystkim funkcje ochronne i gospodarcze. Polityka przestrzenna na tych terenach
polega na ochronie ich wartości przyrodniczych i krajobrazowych oraz udostępnianiu dla turystyki i wypoczynku,
w granicach umożliwiających zachowanie wartości przyrodniczych, z wykluczeniem rozwoju funkcji osadniczych.
Studium ustala ochronę istniejących zasobów środowiska leśnego. Utrzymanie kompleksów leśnych i zadrzewień
śródpolnych musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cele gospodarki leśnej realizowane będą
zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1275). Ustala się następujące kierunki
zagospodarowania przestrzennego dla terenów leśnych:
− zachowanie istniejących kompleksów leśnych wraz z możliwością powiększenia w oparciu o obowiązujące
przepisy,
− prowadzenie gospodarki leśnej z uwzględnieniem istniejących form ochrony przyrody,
− dopuszczenie realizacji urządzeń melioracyjnych, lokalizacji obiektów i budynków oraz urządzeń
związanych wyłącznie z gospodarką leśną zgodnie z przepisami odrębnymi,
− powietrza, wody i gleb lub też negatywnie oddziaływujących na otoczenie,
− dopuszczenie wykorzystania na cele rekreacyjne przy zachowaniu właściwych zasad organizacji ruchu
turystycznego (pieszego, rowerowego i konnego), z określeniem rejonów swobodnej penetracji terenu,
− dopuszczenie lokalizacji urządzeń związanych z turystyką, wypoczynkiem i sportem, a także niezbędnych
urządzeń z zakresu gospodarki leśnej oraz komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami
odrębnymi,
− dopuszczenie przeprowadzania liniowych elementów infrastruktury technicznej wyłącznie w przypadku
braku możliwości ich usytuowania w ciągach dróg i szlaków.
Ustala się następujące kierunki zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych do zalesienia:
− dopuszczenie realizacji zalesień, w szczególności w oparciu o system cieków wodnych oraz na gruntach
o niskich klasach bonitacyjnych i nieużytkach, pod warunkiem braku kolizji z planowanym przebiegiem
inwestycji z zakresu komunikacji i infrastruktury technicznej,
− dopuszczenie rolniczego użytkowania terenów przeznaczonych do zalesienia oraz realizacji zalesień
w miejscach innych niż określonych na planszy Studium pod warunkiem braku sprzeczności z pozostałymi
ustaleniami Studium i przepisami odrębnymi.
Powyższe ustalenia mają na celu ochronę terenów wartościowych poprzez zachowanie i kształtowanie
odpowiedniej równowagi w ekosystemach.
Ochrona wód
W zakresie ochrony wód podstawowym celem jest poprawa stanu ich czystości oraz zwiększanie retencji. Wynika
to przede wszystkim z układu przyrodniczych powiązań zewnętrznych i wzajemnych oddziaływań oraz niskiej jakości
zasobów wodnych.
W celu ochrony wód ustala się następujące zasady:
−
zachowanie naturalnego biegu cieków wodnych oraz ochrona przed zanikiem wszelkich zbiorników
wodnych oraz towarzyszących im zadrzewień,
−
wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień pełniących funkcję bariery biochemicznej w sąsiedztwie cieków,
oczek wodnych oraz rowów melioracyjnych na terenach rolniczych,
−
zapewnienie dostępności do cieków i zbiorników wodnych oraz rowów melioracyjnych na potrzeby
powszechnego korzystania i wykonywania robót związanych z utrzymaniem przez administratora, zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
−
ochrona przed wprowadzaniem zabudowy i ogrodzeń przy brzegach rzek, jezior i innych zbiorników
wodnych,
−
utrzymanie linii zabudowy od cieków i zbiorników wodnych oraz rowów melioracyjnych w odległości
zapewniającej możliwość wykonywania robót związanych z ich konserwacją,
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przeprowadzanie ocen oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych, w szczególności
w zakresie zmiany stosunków hydrologicznych,
dążenie do osiągnięcia jak najlepszego stanu czystości wód przez bezwzględne wykluczenie zrzutów
zanieczyszczeń (szczególnie substancji biogennych, organicznych i toksycznych) zarówno do gruntu jak i do
wód powierzchniowych,
dostosowanie lokalizacji nowych obiektów gospodarczych do warunków i struktur hydrogeologicznych,
objęcie szczególną ochroną terenów zlokalizowanych w obrębie stref ochronnych ujęć wód, zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
budowę zbiorczej kanalizacji sanitarnej eliminującej w maksymalny sposób indywidualne sposoby
odprowadzania ścieków sanitarnych,
stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych na obszarach przewidzianych do objęcia zbiorczą
kanalizacją sanitarną wyłącznie jako rozwiązanie tymczasowe do czasu jej budowy,
dopuszczenie oczyszczania ścieków w przydomowych oczyszczalniach lub odprowadzania ścieków do
zbiorników bezodpływowych jedynie na obszarach, które z uzasadnionych ekonomicznie względów nie
zostaną przewidziane do objęcia zbiorczą kanalizacją sanitarną, przy czym lokalizowanie oczyszczalni
przydomowych ogranicza się do miejsc, na których odprowadzanie ścieków do gruntu nie będzie zagrażało
jakości wód podziemnych lub powierzchniowych (szczególnie w obrębie stref ochronnych ujęć wód),
stosowanie nowych technologii w zakresie działalności produkcyjnej i usługowej wpływających na stan
i ilość odprowadzanych ścieków, w tym budowę i modernizację urządzeń oczyszczających ścieki,
zakaz rolniczego wykorzystania ścieków w strefach ochronnych ujęć wód oraz zbiorników wód
podziemnych,
kompleksowe rozwiązanie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z ciągów komunikacyjnych,
placów, parkingów i innych powierzchni zanieczyszczonych oraz oczyszczanie ich zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
stosowanie urządzeń do oczyszczania wód opadowych i roztopowych przed wylotem kanałów
deszczowych do cieków naturalnych i rowów melioracyjnych,
zwiększanie małej retencji wodnej oraz wdrażanie proekologicznych metod retencjonowania wody w celu
przeciwdziałania skutkom suszy,
prowadzenie wodochronnej gospodarki w zlewniach poprzez wprowadzanie zalesień i zadrzewień,
przebudowa i dostosowanie sieci drenarskiej do projektowanego usytuowania budynków i budowli w celu
zachowania możliwości dalszego funkcjonowania urządzeń drenarskich na przyległym terenie.

Ochrona kopalin
Na obszarach opracowania nie występują udokumentowane złoża kopalin.
Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Na obszarze objętym zmianą Studium wskazuje się obszary objęte strefami ochrony konserwatorskiej „A”, „B”
i „OW” oraz ustala obowiązujące zalecenia konserwatorskie:
–
Strefa „A” – ścisłej ochrony konserwatorskiej – obejmuje bezpośrednie otoczenie obiektu wpisanego do
rejestru zabytków – kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (nr rej. 851/Wlkp/A z dnia 28 listopada 2011 r.), wraz
z cmentarzem przykościelnym oraz parkiem zabytkowym w Szymanowicach. W obrębie strefy „A” ścisłej
ochrony konserwatorskiej obowiązuje zachowanie układu kompozycyjnego i przestrzennego, zachowanie
zabytkowej zabudowy, zachowanie zabytkowej zieleni cmentarnej, utrzymanie wyznaczonych granic
zabytkowego parku, dostosowanie nowych obiektów do historycznej kompozycji przestrzennej i formy
architektonicznej.
–
Strefa „B” – ochrony konserwatorskiej – obejmują przedpole widokowe zapewniające wyeksponowanie
wartości zabytkowych budynku kościoła wraz z założeniem parkowym. W obrębie strefy „B” ochrony
konserwatorskiej obowiązuje ochrona ekspozycji historycznego zespołu kościoła i parku, ochrona powiązań
widokowych zespołu z jego otoczeniem, nakaz zharmonizowania nowej zabudowy w zakresie skali, brył
i rozplanowania z zasadami zagospodarowania zespołu kościoła i parku,
–
Strefy „OW” – ochrony zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych – obejmują zewidencjonowane
stanowiska archeologiczne podlegające ochronie konserwatorskiej. Zewidencjonowane stanowiska
archeologiczne w trakcie prac ziemnych mogą ulec bezpowrotnemu zniszczeniu i utracie wartości
naukowych. W związku z powyższym wszelkie działania związane z koniecznością prowadzenia
jakichkolwiek prac ziemnych w obszarze występowania stanowisk archeologicznych wymagają zapewnienia
badań archeologicznych i uzyskania na te badania pozwolenia organu ochrony zabytków.
Na obszarze objętym zmianą Studium określa się ponadto ochronę obiektów zabytkowych wraz z ich najbliższym
otoczeniem poprzez zachowanie historycznej kompozycji brył, historycznej kompozycji elewacji, w tym historycznych
elementów wystroju elewacji, historycznej dyspozycji przestrzennej wnętrz oraz wszystkich elementów historycznego
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wystroju wewnętrznego wpisanych do rejestru zabytków historycznych obiektów budowlanych oraz zachowanie
historycznej kompozycji brył, historycznej kompozycji elewacji, w tym historycznych elementów wystroju elewacji
historycznych obiektów budowlanych ujętych w gminnej ewidencji zabytków.
10.2.

OCENA STRUKTURY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ
Proponowana w ustaleniach zmiany Studium struktura funkcjonalno-przestrzenna uwzględnia wymogi ochrony
środowiska, a także jest zgodna z potrzebami funkcjonalnymi i zamierzeniami gminy. Biorąc pod uwagę ocenę rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych i ich wpływu na środowisko wyróżnić można grupy terenów o zróżnicowanych charakterze
oddziaływania na środowisko.
Pierwsza grupa obejmuje tereny stanowiące podstawę struktury przyrodniczej gminy pełniące rolę korytarzy
ekologicznych zapewniających jej powiązania z otoczeniem (tereny leśne, tereny przeznaczone do zalesienia, tereny
trwałych użytków zielonych, tereny śródlądowych wód powierzchniowych) oraz uzupełniające strukturę przyrodniczą
gminy (tereny zieleni urządzonej i tereny cmentarzy).
Druga grupa terenów obejmuje tereny, których użytkowanie może spowodować potencjalny niekorzystny wpływ
na środowisko w ograniczonym zakresie, związanym z prowadzeniem gospodarki rolnej oraz pełnieniem funkcji
mieszkaniowych (tereny rolnicze, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej, tereny zabudowy zagrodowej, tereny usług sportu i rekreacji). Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne
adaptują istniejące oddziaływania na środowisko i mogą wprowadzić nowe oddziaływania na środowisko w przypadku
lokalizacji nowej zabudowy: emisja zanieczyszczeń do powietrza, potencjalne zanieczyszczenia wód i gleb, składowanie
odpadów, zanieczyszczenia związane z prowadzoną gospodarką rolną.
Trzecia grupa terenów stanowi tereny związane z prowadzeniem działalności produkcyjnej i usługowej, które
mogą wywoływać specyficzne oddziaływania na środowisko: emisja zanieczyszczeń do powietrza, zanieczyszczenia wód
i gleb, składowanie odpadów, emisja hałasu – adekwatne do wielkości i charakteru nowej zabudowy oraz rodzaju funkcji
usługowej czy produkcyjnej (tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy produkcyjnej składów i magazynów, tereny
zabudowy obsługi gospodarki rolnej). Do grupy tej zaliczono również tereny komunikacyjne, wywołujące uciążliwości
liniowe dla środowiska związane z funkcjonowaniem komunikacji samochodowej adekwatne do klasy drogi i natężenia
ruchu: emisja spalin do atmosfery, hałas i możliwość zanieczyszczenia podłoża ropopochodnymi przy braku
odpowiednich zabezpieczeń przy jednoczesnym ich ograniczeniu poprzez odpowiednie ustalenia zmiany Studium (drogi
wojewódzkie, powiatowe i gminne).
Czwarta grupa terenów charakteryzuje się potencjalnie największymi oddziaływaniami na środowisko. W grupie
tej znalazły się tereny komunikacji (drogi wojewódzkie) wywołujące uciążliwości liniowe dla środowiska związane
z funkcjonowaniem komunikacji samochodowej adekwatne do klasy drogi i natężenia ruchu: emisja spalin do atmosfery,
hałas i możliwość zanieczyszczenia podłoża ropopochodnymi przy braku odpowiednich zabezpieczeń przy
jednoczesnym ich ograniczeniu poprzez odpowiednie ustalenia studium.

11. WNIOSKI
11.1.

PROPONOWANE ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB
KOMPENSACJĘ
PRZYRODNICZĄ
NEGATYWNYCH
ODDZIAŁYWAŃ
NA
ŚRODOWISKO
W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARÓW NATURA 2000
Realizacja ustaleń zmiany Studium nie wywoła znaczących oddziaływań na obszary objęte ochroną prawną,
w tym przedmiot i cele ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich integralność i spójność, z powodu braku form ochrony
przyrody na obszarze opracowania.
Nie mniej ustalenia zmiany Studium będą miały wpływ na stan i funkcjonowanie poszczególnych elementów
środowiska przyrodniczego. Będzie on krótkotrwały, długotrwały, bezpośredni, pośredni, stały, często pozytywny.
Biorąc pod uwagę identyfikację oraz opis znaczących oddziaływań na środowisko, które mogą być rezultatem
realizacji zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki, poniżej
przedstawiono rozwiązania, które mają na celu zapobiegania, ograniczanie lub kompensację tych oddziaływań.
W celu ochrony wód ustala się następujące zasady:
–
zachowanie naturalnego biegu cieków wodnych oraz ochrona przed zanikiem wszelkich zbiorników
wodnych oraz towarzyszących im zadrzewień,
–
wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień pełniących funkcję bariery biochemicznej w sąsiedztwie cieków,
oczek wodnych oraz rowów melioracyjnych na terenach rolniczych,
–
zapewnienie dostępności do cieków i zbiorników wodnych oraz rowów melioracyjnych na potrzeby
powszechnego korzystania i wykonywania robót związanych z utrzymaniem przez administratora, zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
–
ochrona przed wprowadzaniem zabudowy i ogrodzeń przy brzegach rzek, jezior i innych zbiorników
wodnych,
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utrzymanie linii zabudowy od cieków i zbiorników wodnych oraz rowów melioracyjnych w odległości
zapewniającej możliwość wykonywania robót związanych z ich konserwacją,
–
przeprowadzanie ocen oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych, w szczególności
w zakresie zmiany stosunków hydrologicznych,
–
dążenie do osiągnięcia jak najlepszego stanu czystości wód przez bezwzględne wykluczenie zrzutów
zanieczyszczeń (szczególnie substancji biogennych, organicznych i toksycznych) zarówno do gruntu jak i do
wód powierzchniowych,
–
dostosowanie lokalizacji nowych obiektów gospodarczych do warunków i struktur hydrogeologicznych,
–
objęcie szczególną ochroną terenów zlokalizowanych w obrębie stref ochronnych ujęć wód, zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
– budowę zbiorczej kanalizacji sanitarnej eliminującej w maksymalny sposób indywidualne sposoby
odprowadzania ścieków sanitarnych,
–
stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych na obszarach przewidzianych do objęcia zbiorczą
kanalizacją sanitarną wyłącznie jako rozwiązanie tymczasowe do czasu jej budowy,
–
dopuszczenie oczyszczania ścieków w przydomowych oczyszczalniach lub odprowadzania ścieków do
zbiorników bezodpływowych jedynie na obszarach, które z uzasadnionych ekonomicznie względów nie
zostaną przewidziane do objęcia zbiorczą kanalizacją sanitarną, przy czym lokalizowanie oczyszczalni
przydomowych ogranicza się do miejsc, na których odprowadzanie ścieków do gruntu nie będzie zagrażało
jakości wód podziemnych lub powierzchniowych (szczególnie w obrębie stref ochronnych ujęć wód),
–
stosowanie nowych technologii w zakresie działalności produkcyjnej i usługowej wpływających na stan i ilość
odprowadzanych ścieków, w tym budowę i modernizację urządzeń oczyszczających ścieki,
–
zakaz rolniczego wykorzystania ścieków w strefach ochronnych ujęć wód oraz zbiorników wód
podziemnych,
–
kompleksowe rozwiązanie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z ciągów komunikacyjnych,
placów, parkingów i innych powierzchni zanieczyszczonych oraz oczyszczanie ich zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
–
stosowanie urządzeń do oczyszczania wód opadowych i roztopowych przed wylotem kanałów deszczowych
do cieków naturalnych i rowów melioracyjnych,
–
zwiększanie małej retencji wodnej oraz wdrażanie proekologicznych metod retencjonowania wody w celu
przeciwdziałania skutkom suszy,
–
prowadzenie wodochronnej gospodarki w zlewniach poprzez wprowadzanie zalesień i zadrzewień,
–
przebudowa i dostosowanie sieci drenarskiej do projektowanego usytuowania budynków i budowli w celu
zachowania możliwości dalszego funkcjonowania urządzeń drenarskich na przyległym terenie.
W celu zachowania i ochrony rzeźby terenu postuluje się przyjęcie następujących zasad użytkowania przestrzeni:
–
ograniczanie przekształcania rzeźby terenu, w szczególności w strefie cieków wodnych,
–
przeciwdziałanie procesom erozyjnym i zapobieganie degradacji gleb – wykorzystanie gleb wyższych klas
bonitacyjnych dla rolnictwa,
–
ochrona przed powstawaniem procesów erozyjnych poprzez wprowadzanie szaty roślinnej stabilizującej
grunt oraz odpowiednie prowadzenie gospodarki rolnej,
–
minimalizacja skutków zaistniałych zmian w rzeźbie terenu (zrekultywowanie terenów poeksploatacyjnych),
–
wykorzystanie zbędnych mas ziemnych powstających w czasie realizacji inwestycji do nowego
ukształtowania terenu w granicach działki własnej lub na działkach sąsiednich.
Ochrona środowiska przede szkodliwym oddziaływaniem hałasu pochodzenia komunikacyjnego
i przemysłowego polegać będzie na stałym ograniczaniu jego emisji poprzez następujące działania:
–
zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wynikających z przepisów odrębnych dla
terenów objętych ochroną akustyczną,
–
uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lokalizacji obiektów
przemysłowych, których funkcjonowanie powoduje przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu na
obszarach podlegających ochronie akustycznej poprzez zapewnienie odpowiednich odległości terenów
przeznaczonych pod nową zabudowę lub stosowanie odpowiednich barier akustycznych,
–
stosowanie środków technicznych, technologicznych lub organizacyjnych zmniejszających poziom hałasu co
najmniej do wartości dopuszczalnych na terenach wymagających ochrony akustycznej.
W zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym na terenie gminy Gizałki konieczne będzie
uwzględnianie poniższych działań:
–
wprowadzenie zakazów lokalizowania nowych obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi w pasach
technologicznych wzdłuż linii elektroenergetycznych najwyższych napięć oraz wysokiego i średniego
napięcia,
–
uporządkowanie istniejących konfliktów przestrzennych pomiędzy zabudową mieszkaniową a liniami
elektroenergetycznymi,
–
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–

ograniczenie lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowych emitujących promieniowanie
elektromagnetyczne w postaci masztów antenowych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów mieszkaniowych
oraz na terenach przeznaczonych pod funkcję mieszkaniową.

11.2.

PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE
ZMIANY STUDIUM, JEŚLI STWIERDZONO WYSTĘPOWANIE ZNACZĄCYCH NEGATYWNYCH
ODDZIAŁYWAŃ NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY ORAZ INTEGRALNOŚĆ I SPÓJNOŚĆ OBSZARÓW
NATURA 2000
Szczegółowa ocena projektu ustaleń zmiany Studium wykazała, że przyjęte rozwiązania dotyczące ochrony
środowiska są właściwe, zgodne z obowiązującym prawem, zapewniające rozwój zrównoważony.
Ze względu na brak znaczących oddziaływań na obszary cenne przyrodniczo, w tym obszary Natura 2000 oraz
integralność tego obszaru (obszary objęte zmianą Studium położone są poza granicami obszarów Natura 2000
i planowane tu inwestycje nie będą wywierały na nie wpływu) nie zachodziła konieczność przedstawienia rozwiązań
alternatywnych do rozwiązań zawartych w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Gizałki dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Ruda Wieczyńska, Gizałki,
Czołnochów, Szymanowice i Tomice.
Ustalenia analizowanego dokumentu są wynikiem kompromisu pomiędzy wymogami ochrony środowiska i życia
człowieka a koniecznością rozwoju urbanistycznego i społecznego gminy. Zaprezentowane rozwiązania są zgodne
z przepisami odrębnymi, dokumentami planistycznymi obowiązującymi na terenie województwa i gminy oraz
wykorzystują instrumenty planistyczne służące do zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych. Ustalenia
zmiany Studium nie ingerują w tereny o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych oraz zawierają zapisy
korzystne dla środowiska, dlatego prognoza nie prezentuje rozwiązań alternatywnych do proponowanych w ustaleniach
zmiany Studium uznając, że zaproponowane ustalenia są najkorzystniejsze dla środowiska w kontekście istniejących
uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy. Rozwiązaniem alternatywnym jest oczywiście brak realizacji analizowanego
dokumentu, jest to jednak sprzeczne z zamierzeniami inwestycyjnymi gminy oraz potrzebami jej mieszkańców.
W projekcie dokumentu nie brano pod uwagę rozwiązań alternatywnych. Podjęta przez Radę Gminy uchwała
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego określiła zamierzenia samorządu lokalnego. Jedynym rozwiązaniem alternatywnym byłoby odstąpienie
od sporządzenia nowej edycji Studium. Skutkowałoby to jednak utrzymaniem kierunków zagospodarowania
przestrzennego i zasad polityki przestrzennej przewidzianej w aktualnie obowiązującym dokumencie.
Podczas sporządzania projektu dokumentu nie napotkano na trudności wynikające z niedostatków techniki lub
luk we współczesnej wiedzy.
11.3.

PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI
POSTANOWIEŃ
PROJEKTOWANEGO
DOKUMENTU
ORAZ
CZĘSTOTLIWOŚCI
JEJ
PRZEPROWADZANIA
Istotną rolę w kontroli realizacji postanowień projektowanego dokumentu ma Urząd Gminy Gizałki. Zgodnie ze
swoimi kompetencjami powinien monitorować bieżący stan zagospodarowania przestrzeni gminy oraz wszelkich
niekorzystnych zjawisk mających wpływ na jakość środowiska przyrodniczego, czy rozwój gminy.
Skutki realizacji postanowień projektowanego dokumentu podlegają też ocenom i analizom prowadzonym
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony
Środowiska [29].
Kontrole przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrody
prowadzi na terenie m.in. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie monitorując na bieżąco poszczególne
komponenty środowiska, takie jak: powietrze, wody, gleby, klimat akustyczny, promieniowanie elektroenergetyczne
i inne w zakresie określonym w przepisach szczególnych.
Niezależnie od ww. instytucji Wójt Gminy Gizałki może przeprowadzać okresowe kontrole przestrzegania prawa
środowiska, a w konsekwencji ich przeprowadzenia, wskazane wnioski, uwagi i zalecenia przyczynią się do uzupełnienia
ewentualnych uchybień w tym zakresie a tym samym poprawy stanu środowiska na danym terenie.
Ponadto kontrole przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym wykorzystaniu zasobów
przyrody prowadzą instytucje do tego powołane.
Po zrealizowaniu ustaleń zmiany Studium proponuje się monitoring poszczególnych komponentów środowiska,
w tym w szczególności jakości powietrza i poziomu hałasu, w oparciu o wyniki pomiarów uzyskanych w ramach
państwowego monitoringu środowiska lub w ramach indywidualnych zamówień oraz kontrolę i ocenę zgodności
wyposażenia terenów infrastrukturę techniczną z ustaleniami zmiany Studium raz na rok.
Przy przeprowadzaniu analiz i monitorowaniu skutków realizacji ustaleń zmiany Studium możliwe jest
wykorzystanie sporządzonych uprzednio prognoz, raportów i ocen oddziaływania na środowisko. Dokumenty te
stanowią istotne źródło danych niezbędne do analizy środowiska na danym terenie.

36

11.4.

INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
Gmina Gizałki nie sąsiaduje bezpośrednio z terytoriami innych państw i nie przewiduje się transgranicznego
oddziaływania na środowisko w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [19].

12. STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Podstawę prawną wykonania niniejszej prognozy stanowi Uchwała Nr XXV/178/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia
31 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki.
Podstawę prawną wykonania samej prognozy stanowią:
− ustawa 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 [19],
− ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [20],
a także dyrektywy unijne.
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 [19] prognoza oddziaływania na
środowisko stanowi jeden z etapów przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Celem prognozy opracowanej dla potrzeb zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Gizałki dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Ruda Wieczyńska, Gizałki,
Czołnochów, Szymanowice i Tomice jest identyfikacja i ocena skutków oddziaływania ustaleń dokumentu na
poszczególne elementy środowiska przyrodniczego, w tym świat zwierzęcy i roślinny oraz krajobraz we wzajemnym ich
powiązaniu, warunki życia i zdrowia ludzi, środowisko kulturowe, zabytki i dobra materialne, będących potencjalnym
wynikiem realizacji projektowanego zagospodarowania przestrzeni.
W prognozie oddziaływania na środowisko, w oparciu o wykonane opracowania dotyczące charakterystyki
i stanu środowiska przedmiotowego terenu dokonano identyfikacji najważniejszych uwarunkowań ekofizjograficznych
na obszar objęty zmianą Studium na tle uwarunkowań przyrodniczych w skali gminy i w skali regionalnej.
W wyniku analiz wskazuje się istotne potencjalne konflikty między użytkownikami przestrzeni, realizację
założonych celów ekologicznych i ich wpływ na elementy środowiska, świat zwierzęcy i roślinny oraz krajobraz we
wzajemnym ich powiązaniu, warunki życia i zdrowia ludzi, a także możliwości rozwiązań planistycznych
najkorzystniejszych dla środowiska.
Pełen zakres niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko oraz stopień szczegółowości informacji zawartych
w opracowaniu został uzgodniony z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pleszewie oraz
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Prognoza została opracowana zgodnie z art. 51 ust. 2 i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko [19].
W prognozie dokonano przede wszystkim:
− analizy uwarunkowań przyrodniczych i oceny stanu środowiska,
− analizy celów ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym
istotnych z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz sposobów, w jakich te cele i inne problemy
środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania projektu zmiany Studium,
− oceny przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko skutków realizacji ustaleń zmiany Studium,
w tym: bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe
i długoterminowe, stałe i chwilowe, pozytywne i negatywne,
− oceny rozwiązań eliminujących lub ograniczających negatywne oddziaływania na środowisko realizacji
ustaleń zmiany Studium,
Celem zmiany Studium jest aktualizacja dotychczasowych kierunków polityki przestrzennej gminy w części
objętej niniejszą zmianą, uwzględniająca zachodzące zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym, wynikające przede
wszystkim z wydanych decyzji o warunkach zabudowy.
Przedmiotem opracowania jest weryfikacja dotychczasowych funkcji i zasięgów przestrzennych wyznaczonych
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej, terenów zabudowy zagrodowej, terenów zabudowy
usługowej, terenów usług sportu i rekreacji, terenów zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, terenów obsługi
produkcji rolnej, terenów lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 500 kW.
Zakres ustaleń zmiany Studium wynika z Uchwały Nr XXV/178/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki.
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Przy wykonaniu prognozy uwzględniono dokumenty, które zostały opracowane na różnych poziomach:
wspólnotowym, krajowym, regionalnym i lokalnym. W dokumentach tych ważne miejsce zajmują zagadnienia ochrony
środowiska i zrównoważonego rozwoju.
Są to m.in. dokumenty Unii Europejskiej regulujące sprawy związane z wprowadzaniem w życie koncepcji
zrównoważonego rozwoju oraz zasady ochrony środowiska do polityk krajowych, dokumenty na szczeblu krajowym
(m.in.: Polityka Ekologiczna Państwa 2030 – strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej), na szczeblu
regionalnym (Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 r., Plan zagospodarowania przestrzennego
województwa wielkopolskiego wraz z Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego
Poznania, programy ochrony powietrza), także dokumenty gminne (Studium uwarunkowania i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki i inne).
Przy opracowaniu prognozy zastosowano metody opisowe dotyczące charakterystyki środowiska oraz
wykorzystano dostępne wskaźniki stanu środowiska. Uwzględniono także informacje zawarte w obowiązującym
Studium [17], prognozach oddziaływań na środowisko sporządzonych dla przyjętych dokumentów powiązanych
z obszarem objętym zmianą Studium, a także innych dokumentach regionalnych i lokalnych, odnoszących się
bezpośrednio i pośrednio do ochrony środowiska, przyrody oraz zdrowia i życia ludzi.
Przedstawiono także rozwiązania przestrzenne w aspekcie ochrony środowiska oraz inne zawarte w projekcie
zmiany Studium.
Do najważniejszych zasad zapisanych w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Ruda Wieczyńska,
Gizałki, Czołnochów, Szymanowice i Tomice, a mających wpływ na środowisko i krajobraz terenu objętego projektem
dokumentu należą:
− kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów,
− kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenu, w tym tereny wyłączone od
zabudowy,
− obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu, w tym krajobrazu
kulturowego i uzdrowisk,
− obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
− kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
− obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym,
− obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie
z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
− kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej,
Prognoza składa się z trzynastu części, w tym siedmiu części merytorycznych (rozdziały od 5 do 11).
W rozdziale 5 omówiono położenie obszaru w ponadlokalnym systemie powiązań przyrodniczych. Omówiono
istniejące zainwestowanie i użytkowanie terenów objętych zmianą Studium. Następnie scharakteryzowano poszczególne
elementy środowiska przyrodniczego we wzajemnym, w tym m.in.: rzeźbę terenu, wody powierzchniowe i podziemne,
gleby, szatę roślinną, świat zwierzęcy, warunki klimatyczne.
Określono również stan środowiska przyrodniczego istotny z punktu widzenia omawianym obszarze, w tym
jakość wód podziemnych, powietrza atmosferycznego, klimatu akustycznego.
Obszar objęty zmianą Studium obejmuje tereny położone w zachodniej części gminy Gizałki, w granicach
obrębów geodezyjnych Ruda Wieczyńska, Gizałki, Czołnochów, Szymanowice i Tomice. W granicach obszaru znajdują
się przede wszystkim tereny zabudowy zagrodowej i tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tworzące pasma
zabudowy wzdłuż układu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. W granicach obszaru opracowania znajdują się
także istniejące tereny zabudowy zagrodowej, obejmujące siedliska rozproszone w otwartej przestrzeni rolniczej.
Uzupełnieniem struktur funkcjonalno-przestrzennych poszczególnych wsi stanowią tereny zabudowy usługowej i tereny
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. W wsi Szymanowice znajduje się ponadto zabytkowy park, we wsi
Tomice cmentarz, a we wsi Gizałki szkoła podstawowa. Pozostałą część obszaru opracowania stanowią tereny rolnicze,
tereny użytków zielonych i niewielkie enklawy terenów leśnych. Wzdłuż południowo-zachodniej granicy obszaru
przepływa rzeka Prosna, natomiast wzdłuż granicy południowej Kanał Oborski.
Obszar opracowania sąsiaduje przede wszystkim z terenami rolniczymi, a od północnego wschodu także
z terenami leśnymi.
Obsługę komunikacyjną poszczególnych terenów zapewnia układ dróg wojewódzkich nr 442 i 443 oraz dróg
powiatowych, gminnych i wewnętrznych. Obszar posiada częściowe uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej. Tereny
zainwestowane są wyposażone w sieć elektroenergetyczną średniego napięcia, zaopatrzenie w wodę realizowane jest
z sieci wodociągowej, a ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej. Jedynie w obrębie rozproszonej zabudowy
zagrodowej ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych. Przez obszar opracowania przebiega także
napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia. W granicach obszaru zlokalizowane jest ujęcie wód
podziemnych we wsi Członochów, teren mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Gizałkach oraz trzy stacje
bazowe telefonii komórkowej.
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Cały obszar gminy Gizałki należy zaliczyć pod względem morfologicznym do terenów mało urozmaiconych.
Ukształtowanie terenu, rzeźba, gleby, wody oraz krajobraz gminy są pochodzenia polodowcowego. Teren ten znajduje się
na obszarze dawnego zlodowacenia środkowopolskiego. Jego powierzchnię stanowi zespół równi z niewielkimi
nachyleniami, które poprzecinane są dodatkowo dolinami rzek. Do form wyróżniających się w morfologii terenu należy
wysoczyzna moreny falistej oraz dolina Prosny i doliny boczne. Teren Gminy Gizałki – łagodnie pofalowany utrzymujący
się średnio na poziomie 70,0 – 118,8 m n.p.m. rozcinają niewielkie dolinki rzeczne i zagłębienia terenu tworzące miejscami
obniżenia o mało wyraźnych granicach morfologicznych.
Gmina Gizałki należy do systemu wodnego środkowej Odry w zlewni rzeki Warty. Wzdłuż południowozachodniej granicy obszaru opracowania przepływa rzeka Prosna, natomiast wzdłuż granicy południowej Kanał Oborski.
Na obszarze objętym zmianą Studium zlokalizowanych jest kilka niewielkich zbiorników wodnych i rowów melioracyjne.
Główną warstwę wodonośną stanowią utwory piaszczyste i żwirowe. Analiza mapy hydrograficznej pozwala stwierdzić,
że pierwszy poziom wód podziemnych zalega na głębokości od 1 do 2 m p.p.t. w rejonie rzek, zbiorników wodnych
i rowów melioracyjnych do ok. 5,0 m p.p.t. na pozostałych terenach, co jest bezpośrednio związane z charakterem rzeźby.
Obszar zmiany Studium znajduje się częściowo w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 311 Zbiornik rzeki
Prosna.
Zgodnie z ewidencją gruntów w granicach obszaru objętego zmianą Studium występują gleby IIIa, IIIb, IVa, IVb,
V i VI klasy bonitacyjnej. Analizowany obszar przedstawia zróżnicowaną wartość z przyrodniczego punktu widzenia. W
centralnej części obszaru zlokalizowane są przede wszystkim tereny zainwestowane, co w pewnym stopniu ogranicza ich
udział w niektórych procesach przyrodniczych (związanych np. z migracją organizmów żywych) i zmniejsza ciągłość
środowiska przyrodniczego. Pozostałe tereny są w większości użytkowane rolniczo. Większą wartość przyrodniczą
posiadają natomiast łąki i pastwiska w dolinie rzeki Prosny i Kanału Oborskiego oraz tereny leśne, stanowiące potencjalne
siedliska roślin i zwierząt. Świat zwierzęcy analizowanych terenów jest typowy dla obszarów nizinnych. Zainwestowanie
przestrzeni oraz postępująca urbanizacja ograniczyły faunę do gatunków pospolitych, najlepiej przystosowanych do
takich warunków życia. Są to głównie drobne, pospolite ssaki, ptaki i owady. Rolnicze użytkowanie terenów może wiązać
się z występowaniem organizmów zamieszkujących otwarte przestrzenie.
Na obszarze objętym zmianą Studium znajduje się jeden obiekt wpisany do rejestru zabytków – kościół p.w. św.
Jana Chrzciciela w Szymanowicach, nr rej. 851/Wlkp/A z dnia 28 listopada 2011 r. W granicach obszaru zlokalizowanych
jest kilkanaście obiektów i obszarów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Ponadto w granicach obszaru
zlokalizowane stanowiska archeologiczne ujęte w gminnej ewidencji zabytków.
Obszar objęty zmianą Studium położony jest w granicach jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 81.
Zgodnie z ustaleniami „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, zatwierdzonego Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r., stan ilościowy i chemiczny JCWPd nr 81 określono jako dobry. Tym
samym brak jest zagrożenia dla nieosiągnięcia celów środowiskowych (dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu
ilościowego). Jak wynika z badań wód podziemnych w 2019 r. w punkcie pomiarowym w miejscowości Brudzewek
(gmina Chocz) w granicach JCWPd nr 81 wykazano IV klasę jakości.
Obszar objęty zmianą Studium położony jest w granicach JCWP „Prosna od Dopływu z Piątka Małego do ujścia”,
„Kanał Oborski” i „Rów Mąkowski” stanowiących naturalne części wód. Zgodnie z ustaleniami „Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry”, zatwierdzonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r.,
stan JCWP „Prosna od Dopływu z Piątka Małego do ujścia” i Kanał Oborski” określono jako zły (zagrożona), natomiast
stan JCWP „Rów Mąkowski” określono jako dobry (niezagrożona). W 2017 r. przeprowadzono ocenę stanu JCWP Prosna
od Dopływu z Piątka Małego do ujścia” w punkcie pomiarowo-kontrolnym „Prosna – Ruda Komorska”. W wyniku
pomiarów dla wód Prosny wykazano umiarkowany stan ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego i zły stan wód.
Potencjalne źródła zanieczyszczenia atmosfery w rejonie obszarów opracowania to emisja zanieczyszczeń
komunikacyjnych z dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych oraz emisja zanieczyszczeń
pochodzących ze sprzętu rolniczego i sektora komunalno-bytowego. Emisja niska zanieczyszczeń powietrza w gminie
pochodzi przede wszystkim z lokalnych kotłowni węglowych i indywidualnych palenisk domowych. Obecnie
mieszkańcy gminy korzystają z ogrzewania indywidualnego, przede wszystkim węglowego.
Stan klimatu akustycznego jest jednym z najistotniejszych czynników określających jakość środowiska
bezpośrednio odczuwalnym przez człowieka. W granicach obszaru objętego projektem zmiany Studium znajdują się
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny mieszkaniowousługowej, tereny zabudowy zagrodowej i tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci
i młodzieży, podlegające ochronie akustycznej. Najistotniejszym źródłem emisji hałasu są drogi wojewódzkie nr 442 i 443,
charakteryzujące się znacznym natężeniem ruchu. W roku 2020 natężenie ruchu (SDR) na drodze wojewódzkiej nr 442, na
odcinku Pyzdry – Gizałki kształtowało się na poziomie 3 827 pojazdów/dobę, z czego 2 786 stanowiły samochody
osobowe i mikrobusy, na odcinku Gizałki – Janków Pierwszy kształtowało się na poziomie 3 187 pojazdów/dobę, z czego
2 463 stanowiły samochody osobowe i mikrobusy, natomiast natężenie ruchu na drodze wojewódzkiej nr 443, na odcinku
Węzeł Jarocin – Gizałki kształtowało się na poziomie 3 691 pojazdów/dobę, z czego 2 570 stanowiły samochody osobowe
i mikrobusy, a na odcinku Gizałki – Białobłoty kształtowało się na poziomie 3 036 pojazdów/dobę, z czego 2 157 stanowiły
samochody osobowe i mikrobusy.
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W granicach obszaru przebiega linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia oraz linie elektroenergetyczne
średniego napięcia, dla których zachowuje się pasy techniczne. Tym samym oddziaływanie linii elektroenergetycznych
nie powinno wykraczać poza pasy techniczne wynikające z przepisów odrębnych.
Wzdłuż południowo-zachodniej granicy obszaru opracowania przepływa rzeka Prosna. Dla rzeki Prosny zgodnie
z wykazem obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi zostały opracowane mapy zagrożenia i mapy ryzyka
powodziowego, wyznaczające obszary szczególnego zagrożenia powodzią, tj. obszar, na którym prawdopodobieństwo
wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (p=10%) oraz obszar, na którym prawdopodobieństwo
wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (p=1%). Ponadto część terenów objętych zmianą Studium
położona jest na obszarze, dla którego prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat
(p=0,2%).
W przypadku braku realizacji ustaleń projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Gizałki dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Ruda Wieczyńska, Gizałki,
Czołnochów, Szymanowice i Tomice obowiązywać będą ustalenia zawarte w obowiązującym obecnie Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki [17].
Celem zmiany Studium jest aktualizacja dotychczasowych kierunków polityki przestrzennej gminy w części
objętej niniejszą zmianą, uwzględniająca zachodzące zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym, wynikające przede
wszystkim z wydanych decyzji o warunkach zabudowy. Przedmiotem opracowania jest weryfikacja dotychczasowych
funkcji i zasięgów przestrzennych wyznaczonych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej, terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej, terenów
zabudowy zagrodowej, terenów zabudowy usługowej, terenów usług sportu i rekreacji, terenów zabudowy produkcyjnej,
składów i magazynów, terenów obsługi produkcji rolnej, terenów lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych o mocy
przekraczającej 500 kW. Zmiana Studium umożliwi bardziej racjonalne gospodarowanie przestrzenią przy uwzględnieniu
aktualnych potrzeb rozwojowych Gminy Gizałki.
Ponadto zmiana Studium określi zasady zagospodarowania terenu z uwzględnieniem koniecznych rozwiązań
w zakresie obsługi komunikacyjnej oraz wprowadzi nowe ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania środowiska
wynikające z obowiązujących przepisów prawnych. Projekt dokumentu zawiera szereg ustaleń dotyczących eliminacji lub
ograniczenia negatywnych oddziaływań na środowisko dla obszaru objętego zmianą.
W granicach obszaru objętego projektem zmiany Studium nie występują obszary podlegające ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [24] Stąd nie przewiduje się wystąpienia problemów
dotyczących obszarów podlegających ochronie, w tym obszarów Natura 2000. W granicach obszaru opracowania znajduje
się natomiast 8 obiektów uznanych za pomnik przyrody.
Przeprowadzona analiza uwarunkowań pozwoliła zidentyfikować także inne problemy ochrony środowiska,
istotne z punktu widzenia realizacji ustaleń zmiany Studium. Wynikają one głównie z zanieczyszczeń obszarowych
generowanych przez rolnictwo, zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych na skutek intensywnego
użytkowania gospodarczego oraz przekroczeń wymaganych prawem norm jakości powietrza atmosferycznego.
W następnym w rozdziale omówiono podstawowe cele ochrony środowiska, formułowane na szczeblu
międzynarodowym, krajowym i lokalnym.
Na etapie prognozy brak jest podstaw do określenia znaczących oddziaływań na środowisko realizacji ustaleń
zmiany Studium, choć nigdy nie można wykluczyć takich oddziaływań. W rozdziale 9 przedstawiono przewidywane
oddziaływanie projektu ustaleń dokumentu na środowisko.
W pierwszej kolejności oceniono wpływ proponowanych rozwiązań na obszary cenne przyrodniczo objęte
ochroną prawną, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz na integralność tego obszaru.
Obszar objęty projektem zmiany Studium położony jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. [24] i projektowane tu zagospodarowanie nie będzie miało wpływu na te obszary. Na obszarze
objętym zmianą Studium znajduje się natomiast osiem obiektów stanowiących pomniki przyrody. W ustaleniach
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w stosunku do pomników przyrody należy wziąć pod uwagę
wytyczne określone w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony przyrody oraz ewentualne inne akty prawne,
dotyczące ochrony pomników przyrody.
Następnie przeprowadzono analizę przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko, w tym na:
różnorodność biologiczną oraz zmiany pokrywy roślinnej i świata zwierzęcego, wody powierzchniowe i podziemne,
powietrze atmosferyczne, powierzchnię ziemi łącznie z glebą, krajobraz, klimat (w tym klimat akustyczny), zabytki,
zdrowie ludzi i dobra materialne oraz pola elektromagnetyczne.
Z punktu widzenia projektowanego dokumentu oddziaływanie na środowisko odbywać się będzie na etapie
inwestycyjnym, jak i eksploatacyjnym na następujące komponenty środowiska:
− Zgodnie z ustaleniami zmiany Studium nie należy spodziewać się znaczących przekształceń szaty roślinnej.
W wyniku realizacji nowej zabudowy na terenach przeznaczonych pod inwestycje zlikwidowana zostanie
aktualnie występująca roślinność. Będą to przede wszystkim uprawy polowe. W trakcie budowy
poszczególnych obiektów, w związku z użyciem ciężkiego sprzętu i składowaniem elementów
konstrukcyjnych, mogą też wystąpić przekształcenia fizyczne szaty roślinnej w sąsiedztwie terenów
bezpośredniej lokalizacji inwestycji. W okresie funkcjonowania nowej zabudowy nie przewiduje się
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negatywnego oddziaływania na świat roślin. Mogą wystąpić ponadto oddziaływania pozytywne związane
z wprowadzaniem zieleni towarzyszącej planowanym inwestycjom. Wobec powyższego przewiduje się, że
planowane przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową, zagrodową, usługową, produkcyjną
i obsługi produkcji rolnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą spowoduje relatywnie niskie straty
przyrodnicze.
Realizacja ustaleń zmiany Studium może wpłynąć w sposób bezpośredni i stały na warunki bytowania
drobnej zwierzyny. Świat zwierząt reprezentowany jest przez gatunki powszechnie występujące
i przystosowane do życia w przekształconym antropogenicznie krajobrazie. Wśród zwierząt występujących
na spotkać można sarnę, lisy, zające oraz drobne gryzonie. Pojawienie się zabudowy na terenach rolnych
może zakłócić dotychczasowe bytowanie zwierząt, które mają w nim swoje siedliska. Wprowadzenie bariery,
jaką stanowić będzie zabudowa wraz z ogrodzeniami, może przerwać istniejące obecnie w otwartej
przestrzeni ciągi migracyjne zwierząt. W trakcie budowy nowych obiektów, w związku z funkcjonowaniem
sprzętu budowlanego (hałas, spaliny, drgania, zagrożenia fizyczne) i dojazdami na place budowy, fauna
wyemigruje prawdopodobnie okresowo na tereny sąsiednie, z wyjątkiem gatunków łatwo podlegających
synantropizacji o dużych zdolnościach adaptacyjnych do zmiennych warunków środowiskowych. Na
terenach bezpośredniej lokalizacji obiektów i na terenach dróg, w związku z likwidacją pokrywy glebowej,
wystąpi także likwidacja fauny glebowej. W związku z powyższym w przypadku realizacji konkretnych
inwestycji należy przeprowadzić inwentaryzacje, m.in. pod kątem gatunków dziko występujących zwierząt
objętych ochroną gatunkową w związku z obowiązującym zakazem niszczenia ich siedlisk i ostoi. Na
terenach już zainwestowanych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie przewiduje się, aby nowe inwestycje
spowodowały negatywne oddziaływania na świat zwierząt.
Na obszarze objętym zmianą Studium wyznaczono obszary szczególnego zagrożenia powodzią w dolinie
rzeki Prosny. Niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi na tych terenach nie stanowi zagrożenia dla
mieszkańców w obrębie siedzib ludzkich. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią położone są przede
wszystkim w obrębie terenów trwałych użytków zielonych. W przypadku obszarów przeznaczonych pod
zabudowę realizacja inwestycji musi uwzględniać ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych. Na
obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. –
Prawo wodne [23] na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się gromadzenia ścieków,
odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych substancji lub materiałów, które mogą
zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w szczególności ich składowania,
oraz lokalizowania nowych cmentarzy.
Ustalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nie będą
źródłem znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko wodne. Należy zauważyć, że takie działania
jak modernizacja systemu melioracji pól uprawnych czy rozbudowa sieci kanalizacyjnej wpłyną na poprawę
jakości wód powierzchniowych i podziemnych na obszarze gminy Gizałki. Pośrednio korzystne skutki dla
ochrony środowiska wodnego będą miały tereny leśne, tereny trwałych użytków zielonych, zadrzewień
i zakrzewień oraz istniejące i projektowane tereny przeznaczone do zalesienia, tereny zieleni urządzonej,
tereny cmentarzy i tereny śródlądowych wód powierzchniowych, które stanowiąc powierzchnie biologicznie
czynne sprzyjać będą retencjonowaniu wody i filtrowaniu zanieczyszczeń.
Na stan powietrza atmosferycznego na terenie gminy Gizałki ma wpływ przede wszystkim emisja związana
ze spalaniem paliw stałych w źródłach emisji niskiej (paleniska domowe, małe kotłownie, obiekty rolnicze).
Większość wiejskich gospodarstw domowych zaopatruje się w energię cieplną we własnym zakresie
korzystając w dalszym ciągu z pieców opalanych drewnem i węglem. Ustalenia zmiany Studium przewidują
ograniczenie zanieczyszczeń (emisji pyłów i szkodliwych gazów) pochodzących z gospodarstw domowych,
w których następuje spalanie tradycyjnych źródeł energii poprzez ograniczenie stosowania tradycyjnych
paliw na rzecz niskoemisyjnych źródeł energii: gazowych, olejowych i odnawialnych, lub poprzez
podłączanie obiektów do scentralizowanych źródeł ciepła (budowa sieci ciepłowniczej), a także poprzez
wykonywanie termomodernizacji budynków. Studium przewiduje również stosowanie urządzeń
eliminujących lub ograniczających emisję szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery, wprowadzanie zmian
technologicznych w zakładach przemysłowych oraz preferowanie wykorzystania proekologicznych
technologii produkcji w zakładach przemysłowych. Działania te przyczynią się do poprawy czystości
powietrza, szczególnie na terenach osadniczych.
Obszar objęty projektem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
charakteryzuje się nieznacznym zróżnicowaniem morfologicznym, stąd przy realizacji planowanych
inwestycji można spodziewać się zmian w ukształtowaniu powierzchni o lokalnym charakterze. Dotyczy to
przede wszystkim realizacji nowej zabudowy i szlaków komunikacyjnych (nasypy, wykopy). Wskazać
należy, iż w ustaleniach zmiany Studium wskazano na potrzebę ograniczenia przekształcenia rzeźby terenu,
w szczególności w strefie cieków wodnych. W celu ograniczenia zmian w powierzchni terenów przewiduje
się wykorzystanie niezanieczyszczonych mas ziemnych pozyskiwanych z wykopów do formowania nasypów
pod planowaną drogę ekspresową. Zgodnie z ustaleniami zmiany Studium zbędne masy ziemne powstające
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w czasie realizacji inwestycji należy przetransportować lub wykorzystać do nowego ukształtowania terenu
w granicach działki własnej lub działek sąsiednich.
− Na skutek realizacji ustaleń zmiany Studium wprowadzenie nowej zabudowy w sąsiedztwie istniejących
terenów zabudowy oraz na terenach użytkowane rolniczo zmieni dotychczasowy charakter krajobrazu.
W granicach terenów przeznaczonych pod zabudowę zmiany w krajobrazie będą największe i odniosą się
przede wszystkim do rozwoju zainwestowania na terenach rolniczych. Z czasem wprowadzona zieleń
urządzona przesłoni widok nowej zabudowy.
–
Realizacja ustaleń zmiany Studium nie spowoduje negatywnych oddziaływań na zabytki. Zapisy
w ustaleniach dokumentu wprowadzają ograniczenia w zagospodarowaniu, tak by zachować prawidłowe
funkcjonowanie elementów środowiska przyrodniczego i kulturowego. Na obszarze objętym zmianą Studium
wskazuje się obszary objęte strefami ochrony konserwatorskiej „A”, „B” i „OW” oraz ustala obowiązujące
zalecenia konserwatorskie.
− Do głównych źródeł emisji hałasu na terenie gminy należy komunikacja. Ochrona środowiska przede
szkodliwym oddziaływaniem hałasu pochodzenia komunikacyjnego i przemysłowego polegać będzie na
stałym ograniczaniu jego emisji. Zmiana Studium przewiduje zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku wynikających z przepisów odrębnych przewidzianych dla terenów objętych ochroną
akustyczną. Na terenach wymagających ochrony akustycznej, na których występują przekroczenia
akustycznych standardów jakości środowiska, należy zastosować środki techniczne, technologiczne lub
organizacyjne zmniejszające poziom hałasu, co najmniej do wartości dopuszczalnych. Realizacja ustaleń
dotyczących klimatu akustycznego będzie realizowana poprzez uwzględnienie w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego lokalizacji obiektów przemysłowych, których funkcjonowanie powoduje
przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu na obszarach podlegających ochronie akustycznej poprzez
zapewnienie odpowiednich odległości dla terenów przeznaczonych pod nową zabudowę lub stosowanie
odpowiednich barier akustycznych.
− Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na obszarze objętym zmianą Studium ograniczy się do
oddziaływania linii elektroenergetycznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz urządzeń
domowych.
− W zmianie Studium ustalono zapewnienie właściwej gospodarki odpadami poprzez gromadzenie, segregację
oraz zagospodarowanie odpadów na zasadach określonych w regulaminie utrzymania porządku i czystości
na terenie gminy i w przepisach odrębnych. Prawidłowa organizacja systemu bieżącego gospodarowania
odpadami oraz właściwa organizacja placu budowy wpłynie na minimalizację bezpośredniego oddziaływania
odpadów na zdrowie i życie ludzi oraz na środowisko.
Realizacja ustaleń zmiany Studium nie wywoła znaczących oddziaływań na obszary objęte ochroną prawną,
w tym przedmiot i cele ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich integralność i spójność, z powodu braku form ochrony
przyrody na obszarze opracowania.
Nie mniej ustalenia zmiany Studium będą miały wpływ na stan i funkcjonowanie poszczególnych elementów
środowiska przyrodniczego. Będzie on krótkotrwały, długotrwały, bezpośredni, pośredni, stały, często pozytywny.
Biorąc pod uwagę identyfikację oraz opis znaczących oddziaływań na środowisko, które mogą być rezultatem
realizacji zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki, poniżej
przedstawiono rozwiązania, które mają na celu zapobiegania, ograniczanie lub kompensację tych oddziaływań.
W celu ochrony wód ustala się następujące zasady:
–
zachowanie naturalnego biegu cieków wodnych oraz ochrona przed zanikiem wszelkich zbiorników
wodnych oraz towarzyszących im zadrzewień,
–
wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień pełniących funkcję bariery biochemicznej w sąsiedztwie cieków,
oczek wodnych oraz rowów melioracyjnych na terenach rolniczych,
–
zapewnienie dostępności do cieków i zbiorników wodnych oraz rowów melioracyjnych na potrzeby
powszechnego korzystania i wykonywania robót związanych z utrzymaniem przez administratora, zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
–
ochrona przed wprowadzaniem zabudowy i ogrodzeń przy brzegach rzek, jezior i innych zbiorników
wodnych,
–
utrzymanie linii zabudowy od cieków i zbiorników wodnych oraz rowów melioracyjnych w odległości
zapewniającej możliwość wykonywania robót związanych z ich konserwacją,
–
przeprowadzanie ocen oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych, w szczególności
w zakresie zmiany stosunków hydrologicznych,
–
dążenie do osiągnięcia jak najlepszego stanu czystości wód przez bezwzględne wykluczenie zrzutów
zanieczyszczeń (szczególnie substancji biogennych, organicznych i toksycznych) zarówno do gruntu jak i do
wód powierzchniowych,
–
dostosowanie lokalizacji nowych obiektów gospodarczych do warunków i struktur hydrogeologicznych,
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objęcie szczególną ochroną terenów zlokalizowanych w obrębie stref ochronnych ujęć wód, zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
– budowę zbiorczej kanalizacji sanitarnej eliminującej w maksymalny sposób indywidualne sposoby
odprowadzania ścieków sanitarnych,
–
stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych na obszarach przewidzianych do objęcia zbiorczą
kanalizacją sanitarną wyłącznie jako rozwiązanie tymczasowe do czasu jej budowy,
–
dopuszczenie oczyszczania ścieków w przydomowych oczyszczalniach lub odprowadzania ścieków do
zbiorników bezodpływowych jedynie na obszarach, które z uzasadnionych ekonomicznie względów nie
zostaną przewidziane do objęcia zbiorczą kanalizacją sanitarną, przy czym lokalizowanie oczyszczalni
przydomowych ogranicza się do miejsc, na których odprowadzanie ścieków do gruntu nie będzie zagrażało
jakości wód podziemnych lub powierzchniowych (szczególnie w obrębie stref ochronnych ujęć wód),
–
stosowanie nowych technologii w zakresie działalności produkcyjnej i usługowej wpływających na stan i ilość
odprowadzanych ścieków, w tym budowę i modernizację urządzeń oczyszczających ścieki,
–
zakaz rolniczego wykorzystania ścieków w strefach ochronnych ujęć wód oraz zbiorników wód
podziemnych,
–
kompleksowe rozwiązanie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z ciągów komunikacyjnych,
placów, parkingów i innych powierzchni zanieczyszczonych oraz oczyszczanie ich zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
–
stosowanie urządzeń do oczyszczania wód opadowych i roztopowych przed wylotem kanałów deszczowych
do cieków naturalnych i rowów melioracyjnych,
–
zwiększanie małej retencji wodnej oraz wdrażanie proekologicznych metod retencjonowania wody w celu
przeciwdziałania skutkom suszy,
–
prowadzenie wodochronnej gospodarki w zlewniach poprzez wprowadzanie zalesień i zadrzewień,
–
przebudowa i dostosowanie sieci drenarskiej do projektowanego usytuowania budynków i budowli w celu
zachowania możliwości dalszego funkcjonowania urządzeń drenarskich na przyległym terenie.
W celu zachowania i ochrony rzeźby terenu postuluje się przyjęcie następujących zasad użytkowania przestrzeni:
–
ograniczanie przekształcania rzeźby terenu, w szczególności w strefie cieków wodnych,
–
przeciwdziałanie procesom erozyjnym i zapobieganie degradacji gleb – wykorzystanie gleb wyższych klas
bonitacyjnych dla rolnictwa,
–
ochrona przed powstawaniem procesów erozyjnych poprzez wprowadzanie szaty roślinnej stabilizującej
grunt oraz odpowiednie prowadzenie gospodarki rolnej,
–
minimalizacja skutków zaistniałych zmian w rzeźbie terenu (zrekultywowanie terenów poeksploatacyjnych),
–
wykorzystanie zbędnych mas ziemnych powstających w czasie realizacji inwestycji do nowego
ukształtowania terenu w granicach działki własnej lub na działkach sąsiednich.
Ochrona środowiska przede szkodliwym oddziaływaniem hałasu pochodzenia komunikacyjnego
i przemysłowego polegać będzie na stałym ograniczaniu jego emisji poprzez następujące działania:
–
zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wynikających z przepisów odrębnych dla
terenów objętych ochroną akustyczną,
–
uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lokalizacji obiektów
przemysłowych, których funkcjonowanie powoduje przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu na
obszarach podlegających ochronie akustycznej poprzez zapewnienie odpowiednich odległości terenów
przeznaczonych pod nową zabudowę lub stosowanie odpowiednich barier akustycznych,
–
stosowanie środków technicznych, technologicznych lub organizacyjnych zmniejszających poziom hałasu co
najmniej do wartości dopuszczalnych na terenach wymagających ochrony akustycznej.
W zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym na terenie gminy Gizałki konieczne będzie
uwzględnianie poniższych działań:
–
wprowadzenie zakazów lokalizowania nowych obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi w pasach
technologicznych wzdłuż linii elektroenergetycznych najwyższych napięć oraz wysokiego i średniego
napięcia,
–
uporządkowanie istniejących konfliktów przestrzennych pomiędzy zabudową mieszkaniową a liniami
elektroenergetycznymi,
–
ograniczenie lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowych emitujących promieniowanie
elektromagnetyczne w postaci masztów antenowych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów mieszkaniowych
oraz na terenach przeznaczonych pod funkcję mieszkaniową.
W części 11 odniesiono się do analizy rozwiązań w stosunku do rozwiązań zawartych w zmianie Studium oraz
zagadnień dotyczących przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu
oraz częstotliwości jej przeprowadzania.
Ze względu na brak znaczących oddziaływań na obszary cenne przyrodniczo, w tym obszary Natura 2000 oraz
integralność tych obszarów (obszar opracowania nie znajduje się w granicach tych obszarów, a nieliczne prognozowane
oddziaływania nie będą miały charakteru znaczącego) nie zachodziła konieczność przedstawienia rozwiązań
–
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alternatywnych do rozwiązań zawartych w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Gizałki dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Ruda Wieczyńska, Gizałki,
Czołnochów, Szymanowice i Tomice. Podczas sporządzania projektu dokumentu nie napotkano na trudności wynikające
z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.
Po zrealizowaniu ustaleń zmiany Studium proponuje się monitoring poszczególnych komponentów środowiska,
w tym w szczególności jakości powietrza i poziomu hałasu, w oparciu o wyniki pomiarów uzyskanych w ramach
państwowego monitoringu środowiska lub w ramach indywidualnych zamówień oraz kontrolę i ocenę zgodności
wyposażenia terenów infrastrukturę techniczną z ustaleniami zmiany Studium raz na rok.
Gmina Gizałki nie sąsiaduje bezpośrednio z terytoriami innych państw i nie przewiduje się transgranicznego
oddziaływania na środowisko.
Reasumując, realizacja ustaleń dokumentu nie powinna przyczynić się do pogorszenia jakości środowiska obszaru
objętego projektem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki dla
obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Ruda Wieczyńska, Gizałki, Czołnochów, Szymanowice i Tomice.
Można uznać, iż przy mało zróżnicowanej strukturze funkcjonalno-przestrzennej obszaru przedstawiony projekt
ustaleń zmiany Studium wskazuje na racjonalny sposób użytkowania i zagospodarowania analizowanych terenów.
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Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 r. Uchwała Nr XVI/287/19 Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. [16]
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zmianami) [18]
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r.
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) [21]
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32. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395) [32]
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mgr inż. Tomasz Kuźniar

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany, Tomasz Kuźniar, jako autor prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki, oświadczam, że spełniam wymagania
określone w art. 74a ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373
ze zmianami), tj. ukończyłem, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, jednolite studia magisterskie i brałem
udział w przygotowaniu co najmniej 5 prognoz oddziaływania na środowisko.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
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