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1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wpływ ustaleń projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w
w gminie
Zagórów na środowisko przyrodnicze.
Głównym celem projektu planu jest wskazanie terenów do zainwestowania zgodnie
ze wskazaniem studium.
Celem niniejszego opracowania jest analiza i ocena projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w aspekcie ochrony zasobów naturalnych
środowiska przyrodniczego i ludzi oraz przedstawienie przewidywanych pozytywnych
i negatywnych przekształceń środowiska i warunków życia ludzi w wyniku realizacji
projektu planu.
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wybranych terenów na terenie gminy Zagórów ma na celu
dokonanie analizy skutków realizacji miejscowego planu w odniesieniu do
poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego, wskazanie potencjalnie
uciążliwych lub korzystnych dla ustaleń urbanistycznych .
Zakres opracowania
Zgodny z Ustawą z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o
środowisku jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. 199 poz. 1227 ). art.51. ust.2 i art.52.
ust 1 i 2.
Zakres prognozy został uzgodniony z:
- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem WOOIII.411.197..2013.AM z dnia 31.05.2013
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Słupcy pismem nr ON.NS71/5/148=8(4)/13 z dnia 30 maj 2013.
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. nr 199 poz.1227 ).
1.1. Podstawa prawna opracowania

•

•
•

Ustawa z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku jego
ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko ( Dz. U. 199 poz. 1227 ).
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym
uchwała Nr XVI/200/213 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 22 lutego 2013 roku w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze gminy Zagórów,

W oparciu o ustawy i rozporządzenia:
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody ( Dz U z 2013 poz. 627 ).
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Uchwała nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29. 08.1986 o
utworzeniu Pyzdrskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. ( Dz. U. nr 120 poz. 826 ).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. nr 213
poz. 1397 ).

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12.10.2011 w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt ( D.U nr 237 poz.1419 ).

•

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21.05.1992 w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny ( Dz.U.L.206 z 22.07.1992 ).
2. POWIĄZANIE Z INNYMI DOKUMENTAMI


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i
gminy Zagórów zawierające ustalenia dla terenów objętych planem, uchwała Nr III/10/2006 z dnia 28 grudnia 2006



Zmiana
Planu
zagospodarowania
przestrzennego
województwa
wielkopolskiego – uchwała nr XLVI//690/10 Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2010.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych
terenów na obszarze gminy Zagórów .
Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOOIII.411.197.2013.AM z dnia 31.05.2013. w sprawie uzgodnienia zakresu i
stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na
środowiska projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla wybranych terenów położonych na obszarze gminy Zagórów .
Raport Oddziaływania na środowisko elektrowni wiatrowej w obrębie
miejscowości Skokum gmina Zagórów – opracowanie EcoHelp 2013r.
Analiza akustyczna planowanej farmy wiatrowej w obrębie miejscowości
Skokum gmina Zagórów opracowanie Eco System 2013 r.
Monitoring ornitologiczny Eco System K.Krupa 2013
Monitoring chiropterologiczny Eco System M. Niezabitowski 2013
Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej instalacji
pojedynczej elektrowni wiatrowej o maksymalnej wysokości wieży 105 m i
mocy 2 MW., lokalizacja gmina Zagórów obręb Skokum dz. nr 1256,
opracował Paweł Szablewski 2013 r.
Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej
instalacji pojedynczej elektrowni wiatrowej o maksymalnej wysokości wieży
105 m i mocy 2 MW., lokalizacja gmina Zagórów obręb Łomów dz. nr 19,
opracował Paweł Szablewski 2013 r.
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 Prognozy oddziaływania na środowisko dla terenów w gminie Zagórów
opracowane uprzednio.

3. METODA SPORZĄDZANIA PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
W trakcie sporządzania prognozy poddano analizie rozwiązania funkcjonalno –
przestrzenne i pozostałe ustalenia projektu planu pod kątem ochrony walorów
środowiska kulturowego. Podjęto również próbę oceny stanu i funkcjonowania
środowiska , jego walorów.
Wykorzystano dane i wnioski pochodzące z następujących opracowań:
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Zagórów
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i zmiany tego planu,
- Raport oddziaływania na środowisko planowanej El. Wiatrowej w obrębie
miejscowości Skokum i Łomów oraz monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny.
- opracowanie ekofizjograficzne gminy Zagórów.
Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze zainwestowania przewidzianego
projektem planu miejscowego oceniano, posługując się następującymi kryteriami:
⇒ charakterem zmian (bardzo korzystne, korzystne, niekorzystne,
niepożądane, bez znaczenia),
⇒ intensywności przekształceń (nieistotne, nieznaczne, zauważalne, duże,
zupełne),
⇒ bezpośredniości oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne,
skumulowane),
⇒ okresu trwania oddziaływania (długoterminowe, średnioterminowe,
krótkoterminowe),
⇒ częstotliwości oddziaływanie (stałe, chwilowe, epizodyczne),
⇒ zasięgu oddziaływania (miejscowe, lokalne, ponadlokalne, regionalne,
ponadregionalne),
⇒ trwałości
przekształceń
(nieodwracalne,
częściowo
odwracalne,
odwracalne, możliwe do rewaloryzacji).

4.

PROPONOWANE METODY
PROJEKTU PLANU

ANALIZY

REALIZACJI

POSTANOWIEŃ

Analizie w zakresie stanu środowiska powinny podlegać:
- zmiana w strukturze użytkowania gruntów
- stan środowiska przyrodniczego
- proces tworzenia spójnego terenów biologicznie czynnych oraz terenów zieleni
urządzonej
- stopień realizacji wymogów wynikających z potrzeb ochrony środowiska
- zmiany jakości poszczególnych elementów środowiska ( między innymi powietrza,
środowiska gruntowo – wodnego, klimatu akustycznego )
- stan wyposażenia terenów w urządzenia infrastruktury technicznej.
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Częstotliwość analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu
powinna wynosić raz na cztery lata.
Badaniu jakości środowiska służy regularny monitoring jego poszczególnych
komponentów, Do prowadzenia monitoringu środowiska zobligowane są państwowe
organy monitoringu środowiska zgodnie z wymogami przepisów odrębnych,
Przewidywaną metodą analizy skutków realizacji postanowień projektowanego planu
zagospodarowania przestrzennego jest analiza porównawcza przeprowadzana w
oparciu o dane uzyskane z państwowego monitoringu środowiska przyrodniczego i
antropogenicznego
lub w ramach indywidualnych zamówień oraz danych
uzyskanych na podstawie wizji terenowej potwierdzającej postęp w realizacji
projektowanego dokumentu.
Na podstawie przeprowadzonej analizy należy sformułować wnioski dotyczące
stanu realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
ewentualnych przyczyn braku realizacji poszczególnych ustaleń planu oraz
niedostatków samego planu w zakresie regulacji niekorzystnych zjawisk
oddziałujących na stan środowiska. W rezultacie należy określić stopień przydatności
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zakres zagadnień do
uregulowania w przypadku zmiany lub sporządzenia nowego planu.
5. ANALIZA STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA
5.1.Opis terenu objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
Część A
Cały teren objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
znajduje się między miejscowościami Skokum i Trabczyn w gminie Zagórów.
Przy północnej i południowej granicy terenu opracowania znajduje się zabudowa
zagrodowa. Pozostały teren stanowią grunty rolnicze.
Przez teren objęty projektem miejscowego planu przechodzą:
- linia elektroenergetyczna WN – 110 kV
- linia elektroenergetyczna SN - 15 kV
- drogi publiczne
- drogi lokalne
- drogi wewnętrzne
W południowo zachodniej części terenu znajduje się niewielki lasek o powierzchni
mniejszej niż 0,1 ha
Teren płaski
Na tym terenie inwestor C.G.E. S.A planuje za instalować dwie turbiny na działkach
972, 973, 874 i 1107, 1108, 1109 o mocy do 5,0 MW każda i wysokości wraz ze
śmigłem w pozycji pionowej do 200 m Drugi inwestor ZEFIR 1 turbinę na działce
1256 o wysokości wieży 105 m i mocy 2 MW.
W bezpośrednim zasięgu oddziaływania El. Wiatrowych, ( w
obszarze
skumulowanego oddziaływania akustycznego ) znajdują się tereny rolnicze.
Odległość najbliższej zabudowy mieszkaniowej od lokalizacji turbiny wynosi 620 m
Odległości granicy terenu objętego planem od obszarów chronionych:
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- od Obszaru Natura 2000 PLB300002 ‘ Dolina Środkowej Warty
Nadwarciańska PLH300009 wynosi 0,4 km
- Puszcza Bieniszewska PLH300011 - 19,9 km
- Pojezierze Gnieźnieńskie PLH399926 – 23 km
- Nadwarciański Park Krajobrazowy -o,4 km
- Pyzdrski Obszar Chronionego krajobrazu – 0,4k m
Teren opracowania graniczy:
- od południa z zabudową miejscowości Trąbczyn i terenami rolnymi
Od północy z Doliną Środkowej Warty i zabudowaniami wsi Skokum
Od wschodu z terenami rolniczymi
Od zachodu z terenami rolniczymi i niewielkim laskiem.

i Ostoja

W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na tym terenie
przewiduje się:
RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym, hodowlanym i
ogrodniczym
MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy
usługowej
NZ - tereny zabudowy usługowej – usługo zdrowia
P,U – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy
usługowej
Ew – teren elektroenergetyki – elektrownie wiatrowe wraz z drogami serwisowymi
R1 – teren rolniczy z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym
R2 - teren rolniczy z dopuszczeniem zabudowy gospodarczej związanej z produkcją
rolniczą
ZL- teren lasów
KD-L – teren dróg publicznych, droga lokalna istniejąca
KD-D - teren dróg publicznych, droga dojazdowa
KDW – teren drogi wewnętrznej istniejącej
EWN – napowietrzna linia elektroenergetyczna WN wraz z pasem technologicznym
ESN - napowietrzna linia elektroenergetyczna SN wraz z pasem technologicznym
2. Część B
Cały teren objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
znajduje się między miejscowościami Łukom od północnego zachodu, Bukowe od
północnego wschodu i Łomów od południowego wschodu,
W sąsiedztwie tych miejscowości na terenie objętym planem znajduje się pojedyncza
zabudowa zagrodowa. Pozostały teren zajmują tereny rolnicze: grunty rolne łąki i
pastwiska.
Przez teren opracowania przebiega:
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- ciek wodny kanał Bartosz wraz roślinnością towarzysząca ,tworzą ją liczne drzewa
olszy, topoli , osiki z domieszką wierzby.
- linia elektroenergetyczna SN
- publiczna droga dojazdowa, - droga wewnętrzna.
- we wschodniej części terenu objętego miejscowym planem znajduje się fragment
strefy intensywnego występowania stanowisk archeologicznych
Część terenu objętego planem po południowo – zachodniej stronie znajduje się w
obrębie Pyzdrskiego obszaru chronionego krajobrazu.
Teren opracowania graniczy:
Od północy , wschodu i południa z terenami rolnymi:
Od zachodu zabudowa wsi Łukom, tereny rolne i łąki. Przylegający do granicy terenu
opracowania park dworski w miejscowości Łukom wpisany jest do rejestru zabytków
nr. rej. ks. 2-I-2a/35/48 z 20.07.1949 r.
Od północy, zachodu i południa przylegają tereny Pyzdrskiego obszaru chronionego
krajobrazu.
Na działce nr 19 inwestor ZEFIR planuje zainstalować elektrownię wiatrową o
wysokości wieży 105 m i mocy 2 MW.
Odległość granicy działki nr 19 do najbliższej zabudowy mieszkalnej ( w budowie ) 300 m i 270 m. odległość do skupiska drzew w parku w miejscowości Łukom - 450
m, .Odległość granicy działki nr 19 do granicy Pyzdrskiego obszaru chronionego
krajobrazu wynosi 240 m.
Długość działki wynosi ok. 300 m Od północy działka przylega do cieku wodnego
kanału Bartosz. . Wpływa on do rzeki Prosny i dalej do Warty. Planowana jest
lokalizacja turbiny w odległości co najmniej 200m od kanału Bartosz.
W pobliży planowanej instalacji najbliższe zadrzewienia stanowi pas drzew
porastających obrzeża kanału Bartosz. Tworzą go liczne drzewa olszy, topoli ., osiki
z domieszką wierzby. Najbliższe skupisko drzew to ok. 10 hektarowy zabytkowy
park w Łukomiu. W parku znajdują się liczne wiekowe drzewa, wiele z nich objętych
ochroną pomnikową (dęby, jesiony, graby, platan). Wiele z nich jest dziuplastych i ze
spróchnieniami. Najbliższe większe kompleksy leśne znajdują się około 2,5 km na
zachód.
Odległość granicy działki nr 19 do najbliższej zabudowy mieszkalnej ( w budowie ) 300 m i 270 m. odległość do brzegu lasu – 1,5 km, do skupiska drzew w parku w
miejscowości Łukom - 450 m.
Odległość granicy działki do granicy Pyzdrskiego obszaru chronionego krajobrazu
wynosi 240 m.
Odległość
granicy terenu objętego planem do obszaru Natura 2000 Dolina
Środkowej Warty – 4,6 km
Odległość do obszaru Natura 2000 Ostoja Nadwarciańska - 1,6 km
Odległość do Nadwarciańskiego parku krajobrazowego – 5,3 km
W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na tym terenie
przewiduje się:
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RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym, hodowlanym i
ogrodniczym
MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy
zagrodowej
Ew – teren elektroenergetyki – elektrownie wiatrowe wraz z drogami serwisowymi
R1 – teren rolniczy z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym
R2 - teren rolniczy z dopuszczeniem zabudowy gospodarczej związanej z produkcją
rolniczą
WS – teren wód powierzchniowych śródlądowych
KD-D - teren dróg publicznych, droga dojazdowa
KDW – teren drogi wewnętrznej istniejącej
ESN - napowietrzna linia elektroenergetyczna SN wraz z pasem technologicznym
5.2.Położenie administracyjne, geograficzne i morfologia
Gmina Zagórów położone jest w województwie wielkopolskim, powiecie słupeckim
nad rzeką Wartą. .
Gmina Zagórów od zachodu graniczy z gminą Pyzdry, od północy z gminą Lądek, od
wschodu z gminą Rzgów a od południa z gminą Grodziec i gminą Gizałki.
Według podziału Wielkopolski na regiony obszar gminy leży w obrębie dwóch
regionów: Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej i Wysoczyzny Tureckiej.
5.3. Rzeźba terenu
Ukształtowanie powierzchni gminy jest zróżnicowane. Różnica wysokości pomiędzy
dnem doliny Warty a porośniętym lasem zespołem wydm w zachodniej części gminy
wynosi około 25 m.
W pradolinie występują 3 poziomy terasowe; główna typu erozyjnego, środkowa
część stanowi dno Kotliny Pyzdrskiej oraz denna tworzy dno pradoliny.
We wschodniej części gminy dolina Czarnej Strugi oddziela Kotlinę Pyzdrską od
Równiny Rychwalskiej.
5.4. Budowa geologiczna
Obszar gminy Zagórów leży w obrębie jednostki geologicznej zwaną Niecką
Szczecińsko – Łódzko – Miechowską. Nieckę tę budują skały wapienne górnej kredy,
na której osadziły się warstwy trzeciorzędu. Utwory czwartorzędowe reprezentowane
są przez gliny zwałowe szare i brązowe o zmiennej miąższości i głębokości
występowania. Doliny rzeczne oraz liczne obniżenia terenu wypełniają holoceńskie
piaski rzeczne, mady i torfy.
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5.5. Wody powierzchniowe i podziemne
Sieć wodna gminy Zagórów należy do zlewni rzeki Warty. Przepływa ona przez
północną część gminy gdzie stanowi granicę między gminami Zagórów i Lądek. Na
obszarze gminy Zagórów rzeka Warta płynie Pradoliną Warszawsko – Berlińską. Na
całym tym odcinku jest nieuregulowana. Tworzy liczne rozlewiska i starorzecza . Cały
obszar jest podmokły i charakteryzuje się wysokim stanem wód gruntowych.
Największym dopływem Warty na tym obszarze jest Czarna Struga. Płynie ona we
wschodniej części gminy i wpada jeszcze na terenie gminy do Warty.
Wyniki badania jakości wody na rzece Warcie w punkcie pomiarowym w Ruminie w
2012 roku r dla Jednolitej Części Wód w klasie elementów fizyczno – chemicznych –
klasa I, w klasie chemicznych wskaźników stan PSD poniżej stanu dobrego. (
monitoring WIOŚ Poznań ). Prowadzone w 2011 roku badania potencjału
ekologicznego rzeki Warty na wysokości m. Pyzdry (WIOŚ 2011) zaklasyfikowały ją
do III klasy pod względem biologicznym, klasy II pod względem fizykochemicznym i
klasy II pod względem hydromorfologicznym
W ciągu ostatnich 10 lat nie prowadzono kontroli jakości wód Kanału Bartosz.
Na terenie gminy Zagórów występują 3 główne poziomy wód podziemnych;
czwartorzędowy, trzeciorzędowy i kredowy. Najgłębszym i najzasobniejszym jest
poziom kredy górnej. Z tego poziomu pobierana jest woda w Trąbczynie i Zagórowie.
Zwierciadło wody o charakterze swobodnym zalega na głębokości od około 1 ,0 m do
5,0 m na tarasach wysokich.
Pod północną częścią gminy znajduje się Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 150
( Koło – Odra ). Czwartorzędowy zbiornik pradoliny uformowany jest w wąskiej strefie
rozciągniętej równoleżnikowo o długości ponad 200 km. Cały obszar objęty jest
wysoką ochroną. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego nie leży w zasięgu zbiorników GZWP 150,.
Ogólna ocena jakości wód podziemnych wg jednolitych części wód podziemnych wg
monitoringu w 2012 r określiła wody podziemne na terenie gminy Słupca punkt
pomiarowy w Piotrowicach ( najbliższy punkt ) - klasa II .( WIOŚ Poznań).
5.6.Gleby
Charakterystyczny dla gminy Zagórów jest duży , bo ponad 24 procentowy udział
użytków zielonych i ponad 20 procentowy udział lasów oraz terenów zadrzewionych.
Grunty orne zajmują około 48% ogólnej powierzchni gminy. Udział gleb wysokich
klas bonitacyjnych jest znikomy. Większość tych gleb zajmuje płaskie powierzchnie
równin sandrowych. Są to z reguły gleby bielicowe oraz brunatne właściwe. Tereny
objęte projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zajmują
grunty orne i łąki kl. IV, V i VI.
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5.7. Klimat lokalny
Gmina Zagórów położona jest w obszarze przewagi wpływów oceanicznych,
amplitudy temperatur są tutaj mniejsze od przeciętnych w Polsce. Wiosna wczesna i
ciepła, zima łagodna i krótka z nietrwałą szatą śnieżną. Średnia temperatura roczna
wynosi 7,7, - 7,8 0 C. Wiatry wieją głównie z kierunków zachodnich. Warunki higieny
atmosfery nie budzą większych zastrzeżeń. Nie ma tu uciążliwych zakładów i usług
przemysłowych.
5.8.Powietrze atmosferyczne
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu opublikował w Internecie
„Roczną ocenę jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2012”.
Ocenę przeprowadzono z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych ze względu na
ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin. Ocenę dokonano na
podstawie pomiarów automatycznych.
Ocenę wykonano w odniesieniu do nowego układu stref i zmienionych poziomów
substancji w oparciu o ustawę – Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem
wymogów dyrektywy2008/50/WE i dyrektywy2004/107/WE.
Według nowego podziału strefę stanowi aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej
250 tysięcy, powyżej 100 tysięcy, pozostały obszar województwa.
Wynikiem oceny, zarówno pod kątem kryteriów dla ochrony zdrowia jak i
kryteriów dla ochrony roślin dla wszystkich substancji podlegających ocenie,
powinno być zaliczenie strefy do jednej z poniższych klas:
• klasy A – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają
odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych,
• klasy B – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy
przekraczają
poziomy dopuszczalne lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych
powiększonych o margines tolerancji;
• klasy C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają
poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe powiększone o margines tolerancji,
a w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony poziomy
dopuszczalne, poziomy docelowe.
• Klasy D1 – jeżeli poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu
długoterminowego
• Klasy D2 – jeżeli poziom stężeń ozonu
przekracza poziom celu
długoterminowego.
Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od stężeń
zanieczyszczeń
występujących na jej obszarze i wiąże się z wymaganiami dotyczącymi działań na
rzecz poprawy jakości powietrza lub na rzecz utrzymania tej jakości
Gminę Zagórów zaliczono do strefy wielkopolskiej.
Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony
zdrowia
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Nazwa strefy

strefa wielkopolska

N02

SO2

A

A

Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji
CO
C6H6
pył
pył
Ba As Cd Ni
PMA2,5 PM10 P
A
C
A
A
C
A A

Pb 03
A

C

Ocena jakości powietrza odniesionych do ochrony roślin.
Ocena pod kątem zawartości dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu –
zaliczono strefę do klasy A, pod względem ozonu do klasy C.
Tabela 13. Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu
ochrony roślin
Nazwa strefy
Strefa wielkopolska

Symbol Masy strefy dla poszczególnych substancji
NOs
SO2
03
A
C
A

Wyniki pomiarów jakości powietrza metodą automatyczną w 2012 roku /według W1OS/

Adres stacji
okres
Konin, ul. Wyszyńskiego

NO, NO2
1 rok 1 godz.
18,5 89,2

Mierzone zanieczyszczenia (µg/m 1
SO2
NO2
SO2
SO2
CO
Irok 1 godz. 24
Irok 8 godz.
16,2
94,5
32,7
6,2 2961,3

benzen
Irok

Omawiany obszar pozbawiony jest przemysłu. Występujące na nim niewielkie
obiekty usługowe, a także paleniska domowe mają stosunkowo niewielki wpływ na
zanieczyszczenie powietrza .
Miejscowym źródłem zanieczyszczeń są indywidualne kotłownie domowe oraz
paleniska kuchenne i ogrzewania piecowego.
Kotłownie lokalne są źródłem takich zanieczyszczeń jak dwutlenek siarki, dwutlenek
azotu, tlenek węgla, ksylen, węglowodory aromatyczne, węglowodory alifatyczne,
benzoapiren., sadza, pył zawieszony, pył ogółem.
Obecnie dominującym paliwem stosowanym do ogrzewania są paliwa stałe głównie
węgiel. Coraz częściej źródła ciepła są modernizowane w kierunku stosowania paliw
niskoemisyjnych jak gazu i paliw ciekłych. Jest to tendencja trwała. Czynnikiem
sprzyjającym jest polityka państwa i poprawa stanu gospodarki.
Ważnym czynnikiem sprzyjającym ochronie powietrza atmosferycznego jest
termomodernizacja obiektów budowlanych, która pośrednio prowadzi do
zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza.
W terenie przyległym do dróg publicznych ma miejsce emisja zanieczyszczeń
komunikacyjnych związana z ruchem drogowym. Pojazdy samochodowe w ruchu
emitują gazy spalinowe, wytwarzają pyły na skutek ścierania opon, hamulców ,
nawierzchni drogowej. W wyniku spalania paliwa dostają się do atmosfery
zanieczyszczenia gazowe: dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenki azotu,
węglowodory, aldehydy, tlenki siarki. Powstające pyły zawierają związki ołowiu,
kadmu, niklu,, miedzi, a także węglowodory aromatyczne. Rozkład stężeń cechuje
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się dużą zmiennością uzależnioną od odległości od dróg i natężenia ruchu
związanego z porą doby. Teren objęty projektem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego nie przylega do dróg o dużym natężeniu ruchu.
5.9.

Klimat akustyczny

Klimat
akustyczny
zależy
od
zagospodarowania
i użytkowania
rozpatrywanego obszaru. Obszar opracowania jest użytkowany rolniczo. .
Klimat akustyczny na obszarze gminy Zagórów kształtowany jest głównie przez
środki transportu oraz maszyny rolnicze, a jego natężenie zależy od pory roku i cyklu
prac polowych. Największe natężenie hałasu występuje na terenach położonych w
pobliżu obiektów użyteczności publicznej i zakładów rzemieślniczych, wszędzie tam
gdzie jest wzmożony ruch środków transportu.
Hałas od środków transportu drogowego jest bezpośrednio związany z przebiegiem
dróg i ma zasięg lokalny. Do terenów objętych miejscowym planem przylegają drogi
gminne i wewnętrzna droga dojazdowa o niewielkim natężeniu ruchu. Oddziaływanie
tych dróg ma zasięg lokalny. Brak szczegółowych badań oddziaływania tych dróg na
tereny sąsiednie.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustalono obowiązek
ochrony przed hałasem terenów podlegających ochronie akustycznej na podstawie
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. ( Dz.U. nr 120 poz 826 ).
5.10. Szata roślinna i świat zwierząt
Szata roślinna gminy jest bardzo urozmaicona. Lasy i zadrzewienia oraz tereny
zakrzewione zajmują łącznie ponad 20% powierzchni gminy. Duże kompleksy leśne
zajmują zachodnią i południową część gminy. Największe powierzchnie zajmują lasy
sosnowe, głównie bór świeży i suchy w
różnych grupach wiekowych. Są to
pozostałości Puszczy Pyzdrskiej. Podobnie jak większość kompleksów leśnych
usytuowane są one na obszarach równin terasowych, zajmując zwłaszcza
powierzchnie zwydmione. Znacznie mniejsze powierzchnie porastają siedliska boru
mieszanego świeżego, zajmując obszar w zachodniej części gminy.
W licznych obniżeniach oraz na terenach położonych w sąsiedztwie cieków dominują
bory i lasy o siedliskach wilgotnych i podmokłych: bór wilgotny, bór mieszany,
wilgotny ols. W drzewostanie obok sosny występuje głownie brzoza i świerk. Duże
zespoły lasów państwowych uzupełniane są przez liczne lasy prywatne, głównie o
funkcjach glebochronnych, parki podworskie, cmentarze, zadrzewienia śródpolne i
przydrożne, zieleń towarzysząca ciekom itp., które stanowią naturalną bazę dla
ukształtowania systemu powiązań przyrodniczo – ekologicznych, łączących
użytkowane tereny równin z obszarem chronionego krajobrazu.
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Na terenie gminy Zagórów żyje mnóstwo owadów oraz wiele odmian ryb. Wśród
gadów spotyka się jaszczurki, zaskrońce, a wśród ptaków możemy wymienić kraskę,
bociana białego, mewę ślepowroną, sowę, kuropatwę, wróbla, bażanta, gęsi ,
kaczki, bataliony. Wśród ssaków żyją nietoperz mroczek, posrebrzany i gacek
wielkouch oraz lisy, jeże, zające, króliki wiewiórki, piżmaki jenoty.
Z płazów pojawia się ropucha szara, grzebiuszka, a bliżej kanału Bartosz, żaba
trawna. Z gadów pojawia się jaszczurka zwinka, a przy kanale Bartosz zaskroniec.
Wśród bezkręgowców dominują gatunki związane z roślinności polną i ruderalną.
W pobliżu planowanej instalacji brak zwartych pasów zadrzewień. Najbliższe
przy drodze Skokum – Trąbczyn stanowi kilka pojedynczych krzaków czarnego bzu,
dzikiej róży i dwa drzewa dzikiej gruszy. Pierwsze zakrzaczenia występują ok. 50m
na południe od południowej granicy działki.
Najbliższe zadrzewienia (las o powierzchni ok 1ha z kilkunastoletnimi sosnami
i brzozami) znajduje się około 300m (w kierunku wschodnim). Inne większe
kompleksy leśne znajdują się około 2km od inwestycji. Najbliższe zwarte
zadrzewienia przydrożne znajdują się w obrębie miejscowości Skokum i Trąbczyn,
ok, 700m od inwestycji.
Tereny objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
stanowią tereny rolnicze, grunty orne, łąki i pastwiska. Występują tu
jedynie
segetalne i ruderalne zbiorowiska roślinne tworzone przez pospolite gatunki roślin
towarzyszących uprawom zbóż. Na obszarze B znajduje się ciek wodny kanał
Bartosz z roślinnością towarzyszacą.
Analizowany obszar A został zaklasyfikowany do obszarów cennych dla
ptaków na podstawie opracowań Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego
w 2008r. obszar ten został opisany pod nr 37 „Dolina Środkowej Warty”. Lokalizacja
inwestycji znajduje się poza doliną rzeki Warty (ok. 1,5 km na południe od niej), w
krajobrazie otwartych pól użytkowanych do produkcji roślinnej.
Powyższy obszar leży poza głównymi szlakami korytarzy ekologicznych. W pobliżu
obszaru nie stwierdzono gatunków ptaków objętych ochroną strefową.
Ze względu na typ siedliska w pobliżu inwestycji pojawia się kilka z gatunków
objętych najwyższym statusem ochrony Dyrektywy Ptasiej: bocian biały, błotniak
stawowy. Najbliższe gniazdo bociana białego znajduje się w miejscowości Skokum.
ok. 1,3 km na północ od planowanych elektrowni. Natomiast Błotniak stawowy
gniazduje w trzcinowiskach dolinie Warty tj. ok. 2 km od lokalizacji elektrowni. Oba
gatunki odbywają długie przeloty i często wykorzystują pola jako miejsca żerowania.
Z innych gatunków pojawia się jest: myszołów zwyczajny, krogulec, skowronek,
dzierlatka, kruk, gawron, wrona siwa, kuropatwa, bażant, szpak, jaskółka dymówka,
potrzeszcz, trznadel, zięba, szczygieł, sikora bogatka, grzywacz, sierpówka, mewa
śmieszka.
Na obszarze B najbliższe tereny wodno – błotne atrakcyjne siedliskowo i pod
względem migracyjnym stanowi dolina kanału Bartosz – 200m na północ. Około 700
ma na zachód i ok. 1 km na południe rozpoczyna się kompleks kilkuset do tysiąca
hektarów podmokłych łąk objętych Pyzdrskim Obszarem Chronionego Krajobrazu.
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Stanowią go intensywnie użytkowane łąki i pastwiska często podtapiane w okresie
wiosennym. Łąki przecinają liczne kanały z pasami zadrzewień (głównie ochy i topoli
sp.), niskich zarośli wierzbowych, skupisk trzcinowisk i zalanych dołów potorfowych.
W pobliży planowanej instalacji najbliższe zadrzewienia stanowi pas drzew
porastających obrzeża kanału Bartosz. Tworzą go liczne drzewa olszy, topoli sp.,
osiki z domieszką wierzby. Najbliższy las to ok. 10 hektarowy zabytkowy park w
Łukomiu. W parku znajdują się liczne wiekowe drzewa, wiele z nich objętych ochroną
pomnikową (dęby, jesiony, graby, platan). Wiele z nich jest dziuplastych i ze
spróchnieniami. Najbliższe większe kompleksy leśne znajdują się około 2,5 km na
zachód.
W czasie realizacji inwestycji i dla potrzeb jej funkcjonowania nie planuje się
usuwania drzew i krzewów. Prace będą prowadzone na terenach intensywnie
użytkowanych rolniczo.
Na omawianym terenie B i w jego sąsiedztwie nie stwierdzono występują większych
koloni lęgowych nietoperzy. Najbliższy drzewostan o wyższych klasach wieku – z
dziuplami stanowi zabytkowy park w Łukomiu ok. 500m od planowanej elektrowni. W
najbliższej okolicy parku znajduje się wiele podmokłych łąk, obszarów zabudowy
wiejskiej, licznych pasów zadrzewień śródpolnych, czy przy rowach melioracyjnych,
które są korzystniejszymi miejscami żerowania od proponowanej lokalizacji
elektrowni wiatrowej na otwartym polu. Lokalizacja elektrowni nie będzie związana z
miejscami szczególnie korzystnych pod względem żerowania nietoperzy.
Na omawianym terenie A i w jego sąsiedztwie nie stwierdzono występowania
większych koloni lęgowych nietoperzy a także drzewostanów o wyższych klasach
wieku – z dziuplami. Teren nie stanowi lokalizacji szczególnie korzystnej pod
względem żerowania, czy terenów leśnych lub zadrzewionych z starymi
drzewostanami.
W przypadku występowania na terenach objętych projektem miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego chronionych gatunków roślin, zwierząt lub
grzybów wymagane będzie uzyskanie zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu ( w
zależności od zakazu ) na odstępstwo od zakazów wymienionych w art. 51 i 52
ustawy o ochronie przyrody.
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Formy ochrony przyrody w pobliżu inwestycji, zgodnie z projektem Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego
- miejsce planowanej inwestycji
2. Nadwarciański Park Krajobrazowy
3. Powidzko – Bieniszewski Obszar Krajobrazu
Chronionego
4. Pyzdrski Obszar Chronionego Krajobrazu
7. Powidzki Park Krajobrazowy
Obszary NATURA 2000:
PLB 300002 Doliny Środkowej Warty (różowe)
PLH 300009 Ostoja Nadwarciańska (niebieskie)
PLH 300026 Pojezierze Gnieźnieńskie (niebieskie)

5.11. Krajobraz - tereny podlegające ochronie
Na obszarze objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dominuje krajobraz kulturowy wiejski. Znajdują się tu grunty orne,
nie występuje zieleń śródpolna. Sąsiednie tereny to również grunty orne
Na południe od obszaru B oraz na jego części znajduje się Pyzdrski Obszar
Chronionego Krajobrazu. Obszar ten został utworzony w celu ochrony obszarów o
cechach środowiska zbliżonego do stanu naturalnego oraz konieczności
zapewnienia społeczeństwu warunków dla rozwoju turystyki i wypoczynku.
Na terenie gminy Zagórów Pyzdrski Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje
południową i zachodnią część gminy oraz tereny Nadwarciańskiego Parku
Krajobrazowego , zachowały się tu najbardziej wartościowe obszary z punktu
widzenia walorów krajobrazowych.
W północnej części gminy znajduje się Nadwarciański Park Krajobrazowy oraz
tereny należące do systemu Natura 2000 „Dolina Środkowej Warty” PLB300002 i
Ostoja Nadwarciańska PLH300009.
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Nadwarciański Park Krajobrazowy utworzony został Rozporządzeniem Wojewody
z dnia 10 października 1995 r. w celu ochrony środowiska
Konińskiego
przyrodniczego, swoistych cech krajobrazu dolinnego, zachowania ze względów
naukowych i dydaktycznych miejsc lęgowych ptaków, a także zabezpieczenia
wartości historycznych i kulturowych.
Ogólnymi zasadami zagospodarowania i wykorzystania parku są:
- podporządkowanie tego terenu wymogom ochrony środowiska
- ochrona awifauny wodno – błotnej i rzadkich gatunków roślin
- ochrona naturalności krajobrazu pradolinnego
- rozwój wszelkich form turystyki i wypoczynku
- ochrona licznych stanowisk archeologicznych oraz zachowanie wysokiej klasy
zabytków
Niezwykle bogata i różnorodna jest także szata roślinna. Stwierdzono w Parku ponad
1000 gatunków roślin naczyniowych tworzących ok. 230 zbiorowisk roślinnych. W
lasach stwierdzono gniazdowanie kilkudziesięciu gatunków ptaków. Również łąki są
miejscem gniazdowania niezwykle ważnych gatunków ptaków np. świergotek polny.
Na wydmach występują rzadkie zbiorowiska roślinne m. In. murawy stepowe.
Dominującym drzewem jest jesion wyniosły.
Obszar Doliny Warty obejmuje co najmniej 25 rodzajów siedlisk wymienionych w
Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Standardowy W Formularzu Danych dla
Ostoi Nadwarciańskiej. Wśród wymienionych siedlisk największe powierzchnie
zajmują m. In.
• górskie i niżowe murawy bliźniaczkowe
• zmienno wilgotne łąki trzęślicowe
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
• wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi
Dolina Środkowej Warty stanowi obszar węzłowy w tym systemie.
Szata roślinna na terenie „Doliny Środkowej Warty” i „Ostoi Nadwarciańskiej” jest
bardzo urozmaicona. Sporadycznie występują fragmenty ginących w skali Europy
łęgów wierzbowych Salicetum albo fragilis, natomiast częste są powiązane z nimi
sukcesyjnie fitocenozy wiklin nadrzecznych. Na obrzeżach doliny zachowały się olsy
porzeczkowe i łęgi jesionowo – olszowe. Największe obszary zajmują wilgotne łąki i
pastwiska. Pola uprawne koncentrują się na miejscach wyniesionych oraz na
krawędzi doliny.
Wykaz ptaków znajdujących się w
Ostoi Nadwarciańskiej wymienionych w
Załączniku I dyrektywy Rady 79/409/EWG w tym gatunki priorytetowe wg Instytutu
na rzecz ekorozwoju – publikacja w Internecie;
Batalion, bąk, bączek, bielaczek, bielik, błotniak łąkowy, błotniak stawowy, błotniak
zbożowy, bocian biały, bocian czarny, czapla biała , derkacz, dzięcioł czarny, dzięcioł
średni, dzięcioł zielono siwy, gąsiorek, jarzębatka, kania czarna, kania ruda,
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kropiatka, lelek, lerka, łabędź czarno dzioby, łabędź krzykliwy, muchołówka biało
szyja, muchołówka mała, orlik krzykliwy, ortolan, podróżniczek, rybitwa biało czelna,
rybitwa białowąsa, rybitwa czarna, rybitwa zwyczajna, siewka złota, sowa błotna,
ślepowron, świergotek polny, trzmielojad, zielonka, zimorodek, żuraw.
Gatunki zwierząt z Zał II Dyrektywy siedliskowej
Bóbr europejski, koza ( ryba ), Koziróg dębosz ( bezkręgowiec ), kumak nizinny,
nocek Duzy, piskorz, różanka ( ryba ), traszka grzebieniasta i wydra,
Ważne dla Europy gatunki roślin z zał II Dyrektywy siedliskowej w tym gatunki
priorytetowe:
Sasanka otwarta, starodub łąkowy
W przeprowadzonym na potrzeby lokalizacji elektrowni wiatrowych monitoringu
przedrealizacyjnym na terenie A przez EcoHelp doliczono się 46 gatunków ptaków:
Poniżej wyniki obserwacji ptaków ( łączne liczebności z punktu i transeptu, dane
dotyczą bufora 1 km )
gatunek

Liczebność

Lęgowy

Przelotowy

Zimujący

bażant

1

J

białorzytka

1

J

błotniak stawowy

5

W

błotniak zbożowy

1

J

bocian biały

1

W

bogatka

14

J

czajka

172

J,W

6

W

dymówka

320

J,W

dzwoniec

44

J

gawron

9

J

gęgawa

139

J,W

gęś białoczelna

96

W

Z

gęś zbożowa

109

W

Z

gęś zbożowa + gęś

1300

W

103

W

czajka siwa

Z

białoczelna
gęsi nieoznaczone
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grzywacz

44

J,W

jastrząb

1

J

jer

4

J

kawka

5

W

kormoran

11

J,W

krogulec

2

J,W

kruk

17

J,W

krzyżówka

28

J,W

kukułka

4

kwiczoł

39

J

łabędź niemy

2

W

makolągwa

1

J

mazurek

66

mewy nieoznaczone

2

modraszka

12

myszołów

23

J,W

Z

Passeriformesnieoznaczone

240

J,W

Z

pliszka siwa

1

J

Pliszka żółta

24

L

J,W

potrzeszcz

102

L

J,W

przepiórka

3

W

sierpówka

3

W

skowronek

580

L

J,W

Z

sroka

11

L

J,W

Z

srokosz

1

szczygieł

47

L

J,W

szpak

615

L

J,W

świergotek łąkowy

13

trznadel

29

wrona

3

?

L

Z

W

J,W

Z

Z

J
L

J,W

Z

J

J,W
L

J,W
J
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wróbel

102

zięba

208

J,W

żuraw

13

W

Razem 46 gatunków

4577

L

11-12

J,W

49

11

J – jesień , Z – zima , W – wiosna, L – lęgowy
Na terenie B
Ze względu na umieszczenie inwestycji w krajobrazie typowo rolniczym z licznymi
okresowo podtapianymi łąkami w najbliższej okolicy, okresowo może ona stanowić
zagrożenie dla bytujących tu ptaków. Analizowany obszar nie został zaklasyfikowany
do obszarów cennych dla ptaków na podstawie opracowań Wielkopolskiego Biura
Planowania Przestrzennego w 2008r. Powyższy obszar leży także poza głównymi
szlakami migracji ptaków. W pobliżu obszaru nie stwierdzono gniazdowania
gatunków ptaków objętych ochroną strefową.
Przegląd siedliska wykonano w miesiącach od września 2012r do początku maja
2013r., uzupełniając je o dane literaturowe i dane z wywiadu z miejscową ludnością.

. Zestawienie niektórych gatunków z częstością ich występowania.
(D – Dyrektywa Ptasia zał. I, Os – ochrona ścisła, Oc – Ochrona częściowa, Ł –
gatunki łowne, C – częsty, S - średni, R – rzadki, P – w okresie przelotów).
Nazwa gatunku
Bocian biały
Żuraw
Czapla siwa
Kaczka krzyżówka
Mewa śmieszka
Łabędź niemy
Gęś zbożowa
Gęś gęgawa
Myszołów zwyczajny
Myszołów włochaty
Błotniak stawowy
Jastrząb gołębiarz
Krogulec
Bielik
Kruk
Gawron
Wrona siwa

Status ochrony
D, Os
D,Os
Oc
Ł
Os
Os
Ł
Ł
Os
Os
D, Os
Os
Os
D,Os
Oc
Oc
Oc

Częstość występowania
C
S
R
R
R
R
C,P
R
C
S, P
S
R
R
R,P
C
R, P
C
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Kawka
Sroka
Bażant
Czajka
Skowronek
Szpak
Drozd śpiewak
Kos
Kwiczoł
Paszkot
Jaskółka dymówka
Jaskółka oknówka
Wróbel mazurek
Dzwoniec
Trznadel
Potrzeszcz
Zięba
Makolągwa
Szczygieł
Czyżyk
Jemiołuszka
Dzierzba gąsiorek
Cierniówka
Pokrzewka czarnołbista
Pokrzewka ogrodowa
Piegża
Piecuszek
Pierwiosnek
Słowik rdzawy
Słowik szary
Muchołówka szara
Mysikrólik
Sikora bogatka
Sikora modra
Samotnik

Oc
Oc
Ł
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
D, Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os

R, P
C
S
C,P
C
C
R
S
S,P
R
S
R
R
R
S
S
R
R
R
S
R, P
R
R
R
R
R
R
S
R
R
R
R
S
R
R.P

Powyższe zestawienie zawiera najbardziej prawdopodobne do spotkania na
wskazanym terenie gatunki.( zestawienie z Raportu oddziaływania na środowisko ).
6. OCENA STANU ŚRODOWISKA
Większych obiektów stacjonarnych, mogących pogorszyć stan środowiska nie ma .
Warunki aerosanitarne są dobre a występujące niekiedy zwiększone stężenia
zanieczyszczeń lub natężenia uciążliwości mają charakter lokalny i dotyczą tylko
niektórych kryteriów jakości środowiska. ( zwiększone zanieczyszczenie powietrza w
okresie grzewczym ). Nie występują na terenie gminy drogi krajowe i wojewódzkie,
które są potencjalnym źródłem zanieczyszczeń powietrza.
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7. POTENCJALNE
ZMIANY
W
PRZYPADKU
BRAKU
REALIZACJI
MIEJSCOWEGO PLANU
Brak realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
spowoduje, że nie będzie zakłóceń w środowisku przyrodniczym.
Podstawowym argumentem przemawiającym za realizacją przedsięwzięcia
jest ograniczenie emisji szkodliwych gazów powstających przy spalaniu paliw
kopalnych będących alternatywą dla pozyskiwania energii z wiatru, brak odpadów
stałych, ścieków, ograniczenie wydobycia zasobów kopalnych paliwa niezbędnych
do wytwarzania energii sposobem konwencjonalnym, co wiąże się również ze
spadkiem poziomu wód .podziemnych, które towarzyszy wydobyciu paliw kopalnych.

.
8.

ANALIZA
USTALEŃ
PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIEJSCOWEGO

PLANU

Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów objętych planem.
§ 6. Dla obszaru objętego niniejszą uchwałą, ustala się następujące przeznaczenia podstawowe
poszczególnych terenów, przyporządkowując im wskazane obok symbole przeznaczenia:
1. RM – teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym, hodowlanym i ogrodniczym;
2. MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej ;
3. UZ – teren zabudowy usługowej - usługi zdrowia;
4. P,U – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej;
5. Ew – teren elektroenergetyki - elektrownie wiatrowe wraz z dojazdami serwisowymi;
6. R1 – teren rolniczy z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym,
hodowlanym i ogrodniczym;
7. R2 – teren rolniczy z dopuszczeniem zabudowy gospodarczej związanej z produkcją rolniczą;
8. WS – teren wód powierzchniowych śródlądowych;
9. ZL – teren lasów;
10. KD-L – teren dróg publicznych - droga lokalna;
11. KD-D - teren dróg publicznych – droga dojazdowa;
12. KDW – teren dróg wewnętrznych:

Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
§ 8. 1. Wprowadza się całkowity zakaz:
1) składowania jakichkolwiek odpadów ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych,
2) odprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych bezpośrednio do gruntu i cieków wodnych.

23

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze gminy
Zagórów – prognoza oddziaływania na środowisko
2. Ustala się ochronę wód powierzchniowych i podziemnych z zachowaniem wymogów
wynikających z przepisów prawa.
3. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachów oraz terenów zielonych mogą być
odprowadzane w sposób niezorganizowany do ziemi w granicach nieruchomości do której inwestor
posiada tytuł prawny;
4. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych, w tym z parkingów, przy wprowadzaniu
do wód lub do ziemi, w przypadkach określonych przepisami odrębnymi, należy oczyścić do jakości
wymaganej tymi przepisami.
5. Gospodarka odpadami komunalnymi musi być prowadzona zgodnie z przepisami o odpadach
i gminnym systemem wywozu odpadów komunalnych, natomiast gospodarka odpadami nie będącymi
odpadami komunalnymi musi być prowadzona zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Odpady
należy gromadzić selektywnie w wyznaczonych miejscach na każdej posesji.
6. Zbędne masy ziemi, powstające podczas realizacji inwestycji budowlanych, należy wykorzystać
do nowego ukształtowania terenu w granicach działki własnej pod warunkiem, że ich zastosowanie
nie spowoduje przekroczenia wymaganych standardów jakości gleby i ziemi, o których mowa
w przepisach odrębnych lub składować w miejscu wskazanym przez gminę.
7. Z zakresu ochrony przed hałasem wskazuje się, iż tereny:
1) tereny oznaczone symbolem MN/U należą do terenów mieszkaniowo-usługowych;
2) tereny oznaczone symbolem RM należą do terenów zabudowy zagrodowej;
8. Oddziaływanie elektrowni wiatrowych w zakresie emisji hałasu, nie może powodować
przekroczenia standardów jakości środowiska na istniejących i projektowanych terenach
podlegających ochronie przed hałasem;

Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej
§ 9. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, na obszarach występowania
stanowisk archeologicznych oraz w strefie ich ochrony, podczas inwestycji związanych z robotami
ziemnymi, wymagane jest prowadzenie prac archeologicznych w zakresie uzgodnionym pozwoleniem
na badania archeologiczne Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Delegatura
w Koninie przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
2. Teren objęty planem, w granicach obrębu geodezyjnego Łomów, zlokalizowany jest
w Pyzderskim Obszarze Chronionego Krajobrazu i obowiązują na nim przepisy ustawy o Ochronie
Przyrody.
3. Tereny objęte opracowaniem nie znajdują się w strefie ochronnej ujęcia wody, w obszarze
ochronnym zbiornika wód śródlądowych i obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi.
4. Tereny objęte opracowaniem nie znajdują się na obszarze zagrożonym osuwaniem się mas
ziemnych.
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2. Dla terenów przeznaczonych pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz zabudowę
usługową oznaczonych symbolem P,U ustala się następujące zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości:
3) minimalna powierzchnia wydzielanej działki 2000 m².
4) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych.

Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy
§ 13. 1. W pasach technologicznych linii elektroenergetycznych obowiązuje bezwzględny zakaz
realizacji obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi.
2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami R2, w granicach strefy ochronnej
urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy powyżej 100 kW, obowiązuje
bezwzględny zakaz realizacji budynków mieszkalnych.

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej.
§ 14. Na terenach objętych planem ustala się następujące zasady obsługi w zakresie
infrastruktury:
1. W zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) zaopatrzenie w wodę do celów bytowych, produkcyjnych i przeciwpożarowych z istniejących sieci
wodociągowych;
2) na terenach w granicach planu obowiązuje zakaz realizacji własnych ujęć wody.
2. W zakresie kanalizacji:
1) na terenach objętych siecią kanalizacji sanitarnej ścieki przemysłowe, po ich podczyszczeniu do
wartości określonych przepisami odrębnymi i ścieki bytowe, będą odprowadzane siecią kanalizacji
do oczyszczalni ścieków;
2) na terenach nie objętych siecią kanalizacji sanitarnej ustala się odprowadzenie ścieków bytowych
do przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków spełniających wymagania określone
w przepisach odrębnych lub atestowanych, bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe;
3) na terenach nie objętych siecią kanalizacji sanitarnej ustala się odprowadzenie ścieków
przemysłowych do atestowanych, bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe;
4) wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachów oraz terenów zielonych mogą być
odprowadzane powierzchniowo w granicach własnej działki, do dołów chłonnych lub do zbiorników
retencyjnych;
5) wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych, w tym z parkingów, przy wprowadzaniu do
wód lub do ziemi, w przypadkach określonych przepisami odrębnymi, należy oczyścić do jakości
wymaganej tymi przepisami;
3. W zakresie energii elektrycznej:
5) wzdłuż trasy linii elektroenergetycznych o napięciu do 45 kV określa się pas techniczny, w którym,
przy dowolnym stanie pracy turbiny wiatrowej, nie może znaleźć się jakikolwiek jej element
(w szczególności łopaty turbiny), oś symetrii pasa technicznego wyznaczają słupy, szerokość pasa
technicznego dla linii napowietrznych jednotorowych o napięciu do 45 kV wynosi 25 m.
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6) dla linii elektroenergetycznych o napięciu powyżej 45 kV:
- nie posiadających tłumików drgań odległość końca łopaty turbiny wiatrowej od skrajnego
przewodu linii powinna być ≥ 3d,
- wyposażonych w tłumik drgań odległość końca łopaty turbiny wiatrowej do skrajnego przewodu

linii powinna być ≥ d, gdzie d jest średnicą koła zataczanego przez łopaty turbiny
wiatrowej.
7) dla istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych ustala się następujące pasy
technologiczne:
8) dla oznaczonej symbolam EWN linia 110 kV – po 15 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu
linii w obie strony
9) dla oznaczonych symbolami ESN linia 15 kV – 5 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii
10) w pasach technologicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych obowiązuje bezwzględny
zakaz realizacji obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi i sadzenia drzew, zakaz
obowiązuje do czasu rozbiórki linii lub jej skablowania.
5. W zakresie ogrzewania:
1) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych kotłowni przy zastosowaniu paliw niskoemisyjnych
spalanych w urządzeniach o wysokim stopniu sprawności;
2) preferowanymi czynnikami grzewczymi są: gaz, olej, energia elektryczna lub odnawialne źródła
energii;
3) zakazuje się stosowania paliw wysokoemisyjnych, które spowodowałyby przekroczenie
dopuszczalnych zawartości substancji szkodliwych w powietrzu ustalonych w przepisach
odrębnych.

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy
§ 17. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem MN/U (istniejaca zabudowa) przeznaczenie
podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa
usługowa infrastruktura techniczna celu publicznego;
2. Ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
1) dla każdej działki budowlanej obowiązuje:
- minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki – 40 %
- maksymalna powierzchnia zabudowana działki – 30 %
2) na działce budowlanej można zrealizować jeden budynek mieszkalny i budynki garażowe,
gospodarcze, garażowo-gospodarcze i usługowe;
3) dla budynków mieszkalnych ustala się dachy skośne dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia
25 – 45 stopni;

5) dla budynków garażowo-gospodarczych, garażowych, gospodarczych i usługowych ustala się
dachy skośne dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 25 – 45 stopni lub płaskie;
6) dopuszcza się realizację budynku garażowo-gospodarczego, garażowego, gospodarczego
i usługowego wolnostojącego lub dobudowanego do budynku mieszkalnego;
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7) dopuszcza się realizację budynku garażowo-gospodarczego, garażowego, gospodarczego
i usługowego o długości do 7,0 m i wysokości do 5,0 m bezpośrednio przy granicy działki;
§ 18. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem UZ (istniejąca zabudowa) przeznaczenie
podstawowe: teren zabudowy usługowej - usługi zdrowia; przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura
techniczna celu publicznego;
2. Ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
1) dla każdej działki budowlanej obowiązuje:
- minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki – 30 %
- maksymalna powierzchnia zabudowana działki – 40 %
2) na działce budowlanej można realizować budynki usługowe, garażowe, gospodarcze, garażowogospodarcze;
§ 19. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem RM: przeznaczenie podstawowe: teren
zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym, hodowlanym i ogrodniczym; przeznaczenie
dopuszczalne: infrastruktura techniczna celu publicznego;
2. Ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
1) dla każdej działki budowlanej obowiązuje:
- minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki – 40 %
- maksymalna powierzchnia zabudowana działki – 40 %
2) na działce budowlanej można zrealizować jeden budynek mieszkalny i dowolną ilość budynków
służących produkcji rolnej;
§ 20. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem P,U: przeznaczenie podstawowe: teren
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej; przeznaczenie
dopuszczalne: infrastruktura techniczna celu publicznego;
2. Ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
- minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki – 10 %
- maksymalna powierzchnia zabudowana działki – 60 %
§ 21. 1. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia Ew: przeznaczenie
podstawowe: teren elektroenergetyki - elektrownie wiatrowe wraz z dojazdami serwisowymi;
przeznaczenie dopuszczalne: obiekty budowlane, instalacje i urządzenia techniczne niezbędne do
funkcjonowania elektrowni oraz infrastruktura techniczna celu publicznego.
2. Ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:

2) maksymalna wysokość elektrowni wiatrowej wraz ze śmigłem w pozycji pionowej 200 m. npt;
7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 10%;
3. zakazuje się umieszczania reklam na konstrukcji elektrowni wiatrowych, za wyjątkiem
oznaczenia, nazwy symbolu producenta i właściciela;
4. elektrownie wiatrowe należy oznakować zgodnie z przepisami odrębnymi; .
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§ 22. 1. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia R1: przeznaczenie
podstawowe: teren rolniczy z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnych,
hodowlanym i ogrodniczym, przeznaczenie uzupełniające: infrastruktura techniczna celu publicznego.
2. Na terenach rolniczych oznaczonych symbolem R1 należy prowadzić gospodarkę rolną,
zgodnie z przepisami odrębnymi.
5. Po zakończeniu budowy lub demontażu elektrowni wiatrowych, teren należy zrekultywować
w kierunku rolnym.
§ 23. 1. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolem R2: przeznaczenie podstawowe: teren
zabudowy gospodarczej związanej z produkcją rolniczą; uzupełniające: infrastruktura techniczna celu
publicznego.
2. Na terenach rolniczych oznaczonych symbolem R2 należy prowadzić gospodarkę rolną,
zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. Dla zabudowy gospodarczej realizowanej na terenie oznaczonym symbolem R1 obowiązują
szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu jak
dla terenu oznaczonego symbolem RM.
4. Dopuszcza sie realizację tymczasowych dróg, placów składowych i montażowych na czas
budowy lub demontażu elektrowni wiatrowych.
5. Po zakończeniu budowy lub demontażu elektrowni wiatrowych, teren należy zrekultywować
w kierunku rolnym.
§ 24. 1. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolem WS: przeznaczenie podstawowe: teren
wód powierzchniowych śródlądowych; uzupełniające: infrastruktura techniczna celu publicznego.
2. Na terenach oznaczonych symbolem WS należy prowadzić gospodarowanie wodami zgodnie
z przepisami odrębnymi.
§ 25. 1. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolem ZL: przeznaczenie podstawowe: teren
lasów; uzupełniające: infrastruktura techniczna celu publicznego.
2. Na terenach oznaczonych symbolem ZL należy prowadzić gospodarowanie zgodnie
z przepisami odrębnymi.
3. Na terenach oznaczonych symbolem ZL obowiązuje zakaz realizacji obiektów budowlanych.
§ 30. Przeznacza się na cele nierolnicze, grunty rolne znajdujące się w granicach objętych
planem oznaczone symbolami P,U , Ew.

9. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU
WIDZENIA REALIZACJI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPOAROWANIA
PRZESTRZENNEGO , W SZCZEGÓLNOŚCI
DOTYCZĄCE OBSZARÓW
PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16
KWIETNIA 2004 R O OCHRONIE PRZYRODY.
Tereny objęte projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
położone są częściowo na terenie Pyzdrskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
Wyznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nowy teren
pod elektrownie wiatrowe, budownictwo mieszkaniowe i usługowe i ich
zagospodarowanie nie będzie znacząco kolidować z przepisami o ochronie przyrody.
Teren ten użytkowany jest jako grunty rolne, nie występuje tu zieleń śródpolna, ani
obiekty podlegające ochronie prawnej jak pomniki przyrody czy użytki ekologiczne.
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Istotnym problemem dla środowiska jest antropologiczne działanie terenów rolnych.
Stosowanie nawozów i środków ochrony roślin może spowodować zanieczyszczenie
wód powierzchniowych i podziemnych.

10. OCENA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH NA
SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE
Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO MPZP ORAZ SPOSOBY, W JAKICH
TE CELE I PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PODCZAS
OPRACOWYWANIA DOKUMENTU
W traktacie o Unii Europejskiej z Maastrtrich sformułowano główne cele ochrony i
poprawy środowiska naturalnego oraz ochronę zdrowia, racjonalne wykorzystanie
zasobów naturalnych, wspieranie przedsięwzięć na rzecz rozwiązywania regionalnych
i światowych problemów środowiska, Poszczególnym działom gospodarki wyznaczono
zadania służące realizacji celów zrównoważonego rozwoju.
Polityka ochrony środowiska jest jedną z polityk wspólnotowych Unii Europejskiej o
charakterze horyzontalnym. Jej zakres obejmuje wszystkie dziedziny życia społecznogospodarczego. Polityka ochrony środowiska naturalnego jest traktowana przez Unię
Europejską jako nieodłączny element na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju.
Dalszy wzrost gospodarczy krajów członkowskich, a także dobro jej mieszkańców w
tym dbałość o ich zdrowie wymagają stałej troski o stan środowiska i podejmowanie
wszelkich możliwych działań chroniących je przed degradacją.
Każde państwo członkowskie samo realizuje cele ochrony środowiska.
Polityka ekologiczna państwa określa w naszym kraju kierunki działań w zakresie
ochrony środowiska zgodne z ustaleniami Unii Europejskiej.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów
gminy
Zagórów uwzględnia cele ochrony środowiska zawarte w dokumentach
strategicznych opracowanych na poziomach krajowym, regionalnym i lokalnym a także
zawarte w dyrektywach unijnych.
Polityka ekologiczna państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016
przedstawia podstawowe cele ochrony przyrody, racjonalne gospodarowania
zasobami wodnymi, ochronę powietrza,
powierzchni ziemi oraz konieczności
produkcji energii ze źródeł odnawialnych, ochrona i umiarkowane użytkowanie
różnorodności biologicznej, ochrona zasobów złóż kopalin, w planowaniu
przestrzennym wdrożenie koncepcji korytarzy ekologicznych, uwzględnianie obszarów
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, ochrona głównych zbiorników wód
podziemnych, promocja rolnictwa ekologicznego, dalsza redukcja emisji SO2, NOx i
pyłu drobnego w procesach wytwarzania energii.
W planowaniu przestrzennym należy realizować zadania wynikające z krajowej
strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej,
przywracania właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków na obszarach
chronionych
Ustanowione na poziomach międzynarodowymi krajowym cele polityki ekologicznej
odnalazły odzwierciedlenie w dokumentach na poziomie regionalnym – Program
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Ochrony Środowiska dla Województwa Wielkopolskiego, Strategia Rozwoju
województwa Wielkopolskiego, Program Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Wielkopolskiego. Do celów ustanowionych w dokumentach
strategicznych województwa nawiązują z kolei cele ochrony środowiska ustanowione
na poziomie lokalnym m. in. w Programie ochrony Środowiska dla gminy Zagórów
na lata 2012 – 2015. Każdy z wymienionych celów zawiera kierunki , zadania
szczegółowe i priorytety.
Cele wyszczególnione na wyższych szczeblach i uwzględnione w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, sposób w jaki te cele uwzględniono to zawarcie
ich w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
1. ochrona zasobów i utrzymanie wysokiej jakości wód powierzchniowych i
podziemnych
2. ochrona powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniem
3. prawidłowe zarządzanie gospodarką odpadami
4. ochrona przed hałasem terenów podlegających takiej ochronie
5. ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym
6. wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych
7. ochrona środowiska przyrodniczego i obszarów chronionych
8. ochrona dziedzictwa kulturowego.

11. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA OBSZARY NATURA
2000, A TAKŻE NA ŚRODOWISKO.
Tereny objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w
gminie Zagórów znajdują się poza obszarem Natura 2000.
Nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000, są one
oddalone od projektowanych terenów do zainwestowania i ewentualne potencjalne
oddziaływanie planowanych przedsięwzięć nie będzie miało takiego zasięgu.
11.1.Oddziaływanie siłowni wiatrowych
W miejscowym planie przewidziano dopuszczenie do realizacji elektrowni
wiatrowych, które zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010 r ( Dz.U. nr 213 poz. 1397 ) należą do przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko, lub potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko ( w zależności od mocy nominalnej urządzenia ).
Tereny przewidziane pod elektrownie wiatrowe zlokalizowane zostały na terenach
rolniczych oddalone od zabudowy mieszkaniowej i terenów zalesionych. Na
terenach w części A wyznaczono szczegółową lokalizację turbin wiatrowych, a na
terenie w części B szczegółowa lokalizacja siłowni na działce nr 19 zostanie
dokonana na etapie decyzji lokalizacyjnej, .
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Przy lokalizacji elektrowni wiatrowych należy zachować taką odległość od
istniejących i projektowanych terenów wymagających ochrony przed hałasem ,która
zapewni dotrzymanie akustycznych standardów jakości środowiska określonych w
przepisach odrębnych na terenach podlegających ochronie akustycznej .
Elektrownie wiatrowe – tereny pod fundamenty oraz elementy infrastruktury
towarzyszącej, głównie drogi a także transformatory spowodują trwałe wyłączenie
terenu z użytkowania rolniczego a tym samym utratę powierzchni biologicznie
czynnej. Są to jednak powierzchnie niewielkie w stosunku do obszarów objętych
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Pozostały teren może być
nadal użytkowany rolniczo.
Wykorzystanie energii wiatru do produkcji energii elektrycznej pozwala na
osiągnięcie szeregu korzyści ekologicznych, społecznych i gospodarczych.
Realizacja elektrowni wiatrowych jest działaniem z zakresu ochrony klimatu, ochrony
powietrza i ochrony gleby.
Do najważniejszych korzyści ekologicznych budowy farmy wiatrowej zaliczyć należy:
- redukcje emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2, a przez to przeciwdziałanie
dalszym zmianom klimatu,
- poprawę jakości powietrza , uniknięcie emisji SO2 , NO2 i pyłów do atmosfery,
- brak powstawania odpadów stałych, ciekłych i gazowych, ścieków, brak
zanieczyszczenia wód i gleb, brak degradacji terenu i strat w obiegu wody, które
mają miejsce w konwencjonalnych elektrowniach i elektrociepłowniach,
- wykorzystanie odnawialnej energii wiatru pozwala na oszczędność ograniczonych
zasobów paliw kopalnych, energia wiatru jest odnawialna, nie ograniczona.
- wykorzystanie wiatru nie powoduje spadku poziomu wód podziemnych, które
towarzyszy wydobyciu surowców kopalnych.
- brak poważniejszego ryzyka zastosowania ( np. awarii jak w elektrowniach
jądrowych ),
Wykorzystanie elektrowni wiatrowych do produkcji energii ma zdecydowanie
mniejszy wpływ na środowisko niż wykorzystanie innych źródeł energii.
Ze względu na możliwość wystąpienia negatywnego oddziaływania elektrowni
wiatrowych na środowisko występują pewne ograniczenia lokalizacyjne.
Do obszarów ograniczających lokalizacje elektrowni wiatrowych należą;
- obszary wodno – błotne chronione na podstawie Konwencji Ramiarskiej
- zatwierdzone i potencjalne obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000,
- miejsca ważne dla ptaków – atrakcyjne żerowiska, trasy regularnych przelotów
ptaków wędrownych,
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- wszystkie tereny objęte formami ochrony przyrody i krajobrazu – parki
krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary gatunkowej ochrony
roślin i zwierząt.
Elektrowni wiatrowych nie należy stawiać:
- we wnętrzu lasów i niebędących lasem skupisk drzew,
- w odległości mniejszej niż 200 m od
wykorzystywanych przez nietoperze,

brzegów zbiorników i cieków wodnych

- na obszarach Natura 2000 chroniących nietoperze lub w ich sąsiedztwie – w
odległości mniejszej niż 1 km od znanych koloni rozrodczych i zimowisk nietoperzy
z gatunków będących przedmiotem ochrony na danym obszarze,
- na obszarach, na których w regionalnych lub lokalnych opracowaniach
dotyczących potencjalnych lokalizacji elektrowni wiatrowych wykluczono ich
lokalizację za względu na stwarzane zagrożenia dla nietoperzy.
Stopień oddziaływania elektrowni wiatrowych na populacje ptaków jest zróżnicowany
w zależności od lokalizacji elektrowni wiatrowych, wysokości wieży, średnicy wirnika
i liczby turbin w ramach farmy.
Wg opracowania PIGEO „ ocena ryzyka środowiskowego przy realizacji inwestycji w
energetyce wiatrowej” procedura oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na
środowisko powinna przebiegać w trzech etapach:
- ocena wstępna, jej celem jest identyfikacja lokalizacji. Pozwala ona wykluczyć
lokalizacje, na których prawdopodobieństwo wystąpienia znaczącego negatywnego
oddziaływania farmy wiatrowej na gatunki kluczowe jest bardzo wysokie.
- monitoring przedrealizacyjny – jego celem jest sformułowanie prognozy
oddziaływania farmy wiatrowej na populację ptaków,
- monitoring porealizacyjny – jego celem jest weryfikacja prognozy odnośnie
możliwego oddziaływania farmy na populacje ptaków, w szczególności ocena zmiany
natężenia wykorzystania terenu przez ptaki w porównaniu z okresem
przedrealizacyjnym oraz oszacowanie śmiertelności ptaków w wyniku kolizji.
Hałas emitowany przez elektrownie wiatrowe nie stwarza ryzyka pogorszenia ani
utraty słuchu.
Negatywny wpływ farmy wiatrowej na otaczający krajobraz maleje wraz ze wzrostem
odległości od inwestycji.
Po wyznaczeniu szczegółowej lokalizacji siłowni wiatrowych na terenie
wyznaczonym w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
należy wykonać raport oddziaływania na środowisko i decyzję środowiskową.
W raporcie winno być uwzględnione skumulowanie siłowni wiatrowych.
Dla obszarów A w roku 2010 - 2013 i obszaru B wykonany został monitoring
przedrealizacyjny, który określa oddziaływanie siłowni wiatrowej na ptaki i monitoring
chiropterologiczny który określa oddziaływanie siłowni wiatrowej na nietoperze.
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W opracowanym dla tego terenu raporcie wyszczególniono oddziaływanie
El..wiatrowych Wiatrowych dla poszczególnych komponentów środowiska.
Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i wody podziemne
W trakcie realizacji inwestycji nie będą powstawać ścieki technologiczne ani odpady
stałe. Ścieki bytowe powstające w trakcie budowy będą przechowywane w
zamkniętych pojemnikach przenośnych toalet i przekazywane do utylizacji poprzez
serwis toalet. Wody opadowo – roztopowe będą naturalnie wsiąkać w grunt.
Niewielka głębokość posadowienia fundamentów wieży nośnej elektrowni wiatrowej
ogranicza do minimum jej wpływ na wody gruntowe.

Oddziaływanie na zdrowie ludzi
Oddziaływanie krótkotrwałe na etapie budowy będzie związane z oddziaływaniem
akustycznym wynikającym z pracy sprzętu budowlanego i środków transportu.
Oddziaływanie to ma charakter lokalny.
Oddziaływanie elektrowni wiatrowych podczas eksploatacji w zakresie emisji hałasu,
nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska na istniejących
i projektowanych terenach podlegających ochronie przed hałasem.
Na rysunku planu wyznaczono strefę ochronną urządzeń wytwarzających energię z
odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kV. Ustalono zakaz budowy
budynków na pobyt ludzi na terenie strefy ochronnej. ( oznaczonych w planie jako
R2 ).
Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne
Oddziaływanie krótkotrwałe podczas pracy sprzętu budowlanego i środków
transportu. Emisja pyłów będzie miała charakter niezorganizowany o zasięgu
ograniczonym głównie do terenu budowy. Transport materiałów i urobku
samochodami pogorszy okresowo warunki aeosanitarne ( spaliny i pył ).
Oddziaływanie na obszary Natura 2000,
Odległość
od Doliny Środkowej Warty – specjalny obszar ochrony ptaków
PLB300002 wynosi - od granicy terenu A objętego projektem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego - 0,4 km, terenu B – 4,6 km, w złączeniu mapa
odległości.
Odległość od Ostoi Nadwarciańskiej – specjalny obszar ochrony siedlisk PLH300009
wynosi 0,4 km
Odległość od Puszczy Bieniszewskiej PLH300011 wynosi 19,9 km
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Odległość od Pojezierza Gnieźnieńskiego PLH300026 wynosi – 23 km
Nadwarciański Park Krajobrazowy – 0,4 km
Pyzdrski Obszar Chronionego Krajobrazu – 0,4 km
Roczne obserwacje ptaków i nietoperzy z tych terenów pozwalają na stwierdzenie ,
że nie ma ryzyka negatywnego wpływu na wyszczególnione obszary.
Krajobraz
Elektrownie wiatrowe ze względu na wysokość konstrukcji są elementem
widocznym do ok. 5 km. W otoczeniu turbin są antropogeniczne obszary takie jak
nieuporządkowana przestrzennie zabudowa zagrodowa, linie średniego i wysokiego
napięcia . El. Wiatrowe nie są zlokalizowane w obszarze chronionego krajobrazu ani
w pobliżu obiektów zabytkowych. Postrzeganie turbin zależy od osobniczych odczuć
i jest zazwyczaj skrajnie zróżnicowane.
Wartym podkreślenia jest fakt, iż lokalizacja turbin przewidzianych do
funkcjonowania przez okres 25 – 30 lat w obrębie terenów pozostawionych w
użytkowaniu rolniczym przyczyni się do ochrony krajobrazu przed wprowadzaniem
trwałego dewaloryzującego zainwestowania typu osadniczego.

Oddziaływanie akustyczne
Oddziaływanie bezpośrednie krótkotrwałe w fazie budowy związane z praca sprzętu i
transportu, długoterminowe w fazie eksploatacji, jednak będzie się mieściło w
granicach przewidzianych obowiązującymi normami.
Wartości dopuszczalne dla warunków panujących na najbliższych terenach
podlegających ochroni akustycznej (tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkalną
z dopuszczeniem usług lub zabudowa zagrodowa ) określono na poziomie 55 dB w
porze dnia i 45 dB w porze nocy.
szacowany poziom hałasu w najbliższym punkcie obserwacji (w odległości 500m od
elektrowni – zabudowa zagrodowa) wyniesie 38,3 dB dla wieży 105m i 38,4 dB dla
wieży 80m. Dla punktu przy szkole (620m od elektrowni) wyniesie 36,3 dB dla wieży
105m i 36,4 dB dla wieży 80m.
Najbliższe budynki mieszkalne znajdują się w odległości 620 m na południe.
W Raporcie podano wyniki skumulowanego oddziaływania akustycznego turbin
C.G.E. S.A. i ZEFIR. Obliczeniowy poziom hałasu nie przekracza 40 dB. na terenach
objętych ochrona akustyczną.
Oddziaływanie elektrowni wiatrowych w zakresie emisji hałasu, nie może powodować
przekroczenia standardów jakości środowiska na istniejących i projektowanych
terenach podlegających ochronie przed hałasem.
Promieniowanie elektromagnetyczne
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Podstawowym medium produkcyjnym z projektowanej elektrowni wiatrowej będzie
energia elektryczna o mocy wytworzonej do 5,0 ,MW w pojedynczej turbinie. Energia
przesyłana będzie z wykorzystaniem podziemnej linii kablowej. Pole
elektromagnetyczne o częstotliwości 50 Hz, napięciu do 45 kV nie stanowi
uciążliwości czy zagrożenia dla środowiska i ludzi. Poziom natężenia pola
elektromagnetycznego pochodzącego z generatora 100 metrów powyżej poziomu
terenu jak również od linii SN zagłębionej w gruncie będzie praktycznie niemierzalny
na poziomie gruntu.
Zasoby naturalne
Pozytywne długoterminowe oddziaływanie – wykorzystanie energii wiatru Energia
wiatru należy do odnawialnych źródeł energii, jej zasoby są niewyczerpalne.

Dobra materialne i dobra kultury
Skala planowanego przedsięwzięcia i jego usytuowanie na gruntach rolnych
powoduje , że wpływ na dobra materialne będzie znikomy. Nie ma powodów do
spadku wartości gruntu. Elektrownie wiatrowe nie stanowią przeszkody w
prowadzeniu działalności rolniczej. Stałe wpływy z czynszu dzierżawnego są nawet
podstawą do podwyższenia wartości tych działek. W bezpośrednim sąsiedztwie
terenu objętego planem miejscowym nie są zlokalizowane dobra kultury.
Fauna
W trakcie budowy El. wiatrowej w efekcie
uciążliwości związanych z
funkcjonowaniem sprzętu fauna wyemigruje
prawdopodobnie okresowo na
sąsiednie tereny, wystąpi także likwidacja fauny glebowej.
Ze względu na umieszczenie inwestycji w krajobrazie z licznymi okresowo
podtapianymi łąkami w najbliższej okolicy, oraz pobliskim gniazdowaniem bociana
białego ( w miejscowości Łomów i Skokum) okresowo może ona stanowić zagrożenie
dla bytujących tu ptaków.
Szata roślinna
W miejscu inwestycji nie występują chronione gatunki roślin ani cenne przyrodniczo
siedliska. Nie odnotowano siedlisk wymagających ochrony w ramach Dyrektywy
Siedliskowej. W ramach inwestycji nie będą usuwane drzewa i krzewy.
Zmniejszona zostanie powierzchnia upraw rolnych zajęta przez infrastrukturę – drogi
dojazdowe , plac manewrowy , fundament. Na obszarze objętym planem dominują
agrocenozy – pola i intensywnie użytkowane łąki. W strukturze upraw dominują
zboża , agrocenozy chwastów są ubogie.
Przewidywane
chronionych

oddziaływanie

na przedmioty i cele ochrony obszarów
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Teren planowanej inwestycji nie jest położony w obszarze chronionym na podstawie
ustawy o ochronie przyrody. W sąsiedztwie znajduje się Pyzdrski obszar chronionego
krajobrazu i Nadwarciański Park Krajobrazowy. Planowana inwestycja nie jest
sprzeczna z tymi obszarami. Wprawdzie w części B terenu objętego projektem
miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się fragment
Pyzdrskiego obszaru chronionego krajobrazu , lecz jest on oddalony o 240 m od
granicy działki nr 19 , na której planowana jest lokalizacja turbiny wiatrowej.
Charakter Inwestycji wyklucza możliwość wpływu na siedliska przyrodnicze i gatunki
występujące
w
granicach
obszaru.
Przeprowadzone
badania
roślin
chiropterologiczne wykazały że w otoczeniu farmy wiatrowej brak znaczących
zimowisk nietoperzy. Lokalizacja turbin zachowuje właściwe odległości od lasów i
zadrzewień.
Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Warty PLB900002 specjalny obszar ochrony
ptaków. Prowadzone od wielu lat badania ( Krupa i in.2012 ) wykazują, że istotne
skupienia ptaków w okresie lęgowym i w czasie migracji skupiają się w samej dolinie
Warty, a obszary wysoczyznowe nie mają większego znaczenia dla ptaków zapewne
ze względu na brak obszarów podmokłych. Dotyczy to także gęsi, które rzadziej
żerują na polach niż w samej dolinie. Pozostałe ptaki będące przedmiotami ochrony
Doliny Środkowej Warty występowały sporadycznie i w minimalnych ilościach.
Zdecydowana największa liczba ptaków została stwierdzona poniżej pułapu
kolizyjnego. Na poziomie kolizyjnym notowano tylko czajki , skowronki i myszołowy.
Turbiny nie będą stanowiły znaczącego zagrożenia także dla bocianów białych
gniazdujących w pobliskich wsiach.
Planowana inwestycja nie jest także zlokalizowana w obrębie korytarza
ekologicznego wyznaczonego w dolinie Warty. Nie występują tu cieki ani ciągi
zadrzewień.
Roczna obserwacja ptaków i nietoperzy z terenu objętego miejscowym planem
pozwalają na stwierdzenie, ze nie ma ryzyka negatywnego wpływu elektrowni
wiatrowych na te obszary.
Przewidywane oddziaływanie skumulowane.
Wszystkie zrealizowane elektrownie wiatrowe znajdują się na północ od doliny Warty.
Planowana jest siłownia wiatrowa w Lądku i Ciążeniu, Bezpośrednio w sąsiedztwie
projektowana jest lokalizacja jednej elektrowni , której oddziaływanie uwzględniono
w obliczeniach oddziaływania akustycznego. Autorzy monitoringów przyrodniczych
dla ww inwestycji nie wykazali znaczącego negatywnego oddziaływania.
Przeprowadzone badania wskazują, że nie dojdzie do negatywnego oddziaływania
na spójność i integralność obszarów Natura 2000, a istniejący korytarz ekologiczny
doliny Warty nie zostanie naruszony.
Wprawdzie głównym celem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jest lokalizacja elektrowni wiatrowych, nie mniej zlokalizowane w
miejscowym planie tereny pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe również
wpływają na zmiany w środowisku przyrodniczym
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11.2.Oddziaływanie na środowisko pozostałych obiektów i terenów
projektowanym miejscowym planie zagospodarowania.

w

11.2.1. różnorodność biologiczną
- Negatywne oddziaływanie bezpośrednie, długoterminowe,
nieodwracalne,
i zmniejszeniem powierzchni
związane ze zmianą zagospodarowania terenu
biologicznie czynnej,
- pozytywne , długotrwałe oddziaływanie poprzez ustalenie minimalnej powierzchni
biologicznie czynnej – od 10 do 40 %, powierzchni dla każdej działki.
11.2.2. ludzi
Oddziaływanie negatywne pośrednie, długoterminowe na skutek zmniejszania się
powierzchni biologicznie czynnej i zmianie krajobrazu
- pozytywne , długotrwałe oddziaływanie poprzez ustalenie minimalnej powierzchni
biologicznie czynnej 10 - 40 % powierzchni dla każdej działki.
Pozytywne – długoterminowe. Realizacja ustaleń planu spowoduje poprawę
warunków życiowych poprzez rozwój działalności gospodarczej jak również rozwój
mieszkalnictwa. Na obszarze
objętym planem nie występują zagrożenia
bezpieczeństwa ludności i jej mienia wynikające z możliwości występowania powodzi
lub osuwania się mas ziemnych.
11.2.3. zwierzęta
Negatywne oddziaływanie stałe, pośrednie. Zmniejszenie powierzchni biologicznie
czynnej wpłynie na zmniejszenie powierzchni bytowania i żerowania zwierząt.
11.2.4. rośliny
Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na budownictwo mieszkaniowe w zabudowie
zagrodowej nie spowoduje obniżenia wartości przyrodniczej
- negatywne długoterminowe – zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej na
terenach zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów ( P,U ).
11.2.5. wodę
- pozytywne, stałe - w ustaleniach planu wprowadzono zakaz odprowadzania
nieczystości ciekłych bezpośrednio do gruntu i cieków wodnych.
- pozytywne , długoterminowe – wody opadowe i roztopowe z zanieczyszczonych
powierzchni szczelnych, w tym z parkingów przy wprowadzaniu do wód lub do
ziemi w przypadkach określonych przepisami odrębnymi należy oczyścić do
jakości wymaganej tymi przepisami.
11.2.6.powietrze
- Okresowe negatywne oddziaływanie na powietrze będzie miało miejsce w okresie
grzewczym, chociaż ustalenia planu wymagają stosowania paliw niskoemisyjnych
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spalanych w urządzeniach o wysokim stopniu sprawności;
celów grzewczych źródeł odnawialnych.

lub stosowania do

- pozytywne , długoterminowe – zakaz

stosowania paliw wysokoemisyjnych, które
spowodowałyby przekroczenie dopuszczalnych zawartości substancji szkodliwych
w powietrzu ustalonych w przepisach odrębnych.

- negatywne długoterminowe – emisja spalin i zanieczyszczeń związanych z
transportem oraz produkcją z terenu zabudowy produkcyjnej i usług
-

W okresie realizacji inwestycji może wzrosnąć krótkotrwałe zapylenie powietrza,
którego źródłem będą prace budowlane i transport materiałów budowlanych.
Otoczenia zielenią budynków przyczyni się do całorocznej osłony biologicznej
terenów.
- Gminne drogi publiczne lokalne
nie będą miały dużego wpływu na stan
powietrza na obszarze planu, jest tu niewielkie natężenie ruchu.

11.2.7. powierzchnię ziemi
Oddziaływanie na glebę i powierzchnię ziemi będzie miało miejsce w fazie realizacji –
powierzchnia ziemi ulegnie zniszczeniu, będzie to oddziaływanie trwałe
nieodwracalne.
Nie przewiduje się realizacji inwestycji powodujących znaczne przekształcenie
powierzchni ziemi. Realizacja ustaleń
miejscowego planu zagospodarowania
będzie miała charakter lokalny i stosunkowo mało istotny dla środowiska.
Powodować będzie jednak pewne przekształcenia powierzchni ziemi o charakterze
oddziaływania stosownym do powierzchni obiektów kubaturowych. W trakcie budowy
przedsięwzięć, w związku z użyciem ciężkiego sprzętu i składowaniem elementów
konstrukcyjnych mogą wystąpić przekształcenia fizyczne pokrywy glebowej na
terenach lokalizacji. Skutki tych prac to:
•

zniszczenie profilu glebowego,

•

zmiana struktury litograficznej skały macierzystej ( podglebia )

•

zmiana struktury fizycznej gleby na skutek ugniatania ciężkim sprzętem
budowlanym i składowanym materiałem.

W tym przypadku charakter przekształceń będzie zjawiskiem okresowym. Natomiast
w fazie eksploatacji obiektów nie powstają nowe przeobrażenia powierzchni ziemi.
Zbędne
masy ziemne powstałe
w trakcie realizacji przedsięwzięć będą
zagospodarowane na działce własnej lub wywożony na miejsce wskazane przez
Urząd Gminy.
11.2.8. krajobraz
- długotrwałe oddziaływanie nieodwracalne, zmiana krajobrazu, teren rolniczy
zostanie zabudowany. Krajobraz naturalny rolniczy zmieni się na krajobraz
podmiejski.
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- pozytywne, wyznaczenie powierzchni biologicznie czynnych
- pozytywnie . sieć elektroenergetyczną należy realizować jako podziemną
- wprowadzono zapis iż na obszarze znajdującym się w Pyzdrskim Obszarze
Chronionego Krajobrazu obowiązują przepisy ustawy o Ochronie Przyrody.
11.2.9. klimat akustyczny
- negatywne oddziaływanie, hałas związany z budową nowych obiektów, usługami
oraz ruchem samochodów, zwiększony hałas komunikacyjny wystąpi na drogach
dojazdowych.
- pozytywne, ustalenie zapewnienia akustycznych standardów jakości środowiska dla
nowoprojektowanych terenach zabudowy mieszkaniowej
W przypadku możliwości wystąpienia przekroczenia akustycznych standardów
jakości środowiska na terenach wymagających ochrony akustycznej należy
zastosować środki techniczne, technologiczne lub organizacyjne zmniejszające
poziom hałasu, co najmniej do poziomów dopuszczalnych.
11.2.10.zasoby naturalne
Do zasobów naturalnych na terenie opracowania należy warstwa gleby uprawnej.
Naruszone zostaną częściowo naturalne zasoby środowiska poprzez zniszczenie
części gleby na terenach przeznaczonych pod zabudowę..
Pozytywne
długoterminowe
wykorzystanie
terenów
rolniczych
pod
zagospodarowanie rolnicze.
11.2.11. zabytki
- pozytywne, ustalono w planie, iż w przypadku natrafienia podczas robót ziemnych
na obiekty mające charakter zabytku archeologicznego – należy wstrzymać roboty
i niezwłocznie powiadomić odpowiednie organy ochrony zabytków.
11.2.12. dobra materialne
Pozytywne długoterminowe – wzrost wartości nieruchomości
11.2.13. zależność między tymi elementami
Istnieje ścisłe powiązanie pomiędzy powierzchnią
różnorodnością biologiczną i wodą zwłaszcza podziemną.

ziemi,

roślinnością

,

12.ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB
KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA
ŚRODOWISKO
Przywrócenie w miarę naturalnych komponentów środowiska poprzez rekultywację
terenu wokół realizowanych obiektów po zakończeniu
budowy budynków
mieszkalnych, usługowych i siłowni wiatrowych.
W celu ograniczenia niekorzystnego wpływu farmy wiatrowej podczas prac
inwestycyjnych i w czasie eksploatacji należy przestrzegać następujących zaleceń:
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• przeprowadzenie prac budowlanych i montażowych generatorów wiatrowych w
okresie sierpień – marzec po okresie lęgowym
• zwiększenie widoczności wirnika w ciągu dnia , poprzez odpowiednie malowanie,
• zwiększenie widoczności wirnika w ciągu nocy poprzez odpowiednie oświetlenie
obiektu zgodnie z przepisami lotniczymi, nie należy stosować światła białego (
pewne typy oświetleń mogą dezorientować ptaki ).
• Utrzymać dotychczasowy sposób wykorzystania ziemi. Ubóstwo siedlisk nie będzie
atrakcyjne dla ptaków,
• Nie zalesiać , ani nie wprowadzać ciągów zieleni w pobliże turbin,
• Nie tworzyć otwartych zbiorników wodnych w promieniu 200 metrów od turbin,
• W przypadku konieczności prowadzenia prac w okresie lęgowym tj. między marcem
a sierpniem prace te muszą być poprzedzone badaniami prowadzonymi pod
nadzorem doświadczonego ornitologa ukierunkowanych na wykrycie stanowisk
lęgowych ptaków. W przypadku zaakceptowania terminu prac przez ornitologa
muszą one być wykonywane pod jego stałym nadzorem w okresie prowadzenia
robót od marca do sierpnia.
• Mając na uwadze
możliwość kolizji z ptakami należy: przeanalizować
konieczność
okresowego wyłączania pracy turbin w okresach jesiennej i
wiosennej migracji ptaków oraz okresie lęgowym bociana białego,
• poszczególne wieże odsunąć co najmniej na 100 m od najbliższych pasów drzew i
krzewów.
Obowiązek prowadzenia monitoringu skutków oddziaływania na awifaunę i na
nietoperze, zakres i zasięg należy określić przed pozwoleniem na budowę na etapie
uzgadniania środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia.
12.1. Ograniczanie hałasu
 Należy dbać o dobry stan techniczny urządzeń
 Stosować rozwiązania techniczne ograniczające emisję hałasu, np cichych
przekładni, elementów z tworzywa sztucznego, cichobieżnych wentylatorów .
 Wprowadzić zieleń ochronną , między drogą a zabudową
 W przypadku możliwości wystąpienia przekroczenia akustycznych standardów
jakości środowiska na terenach wymagających ochrony akustycznej należy
zastosować środki techniczne, technologiczne lub organizacyjne zmniejszające
poziom hałasu, co najmniej do poziomów dopuszczalnych. ( np. ekrany
akustyczne, dotyczy terenów P,U ).
12.2. Ograniczenie oddziaływania na powietrze atmosferyczne
 Do ogrzewania budynków stosować niskoemisyjne źródła ciepła
 Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizacje istniejących kotłowni,
przechodzenie z paliw stałych na olej opałowy oraz rozwój niekonwencjonalnych
źródeł energii.
 Stosować wysoko sprawne filtry na wyrzutniach wentylacyjnych instalacji .
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12.3. Ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze i
ludzi
 Ograniczenie do niezbędnego minimum ilości terenów zajmowanych pod
zabudowę.
 usuwać drzewa i krzewy przy rozbudowie i budowie obiektów budowlanych tylko
jeżeli ich likwidacja wynika z ustaleń planu lub przepisów praw, zachować cenne
przyrodniczo siedliska
 wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych i dróg należy oczyszczać do
wymaganych prawem warunków przed wprowadzeniem ich do gruntu lub cieków
wodnych.
 ścieki bytowe odprowadzić do oczyszczalni ścieków siecią kanalizacyjną, a do
czasu jej wybudowania do szczelnych zbiorników wybieralnych z zapewnieniem
ich wywozu przez koncesjonowanego odbiorcę..
 wprowadzić zieleń towarzyszącą , zalecane gatunki rodzime dla danego terenu,
zwiększyć różnorodność biologiczną istniejących zbiorowisk roślinnych.
 wprowadzić segregację odpadów stałych i doprowadzić do ich cyklicznego
wywozu , gospodarka odpadami winna być prowadzona zgodnie z gminnym
planem gospodarki odpadami.
 Jako kompensacje przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko
wprowadzono obowiązek obsadzenia zielenią powierzchni biologicznie czynnej.
 Przestrzegać przepisy ustawy o ochronie przyrody, zwłaszcza na terenach
objętych ochroną prawną.
 Na terenach strefy ochronnej odnawialnych źródeł energii ( oznaczonych w planie
jako R2 ). obowiązuje bezwzględny zakaz realizacji obiektów budowlanych
przeznaczonych na pobyt ludzi
 wzdłuż trasy linii elektroenergetycznych o napięciu do 45 kV określa się pas
techniczny, w którym, przy dowolnym stanie pracy turbiny wiatrowej, nie może
znaleźć się jakikolwiek jej element ( w szczególności łopaty turbiny), oś symetrii
pasa technicznego wyznaczają słupy, szerokość pasa technicznego dla linii
napowietrznych jednotorowych o napięciu do 45 kV wynosi 25 m.
 dla linii elektroenergetycznych o napięciu powyżej 45 kV:
- nie posiadających tłumików drgań odległość końca łopaty turbiny wiatrowej od
skrajnego przewodu linii powinna być ≥ 3d,
- wyposażonych w tłumik drgań odległość końca łopaty turbiny wiatrowej do
skrajnego przewodu linii powinna być ≥ d, gdzie d jest średnicą koła zataczanego
przez łopaty turbiny wiatrowej.
• dla istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych ustala się następujące
pasy technologiczne:
dla oznaczonej symbolem EWN linia 110 kV – po 15 m od rzutu poziomego
skrajnego przewodu linii w obie strony
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dla oznaczonych symbolami ESN linia 15 kV – 5 m od rzutu poziomego skrajnego
przewodu linii
 W pasach technologicznych linii elektroenergetycznych obowiązuje bezwzględny
zakaz realizacji obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi. i sadzenia
drzew, zakaz obowiązuje do czasu rozbiórki linii lub jej skablowania.
13.ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE
Budowa przedsięwzięcia w analizowanym miejscu, w wykonaniu zgodnym z
założeniem wariantu realizacyjnego jest optymalna zarówno w zakresie wpływu na
środowisko , jak i produktywności i wykorzystania potencjału energetycznego terenu.
14.ODDZIAŁYWANIE TRANSGRANICZNE
Wszystkie planowane zamierzenia ze względu na swój charakter będą dotyczyć
jedynie obszaru gminy Zagórów, a oddziaływania na środowisko będą miały
charakter lokalny. Planowane zagospodarowanie nie będzie oddziaływać na gminy
sąsiednie.
15.STRESZCZENIE
Opis terenów objętych projektem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Tereny
objęte projektem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego znajdują się w gminie Zagórów powiat Słupca
Wyodrębniono dwa obszary:
. Część A
Cały teren objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
znajduje się między miejscowościami Skokum i Trąbczyn w gminie Zagórów.
Przy północnej i południowej granicy terenu opracowania znajduje się zabudowa
zagrodowa. Pozostały teren stanowią grunty rolnicze.
Teren płaski
Na tym terenie inwestor C.G.E. S.A planuje za instalować dwie turbiny na działkach
972, 973, 874 i 1107, 1108, 1109 o mocy do 5,0 MW każda i wysokości wraz ze
śmigłem w pozycji pionowej do 200 m. Drugi inwestor ZEFIR 1 turbinę na działce
1256 o wysokości wieży 105 m i mocy 2,0 MW.
W bezpośrednim zasięgu oddziaływania El. Wiatrowych, ( w
obszarze
skumulowanego oddziaływania akustycznego ) znajdują się tereny rolnicze.
Odległość najbliższej zabudowy mieszkaniowej od lokalizacji turbiny wynosi 620 m
Odległości od obszarów chronionych:
Nadwarciański Park Krajobrazowy - około 0,4 km na północ
Dolina Środkowej Warty PLB300002 (typ ostoi J) - około 0,4 km na północ
Ostoja Nadwarciańska PLH300009 (typ ostoi K) - około 0,4 km na północ
Pyzdrski Obszar Chronionego Krajobrazu – 0,4 km na północ.
- Puszcza Bieniszewska PLH300011 - 19,9 km
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- Pojezierze Gnieźnieńskie PLH399926 – 23 km
Teren opracowania graniczy:
- od południa z zabudową miejscowości Trąbczyn i terenami rolnymi
Od północy z Doliną Środkowej Warty i zabudowaniami wsi Skokum
Od wschodu z terenami rolniczymi
Od zachodu z terenami rolniczymi i niewielkim laskiem.
W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na tym terenie
przewiduje się:
RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym, hodowlanym i
ogrodniczym
MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy
usługowej
NZ - tereny zabudowy usługowej – usługo zdrowia
P,U – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy
usługowej
Ew – teren elektroenergetyki – elektrownie wiatrowe wraz z drogami serwisowymi
R1 – teren rolniczy z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym
R2 - teren rolniczy z dopuszczeniem zabudowy gospodarczej związanej z produkcją
rolniczą
ZL- teren lasów
KD-L – teren dróg publicznych, droga lokalna istniejąca
KD-D - teren dróg publicznych, droga dojazdowa
KDW – teren drogi wewnętrznej istniejącej
EWN – napowietrzna linia elektroenergetyczna WN wraz z pasem technologicznym
ESN - napowietrzna linia elektroenergetyczna SN wraz z pasem technologicznym
1. Część B
Cały teren objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
znajduje się między miejscowościami Łukom od północnego zachodu, Bukowe od
północnego wschodu i Łomów od południowego wschodu,
W sąsiedztwie tych miejscowości na terenie objętym planem znajduje się pojedyncza
zabudowa zagrodowa. Pozostały teren zajmują tereny rolnicze: grunty rolne łąki i
pastwiska. Przez teren opracowania przebiega:
- ciek wodny kanał Bartosz wraz roślinnością towarzysząca ,tworzą ją liczne drzewa
olszy, topoli , osiki z domieszką wierzby.
- linia elektroenergetyczna SN
- publiczna droga dojazdowa, - droga wewnętrzna..
- we wschodniej części terenu objętego miejscowym planem znajduje się fragment
strefy intensywnego występowania stanowisk archeologicznych
Część terenu objętego planem po południowo – zachodniej stronie znajduje się w
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obrębie Pyzdrskiego obszaru chronionego krajobrazu.
granicy terenu projektu miejscowego planu zagospodarowania
Odległość
przestrzennego do obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Warty – 4,6 km
Odległość do obszaru Natura 2000 Ostoja Nadwarciańska - 1,6 km
Odległość do Nadwarciańskiego parku krajobrazowego – 5.3 km
Teren opracowania graniczy:
Od północy , wschodu i południa z terenami rolnymi:
Od zachodu zabudowa wsi Łukom, tereny rolne i łąki. Przylegający do granicy terenu
opracowania 10 hektarowy park dworski w Łukom wpisany jest do rejestru zabytków
nr. rej. ks. 2-I-2a/35/48 z 20.07.1949 r. W parku znajdują się liczne wiekowe drzewa,
wiele z nich objętych ochroną pomnikową (dęby, jesiony, graby, platan). Wiele z nich
jest dziuplastych i ze spróchnieniami.
Od północy, zachodu i południa przylegają tereny Pyzdrskiego obszaru chronionego
krajobrazu.
Na działce nr 19 inwestor planuje zainstalować elektrownię wiatrową o mocy 2,0 MW,
wysokość turbiny 105 m. Długość działki wynosi ok. 300 m Od północy działka
przylega do cieku wodnego,. Turbina będzie zlokalizowana w odległości co najmniej
200 m od kanału Bartosz.. Odległość granicy działki do najbliższej zabudowy
mieszkalnej ( w budowie ) - 300 m i 270 m., odległość do brzegu lasu - 2500 m, do
skupiska drzew w parku w miejscowości Łukom - 450 m.
Odległość granicy działki nr 19 do granicy Pyzdrskiego obszaru chronionego
krajobrazu wynosi 240 m.
Najbliższe większe kompleksy leśne znajdują się około 2,5 km od turbiny na zachód.
W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na tym terenie
przewiduje się:
RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym, hodowlanym i
ogrodniczym
MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy
zagrodowej
Ew – teren elektroenergetyki – elektrownie wiatrowe wraz z drogami serwisowymi
R1 – teren rolniczy z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym
R2 - teren rolniczy z dopuszczeniem zabudowy gospodarczej związanej z produkcją
rolniczą
WS – teren wód powierzchniowych śródlądowych
KD-D - teren dróg publicznych, droga dojazdowa
KDW – teren drogi wewnętrznej istniejącej
ESN - napowietrzna linia elektroenergetyczna SN wraz z pasem technologicznym
Ocena środowiska
W niniejszym opracowaniu przedstawiono charakterystykę istniejącego stanu
środowiska:
- budowę geologiczną,
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Obszar gminy Zagórów leży w obrębie jednostki geologicznej zwaną Niecką
Szczecińsko – Łódzko – Miechowską. Nieckę tę budują skały wapienne górnej kredy.
Utwory czwartorzędowe reprezentowane są przez gliny zwałowe szare i brązowe o
zmiennej miąższości i głębokości występowania.
- wody powierzchniowe i podziemne
Gmina Zagórów należy do zlewni rzeki Warty. Wyniki badania jakości wody na
rzece Warcie w punkcie pomiarowym w Ruminie w 2012 roku r dla Jednolitej Części
Wód w klasie elementów fizyczno – chemicznych – klasa I, w klasie chemicznych
wskaźników stan PSD poniżej stanu dobrego. ( monitoring WIOŚ Poznań ).
Na terenie gminy Zagórów występują 3 główne poziomy wód podziemnych;
czwartorzędowy, trzeciorzędowy i kredowy. Najgłębszym i najzasobniejszym jest
poziom kredy górnej. Z tego poziomu pobierana jest woda w Trąbczynie i Zagórowie.
Pod północną częścią gminy znajduje się Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 150
( Koło – Odra ). Czwartorzędowy zbiornik pradoliny . Teren objęty miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego nie leży w zasięgu zbiornika GZWP 150,
- powietrze atmosferyczne
W sąsiedztwie terenu objętego planem nie występują źródła emitujące nadmierne
zanieczyszczenia. Wg corocznej oceny jakości powietrza przez WIOS w Poznaniu w
roku 2012
Gminę Zagórów zaliczono do strefy wielkopolskiej.
Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony
zdrowia
Nazwa strefy
Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji
SO2
CO
N02
C6H6
pył
pył
Ba As Cd Ni Pb 03
PMA2,5 PM10 P
A
A
C
A
strefa wielkopolska
A
A
C
A A A C
- klimat akustyczny
W sąsiedztwie terenu objętego planem nie występują
obiekty
generujące
nadmierny hałas. Hałas od środków transportu drogowego jest bezpośrednio
związany z przebiegiem dróg i ma zasięg lokalny. Do terenów objętych miejscowym
planem przylegają drogi gminne i wewnętrzna droga dojazdowa o niewielkim
natężeniu ruchu. Oddziaływanie tych dróg ma zasięg lokalny. Brak szczegółowych
badań oddziaływania tych dróg na tereny sąsiednie.
Krajobraz - tereny podlegające ochronie
Na obszarze objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dominuje krajobraz kulturowy wiejski. Znajdują się tu grunty orne,
nie występuje zieleń śródpolna. Sąsiednie tereny to również grunty orne.
Fragment terenu B objętego projektem miejscowego planu leży w obrębie
Pyzdrskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obszar ten został utworzony w celu
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ochrony obszarów o cechach środowiska zbliżonego do stanu naturalnego oraz
dla rozwoju turystyki i
konieczności zapewnienia społeczeństwu warunków
wypoczynku.
Na terenie gminy Zagórów Pyzdrski Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje
południową i zachodnią część gminy oraz tereny Nadwarciańskiego Parku
Krajobrazowego , zachowały się tu najbardziej wartościowe obszary z punktu
widzenia walorów krajobrazowych.
W północnej części gminy znajduje się Nadwarciański Park Krajobrazowy oraz
tereny należące do systemu Natura 2000 „Dolina Środkowej Warty” PLB300002 i
Ostoja Nadwarciańska PLH300009.
Potencjalne zmiany w przypadku braku realizacji miejscowego planu
Brak realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
spowoduje, że nie będzie większych zmian w środowisku przyrodniczym. Tereny
pozostaną w stanie obecnym jako tereny upraw rolnych. Podstawowym argumentem
przemawiającym za realizacją przedsięwzięcia jest ograniczenie emisji szkodliwych
gazów powstających przy spalaniu paliw kopalnych będących alternatywą dla
pozyskiwania energii z wiatru, brak odpadów stałych, ścieków, ograniczenie
wydobycia zasobów kopalnych paliwa niezbędnych do wytwarzania energii
sposobem konwencjonalnym, co wiąże się również ze spadkiem poziomu wód
.podziemnych, które towarzyszy wydobyciu paliw kopalnych
Analiza problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia realizacji
projektowanego dokumentu
Tereny objęte projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
położone są częściowo na terenie Pyzdrskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
Wyznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nowy teren
pod elektrownie wiatrowe, budownictwo mieszkaniowe i usługowe i ich
zagospodarowanie nie będzie znacząco kolidować z przepisami o ochronie przyrody.
Teren ten użytkowany jest jako grunty rolne, nie występuje tu zieleń śródpolna, ani
obiekty podlegające ochronie prawnej jak pomniki przyrody czy użytki ekologiczne.
Istotnym problemem dla środowiska jest antropologiczne działanie terenów rolnych.
Stosowanie nawozów i środków ochrony roślin może spowodować zanieczyszczenie
wód powierzchniowych i podziemnych.
Analizując projektowane przeznaczenie terenów można prognozować wystąpienie
niekorzystnych oddziaływań na środowisko m. in. z tytułu:
• Zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej w związku z przeznaczeniem
terenu pod zabudowę , i drogi.
• Obniżenia
walorów krajobrazowych poprzez zabudowę terenów
użytkowanych rolniczo.
• Wprowadzenia do powietrza dodatkowej emisji zanieczyszczeń ze źródeł
pochodzących z procesów grzewczych i technologicznych zakładów
usługowych oraz dróg dojazdowych.
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• Utworzenia nowych źródeł hałasu z elektrowni wiatrowych podczas realizacji
inwestycji i eksploatacji oraz z działalności usługowej i dróg dojazdowych
• Powstawania dodatkowych miejsc wytwarzania ścieków i odpadów stałych w
obiektach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
Cele ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu
oraz sposoby w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione
podczas opracowywania dokumentu.
Cele wyszczególnione na wyższych szczeblach i uwzględnione w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, sposób w jaki te cele uwzględniono to zawarcie
ich w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- ochrona zasobów i utrzymanie wysokiej jakości wód powierzchniowych i
podziemnych
- ochrona powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniem
- prawidłowe zarządzanie gospodarką odpadami
- ochrona przed hałasem terenów podlegających takiej ochronie
- ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym
- wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych
- ochrona środowiska przyrodniczego i obszarów chronionych
- ochrona dziedzictwa kulturowego.
Przewidywane znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 , a także na
środowisko.
Tereny objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w gminie
Zagórów znajdują się poza obszarem Natura 2000.
Nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000, są one
oddalone od projektowanych terenów do zainwestowania i ewentualne potencjalne
oddziaływanie planowanych przedsięwzięć nie będzie miało takiego zasięgu.
Oddziaływanie siłowni wiatrowych
W miejscowym planie przewidziano dopuszczenie do realizacji elektrowni
wiatrowych, które zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010 r ( Dz.U. nr 213 poz. 1397 ) należą do przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko, lub potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko ( w zależności od mocy nominalnej urządzenia ).
Tereny przewidziane pod elektrownie wiatrowe zlokalizowane zostały na terenach
rolniczych oddalone od zabudowy mieszkaniowej i terenów zalesionych. Na
terenach w części A wyznaczono szczegółową lokalizację turbin wiatrowych, a na
terenie w części B szczegółowa lokalizacja siłowni na działce nr 19 zostanie
dokonana na etapie decyzji lokalizacyjnej, .
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Jak duże może być oddziaływanie elektrowni wiatrowych na środowisko i ludzi
zostanie rozstrzygnięte na etapie wydawanych decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.
Przy lokalizacji elektrowni wiatrowych należy zachować taką odległość od
istniejących i projektowanych terenów wymagających ochrony przed hałasem ,która
zapewni dotrzymanie akustycznych standardów jakości środowiska określonych w
przepisach odrębnych na
terenach podlegających ochronie akustycznej lub
odległość mniejszą, ale przy zastosowaniu środków ograniczających emisję hałasu
co najmniej do poziomów dopuszczalnych.
Elektrownie wiatrowe – tereny pod fundamenty oraz elementy infrastruktury
towarzyszącej, głównie drogi a także transformatory spowodują trwałe wyłączenie
terenu z użytkowania rolniczego a tym samym utratę powierzchni biologicznie
czynnej. Są to jednak powierzchnie niewielkie w stosunku do obszarów objętych
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Pozostały teren może być
nadal użytkowany rolniczo.
Wykorzystanie energii wiatru do produkcji energii elektrycznej pozwala na
osiągniecie szeregu korzyści ekologicznych, społecznych i gospodarczych.
Realizacja elektrowni wiatrowych jest działaniem z zakresu ochrony klimatu, ochrony
powietrza i ochrony gleby.
Do najważniejszych korzyści ekologicznych budowy farmy wiatrowej zaliczyć należy:
- redukcje emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2, a przez to przeciwdziałanie
dalszym zmianom klimatu,
- poprawę jakości powietrza , uniknięcie emisji SO2 , NO2 i pyłów do atmosfery,
- brak powstawania odpadów stałych, ciekłych i gazowych, ścieków, brak
zanieczyszczenia wód i gleb, brak degradacji terenu i strat w obiegu wody, które
mają miejsce w konwencjonalnych elektrowniach i elektrociepłowniach,
- wykorzystanie odnawialnej energii wiatru pozwala na oszczędność ograniczonych
zasobów paliw kopalnych, energia wiatru jest odnawialna, nie ograniczona.
- wykorzystanie wiatru nie powoduje spadku poziomu wód podziemnych, które
towarzyszy wydobyciu surowców kopalnych.
- brak poważniejszego ryzyka zastosowania ( np. awarii jak w elektrowniach
jądrowych ),
Wykorzystanie elektrowni wiatrowych do produkcji energii ma zdecydowanie
mniejszy wpływ na środowisko niż wykorzystanie innych źródeł energii.
Ze względu na możliwość wystąpienia negatywnego oddziaływania elektrowni
wiatrowych na środowisko występują pewne ograniczenia lokalizacyjne.
Dla obszaru A i B w roku 2010 - 2013 wykonany został monitoring
przedrealizacyjny, który określa oddziaływanie siłowni wiatrowej na ptaki i monitoring
chiropterologiczny który określa oddziaływanie siłowni wiatrowej na nietoperze.
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Dokonano również analizę akustyczną oddziaływania elektrowni wiatrowych na
środowisko.
W opracowanym dla tych terenów raporcie wyszczególniono oddziaływanie El.
wiatrowych dla poszczególnych komponentów środowiska.

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i wody podziemne
W trakcie realizacji inwestycji nie będą powstawać ścieki technologiczne ani odpady
stałe. Ścieki bytowe powstające w trakcie budowy będą przechowywane w
zamkniętych pojemnikach przenośnych toalet i przekazywane do utylizacji poprzez
serwis toalet. Wody opadowo – roztopowe będą naturalnie wsiąkać w grunt.
Niewielka głębokość posadowienia fundamentów wieży nośnej elektrowni wiatrowej
ogranicza do minimum jej wpływ na wody gruntowe.

Oddziaływanie na zdrowie ludzi
Oddziaływanie krótkotrwałe na etapie budowy będzie związane z oddziaływaniem
akustycznym wynikającym z pracy sprzętu budowlanego i środków transportu.
Oddziaływanie to ma charakter lokalny.
Oddziaływanie elektrowni wiatrowych podczas eksploatacji w zakresie emisji hałasu,
nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska na istniejących
i projektowanych terenach podlegających ochronie przed hałasem.
Na rysunku planu wyznaczono strefę ochronną urządzeń wytwarzających energię z
odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kV. Ustalono zakaz budowy
budynków na pobyt ludzi na terenie strefy ochronnej. ( oznaczonych w planie jako
R2 ).
Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne
Oddziaływanie krótkotrwałe podczas pracy sprzętu budowlanego i środków
transportu. Emisja pyłów będzie miała charakter niezorganizowany o zasięgu
ograniczonym głównie do terenu budowy. Transport materiałów i urobku
samochodami pogorszy okresowo warunki aeosanitarne ( spaliny i pył ).

Oddziaływanie na obszary Natura 2000,
Dla obszarów NATURA 2000, z powodu znacznej odległości od instalacji
i
działalności będącej w zgodzie z dotychczasowym użytkowaniem tych terenów, nie
przewiduje się znacznego negatywnego na nie oddziaływania. Instalacja nie będzie
wpływać na:
- pogorszenie się siedlisk przyrodniczych na tych terenach,
- gatunki dla których obszary te zostały utworzone,
- integralność tych obszarów.
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Roczne obserwacje ptaków i nietoperzy z tego terenu pozwalają na stwierdzenie, że
nie ma ryzyka negatywnego wpływu na obszary utworzone w celu ich ochrony.

Krajobraz
Elektrownie wiatrowe ze względu na wysokość konstrukcji są elementem
widocznym do ok. 5 km. W otoczeniu turbin są antropogeniczne obszary takie jak
nieuporządkowana przestrzennie zabudowa zagrodowa, linie średniego i wysokiego
napięcia . El. Wiatrowe nie są zlokalizowane w obszarze chronionego krajobrazu ani
w pobliżu obiektów zabytkowych. Postrzeganie turbin zależy od osobniczych odczuć
i jest zazwyczaj skrajnie zróżnicowane.
Wartym podkreślenia jest fakt, iż lokalizacja turbin przewidzianych do
funkcjonowania przez okres 25 – 30 lat w obrębie terenów pozostawionych w
użytkowaniu rolniczym przyczyni się do ochrony krajobrazu przed wprowadzaniem
trwałego dewaloryzującego zainwestowania typu osadniczego.
Oddziaływanie akustyczne
Oddziaływanie bezpośrednie krótkotrwałe w fazie budowy związane z praca sprzętu i
transportu, długoterminowe w fazie eksploatacji, jednak będzie się mieściło w
granicach przewidzianych obowiązującymi normami.
Najbliższe budynki mieszkalne znajdują się w odległości 620 m na południe. W
Raporcie podano wyniki skumulowanego oddziaływania akustycznego turbin C.G.E.
S.A. i ZEFIR.
Promieniowanie elektromagnetyczne
Podstawowym medium produkcyjnym z projektowanej elektrowni wiatrowej będzie
energia elektryczna o mocy wytworzonej do 5.0 MW i 2.0 MW w pojedynczej
turbinie. Energia przesyłana będzie z wykorzystaniem podziemnej linii kablowej. Pole
elektromagnetyczne o częstotliwości 50 Hz, napięciu do 45 kV nie stanowi
uciążliwości czy zagrożenia dla środowiska i ludzi. Poziom natężenia pola
elektromagnetycznego pochodzącego z generatora 100 metrów powyżej poziomu
terenu jak również od linii SN zagłębionej w gruncie będzie praktycznie niemierzalny
na poziomie gruntu.
Zasoby naturalne
Pozytywne długoterminowe oddziaływanie – wykorzystanie energii wiatru Energia
wiatru należy do odnawialnych źródeł energii, jej zasoby są niewyczerpalne.
Dobra materialne i dobra kultury
Skala planowanego przedsięwzięcia i jego usytuowanie na gruntach rolnych
powoduje , że wpływ na dobra materialne będzie znikomy. Nie ma powodów do
spadku wartości gruntu. Elektrownie wiatrowe nie stanowią przeszkody w
prowadzeniu działalności rolniczej. Stałe wpływy z czynszu dzierżawnego są nawet
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podstawą do podwyższenia wartości tych działek. W bezpośrednim sąsiedztwie
terenu objętego planem miejscowym nie są zlokalizowane dobra kultury.
Fauna
W trakcie budowy El. wiatrowej w efekcie
uciążliwości związanych z
prawdopodobnie okresowo na
funkcjonowaniem sprzętu fauna wyemigruje
sąsiednie tereny, wystąpi także likwidacja fauny glebowej.
Szata roślinna
W miejscu inwestycji nie występują chronione gatunki roślin ani cenne przyrodniczo
siedliska. Nie odnotowano siedlisk wymagających ochrony w ramach Dyrektywy
Siedliskowej. W ramach inwestycji nie będą usuwane drzewa i krzewy.
Zmniejszona zostanie powierzchnia upraw rolnych zajęta przez infrastrukturę – drogi
dojazdowe , plac manewrowy , fundament. Na obszarze objętym planem dominują
agrocenozy – pola i intensywnie użytkowane łąki. W strukturze upraw dominują
zboża , agrocenozy chwastów są ubogie.

Przewidywane oddziaływanie na przedmioty i cele ochrony obszarów chronionych
Teren planowanej inwestycji nie jest położony w obszarze chronionym na podstawie
ustawy o ochronie przyrody. W sąsiedztwie znajduje się Pyzdrski obszar chronionego
krajobrazu i Nadwarciański Park Krajobrazowy. Planowana inwestycja nie jest
sprzeczna z tymi obszarami. Wprawdzie w części B terenu objętego projektem
miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się fragment
Pyzdrskiego obszaru chronionego krajobrazu , lecz jest on oddalony o 240 m od
granicy działki nr 19 , na której planowana jest lokalizacja turbiny wiatrowej.
Obszar Natura 2000 Ostoja Nadwarciańska PLH300009 odległy od terenu
opracowania o 0,4 i 1,6 km..
Charakter Inwestycji wyklucza możliwość wpływu na siedliska przyrodnicze i gatunki
roślin występujące w granicach obszaru . Natomiast przeprowadzone badania
chiropterologiczne wykazały że w otoczeniu farmy wiatrowej brak znaczących
zimowisk nietoperzy. Lokalizacja turbin zachowuje właściwe odległości od lasów i
zadrzewień.
Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Warty PLB900002 specjalny obszar ochrony
ptaków. Prowadzone od wielu lat badania ( Krupa i in.2012 ) wykazują, że istotne
skupienia ptaków w okresie lęgowym i w czasie migracji skupiają się w samej dolinie
Warty, a obszary wysoczyznowe nie mają większego znaczenia dla ptaków zapewne
ze względu na brak obszarów podmokłych. Dotyczy to także gęsi, które rzadziej
żerują na polach niż w samej dolinie. Pozostałe ptaki będące przedmiotami ochrony
Doliny Środkowej Warty występowały sporadycznie i w minimalnych ilościach.
Zdecydowana największa liczba ptaków została stwierdzona poniżej pułapu
kolizyjnego. Na poziomie kolizyjnym notowano tylko czajki , skowronki i myszołowy.
Turbiny nie będą stanowiły znaczącego zagrożenia także dla bocianów białych
gniazdujących w pobliskich wsiach.
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Planowana inwestycja nie jest także zlokalizowana w obrębie korytarza
ekologicznego wyznaczonego w dolinie Warty. Nie występują tu cieki ani ciągi
zadrzewień.
Roczna obserwacja ptaków i nietoperzy z terenu objętego miejscowym planem
pozwala na stwierdzenie, ze nie ma ryzyka negatywnego wpływu elektrowni
wiatrowych na te obszary.
Przewidywane oddziaływanie skumulowane.
Przeprowadzone badania wskazują, że nie dojdzie do negatywnego oddziaływania
na spójność i integralność obszarów Natura 2000, a istniejący korytarz ekologiczny
doliny Warty nie zostanie naruszony.
Rozwiązania mające na celu zapobieganie i ograniczenie negatywnych
oddziaływań na środowisko.
Przywrócenie w miarę naturalnych komponentów środowiska poprzez rekultywację
terenu wokół realizowanych obiektów po zakończeniu
budowy budynków
mieszkalnych, usługowych i siłowni wiatrowych.
W celu ograniczenia niekorzystnego wpływu farmy wiatrowej podczas prac
inwestycyjnych i w czasie eksploatacji należy przestrzegać następujących zaleceń:
• przeprowadzenie prac budowlanych i montażowych generatorów wiatrowych w
okresie sierpień – marzec po okresie lęgowym
• zwiększenie widoczności wirnika w ciągu dnia , poprzez odpowiednie malowanie,
• zwiększenie widoczności wirnika w ciągu nocy poprzez odpowiednie oświetlenie
obiektu zgodnie z przepisami lotniczymi, nie należy stosować światła białego (
pewne typy oświetleń mogą dezorientować ptaki ).
• Utrzymać dotychczasowy sposób wykorzystania ziemi. Ubóstwo siedlisk nie będzie
atrakcyjne dla ptaków,
• Nie zalesiać , ani nie wprowadzać ciągów zieleni w pobliże turbin,
• Nie tworzyć otwartych zbiorników wodnych w promieniu 200 metrów od turbin,
• W przypadku konieczności prowadzenia prac w okresie lęgowym tj. między marcem
a sierpniem prace te muszą być poprzedzone badaniami prowadzonymi pod
nadzorem doświadczonego ornitologa ukierunkowanych na wykrycie stanowisk
lęgowych ptaków. W przypadku zaakceptowania terminu prac przez ornitologa
muszą one być wykonywane pod jego stałym nadzorem w okresie prowadzenia
robót od marca do sierpnia.
Obowiązek prowadzenia monitoringu skutków oddziaływania na awifaunę i na
nietoperze, zakres i zasięg należy określić przed pozwoleniem na budowę na etapie
uzgadniania środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia.

Ograniczanie hałasu
 Należy dbać o dobry stan techniczny urządzeń
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 Stosować rozwiązania techniczne ograniczające emisję hałasu, np cichych
przekładni, elementów z tworzywa sztucznego, cichobieżnych wentylatorów .
 Wprowadzić zieleń ochronną , między drogą a zabudową
 W przypadku możliwości wystąpienia przekroczenia akustycznych standardów
jakości środowiska na terenach wymagających ochrony akustycznej należy
zastosować środki techniczne, technologiczne lub organizacyjne zmniejszające
poziom hałasu, co najmniej do poziomów dopuszczalnych. ( np. ekrany
akustyczne ).
Ograniczenie oddziaływania na powietrze atmosferyczne
 Do ogrzewania budynków stosować niskoemisyjne źródła ciepła
 Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizacje istniejących kotłowni,
przechodzenie z paliw stałych na olej opałowy oraz rozwój niekonwencjonalnych
źródeł energii.
 Stosować wysoko sprawne filtry na wyrzutniach wentylacyjnych instalacji .
Ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze i ludzi
 Ograniczenie do niezbędnego minimum ilości terenów zajmowanych pod
zabudowę.
 usuwać drzewa i krzewy przy rozbudowie i budowie obiektów budowlanych tylko
jeżeli ich likwidacja wynika z ustaleń planu lub przepisów praw, zachować cenne
przyrodniczo siedliska
 wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych i dróg należy oczyszczać do
wymaganych prawem warunków przed wprowadzeniem ich do gruntu lub cieków
wodnych.
 ścieki bytowe odprowadzić do oczyszczalni ścieków siecią kanalizacyjną, a do
czasu jej wybudowania do szczelnych zbiorników wybieralnych z zapewnieniem
ich wywozu przez koncesjonowanego odbiorcę..
 wprowadzić zieleń towarzyszącą , zalecane gatunki rodzime dla danego terenu,
zwiększyć różnorodność biologiczną istniejących zbiorowisk roślinnych.
 wprowadzić segregację odpadów stałych i doprowadzić do ich cyklicznego
wywozu , gospodarka odpadami winna być prowadzona zgodnie z gminnym
planem gospodarki odpadami.
 wprowadzono obowiązek obsadzenia zielenią powierzchni biologicznie czynnej.
 Przestrzegać przepisy ustawy o ochronie przyrody, zwłaszcza na terenach
objętych ochroną prawną.
 Na terenach strefy ochronnej odnawialnych źródeł energii obowiązuje
bezwzględny zakaz realizacji obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt
ludzi ( oznaczonych w planie jako R2 ).
 W pasach technologicznych linii elektroenergetycznych obowiązuje bezwzględny
zakaz realizacji obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi. i sadzenia
drzew, zakaz obowiązuje do czasu rozbiórki linii lub jej skablowania.
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W przypadku występowania na terenie objętym projektem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego chronionych gatunków roślin, zwierząt lub
grzybów wymagane będzie uzyskanie zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu ( w
zależności od zakazu ) na odstępstwo od zakazów wymienionych w art. 51 i 52
ustawy o ochronie przyrody.
Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie
Zagórów są zgodne z opracowaniem ekofizjograficznym i studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagórów.
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