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1. Podstawa opracowania 

 

Opracowano: w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.; dalej: ustawa ooś) 

Informacje: według dostępnych materiałów na dzień 13 listopada 2019 r. 

Powód odstąpienia od przeprowadzenia SOOŚ: wprowadzenie niewielkiej modyfikacji do przyjętego 

już dokumentu  – art. 48 ust. 4 pkt 1 ustawy ooś; 

Wykorzystane materiały: 

1. Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Gminy Przywidz z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w rejonie ulicy Wierzbowej dla fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne, Gmina 

Przywidz – MPZP Piekło Dolne Wierzbowa; 

2. Uchwała Nr XXXIX/282/09 Rady Gminy Przywidz osoby pełniącej funkcję organów gminy  

z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu miejscowości: Piekło Dolne (obręb ewidencyjny Piekło Górne, 

Gmina Przywidz) (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 25 lutego 2010 r. nr 28 poz. 482) – MPZP 

Piekło Dolne;  

3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz 

(uchwała nr XVIII/140/2004 Rady Gminy Przywidz z dnia 3 grudnia 2004 r. z późn. zm.)  

– SUIKZ 2018;  

4. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przywidz na lata 2016 – 2019  

z perspektywą na lata 2020-2023 (APOŚ), 

5. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Przywidz (PGN Przywidz). 

6. Aktualizacja Planu Gospodarowania Wodami dla Obszaru Dorzecza Wisły, Krajowy Zarząd 

Gospodarki Wodnej, Warszawa  2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911 oraz Dz. U. z 2016r. poz. 

1958); 

7. portal KLIMADA; 

8. Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim raport wojewódzki za rok 2018, 

GIOŚ Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Gdańsku Departamentu Monitoringu 

Środowiska, Gdańsk, kwiecień 2019 r.; 

9. Standardowe Formularze Danych dla Obszaru Natura 2000 PLH 220025 „Przywidz”; 

10. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 26 maja 2014 r.  

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Przywidz 

PLH220025 (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 12 czerwca 2014 r. poz. 2139) ze zmianami 

wprowadzonymi Zarządzeniem RDOŚ w Gdańsku z 17 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. 

Pomorskiego z 13 czerwca 2016 r. poz. 2167)  i Zarządzeniem RDOŚ w Gdańsku z  23 grudnia 

2016 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 3 stycznia 2017 r. poz. 19); 

11. Uchwała nr 539/XLIX/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r.  

w sprawie Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego  

z 16.10.2018 r. poz. 3909); 
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12. Koncepcja sieci ekologicznej województwa pomorskiego dla potrzeb planowania 

przestrzennego,  Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w Gdańsku, Gdańsk 2014 r.;  

13. Uchwała Nr 318/XXXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r.  

w sprawie uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

pomorskiego oraz stanowiącego jego część planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

metropolitalnego Trójmiasta (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 14.02.2017 poz. 603). 

 

2. Opis zmian wprowadzanych do MPZP Piekło Dolne Wierzbowa 

 

Projekt MPZP Piekło Dolne Wierzbowa dotyczy zmiany minimalnej powierzchni nowowydzielanej 

działki z 3.000 m2 na 1.000  m2 na obszarze objętym już obowiązującym MPZP, oznaczonym 

symbolem 05-MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (usługi 

nieuciążliwe). Strefa funkcyjna 05-MN/U zajmuje fragment dz. nr 38/19 w msc. Piekło Dolne, obr. 

Piekło Górne, gm. Przywidz. 

W uzasadnieniu do uchwały o  przystąpieniu do sporządzenia projektu MPZP Piekło Dolne Wierzbowa 

wskazano, że celem zmiany jest większe uatrakcyjnienie tego terenu. Zmiana umożliwi wydzielenie 

mniejszych parceli przez właściciela terenu (Gminę Przywidz), ich sprzedaż i dochody do budżetu 

gminy. Teren przylega do strefy funkcyjnej 04-MN/U, w której określono minimalną powierzchnię 

nowoprojektowanej działki na 1.000 m2 a wszystkie gminne działki z tego terenu zostały już 

sprzedane i w większości są zabudowane. Wskazuje to na większe zainteresowanie inwestorów 

mniejszymi powierzchniami. 

W ramach projektu zmiany MPZP nie przewiduje się zmiany funkcji analizowanego terenu  

i podstawowych zasad jego zagospodarowania.  

 

Rys.1. Lokalizacja obszaru na tle obowiązującego MPZP Piekło Dolne (www.przywidz.e-mapa.net, 1:1 500). 

http://www.przywidz.e-mapa.net/
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Z uwagi na: 

• czas jaki upłynął od opracowania, przyjęcia i wejścia w życie ustaleń MPZP Piekło Dolne, 

• zmienność stanu środowiska w okresie od wejścia w życie MPZP Piekło Dolne do 2019 r., 

• zmianę przepisów szczegółowych dla Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 

przyjęcie planu zadań ochrony dla obszaru Natura 2000 „Przywidz”, 

• nowe cele ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia przy opracowywaniu projektu 

MPZP, m.in. cele środowiskowe dla zasobów wodnych wynikające z Ramowej Dyrektywy 

Wodnej, preferencja dla niskoemisyjnych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w ciepło  

i energię elektryczną, wyższa waga ochrony krajobrazowej, 

przy niniejszej zmianie organ opracowujący projekt MPZP postanowił zaktualizować zapisy obecnie 

obowiązującego MPZP jednak w stopniu niewpływającym w sposób istotny na ustalenia poczynione 

w obowiązującym MPZP i skalę oddziaływania na środowisko Aktualizacja dotyczy przede wszystkim 

rezygnacji z przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z rozwojem układu sieci kanalizacyjnej, 

wskazaniem na potrzebę zastosowania gatunków rodzimych w nasadzeniach, dostosowanych do 

warunków siedliskowych, rekomendacji dla stosowania instalacji OZE do produkcji energii cieplnej  

i elektrycznej oraz  zaktualizowano definicję usług uciążliwych. 

Zmiana MPZP Piekło Dolne Wierzbowa wymagała korekty w części opisowej (tekstowej) jak  

i rysunkowej dotychczasowego planu. 

 

3. Cechy obszaru objętego zmianą 

 

Analizowany teren położony jest w województwie pomorskim, powiecie gdańskim, w środkowej 

części gminy wiejskiej Przywidz, w msc. Piekło Dolne przy ul. Wierzbowej, obręb Piekło Górne.  

Projekt MPZP dotyczy powierzchni ok. 1,28 ha obejmującej wschodni fragment dz. nr 38/19, 

ewidencyjnie opisanej jako grunty rolne (PsIV, RIV, N, PsV). Teren jest niezabudowany, porośnięty 

niską roślinnością łąkową.  

Obsługa komunikacyjna ustalona jest poprzez nieutwardzone drogi wewnętrzne wzdłuż zachodniej  

i południowej granicy terenu opracowania projektu MPZP, które są powiązane z publiczną drogą 

wojewódzką nr 221 relacji Gdańsk – Kościerzyna. 

Sąsiedztwo terenu zostało w obowiązujących MPZP przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną i zabudowę usług nieuciążliwych przy ul. Zdrojowej (04-MN/U), drogi wewnętrzne 1-

KDW (ul. Wierzbowa) i 3-KDW (fragment dz. nr 38/19), grunty rolne nieobjęte ustaleniami MPZP oraz 

w dalej w kierunku zachodnim - tereny zieleni krajobrazowej (08-ZK), tereny zabudowy usługowej 

(06-U), teren infrastruktury technicznej – oczyszczalnia ścieków (1- K) obejmujące pozostałą część  

dz.  nr 38/19.    
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Rys.2. Lokalizacja obszaru na tle miejscowości Piekło Dolne (www.przywidz.e-mapa.net, 1:2 500). 

 

Dokładny opis uwarunkowań terenowych, przyrodniczych i kulturowych zaprezentowano w tabeli. 

Tab.1 Opis elementów środowiska i specyficznych uwarunkowań analizowanego obszaru 

Element / uwarunkowanie Opis 

Rzeźba terenu  Fizjograficznie teren przynależy do megaregionu Pozaalpejskiej Europy 
Środkowej, prowincji Niżu Środkowopolskiego, podprowincji Pojezierza 
Południowobałtyckiego, makroregionu Pojezierze Wschodniopomorskie, 
mezoregionu Pojezierze Kaszubskie. 
Teren o nachyleniu w kierunku północno - zachodnim, rzędne terenu 
między 190-191 m.n.p.n w części północno – wschodniej i południowo- 
wschodniej, przez ok. 189 m n.p.m w południowo- zachodnim krańcu do 
ok. 181  m n.p.m w północno - zachodnim krańcu. 

Geologia, gleby Gliny zwałowe (miejscami w facji ilastej) o genezie osadów lodowcowych. 
Znajdujące się w sąsiedztwie cieki wodne i niewielkie zbiorniki wodne 
ulokowane na mułkach i piaskach rzecznych. 
Gleby głównie brunatne kwaśne i wyługowane. Gleby na terenie gminy 
charakteryzują się niskim stopniem wysycenia zasadami, średnim 
stopniem kultury oraz dużą zmiennością pod względem budowy  
i uwilgotnienia. W klasyfikacji bonitacyjnej zaliczono je głównie do klas 
IVa i IVb oraz V i VI. W gruntach dominującym kompleksem przydatności 
rolniczej jest kompleks gleb żytnich dobrych (48%) i słabych (42%) 
powierzchni gruntów ornych. 

Tereny osuwiskowe i zagrożone 
ruchami mas ziemnych, tereny 
górnicze, tereny 
perspektywiczne dla 
wydobywania kopalin 

Wg SOPO1 – brak, wg SUIKZ 2018 – brak, wg obowiązującego MPZP – 
zachodnia część terenu wskazana jako tereny narażone na występowanie 
ruchów masowych (spadki terenu większe niż 15%) 

 
1 System Ochrony Przeciwosuwiskowej 

http://www.przywidz.e-mapa.net/
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Wody powierzchniowe Zlewnia JCWP rzecznej o kodzie RW200017298469 – Wietcisa do 
Rutkownicy z Rutkownicą – naturalna część wód, obecnie o złym stanie, 
celem jest osiągnięcie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu 
ekologicznego, brak ryzyka nieosiągnięcia celów, nie ustalono derogacji 
od osiągnięcia wyznaczonych celów. 
Istotnym elementem hydrograficznym obszaru całej miejscowości są 
rowy odwadniające i niewielkie zbiorniki wodne o charakterze oczek. 
Najbliższy rów biegnie w odległości ok. 11 m od zachodniej granicy 
terenu opracowania. Rów odprowadza wody gruntowe i roztopowe do 
koryta rzeki Wietcisy poza granicami opracowania. Najbliższe lokalne 
zbiorniki wodne znajdują się na wschód i południowy wschód od granic 
analizowanego terenu. 

Wody podziemne JCWPd nr  28 (kod PLGW200028) – stan ilościowy i chemiczny – dobry, 
celem środowiskowych jest utrzymanie tego stanu, nie ustalono 
derogacji od osiągnięcia wyznaczonych celów. 
W zasięgu GZWP nr 116 „Zbiornik Międzymorenowy Gołębiewo”. Na 
przeważającym obszarze zbiornik jest mało i średnio podatny na 
antropopresję. Jakość wód zbiornika w większości cechuje się dobrym 
stanem chemicznym (Ib) i wymaga tylko prostego uzdatniania z uwagi na 
obecności jonów manganu i żelaza. Podstawowym zadaniem ochronnym 
zbiornika jest prowadzenie właściwej, racjonalnej eksploatacji oraz 
kontrola jakości wód w ich charakterystycznych punktach. Nie zachodzi 
potrzeba wyznaczania stref ochronnych i prowadzenia działań 

dotyczących ograniczeń w zabudowie terenu2. Obszar nie znalazł się  
w zasięgu strefy ochrony bezpośredniej ani pośredniej żadnego z 
pobliskich ujęć wód.  

Zagrożenie powodzią, 
podtopieniami 

Brak (wg ISOK3) 

Klimat Lokalizacja w zewnętrznej części Krainy Pojezierza Pomorskiego, 
cechującej się przejściowością klimatu. Lato jest chłodne, najcieplejszym 
miesiącem jest lipiec (średnia temperatura osiąga 16,5 st. C)  
a najchłodniejszym – luty (średnia temperatura ok. -3,9 st. C). W skali 
roku teren charakteryzuje się przewagą wiatrów południowo-zachodnich 
i zachodnich. Napływ różnorodnych mas powietrza powoduje zmienność 
ciśnienia atmosferycznego. 
Na topoklimat miejscowości wpływ mają obecność powierzchni gruntów 
rolnych, spadki terenu, obecność systemu rowów odwadniających teren 
w kierunku rzeki Wietcisy oraz małych, lokalnych zbiorników wodnych. 
Uwarunkowania te oddziałują na przewietrzanie terenu, transport pyłów 
i gazów z i spoza obszaru, wilgotność powietrza i miejscowe tworzenie się 
zamgleń nad zbiornikami wodnymi i podmokłościami.  
Spośród zjawisk towarzyszących zmianom klimatu, największe znaczenie 
dla przedmiotu projektu MPZP mogą mieć takie zjawiska jak: fale upału  
i zimna, huragany, wyładowania atmosferyczne, gradobicia, osunięcia 
gruntu, szadź i opady śniegu, oblodzenia. 

Powietrze Lokalizacja w granicach strefy pomorskiej wg klasyfikacji monitoringowej 
GIOŚ. Zgodnie z raportem o stanie jakości powietrza za 2018 r.4 w strefie 
zanotowano przekroczenia stężeń zanieczyszczeń powietrza: 

✓  poziomu dopuszczalnego średniodobowego dla pyłu PM10 

 
2 SUIKZ 2018 
3 Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (http://mapy.isok.gov.pl/imap/) – 
dane na 13.11.2019 r. 
4 Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim raport wojewódzki za rok 2018 rok, GIOŚ 
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Gdańsku Departamentu Monitoringu Środowiska, Gdańsk, 
kwiecień 2019 r.   

http://mapy.isok.gov.pl/imap/


strona  8 / 23 
 

(ochrona zdrowia), 

✓ poziomu dopuszczalnego dla II fazy (do osiągnięcia do 

01.01.2020 r.) dla pyłu PM2,5 (ochrona zdrowia), 

✓ poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10 (ochrona 

zdrowia), 

✓ poziomu dla celu długoterminowego w zakresie ozonu - O3 

(ochrona roślin). 

Przekroczenia stężeń benzo(a)pirenu i ozonu zostały odnotowane na 
większości stacji, w tym na najbliższym punkcie monitoringowym terenu 
pozamiejskiego w Liniewku Kościerskim. Na przekroczenia stężeń tej 
substancji w 2018 r. znaczący wpływ miały warunki pogodowe. Rok został 
uznany za wybitnie ciepły i suchy, sprzyjający zawieszeniu zanieczyszczeń 
w powietrzu oraz ich przemieszczaniu. 
Przekroczenia norm jakości powietrza dla pyłów PM10 i PM2,5 oraz 
benzo(a)pirenu na obszarach wiejskich wynikają przede wszystkim ze 
zjawiska „niskiej emisji” tj. emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych ze 
spalania złej jakości paliw w domostwach. 
Na terenie opracowania nie znajdują się instalacje powodujące znaczące 
emisje zanieczyszczeń pyłowo – gazowych. W sąsiedztwie (dz. nr 38/17  
i 38/18) znajduje się baza pojazdów przedsiębiorstwa KAMIŚ Sp. z o.o. 
Usługi Budowlano – Transportowe. W zachodniej części dz. nr 38/19 
(poza granicami projektu MPZP) budowana jest nowa gminna 
oczyszczalnia ścieków komunalnych. 
Po południowej stronie ul. Wierzbowej wyznaczono w SUIKZ 2018 tereny 
produkcyjno – usługowe o ograniczonej zabudowie do czasu organizacji 
infrastruktury technicznej. 

Hałas Na terenie opracowania brak źródeł znaczącej emisji hałasu 
instalacyjnego oraz komunikacyjnego. Droga wojewódzka nr 221 relacji 
Gdańsk – Kościerzyna w odległości ok. 0,3 km w kierunku wschodnim od 
granic opracowania. 
W sąsiedztwie znajduje się teren budowy oczyszczalni ścieków, baza 
pojazdów przedsiębiorstwa KAMIŚ Sp. z o.o. oraz tereny inwestycyjne (po 
południowej stronie ul. Wierzbowej). Występuje możliwość 
występowania w przyszłości na tych terenach źródeł lokalnej emisji 
hałasu instalacyjnego i komunikacyjnego. 

PEM Brak instalacji emitujących PEM na terenie opracowania i w sąsiedztwie. 
Obecny poziom PEM na terenach wiejskich nie przekracza 
dopuszczalnych poziomów. 

Poważne awarie Brak zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii. 

Przyroda ożywiona Teren niezabudowany, zajęty przez roślinność gruntów rolnych  

o charakterze ugoru. Dominują zbiorowiska łąkowe z udziałem koniczyny 

łąkowej (Trifolium pratense L.), bylicą pospolitą (Artemisia vulgaris L.), 

krwawnikiem pospolitym (Achillea millefolium), szczawiem zwyczajnym 

(Rumex acetosa) i szczawiem polnym (Rumex acetosella), babką 

lancetowatą (Plantago lanceolata) i babką zwyczajną (Plantago major), 

tasznikiem pospolitym (Capsella bursa-pastoris), mniszkiem lekarskim 

(Taraxacum officinale). Mimo sporej liczby występujących gatunków, 

przedstawia on średnią wartość przyrodniczą. Reprezentowane gatunki 

są pospolite i łatwo rozprzestrzeniają się w terenie. Na terenie brak jest 

drzew i krzewów. Mimo tego, teren stanowi miejsce potencjalnego 

występowania przedstawicieli różnych grup roślin i zwierząt. Nie można 

wykluczyć przechodzenia dzikiej zwierzyny (jeleniowate, lisy, dziki) przez 

teren opracowania.  
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Krajobraz, w tym krajobrazy 
priorytetowe 

Krajobraz naturalny, nieprzekształcony, stanowiący element struktur 
mozaikowatych charakterystycznych dla terenów pojeziernych 
tworzonych przez łąki, pola, zadrzewienia, zakrzewienia i zbiorniki 
wodne. 
Brak informacji o krajobrazach priorytetowych 5  - uchwała  
w opracowaniu. 

Formy ochrony przyrody 
(obszarowe i punktowe) 

W całości w granicach Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
(POCHK), teren reprezentuje nieleśne ekosystemy lądowe. Pozostałe 
formy ochrony przyrody – brak, odległość od najbliższych obszarów 
Natura 2000 (PLH 220025 „Przywidz”– ok. 0,5 km na wschód) 

Korytarze ekologiczne Całość terenu w Korytarzu ekologicznym Północnym w części oznaczonej 
jako KPn-16A Lasy Powiśla6. 
Zachodni kraniec analizowanego terenu znajduje się w zasięgu 
subregionalnego korytarza ekologicznego doliny rzeki Wietcisy, który 
stanowi ponadlokalny łącznik ekologiczny między centralną częścią 
Pojezierza Kaszubskiego a Doliną Dolnej Wisły.  
Środkowo - zachodnia część terenu w granicach opracowania 
zlokalizowana jest w lokalnym korytarzu ekologicznym obejmującym 
niewielki zbiornik wodny (poza granicami opracowania), rów prowadzący 
wody ze zbiornika i okolicznych terenów do rz. Wietcisy wraz  
z towarzyszącymi tym elementom podmokłościami, zadrzewieniami  
i zakrzewieniami. 

Zabytki i ochrona wartości 
kulturowych 

Brak obiektów zabytkowych, historycznych zespołów budowlanych, 

zabytków budownictwa obronnego i techniki, zabytkowych cmentarzy, 

parków, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni, zabytkowych 

miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne bądź działalność 

wybitnych osobowości i instytucji na terenie i w bezpośrednim 

sąsiedztwie. Brak zidentyfikowanych stanowisk archeologicznych i  ich 

stref ochrony, historycznych układów ruralistycznych i urbanistycznych 

oraz stref ochrony ekspozycji krajobrazu. 

Dostępność infrastruktury i dozwolone obecnie rozwiązania 

• Zaopatrzenie w wodę Z gminnej sieci wodociągowej (ujęcie w Piekle Górnym) na warunkach 
gestora sieci. 

• Odprowadzanie 
ścieków  

Obecnie brak kanalizacji sanitarnej; wg obowiązującego MPZP do czasu 
skanalizowania obszaru, dopuszcza się: 
-  zbiorniki bezodpływowe na własnym terenie; 
- przydomowe oczyszczalnie ścieków na własnym terenie (bez określenia 
wymagań szczegółowych) 
Ścieki przemysłowe – bez szczegółowych warunków, zagospodarowanie 
na zasadach ogólnych. 

• Zagospodarowanie 
wód opadowych  
i roztopowych 

W obrębie obszaru opracowania odbywa się powierzchniowo do gruntu  

a w obrębie pobliskich pasów drogowych też na powierzchnie przylegle. 

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z zanieczyszczonych 

nawierzchni utwardzonych (place, parkingi, drogi utwardzone) wymaga 

podczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

• Zaopatrzenie w ciepło Indywidualne źródła lokalne wykorzystujące paliwa o niskiej emisji 
zanieczyszczeń do powietrza (np. olej opałowy, gaz, drewno) lub ze 
źródeł nieemisyjnych. 

• Zaopatrzenie  w gaz Obecnie brak zbiorczej sieci gazowej; wg obowiązującego MPZP – gaz 
butlowy lub sieciowy (po wybudowaniu sieci gazowej); 

• Zaopatrzenie  Poprzez sieci średniego i niskiego napięcia, kablowe i napowietrzne. 

 
5  Uchwała nr 940/360/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 września 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia projektu Audytu  Krajobrazowego dla Województwa Pomorskiego 
6 Serwis Mapa korytarzy ekologicznych w Polsce (www.mapa.korytarze.pl)  

http://www.mapa.korytarze.pl/
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w energię elektryczną Przez północno – zachodnią część terenu w granicach opracowania 

przebiega napowietrzna linia energetyczna. 

• Zagospodarowanie 
odpadów  

Gromadzone są przez mieszkańców w pojemnikach w granicach własnych 

nieruchomości. Odbiór odpadów realizowany jest przez podmiot 

zewnętrzny. Odpady trafiają do regionalnej instalacji przetwarzania 

odpadów komunalnych (RIPOK) w Starym Lesie k. Starogardu 

Gdańskiego. Odpady wysegregowane (np. substancje niebezpieczne) 

mieszkańcy mogą oddawać do punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych w Kościerzynie. Przedsiębiorcy są zobowiązani do 

zagospodarowania powstałych w związku z prowadzoną przez nich 

działalnością odpadów innych niż komunalne zgodnie z przepisami 

ustawy o odpadach. 

Inne uwarunkowania 
(inwestycje mogące wpływać 
na środowisko, inwestycje celu 
publicznego, tereny 
wymagające remediacji, 
rekultywacji, rehabilitacji, 
tereny zamknięte, strefa 
ograniczonego użytkowania, 
strefy ochronne, wyłączenia z 
użytkowania rolnego / leśnego) 

Nie stwierdzono. 
Dla terenu opracowania nie wydano pozwoleń / zgód na realizację 
inwestycji celu publicznego ani inwestycji indywidualnych.  

 

4. Wytyczne opracowania ekofizjograficznego 

 

W wykonanym przed opracowaniem projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ulicy Wierzbowej dla fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne, Gmina Przywidz 

opracowaniu ekofizjograficznym podstawowym wskazano na następujące zalecenia mające na celu 

zachowanie właściwego stanu ochrony środowiska: 

✓ przy ustalaniu warunków dla zagospodarowania terenu należy zachować pełną zgodność  

z przepisami ustalonymi dla Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, szczególnie  

w kwestii: 

- zakazu makroniwelacji terenu; 

-  utrzymania lokalnych zadrzewień i zakrzewień śródpolnych oraz przydrożnych, 

- zakazu naruszania stosunków wodnych; 

- zachowania szlaków migracyjnych zwierząt; 

- zakazu niszczenia miejsc występowania osobników chronionych roślin i zwierząt; 

✓ należy dążyć do ustalenia zasad zagospodarowania terenu z uwzględnieniem terenów 

sąsiednich, m.in.: 

- zgranie obiektów układem przestrzennym, formą oraz kolorystyką z obiektami sąsiednimi; 

- oddziaływania związane z zagospodarowaniem terenu nie mogą powodować 

ponadnormatywnych emisji i uciążliwości dla terenów sąsiednich o ustalonym 

obowiązującymi MPZP przeznaczeniu; 

- wykluczenie usług uciążliwych, związanych z gromadzeniem, przeładunkiem  

i magazynowaniem substancji niebezpiecznych czy odpadów, stacji paliw; 
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- zachowanie ciągłości przestrzennej i spójności ekologicznej elementów cennych 

przyrodniczo znajdujących się również poza granicami opracowania MPZP (korytarze 

ekologiczne);  

✓ utrzymać możliwie wysoki wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej, przy nasadzeniach 

stosować gatunki rodzime i odpowiadające lokalnym warunkom siedliskowym; 

✓ rekomendować korzystanie z źródeł energii odnawialnej (OZE) oraz odzysk i ponowne 

wykorzystanie wód opadowych; 

✓ zapewnić właściwe zaopatrzenie nieruchomości w media przy czym przy utrzymaniu 

dopuszczenia przydomowych oczyszczalni ścieków rekomenduje się ustalenie warunków ich 

zastosowania (minimalnej powierzchni działki, wykonania wyprzedająco badań gruntowo – 

wodnych oceniających możliwość lokalizacji takich instalacji); 

✓ uwzględnić obecność linii napowietrznej przebiegającej przez teren opracowania przy 

ustalaniu zasad zagospodarowania terenu. 

 

5. Powiązania  z problemami dotyczącymi ochrony środowiska 
 

Projekt MPZP Piekło Dolne Wierzbowa zakłada przeznaczenie analizowanego terenu pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną i usługową (zakaz lokalizacji usług uciążliwych). Nie ustalono proporcji 

między funkcją mieszkaniową a usługową. Dopuszczoną zabudową uzupełniającą dla obszaru są 

obiekty garażowe, gospodarcze i wiaty. 

Możliwość realizacji, na dotychczas niezabudowanych gruntach rolnych, obiektów związanych ze 

stałym pobytem ludzi i obiektów usługowych wiąże się z następującymi wyzwaniami: 

• wyłączeniem części terenu z powierzchni biologicznie czynnej; 

• przekształcaniem rzeźby terenu na terenach o znacznych spadkach; 

• czasową zmianą stosunków wodnych na etapie prac budowlanych;  

• potrzebą utrzymania walorów przyrodniczo - krajobrazowych terenu, ciągów przewietrzania 

oraz drożności ciągów migracji organizmów, zapobieganiem obecności gatunków 

inwazyjnych;  

• zapewnieniem spójności architektonicznej poszczególnych obiektów i ich jakości 

materiałowej co przekłada się na ich trwałość oraz poziom zachowania walorów 

krajobrazowych; 

• obowiązkiem zaopatrzenia terenów w dostęp do mediów poprzez sprawnie funkcjonujące 

urządzenia techniczne; 

• obowiązkiem zachowania standardów jakości środowiska na granicy terenu będącego  

w dyspozycji inwestora w celu zachowania dobrego stanu środowiska i komfortu życia ludzi 

na terenach sąsiednich. 

 

6. Stopień w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć,  

w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć 

 
Nowe zagospodarowanie terenu, zwłaszcza poprzez jego zabudowę, wpisuje się w definicję 

przedsięwzięcia określoną w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy ooś, zgodnie z którą z przedsięwzięciem 

mamy do czynienia w przypadku zamierzenia budowlanego lub innej ingerencji w środowisko 
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polegającej na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu. Projekt MPZP Piekło Dolne 

Wierzbowa definiuje usługi uciążliwe jako takie, których lokalizacja nie będzie możliwa. Zgodnie z 

brzmieniem tej definicji dopuszczone będą: 

• przedsięwzięcia mogące znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla 

których przeprowadzona ocena oddziaływania wykaże brak znaczącego negatywnego 

oddziaływania na środowisko; 

• przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których organ 

ochrony środowiska stwierdzi brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko; 

• przedsięwzięcia niezaliczające się mogących znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko ( tzn. niewymagające uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach). 

Zapis ten jest rozszerzeniem rodzajów usług wskazanych w obowiązującym MPZP Piekło Dolne gdzie 

możliwa była realizacja jedynie przedsięwzięć niewymagających uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach.  

Katalog inwestycji dopuszczonych w projekcie zmiany MPZP jest szeroki. Możliwa będzie realizacja 

usług, które z mocy prawa krajowego zostały uznane za niestwarzające ryzyka znaczącego wpływu na 

środowisko jak i takie, które mogą taki wpływ wykazywać. W przypadku tych drugich, należy jednak 

mieć na uwadze, że podlegać one będą szczegółowej analizie w drodze indywidualnej oceny 

przypadku. Dla takich przedsięwzięć określany będzie stopień ich oddziaływania na środowisko,  

w tym ludzi oraz nakładane obowiązki stosowania odpowiednich rozwiązań zapobiegających  

i minimalizujących występowanie emisji i uciążliwości w środowisku co daje duże gwarancję realizacji 

takich inwestycji z odpowiednim uwzględnieniem ochrony terenów sąsiednich. 

 

7. Przewidywane skutki wprowadzanej dokumentem zmiany na elementy środowiska 

7.1. Wody powierzchniowe i podziemne 

 

Na analizowanym obszarze nie występują płynące ani stojące wody powierzchniowe, obszar nie 

znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie jezior i rzek.  

Zasilanie obszaru w wodę na cele komunalne odbywa się wodociągiem gminnym z ujęcia w Piekle 

Górnym. Cyklicznie wykonywane badania jakości wody potwierdzają jej przydatność do spożycia.  

Podstawowe ryzyko zanieczyszczenia wód wiąże się pracami budowlanymi na etapie realizacji nowej 

zabudowy i ewentualnym dostawaniem się do okolicznych wód płynących oraz wód gruntowych, 

zanieczyszczeń ropopochodnych z pracującego sprzętu oraz odpadów budowlanych. Sytuacje takie 

zdarzają się sporadycznie, ich wystąpieniu zapobiega się poprzez właściwą organizację i  nadzór nad 

pracami budowlanymi.  

Na etapie funkcjonowania nowej zabudowy, przy: 

•  zorganizowanym dostarczaniu wody, jej racjonalnym wykorzystaniu i prawidłowym 

zagospodarowaniu powstałych ścieków; 

• utrzymaniu we właściwym stanie nawierzchni utwardzonych i systemu podczyszczania wód  

z tych nawierzchni przed odprowadzaniem, 

na zasadach zaproponowanych w projekcie MPZP, nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na 

stan ilościowy i jakościowy wód powierzchniowych i podziemnych. Niezmiernie ważne będzie stałe 
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monitorowanie szczelności instalacji kanalizacyjnych (indywidualnych i zbiorczych) i sprawności ich 

działania. 

Dopuszczenie zabudowy usługowej na obszarze wiązać się będzie z dodatkowym poborem wód 

podziemnych, które zawsze powinno być racjonalne i dostosowane do lokalnych warunków 

hydrologicznych. Działalność usługowa może się wiązać z powstawaniem ścieków o specyficznym 

składzie, które wymagają indywidualnego postępowania. W projekcie MPZP nie wskazano 

szczegółowych zasad dla zagospodarowania ścieków innych niż komunalne a zatem zastosowanie do 

nich będą miały przepisy prawa ogólnokrajowego. 

 

7.2. Powierzchnia ziemi,  gleby  

 

Degradacja powierzchni ziemi i gleb będzie się wiązać przede wszystkim z etapem zagospodarowania 

obszaru. W przypadku przekształcania kolejnych fragmentów obszaru pod zabudowę będzie 

następować stopniowe zajmowanie terenu pod nowe obiekty kubaturowe i powierzchnie 

utwardzone kosztem powierzchni biologicznie czynnej. Zaproponowane projektem MPZP Piekło 

Dolne Wierzbowa zagospodarowanie dopuści zajęcie terenu na potrzeby zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i/ lub zabudowy usługowej oraz obiektów towarzyszących. Skala tego 

zagospodarowania będzie stosunkowo niewielka.  

Z uwagi na znaczne spadki terenu w środkowo – zachodniej części obszaru konieczne będzie 

wykonanie, w ramach prac przygotowawczych do inwestycji, badań geotechnicznej stabilności gruntu 

i w razie potrzeby zastosowanie odpowiednich rozwiązań przeciwosuwiskowych zarówno 

technicznych jak i nietechnicznych. Zwiększy to niewątpliwie ingerencję w warstwy gruntu oraz samą 

ilość gruntu do wybrania i zagospodarowania. Skala i sposób zabezpieczenia przeciwosuwiskowego 

terenu będą wymagać każdorazowo dokonania analizy zgodności z przepisami dotyczącymi 

Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w celu nienaruszania wartości krajobrazowych. 

Coraz istotniejszą rolę w użytkowaniu gruntów odgrywają również zachodzące zmiany klimaty, 

szczególnie trendy wzrostu temperatur powietrza, zmniejszania się opadów śniegu i deszczu. Przy 

dodatkowym uwzględnieniu większej liczby dni o znacznej wietrzności, może to wpływać na 

zwiększony unos pyłów z wierzchniej warstwy gleb a pośrednio też ryzyko zwiększonej erozji wodnej. 

Przy prawidłowym wykonaniu prac budowlanych, zapewnieniu poprawnego zagospodarowania wód 

opadowych i roztopowych, zgodnego z prawem zagospodarowania ścieków i utrzymaniu wysokiego 

wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, nie przewiduje się znaczącego wpływu na gleby, w tym  

zmniejszenia ich właściwości retencyjno – filtracyjnych.  

 

7.3. Hałas i drgania 

 

Głównymi źródłami hałasu i drgań w granicach opracowania projektu MPZP będą prace budowlane 

związane z etapem zainwestowania obszaru i wykorzystywaniem na jego potrzeby pojazdów, maszyn 

i urządzeń. Ocenia się ich uciążliwość jako czasową, przemijalną, możliwą częściowo do ograniczenia 

w drodze odpowiedniej organizacji terenu budowy. 

Etap funkcjonowania wiązać się będzie przede wszystkim z ruchem większej liczby pojazdów 

dojeżdżających i wyjeżdżających z terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Dopuszczona 

zabudowa będzie zabudową mało intensywną co daje podstawy sądzić, że natężenie ruchu na 
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drogach dojazdowych nie będzie znaczące w stosunku do obecnego stanu akustycznego obszaru. 

Docelowo należy się spodziewać ulepszania nawierzchni dróg dojazdowych co również wpłynie 

korzystnie na poziom emisji hałasu z ruchu pojazdów. 

Użytkowanie obiektów zabudowy usługowej może się natomiast wiązać z ruchem pojazdów, maszyn 

poruszających się po placach manewrowych oraz samą działalnością (praca maszyn, wentylatorów, 

ewentualnych agregatów prądotwórczych, itd). Instalacyjne źródła emisji hałasu będą musiały 

spełniać normy techniczne oraz umożliwić dochowanie standardów akustycznych właściwych dla 

rodzaju okolicznej zabudowy na co zwrócono również uwagę poprzez zapis w §8 części tekstowej 

projektu MPZP. W razie konieczności normowanie emisji hałasu będzie się odbywało w drodze 

indywidualnych procedur administracyjnych. 

W związku z powyższym oddziaływania związane z emisją hałasu ocenia się jako prawdopodobne lecz 

czasowe, częściowo występujące incydentalnie i możliwe do ograniczenia. 

 

7.4. Jakość powietrza 

 

Za główne źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w perspektywie 

długoterminowej należy uznać kotły grzewcze do produkcji energii cieplnej, które będą obsługiwały 

budynki mieszkaniowe i usługowe. W przypadku ich niewłaściwego doboru, stosowania w nich paliw 

złej jakości i nieprawidłowego prowadzenia procesów spalania, powodują one w sezonie grzewczym 

znaczne emisje pyłów i gazów, w tym pyłu PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. W projekcie MPZP 

wskazano na stosowanie lokalnych źródeł ciepła opartych o paliwa niskoemisyjne lub źródeł 

nieemisyjnych co będzie się przyczyniać do ograniczenia skali „niskiej emisji”.  

Przy obecności zabudowy usługowej mogą być używane kotły większej mocy, wentylatory oraz 

specyficzne dla działalności instalacje produkujące substancje wprowadzane później do powietrza, 

które w razie potrzeby będą musiały być normowane poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań 

(filtry, zieleń izolacyjna). 

Emisja zanieczyszczeń z lokalnego układu komunikacyjnego, w tym ruchu po drogach obecnie 

nieutwardzonych, będzie miała mniejsze znaczenie w bilansie wprowadzanych do powietrza 

zanieczyszczeń, przede wszystkim z racji prognozowanego stosunkowo niewielkiego natężenia ruchu. 

Należy się przyszłościowo spodziewać poprawy standardu wyposażenia dróg co wpłynie korzystnie 

również na emisję pyłów i gazów towarzyszącej poruszającym się pojazdom. 

 
 

7.5. Obszary chronione przyrodniczo  

 

Cały teren objęty granicami projektu MPZP Piekło Dolne Wierzbowa znajduje się w Przywidzkim 

Obszarze Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązują zapisy uchwały nr 539/XLIX/18 Sejmiku 

Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Przywidzkiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 16.10.2018 r. poz. 3909).  
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Rys. 3. Lokalizacja obszaru (na żółto) na tle Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (www.przywidz.e-

mapa.net,  1:20 000) 

 

W ramach niniejszego opracowania dokonano rewizji zgodności ustaleń projektu MPZP Piekło Dolne 

Wierzbowa z obowiązującymi zasadami ochrony tego obszaru i ustalono, że zapisy projektu MPZP nie 

naruszają ustaleń dla działań w zakresie czynnej ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych, które 

reprezentuje teren opracowania, m.in.:  

• zachowania torfowisk, bagien i innych terenów podmokłych oraz oczek wodnych poprzez 

zabiegi małej retencji – stabilizujące stosunki wodne, ochronę przed sukcesją roślinności, 

zmianą użytkowania i zachowanie ekotonów brzegowych;  

• wprowadzania trwałej zabudowy biologicznej – zadarniania, zakrzewiania i zalesienia – na 

obszarach użytków rolnych narażonych na rozwój procesów denudacyjnych i erozyjnych oraz 

nieużytkach; 

• zachowania trwałych użytków zielonych – w tym zbiorowisk łąk litogenicznych z płatami 

suchych muraw napiaskowych oraz suchych i wilgotnych łąk i pastwisk poprzez stosowanie 

odpowiednich zabiegów agrotechnicznych, ochronę przed zainwestowaniem i zmianą 

stosunków wodnych; 

• prowadzenia zabiegów agrotechnicznych zgodnie z wymogami zbiorowisk i zasiedlających je 

gatunków fauny, zwłaszcza ptaków (odpowiednie terminy, częstotliwość i techniki koszenia); 

• kształtowania zróżnicowanego krajobrazu rolniczego przez ochronę istniejących oraz 

formowanie nowych zadrzewień śródpolnych i przydrożnych;  

a także zakazów dotyczących m.in.: 

• zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień  

i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 

wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

• realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  

http://www.przywidz.e-mapa.net/
http://www.przywidz.e-mapa.net/
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i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (przy uwzględnieniu derogacji dopuszczonych w §6 tej uchwały); 

• likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych o charakterze pasmowym i obszarowym, 

przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej 

i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, 

utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

• wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub 

utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych; 

• dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub 

zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna 

lub rybacka; 

• likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starzorzeczy i obszarów wodno – błotnych. 

 

W treści projektu MPZP Piekło Dolne Wierzbowa zasady te zostały uwidocznione poprzez odniesienie 

się do samej lokalizacji obszaru w granicach POCHK a także określenia sposobu postępowania dla 

lokalizacji obiektów na terenach o znacznych spadkach terenu. W karcie terenu 1.MN/U umieszczono 

ponadto zapis o zakazie makroniwelacji, podwyższania terenu, podcinania skarp. 

Planowana zabudowa będzie stanowić nowy element krajobrazu. Nie przewiduje się jednak 

pogorszenia lokalnych walorów krajobrazowych. Jej rozmiary nie będą stanowić dominanty, 

wprowadzono warunek jej realizacji w stonowanej kolorystyce a architektonicznie zostanie 

dostosowana do zabudowy sąsiadującej. 

W projekcie MPZP Piekło Dolne Wierzbowa znajdują się także zapisy o stosowaniu w przypadku 

nasadzeń zieleni gatunków rodzimych, dostosowanych do miejscowych warunków siedliskowych. 

Zapis taki uznano za wystarczający dla ograniczenia rozprzestrzeniania się w skali lokalnej gatunków 

obcych.  

 

Najbliżej położonym obszarem sieci Natura 2000 jest  SOO „Przywidz” (PLH 220025), oddalony ok.  

0,5 km w kierunku wschodnim od granic terenu będącego przedmiotem projektu MPZP. 

Obszar obejmuje fragment terenu koło Przywidza, z Jeziorem Przywidzkim i Jeziorem Małym wraz  

z otaczającymi lasami, w których dominują buczyny i kwaśne dąbrowy. Między dwoma jeziorami 

występują bogate florystycznie łąki pełnikowe. Od południowego zachodu kompleksu występuje 

skupienie niedużych torfowisk z oczkami wodnymi i otaczającym pasem lasu i ugorów, od północy 

występuje śródpolne oczko przylegające do lasu. Obszar obejmuje płaty cennych siedlisk leśnych, 

bogactwo flory i fauny, w tym gatunki rzadkie i chronione. W kilku niedużych zbiornikach występuje 

strzebla błotna, która stanowi jeden z przedmiotów ochrony w tym obszarze. Na terenie obszaru 

stwierdzono występowanie następujących siedlisk z Zał. I Dyrektywy Rady 92/43/EWG: 3160 – 

naturalne dystroficzne zbiorniki wodne, 6510 – ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże, 7140 – 

torfowiskaprzejściowe i trzęsawiska(przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea, 9110 - 

kwaśne buczyny niżowe, 9130 - żyzne buczyny, 9190 – kwaśne dąbrowy, 91E0- łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i jesionowe i olsy źródliskowe. Ponadto przedmiotem ochrony, oprócz strzebli 

błotnej, są: kumak nizinny, wydra europejska, różanka pospolita i traszka grzebieniasta.  

Zagrożenia dla przedmiotu ochrony tego obszaru stanowią m.in. nasilenie ruchu turystycznego  

i związane z tym zanieczyszczanie odpadami, nadmierna penetracja terenów leśnych, dodatkowa 

zabudowa wokół jeziora oraz możliwość zanieczyszczania wód ściekami. 
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Dla obszaru obowiązuje plan zadań ochronnych przyjęty Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Gdańsku z 26 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 Przywidz PLH220025 (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 12 czerwca 2014 r. poz. 

2139 ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami RDOŚ w Gdańsku z 17 lutego 2016 r. i 23 grudnia 

2016 r.). Opisane w nim zagrożenia dotyczą przede wszystkim siedlisk wodnych i leśnych (np. 

zasypywania zbiorników, zmiany stosunków wodnych, melioracji, ingerencji w siedliska leśne).  

 

Rys. 4. Lokalizacja obszaru (na żółto) w odniesieniu do najbliższego obszaru Natura 2000 (www.przywidz.e-

mapa.net, 1:15 000) 

W projekcie MPZP nie wskazano szczególnych zasad ochrony gatunków chronionych, natomiast 

potrzeba odpowiedniego postępowania wynika wprost z przepisów ustawy o ochronie przyrody a 

także z uchwały dot. POCHK.  

Nie wskazano również szczegółowych ustaleń dotyczących przedsięwzięć niepodlegających 

obowiązkowi uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a mogących negatywnie 

oddziaływać na obszary Natura 2000. Ocena wpływu takich przedsięwzięć, szczególnie usługowych, 

na przedmiot i cele ochrony obszaru Natura 2000 będzie się zatem opierała na przepisach ogólnie 

obowiązujących, w drodze indywidualnej oceny konkretnego zamierzenia. Respektowanie tych 

przepisów, zachowanie stosunków wodnych na gruncie i prawidłowe użytkowanie urządzeń 

infrastruktury wodno – kanalizacyjnej sprawią, że nie dojdzie do powstania nowych zagrożeń, które 

bezpośrednio bądź pośrednio mogą negatywnie wpłynąć na: 

• stan i cele ochrony wyznaczone dla obszaru Natura 2000 - SOO „Przywidz”; 

• zmniejszenie integralności i spójności zarówno samego obszaru jak i sieci Natura 2000 jako 

całości. 

Tym samym proponowane w projekcie MPZP Piekło Dolne Wierzbowa ustalenia uznano za zgodne  

z powszechnie obowiązującym prawem, stanowiące odpowiednie zabezpieczenie dla zachowania we 

http://www.przywidz.e-mapa.net/
http://www.przywidz.e-mapa.net/
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właściwym stanie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków chronionych w ww. obszarze Natura 

2000.  

 

7.6. Korytarze ekologiczne 

 

Wysoki udział powierzchni biologicznie czynnej, ekstensywna zabudowa i obowiązek zachowania 

spójnego układu odwadniania terenu nie dają podstaw do uznania aby zaistniała sytuacja 

ograniczenia migracji organizmów w obrębie wyznaczonych korytarzy ekologicznych.  

 

7.7. Różnorodność biologiczna 

 

Szata roślinna terenów rolnych objętych projektem MPZP oraz wiedza o tych terenach pozwalają 

stwierdzić, że obecnie przedstawiają one umiarkowaną wartość przyrodniczą. Na terenie nie 

stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, natomiast nie można 

wykluczyć ich obecności a także pojawienia się na stałe lub czasowo w przyszłości. Utrzymanie 

wysokiego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej będzie mieć duże znaczenie dla ptactwa, 

bezkręgowców i drobnych kręgowców stanowiąc dla nich potencjalną bazę żerowiskową, miejsce 

bytowania oraz rozrodu.  

Projekt MPZP Piekło Dolne Wierzbowa nie odnosi się wprost do przepisów z zakresu ochrony 

gatunkowej. Konieczność właściwego postępowania z gatunkami chronionymi wynika jednak 

bezpośrednio z przepisów prawa ogólnokrajowego. W projekcie MPZP gwarancję utrzymania 

odpowiedniej różnorodności biologicznej będą ponadto stanowić regulacje obowiązujące dla 

Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, m.in. zakaz zabijania dziko występujących zwierząt, 

niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu z wyjątkiem wykonywania czynności 

związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką.  

Wprowadzenie planowanej zabudowy będzie się również wiązało z zagospodarowaniem terenów 

między obiektami, w tym z nasadzeniami ozdobnymi. Obecność dodatkowej zieleni stosowanej przy 

urządzaniu przydomowych ogrodów, pod warunkiem wykorzystania gatunków rodzimych, należy 

rozpatrywać pozytywnie jako dodatkowy element poprawiający lokalne warunki aerosanitarne  

i akustyczne oraz stanowiący potencjalne miejsce żerowania, pobytu i rozrodu zwierząt. Zagrożenie 

może stanowić wprowadzenie gatunków obcych, w tym inwazyjnych i potencjalnie inwazyjnych (np. 

sumak octowiec, orzech włoski, irga błyszcząca, powojnik pnący, winobluszcz zaroślowy). W projekcie 

MPZP ustalono istotny warunek o stosowaniu gatunków rodzimych, właściwych siedliskowo przy 

urządzaniu terenów w obrębie posesji. Przestrzeganie tych przepisów pozwoli na utrzymanie 

właściwego poziomu różnorodności biologicznej terenu. 

Odpowiednie zadarnienie i obsadzenie powierzchni na terenach o znacznych spadkach terenu 

poprawi stopień związania gruntu oraz zmniejszy ryzyko wystąpienia erozji wietrznej i wodnej. 

W przypadku zabudowy usługowej może zostać wskazany obowiązek wykonania zieleni izolacyjnej,  

w przypadku której istotny jest właściwy układ nasadzenia i dobór gatunków. W projekcie MPZP 

wskazano na obowiązek piętrowania zieleni izolacyjnej. 
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7.8. Krajobraz kulturowy, zabytki  

 

Z uwagi na fakt, że w granicach opracowania nie znajdują się zabytkowe obiekty i stanowiska 

archeologiczne ani teren opracowania nie jest objęty strefami ochrony konserwatorskiej, w projekcie 

MPZP Piekło Dolne Wierzbowa nie umieszczono szczególnych ustaleń dla ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

W przypadku odkrycia nowych, dotychczas niezinwentaryzowanych obiektów lub przedmiotów  

o wartościach historycznych, zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące przepisy  

w zakresie zgłaszania tego faktu właściwemu organowi administracji.  

 

7.9. Krajobraz naturalny  

 

Krajobraz naturalny ulegnie przekształceniu w momencie posadowienia zabudowy mieszkaniowej  

i /lub usługowej oraz towarzyszącej jej zabudowy garażowej i gospodarczej. Nowe elementy będą 

widoczne w przestrzeni natomiast, z uwagi na niewielką ich skalę, nie będą się znacząco w nim 

wyróżniały. Proponowane w projekcie MPZP ustalenia dopuszczają formy architektoniczne obiektów 

nawiązujące do istniejącej  już zabudowy. Rekomendowane do zastosowania materiały, stonowana 

kolorystyka obiektów, rodzaj dachu i jego pokrycia przyczynią się do utrzymania wysokich walorów 

wizualno – krajobrazowych przestrzeni.  

Bardziej zauważalne, ze względu na swoją formę, mogą być urządzenia techniczne umieszczone na 

powierzchni terenu, szczególnie telekomunikacyjne. W projekcie MPZP dopuszczono inwestycje celu 

publicznego z zakresu telekomunikacji przy czym wskazano, że wszelkie urządzenia tego rodzaju 

infrastruktury muszą  być zamaskowane, w tym kolorystycznie. Ustalono również zakaz lokalizacji 

reklam na tego typu obiektach. 

Dodatkowym ograniczeniem przed znacznymi przekształceniami krajobrazu są uwarunkowania 

wynikające z lokalizacji obszaru w granicach Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w tym 

szczególnie zakresu prac dotyczących zagospodarowania powierzchni o znacznych spadkach terenu. 

 

7.10. Warunki zdrowia i życia ludzi 

 

Przewidziane zagospodarowanie zostało zaplanowane z uwzględnieniem warunków zdrowia i życia 

ludzi. Prawdopodobieństwa większego wpływu na komfort życia ludzi można się spodziewać ze 

strony zabudowy usługowej niż mieszkaniowej. Ekstensywny sposób zainwestowania terenu, 

zapewnienie właściwej obsługi nieruchomości przez infrastrukturę techniczną, wykluczenie usług 

uciążliwych oraz obowiązek eliminacji i ograniczania negatywnych oddziaływań w przypadku każdego 

zamierzenia inwestycyjnego umożliwi zapewnienie odpowiedniej jakości życia ludzi.  

 

7.11. Transgraniczne oddziaływanie 

 

Przy uwzględnieniu skali i charakteru zagospodarowania określonego w projekcie MPZP oraz 

odległości terenu objętego opracowaniem od granic RP (ok. 34 km + 12 mil morskich) nie przewiduje 

się zaistnienia oddziaływania w kontekście transgranicznym. Planowane zagospodarowanie  

i prognozowane od niego oddziaływania będą miały charakter lokalny. Nowe zagospodarowanie nie 
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wiąże się z wystąpieniem znacznych i długotrwałych uciążliwości / emisji, które mogłyby mieć zasięg 

wykraczający poza granice kraju.  

 

7.12. Oddziaływania skumulowane 

 

Planowane zagospodarowane na obszarze, przy uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska, nie 

będzie powodowało znaczącego oddziaływania na środowisko. W momencie prac ziemnych 

związanych z posadowieniem obiektów kubaturowych i instalacyjnych występować będzie 

zwiększona okresowo emisja hałasowa, pyłowo – gazowa oraz dojdzie do trwałego przekształcenia 

części gruntu. Wprowadzenie zabudowy usługowej może się wiązać z emisjami na etapie jej 

użytkowania, których intensywność zależna będzie od specyfiki podjętej działalności oraz organizacji 

pracy. Oddziaływania związane z działalnością usługową podlegać będą analizie w ramach 

konkretnego przypadku i w miarę potrzeby, w drodze decyzji administracyjnych, ograniczane.  

  

Źródłami emisji hałasu oraz pyłów spoza obszaru opracowania projektu MPZP mogą być pojazdy  

i maszyny rolnicze wykorzystywane w pracach polowych na okolicznych terenach rolnych. 

Prowadzenie prac agrotechnicznych może się także wiązać się z uciążliwościami zapachowymi przy 

stosowaniu nawozów naturalnych (obornik, gnojowica).  Oddziaływania te będą ograniczone w czasie 

i przemijalne, a ich intensywność może być znacząco niższa przy prowadzeniu prac przy właściwych 

warunkach pogodowych.  

Przy wjeździe na ul. Wierzbową znajduje się baza pojazdów przedsiębiorstwa KAMIŚ Sp. z o.o. Usługi 

Budowlano – Transportowe. Teren wykorzystywany jest przede wszystkim na cele postoju pojazdów. 

Jego bliskość względem drogi wojewódzkiej nr 221 sprawia, że z placu i drogi dojazdowej do niego nie 

jest generowany  znaczący  ładunek zanieczyszczeń pyłowo – gazowych i znaczna emisja hałasu. 

Przyszłościowe funkcjonowanie oczyszczalni ścieków komunalnych (obecnie jeszcze w budowie) nie 

powinno stanowić istotnej uciążliwości dla obszaru w granicach opracowania projektu MPZP. 

Największa emisja substancji złowonnych (odorów) z oczyszczania ścieków ma miejsce przy punkcie 

zlewnym ścieków surowych i na początkowych etapach ich oczyszczania (przejście przez kratę i 

piaskownik, podanie do zbiorników). Stosowane obecnie technologie oczyszczania ścieków dążą do 

optymalizacji czasu trwania poszczególnych etapów oczyszczania, hermetyzacji elementów układu 

wstępnego oczyszczania, przykrywania zbiorników ściekowych, stosowania powszechnie pasów 

zieleni izolującej wokół terenów oczyszczalni. W związku z tym wystąpienie wyżej opisywanych 

uciążliwości jest możliwe jednak ocenia się je jako ograniczone. 

Na terenach zlokalizowanych na południe od ul. Wierzbowej, w SUIKZ 2018 wskazano tereny 

produkcyjno – usługowe jednak o ograniczonej zabudowie do czasu organizacji infrastruktury 

technicznej. Mogą one również w przyszłości posiadać źródła emisji hałasu i zanieczyszczeń 

aerosanitarnych, które podlegać będą musiały analizie. Instalacyjne źródła emisji hałasu na tych 

terenach będą musiały spełniać normy techniczne oraz umożliwić dochowanie standardów 

akustycznych właściwych dla rodzaju okolicznej zabudowy. 

Przyszłościowo należy się spodziewać się modernizacji nawierzchni dróg dojazdowych co wpłynie 

korzystnie również na emisję hałasu z ruchu pojazdów do/ z obszaru objętego projektem MPZP oraz 

terenów sąsiednich. 
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Biorąc powyższe pod uwagę i uwzględniając obecnie dobry stan środowiska analizowanego terenu, 

nie przewiduje się w najbliższej perspektywie czasowej oddziaływań mogących powodować ich 

kumulację w stopniu ponadnormatywnym.  

 

7.13. Warunki klimatyczne, ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska, w tym ryzyko 

wystąpienia katastrof naturalnych i budowlanych 

 

Zauważalne już zmiany trendów pogodowych wpływające na zmiany warunków klimatycznych  

stanowią pewne zagrożenia dla ludzi, obiektów i elementów środowiska naturalnego w przypadku ich 

nasilenia. W ostatnich latach notowano a w latach kolejnych prognozuje się występowanie: 

• długich okresów suchych, bezdeszczowych w porze letniej i następujących po nich 

gwałtownych, nawalnych opadów; 

• gwałtownych burz i wiatrów o znacznej prędkości; 

• wyższych temperatur powietrza w skali rocznej i wieloletniej w stosunku do lat ubiegłych; 

• mniejszej liczby dni mroźnych i z pokrywą śnieżną. 

Ww. zjawiska coraz częściej skutkują uszkodzeniem infrastruktury technicznej w tym drogowej, 

elektroenergetycznej, odwodnieniowej, uszkodzeniami budynków, podtopieniami, wymywaniem 

gruntu, stratami w drzewostanie, przerwami w dostawach wody i prądu. Stwarza to ryzyko dużych 

zniszczeń dla majątku prywatnego, strat materialnych w mieniu publicznym i szkód dla środowiska 

naturalnego.  

Obszar objęty projektem MPZP Piekło Dolne Wierzbowa położony jest poza obszarami uznanymi za 

zagrożone powodzią i podtopieniami. Fragmentarycznie teren jest narażony na wystąpienie zjawisk 

osuwiskowych w przypadku uruchomienia procesów inwestycyjnych. Dla tych powierzchni  

w projekcie MPZP wskazano potrzebę wykonania badań geotechnicznych podłoża gruntowego  

z określeniem wpływu inwestycji na środowisko gruntowo – wodne, otoczenie oraz warunków 

niezbędnego zabezpieczenia przed osuwaniem się mas ziemi przy jednoczesnym uwzględnieniu 

warunków wynikających z ochrony POCHK. Przy zagospodarowaniu terenu zgodnym z przyjętymi  

w projekcie MPZP ustaleniami, nowa zabudowa będzie w wystarczający i akceptowalny sposób 

dostosowana do zmieniających się warunków klimatycznych. Wpływ na to będzie miało dalsze 

utrzymanie dużego udziału powierzchni biologicznie czynnej w obrębie tych terenów a także 

realizacja nowej zabudowy z materiałów trwałych i dopuszczonych do użytku na podstawie 

stosownym norm, atestów i certyfikatów co wynika wprost z uregulowań prawnych i branżowych. 

 

8. Rodzaj i skala oddziaływania na środowisko, w szczególności prawdopodobieństwo 

wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność  

 

Wprowadzenie zabudowy na obszary dotąd niezainwestowane zawsze wiąże się  

z oddziaływaniem na elementy środowiska. W związku z tym należy uznać, że oddziaływania takie 

wystąpią choć ich zasięg będzie lokalny i w dużej części odwracalny. Za działanie nieodwracalne 

należy uznać trwałe zajęcie terenu pod obiekty budowlane. Długotrwałe oddziaływania na etapie 

użytkowania obiektów i infrastruktury będą się wiązać przede wszystkim z gospodarką mediami na 

potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednak w ograniczonej skali. Zasady zaopatrzenia nowej 
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zabudowy w media zostały w projekcie oparte na rozwiązaniach zgodnych z prawem, sprawdzonych  

i skutecznych, w tym z preferencją dla rozwiązań prośrodowiskowych (np. zastosowanie energii  

z OZE).  

Zabudowa usługowa będzie wymagała zaopatrzenia w media, może się wiązać z wykorzystaniem 

surowców oraz wprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska. Podstawowe zasady ograniczania 

emisji związanych z nowym zagospodarowaniem opartych na przepisach prawa krajowego zostały 

uwzględnione w projekcie MPZP. Ich szczegółowa ocena będzie dokonywana dla konkretnego 

przypadku w celu dobrania jak najskuteczniejszych rozwiązań chroniących środowisko. 

 

9. Przydatność wprowadzanej zmiany w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w tym 

wspierania zrównoważonego rozwoju i wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony 

środowiska 

 

Projekt MPZP Piekło Dolne Wierzbowa utrzymuje główne zasady zagospodarowania terenu określone 

w obowiązującym MPZP takie jak funkcja, dopuszczalna powierzchnia zabudowy, rodzaje i  formy 

obiektów, minimalny poziom powierzchni biologicznie czynnej. Najważniejsze zmiany wprowadzono 

w części dotyczącej wielkości nowoprojektowanej działki oraz zdefiniowania usług uciążliwych.  

Ustalenia MPZP dotyczące stosowania gatunków rodzimych i właściwych siedliskowo  

w nasadzeniach, większej rekomendacji dla korzystania z odnawialnych źródeł energii na potrzeby 

zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną, rezygnacji z możliwości lokalizacji przydomowych 

oczyszczalni ścieków wynikają z powszechnie obserwowanych problemów oraz zmian w stanie 

środowiska i tym samym zostały potraktowane na zasadzie doszczegółowienia i aktualizacji treści 

MPZP.  

Przewiduje się, że zaprojektowane projektem MPZP Piekło Dolne Wierzbowa rozwiązania wpłyną 

korzystnie na wzrost zainteresowania terenem i możliwość sprzedaży wydzielonych na nim działek  

a jednocześnie nie spowodują znacznego zwiększenia presji na środowisko, w tym na obszary 

chronione przyrodniczo. Z tego też powodu uznano zmianę MPZP za nieznaczną modyfikację już 

przyjętego dokumentu. 

Jednocześnie w ramach sporządzania niniejszego uzasadnienia uwzględniono: 

• zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ustanawiające plan zadań 

ochronnych dla obszaru NATURA 2000 „Przywidz” i aktualny opis obszaru Natura 2000 

zamieszczony w Standardowym Formularzu Danych; 

• uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego obowiązującą dla Przywidzkiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu; 

• zaktualizowany w 2016 r. główny dokument wyznaczający kierunki polityki  

w zakresie gospodarki wodnej (Plan gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisły); 

• wojewódzki plan zagospodarowania przestrzennego obowiązujący od 01.03.2017 r., 

• aktualne Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Przywidz z 2018 r. 

co umożliwiło odniesienie się do obecnych uwarunkowań środowiska, uwzględnienie trendów  

w zmianach stanu środowiska oraz działań podejmowanych dla utrzymania i poprawy tego stanu. 

Ww. dokumenty zostały sporządzone na podstawie przepisów krajowych oraz w oparciu o przepisy 

europejskie (Ramowa Dyrektywa Wodna, Dyrektywa Siedliskowa i Ptasia) a zatem uznaje się, że 
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zapisy projektu MPZP Piekło Dolne Wierzbowa realizują zasady ochrony środowiska, w tym zasadę 

zrównoważonego rozwoju.  

 

10. Załączniki 

 

1. Projekt MPZP Piekło Dolne Wierzbowa (tekst i rysunek) 


