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1  WSTĘP 

1.1 Cel i podstawa prawna opracowania 

Niniejsza prognoza oddziaływania na środowiska dotyczy miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Linia zainicjowanego z Uchwałą Nr 363/XXXIII/VII/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. 

Celem prognozy jest określenie skutków wpływu realizacji projektu planu miejscowego na środowisko, a także 

przedstawienie rozwiązań eliminujących negatywne skutki ustaleń planu na poszczególne elementy środowiska. 

Podstawą prawną opracowania jest ustawa z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

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

środowisko (Dz. U. 2019 poz. 630). 

1.2 Metoda opracowania 

Opracowanie sporządzono na podstawie:  

 analizy materiałów źródłowych, m.in: 

– Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Linia; 

– Aktualizacja program ochrony środowiska w gminie Linia na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016 - 

2019;  

– Aktualizacja strategii rozwoju gminy Linia do 2015r., raport końcowy, 2007; 

– Program ochrony środowiska powiatu wejherowskiego na lata 2004-2011; 

– Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim, WIOŚ 2008-2017; 

– Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Pomorskiego 2030 wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko, Gdańsk 2016; 

– Studium ekofizjograficzne województwa pomorskiego, Gdańsk – Słupsk 2014; 

– Program ochrony środowiska województwa pomorskiego na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 

2020;  

– Plan gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego 2022; 

– inne źródła związane z tematyką opracowania; 

– strony internetowe, w tym: www.gdansk.rdos.gov.pl; www.natura2000.mos.gov.pl, www.geoportal.gov.pl, 

www.geoserwis.gov.pl, www.bipgdos.mos.gov.pl, www.bip.gminalinia.com.pl, www.gminalinia.pl, 

www.portalgis.gdansk.rdos.gov.pl. 

 badań terenowych. 

Materiały źródłowe oraz badania terenowe pozwoliły określić stan i jakość środowiska na obszarze objętym 

granicą opracowania oraz w jego otoczeniu oraz ocenić potencjalne zagrożenia dla środowiska i wpływ 

projektowanego przeznaczenia terenu na funkcjonowanie poszczególnych elementów struktury przyrodniczej. 
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2 FUNKCJONOWANIE ŚRODOWISKA NA TERENIE OPRACOWANIA 

2.1 Położenie terenu 

Gmina Linia położona jest w północnej części Województwa Pomorskiego, pomiędzy miastami Lębork, 

Wejherowo i Kartuzy, z dala od większych skupisk ludności i od dróg o dużym natężeniu ruchu. Gmina Linia 

położona jest w powiecie wejherowskim i sąsiaduje z następującymi gminami: Cewice, Kartuzy, Luzino, Łęczyce, 

Sierakowice, Szemud położonymi w powiecie kartuskim i lęborskim. Siedzibą władz samorządu gminnego jest 

miejscowość Linia, położona w stosunku do ważniejszych sąsiednich ośrodków w województwie w odległości: od 

Gdańska – 48km, od Wejherowa – 38 km, od Lęborka 18 km, od Kartuz – 27 km. Powierzchnia Gminy Linia 

wynosi ogółem ok. 11.997 ha (ok. 119,97 km2), a liczba ludności gminy przekroczyła w 2016r. 6 253, z czego 

w samej Linii mieszka ok. 2000 osób. Liczba ludności gminy wzrasta stale, równomiernie.  

Rysunek 1 Położenie obszaru opracowania na tle gminy Linia 

 

  Źródło: linia.e-mapa.net 

Rysunek 2 Granice opracowania na tle miejscowości Linia 

 
 Źródło: linia.e-mapa.net 
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Obszar objęty planem miejscowym stanowią tereny rolne, nie są zadrzewione i nie są zabudowane. 

W sąsiedztwie natomiast zlokalizowane są użytki leśne, grunty rolne oraz istniejące wyrobisko kopalniane. 

Najbliższa zabudowa znajduje się ok. 0,1 km na zachód od granic działki. 

2.2 Położenie fizyczno-geograficzne 

Obszar objęty opracowaniem położony są (wg regionalizacji fizyczno- geograficznej Polski 

J. Kondrackiego) w granicach makroregionu Pojezierza Wschodnio-Pomorskiego. Obszar gminy w całości 

znajduje się w obszarze mezoregionu Pojezierza Kaszubskiego oraz na granicy mniejszych jednostek: 

Wysoczyzny Miłoszewskiej, Regionu Cewicko - Tępczowskiego.  

2.3 Geomorfologia i budowa geologiczna, złoża kopalin, rzeźba terenu 

Wierzchnie warstwy osadów genetycznie związane są głównie ze stagnacją i recesją lądolodu stadium 

pomorskiego. Miąższość tych osadów przekracza 100 metrów, jedynie w okolicach Strzepcza osiągnięto obszary 

trzeciorzędowe na głębokości 60 metrów poniżej poziomu terenu. Budowa geologiczna starszych warstw nie 

wykazuje związków z obecną rzeźbą. Osady powierzchniowe reprezentowane przez utwory gliniaste z mniejszym 

lub większym udziałem frakcji piaszczystych właściwe są dla osadów moreny dennej, charakterystyczne dla 

obszaru Wysoczyzny Potęgowskiej, wyróżnić można dość słabo zaznaczone ciągi moren czołowych. Wznoszą 

się one niewiele ponad zasadniczy poziom morfologiczny, są, bowiem często rozmyte i stąd zbudowane 

z grubszych materiałów. W części północnej ich kulminacje występują w okolicach Kętrzyna (około 180 m n.p.m.), 

na południu moreny czołowej wznoszą się wyżej osiągając ponad 200m, z maksimum w okolicach wsi Kobylasz 

(około 213 m n.p.m.). W przypadku południowego obszaru występowania moren czołowych wznoszą się one 

ponad powierzchnię morfologiczną zalegania moreny dennej, położoną na wysokości od 180 do 195 m n.p.m. 

Wysokości względne kulminacji moreny czołowej nie przekraczają więc 20 m. Środkowa część obszaru gminy 

zajęta jest głównie przez piaszczyste utwory wodno-lodowcowe. Wschodnia granica tego typu utworów obejmuje 

teren poligonu wojskowego w Strzepczu, zauważalna jest także w okolicach Pobłocia. W kierunku zachodnim 

obszar ten rozszerza się przybierając kształt klina. Występują na nim, również izolowane, rozmyte wyniesienia, 

będącej szczątkami występującej tu kiedyś moreny dennej. Te obszary sandrowe występują na paru poziomach 

terasowych. Cały obszar jest pozostałością wschodniego odcinka Pradoliny Pomorskiej wyraźnie już widocznej w 

zachodniej części gminy, gdzie osiąga ona szerokość 3 km. Generalnie równoleżnikowy układ rzeźby terenu 

zakłóca biegnąca południkowo dolina rzeki Łeby, będąca tworem późniejszym niż Pradolina Pomorska, 

wykorzystująca częściowo rynny subglacjalne, a częściowo zwężająca się w przełomach. Bieg rzeki Łeby na 

obszarze gminy, w okolicach Strzepcza i Miłoszewa, ma charakter przełomu i charakteryzuje się znacznymi 

spadkami. W okolicach Osieka dolina ta wcina się w otaczającą morenę denną na głębokość do 50m. Za ostatni 

istotny element rzeźby uznać można ciągnącą się wzdłuż południowej granicy gminy rynnę zajętą przez jeziora: 

Potęgowskie i Czarne. Nachylenie stoków nad jeziorem Potęgowskim wynosi do 30 (za suikpz gminy Linia).  

Obszar w granicach opracowania budują głównie piaski żwirowate o genezie wodnolodowcowej z okresu 

plejstocenu. Taka budowa geologiczna i skład utworów geologicznych sprawiają, że rejon opracowania jest 

bogaty w cenne dla budownictwa kruszywa. Analizowana działka aktualnie nie stanowi udokumentowanych złóż 
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(dane z serwisu geoportal.gov.pl). Działka zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie położona jest w granicach 

udokumentowanego złoża Linia III, a jej część znajduje się w obrębie obszaru i terenu górniczego. 

 
Rysunek 3 Złoża kruszyw naturalnych w rejonie opracowania 

 
 Źródło: linia.e-mapa.net 

Ukształtowanie pionowe gminy jak i obszaru opracowania jest wynikiem szeregu złożonych procesów 

stratygraficznych, tektonicznych i geomorfologicznych. Współcześnie występujące na powierzchni formy rzeźby 

są generalnie wykształcone w wyniku działania ostatnich faz glacjalnych z dominacją moreny czołowej i dennej 

na północy gminy, moreny dennej w części środkowej (była pradolina pomorska), oraz rynny potęgowskiej 

w części południowej. Gmina charakteryzuje się równoleżnikowym układem rzeźby terenu, którą zakłóca dolina 

Łeby (w układzie południkowym) i rynna potęgowska na południu. 

Ukształtowanie powierzchni tej części gminy jest średnio urozmaicone, charakterystyczne dla wysoczyzn 

morenowych pagórkowatych (Wysoczyzna Miłoszewska/Potęgowska). W rejonie analizowanej działki zaznaczają 

się wyraźniejsze deniwelacje. Teren na tej działce opada w kierunku południowo – wschodnim. Generalnie 

różnice wysokości pomiędzy najniższymi i najwyższymi punktami nie są znaczące. Wysokości bezwzględne 

w tym rejonie wynoszą miedzy 158 a 161 m n.p.m. Obszar nie jest silnie przekształcony dotychczasowym 

użytkowaniem.  

Na obszarze występują grunty rolne klasy V i VI, które nie przejawiają wysokiego potencjału 

agroekologicznego. Struktura gruntów w okolicy jest jednolita. 

2.4 Fauna i flora 

Obszar opracowania zajmują głównie zbiorowiska synantropijne - użytki rolne, w tym grunty orne oraz 

użytki zielone. W sąsiedztwie oraz w granicach opracowania zlokalizowane są miejscami lasy – na niewielkiej 

powierzchni. W najbliższej okolicy i w sąsiedztwie analizowanych terenów nie ma poza tym gruntów podmokłych, 

obszarów wodno – błotnych i innych chrakteryzujących się większą wartością przyrodniczą, stanowiących 

potencjalne siedliska fauny i flory i o większej bioróżnorodności. 
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Obszar w rejonie Linii znajduje się w okręgu geobotanicznym Krainy Pojezierzy Środkowopomorskich – 

w okręgu Pojezierza Kaszubskiego, region rozłaziński. Potencjalną roślinnością naturalną tego terenu (czyli 

hipotetyczny stan roślinności, opisany fitosocjologicznymi jednostkami zbiorowisk roślinnych, jaki mógłby być 

osiągnięty na drodze naturalnej sukcesji pierwotnej lub wtórnej) jest kontynentalny bór mieszany sosnowo - 

dębowy. Aktualna struktura przyrodniczą i przestrzenna okolicy nie wykazuje cech ponadprzeciętnych oraz nie 

stwierdza się możliwości powszechnego występowania gatunków chronionych lub cennych i unikalnych pod 

względem przyrodniczym. 

Generalnie flora obszaru objętego opracowaniem jest typową dla Pojezierza Kaszubskiego i nie wyróżnia 

się znacząco wśród terenów sąsiednich – typowa dla obszarów rolnych, porolnych oraz leśnych. Fragmenty boru 

mieszanego świeżego w rejonie opracowania są fragmentem większego kompleksu rozciągającego się na 

północ i wschód od Linii i potencjalnie wykazuje on większe wartości ekologiczne i może stanowić lokalny 

korytarz migracji.  

Fauna gminy Linia jak i rejonu opracowania również jest typową dla terenów Pojezierza Kaszubskiego. 

Występują typowi przedstawiciele świata zwierząt, których bytowaniu i żerowaniu nie przeszkadza dodatkowo 

znaczna penetracja terenu przez człowieka. Najwięcej gatunków zwierząt występuje w zbiorowiskach leśnych 

i wodnych. Zbiorowiska wodne nie są reprezentowane w granicach terenu objętego projektem planu 

miejscowego – ja również w niedalekim sąsiedztwie. Natomiast użytki leśne nie są lasami o ponadprzeciętnych 

walorach przyrodniczych – są to typowe zbiorowiska boru mieszanego świeżego z dużym udziałem sosny. 

Względnie wysoka penetracja antropogeniczna wpływa w pewnym stopniu na zmniejszenie liczebności 

i różnorodności gatunków zwierząt odwiedzających analizowaną okolicę - występują tutaj gatunki 

reprezentatywne dla tego typu biotopu (lasów, strefy ekotonowej). Na omawianym terenie – ale głównie jednak 

w dalszym sąsiedztwie można zatem spotkać gatunki pospolitych ssaków takich jak: zając szarak, jeż, kret, lis, 

jeleń szlachetny, dzik. Wśród ptaków dominują: skowronek zwyczajny, sroka zwyczajna, białorzytka zwyczajna, 

dzierlatka, mazurek, kopciuszek zwyczajny, trznadel zwyczajny, zięba zwyczajna, rudzik zwyczajny, pierwiosnek 

zwyczajny, dzięcioł duży. Większość z tych gatunków ptaków objętych jest ochroną, podobnie jak występujące tu 

gady i płazy. W granicach opracowania ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują większe zbiorniki 

wodne - najbliższym jest jez. Morzyc (ok. 1,3 km na wschód od granicy działki). W rejonie opracowania nie ma 

ponadto mniejszych zbiorników i oczek wodnych oraz obszarów wodno - błotnych. Takie uwarunkowania 

sprawiają, że teren ten jest średnio atrakcyjnych dla powszechnego bytowania, żerowania i lęgu cennych 

gatunków zwierząt oraz nie stanowi cennych siedlisk przyrodniczych, w tym chronionych w ramach sieci Natura 

2000.  

Obszar opracowania zlokalizowany jest poza szlakami migracji zwierząt oraz nie jest położony 

w granicach korytarzy ekologicznych. 

2.5 Klimat 

Omawiany obszar położony jest pod względem klimatycznym w krainie klimatycznej Pojezierza 

Pomorskiego – część zewnętrzna. Gmina Linia położona jest w strefie klimatu umiarkowanego, którego cechą 

charakterystyczną jest oddziaływanie stałych i sezonowych, wędrujących centrów barycznych, z których wynika 
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duża zmienność warunków pogodowych. Na warunki klimatyczne regionu ma również wpływ bliskość Morza 

Bałtyckiego, łagodzącego różnice temperatury pomiędzy latem i zimą.  

Klimat Pojezierza Pomorskiego w stosunku do klimatu Pobrzeża Bałtyckiego odznacza się niższymi 

temperaturami powietrza zimą, około 2°C. niższe zimą niż na obszarach nadmorskich województwa. Średnia 

roczna temperatura wynosi 7°C. przy temperaturze stycznia ok. – 3,5°C. a w lipcu 17°C. Średnia liczba dni 

upalnych i gorących na tym obszarze wynosi 15-30 dni, natomiast mroźnych i bardzo mroźnych od 20 do 45 dni. 

Średnia roczna amplituda temperatury powietrza na obszarze Pojezierza Pomorskiego wynosi 20-22°C. 

Roczna suma opadów waha się od ok. 400-450 mm do ponad 600 mm w części zachodniej i więcej na 

obszarach wysoczyzn morenowych. Na obszarze tym również ryzyko wystąpienia gwałtownych burz i gradobić 

jest większe od przeciętnej w regionie. 

Większa też od przeciętnej w regionie jest liczba dni z mgłą, szczególnie o charakterze lokalnym na 

obszarach bezodpływowych i w zagłębieniach terenu. 

W ciągu roku największy udział na tym obszarze mają wiatry z sektora zachodniego, czyli, wiejące 

z kierunku NW, W i SW. Średnia długość okresu wegetacyjnego trwa od 200 do 225 dni. 

Rejon opracowania nie charakteryzuje się szczególnymi warunkami, dla których można stwierdzić 

występowanie klimatu lokalnego lub mikroklimatu.  

2.6 Wody powierzchniowe i podziemne  

Rysunek 4 GZWP Maszewo w rejonie opracowania 

 
 Źródło: linia.e-mapa.net 

 

W granicach opracowania ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują większe zbiorniki wodne - 

najbliższym jest jez. Morzyc (ok. 1,3 km na wschód od działki 23/16). W rejonie opracowania nie ma ponadto 

mniejszych zbiorników i oczek wodnych oraz obszarów wodno - błotnych. Ta część gminy Linia zlokalizowana 

jest w JCWP nr RW20001947639 „Łeba od Dębnicy do Pogorzelicy”. 
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Gmina Linia położona jest makroregionie północno – wschodnim wydzielonego ze względu na kryteria 

hydrogeologiczne. Głównym piętrem wodonośnym jest to wykształcone w czwartorzędowych osadach 

okruchowych. Na terenie gminy występują dwa zbiorniki wód podziemnych – w części zachodniej GZWP nr 114 

(Maszewo) oraz w części wschodniej GZWP nr 111 (Subniecka Gdańska). Analizowany obszar w rejonie Linii 

zlokalizowany jest częściowo w jego zasięgu – zachodnia i północno – zachodnia część działki nr 23/16. Dla 

zbiornika tego wyznaczona została ponadto strefa ochrony. Dokumentacja hydrogeologiczna zbiornika (Polgeol, 

2001) nie przewiduje dodatkowych rygorów związanych z ochroną tych wód podziemnych poza tym ustalonymi 

dla prawnych form ochrony przyrody występujących w jego zasięgu. 

W rejonie opracowania głębokość zlegania swobodnego zwierciadła wody (zgodnie z dokumentacją dla 

sąsiednich złóż o zbliżonej charakterystyce) szacuje się na głębokości większej niż 20 m p.p.t. Wody gruntowe 

w dużym stopniu zasilane są opadami atmosferycznymi i miejscami mogą występować płycej. 

2.7 Dobra kultury 

 W rejonie opracowania nie ma zlokalizowanych obiektów i obszarów objętych ochroną na podstawie 

przepisów o ochronie zabytków oraz cennych pod względem kulturowym. 

 

3 OBSZARY OBJĘTE PRAWNĄ OCHRONĄ PRZYRODY WYSTĘPUJĄCE NA TERENIE OPRACOWANIA 

 

Obszar opracowania położny jest poza prawnymi obszarowymi formami ochrony przyrody. Najbliżej 

zlokalizowana jest granica otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego – ok. 0,5 km w kierunku południowym. 

Granica Kaszubskiego Parku Krajobrazowego oddalona jest o co najmniej 3 km w kierunku południowym, 

podobnie jak granice pozostałych form ochrony przyrody - Natura 2000 „Dolina Górnej Łeby”, Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Doliny Łeby.  

Rysunek 5 Obszar opracowania na tle prawnych form ochrony przyrody 

 
Źródło: linia.e-mapa.net 
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4 KOMUNIKACJA I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA  

Obszar w granicach planu miejscowego posiada bezpośredni dostęp do dróg lokalnych nieutwardzonych 

oraz utwardzonych łączących się nadrzędnym układem komunikacyjnym gminy – w centrum wsi Linia. 

 Rejon opracowania nie posiada bezpośredniego dostępu do sieci wodociągowej. Istnieje możliwość 

realizacji przyłącza z wodociągu biegnącego wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych z ujęć gminnych 

w najbliższej okolicy. Analizowana działka nie posiada również podłączenia do zbiorczego systemu 

odprowadzania ścieków. Leży ponadto poza granicami aglomeracji ściekowej Linia wyznaczonej uchwałą Nr 

715/XXXIII/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 30 września 2013r. Istniejąca zainwestowanie 

w sąsiedztwie posiada indywidulane systemy gromadzenia ścieków. Obszar opracowania nie jest zaopatrywany 

w gaz z sieci przewodowej, a w zakresie energii elektrycznej obsługiwany jest poprzez Główny Punkt Zasilania 

w Bożympolu. Gmina znajduje się w północnym regionie gospodarki odpadami z instalacją przetwarzania 

odpadów zlokalizowaną w Czarnówku (gm. Nowa Wieś Lęborska).  

5 OCENA STANU ŚRODOWISKA 

5.1 Jakość wód podziemnych 

Zagrożenie i degradacja wód podziemnych w gminie mają jak dotąd zasięg lokalny, jakkolwiek wody te są 

rzeczowo, jak i potencjalnie, stale zagrożone. Wynika to z przede wszystkim z braku systemów kanalizacyjnych 

w niektórych częściach gminy na terenach zabudowy oraz intensywnego użytkowania (np. rolniczego lub 

związanego z eksploatacją surowców naturalnych), czego skutki pozostają bezpośrednim zagrożeniem wód 

podziemnych. 

Zagrożenie to jest tym większe, że w granicach gminy znajdują się dwa zbiorniki wód podziemnych. Gmina leży 

w granicach Jednolitych Części Wód Podziemnych nr 11 o powierzchni 3969 km2. Główny wodonośny poziom 

użytkowy (czwartorzędowy) zalega na głębokości ponad 30 m pod powierzchnia ziemi. Występujące miejscami 

warstwy glin ograniczają w pewnym stopniu przesiąkanie zanieczyszczeń do płytszych warstw podłoża, ale 

generalnie piętra wodonośne nie posiadają dobrej izolacji.  

Jakość wód podziemnych ze studni ujęć wody w rejonie Linii zgodnie z raportami Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie jest dobra i nadaje się do spożycia. 

W rejonie opracowania nie ma zlokalizowanego punktu pomiarowego jakości wód podziemnych 

zbiorników wód podziemnych. Zbiornik wód podziemnych GZWP nr 114 Maszewo znajduje się częściowo 

w granicach opracowania – na części działki nr 23/16. Zgodnie z dostępnymi danymi (mapy hydrogeologiczne) 

użytkowy poziom wodonośny zalega na rzędnych ok. 130 m n.p.m. Jakość tych wód jest bardzo dobra, nie 

wymaga uzdatniania. Ocenia się również, że stopień ich izolacji jest słaby. 

5.2 Jakość wód powierzchniowych 

Obszar opracowania znajduje się poza zasięgiem i oddziaływaniem na cieki i zbiorniki wodne. Znajdujące 

się w dalszej okolicy małe zbiorniki wytopiskowe, oczka wodne, stawy lub obniżenia terenowe mogą być 
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zanieczyszczone produktami pochodzącymi z rolniczego wykorzystywania terenu – głównie nawozy sztuczne 

i naturalne.  

Odporność na degradację wód stojących uzależniona jest głównie od trzech grup czynników tj.: 

– zagospodarowania zlewni bezpośredniej i pośredniej zbiornika; 

– czynników morfometrycznych (m.in. wielkość i głębokość zbiornika); 

– czynników hydrologicznych (zasoby i stosunki wodne panujące w zlewni zbiornika). 

Analizowany teren nie posiada powiązań poprzez cieki, kanały ze zbiornikami wód powierzchniowych. 

5.3 Stan czystości powietrza atmosferycznego 

Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w strefie pucko – wejherowskiej jest zróżnicowana 

i zależna od lokalizacji. Rejon opracowania charakteryzuje się niskimi poziomami zanieczyszczeń, a te 

występujące pochodzą przede wszystkim z indywidualnych źródeł ogrzewania domów (energetycznego spalania 

paliw, emisja niska). Emisja liniowa (komunikacyjna) nie powinna być znacząca, choć okresowo, szczególnie 

w okresie transportu urobku z sąsiednich terenów eksploatacji, może być odczuwalna - głównie w zakresie 

pylenia. Zagrożenia związane z pogorszeniem się jakości powietrza atmosferycznego dotyczą bardziej zabudowy 

wsi Linia – na południe od granic opracowania (ok. 0,45 km w kierunku południowo – zachodnim). Pogorszenie 

stanu powietrza na analizowanym terenie (czasowe) mogą również powodować wiatry, które niosą osady 

z innych rejonów. Ocenia się, że w okresie grzewczym (przy dodatkowo niekorzystnych warunkach pogodowych) 

okresowo występować mogą przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie stężenia pyłów zawieszonych – 

PM10, PM2,5 oraz benzopirenu – ale dotyczy to również rejonów zabudowy wsi. Zagrożeniem dla sąsiedniej 

zabudowy może być ponadto potencjalnie pylenie z terenów eksploatacji surowców naturalnych. 

W miejscowości Linia (objętej monitoringiem pasywnym), w roku 2014 stężenie dwutlenku siarki, 

dwutlenku azotu oraz benzenu (te wartości były badane) były kilkakrotnie niższe od dopuszczalnych norm. 

Zasady ochrony powietrza w gminie Linia określa Zasady ochrony powietrza w gminie określa Uchwała Nr 

158/XIII/15 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26.10.2015 r. w sprawie określenia Programu ochrony 

powietrza dla strefy pomorskiej na lata 2015-2020 z pespektywą na lata następne określony ze względu na 

przekroczenia dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5.  

Na terenie gminy obowiązuje Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Linia (Uchwała Rady Gminy Linia 

nr 212/XXII/VII/2016 z dnia 28.12.2016 r.).  

5.4 Klimat akustyczny 

 W rejonie obszarów opracowania występują instalacje, które mogą powodować pogorszenie klimatu 

akustycznego. Są to tereny wyrobiska górniczego oraz transport urobku z zakładu górniczego, ale raczej nie 

stanowią poważnego zagrożenia akustycznego. Pozostała emisja hałasu i „zanieczyszczenie akustyczne” są 

związane z codziennym życiem mieszkańców. 
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6 CHARAKTERYSTYKA USTALEŃ PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO 

6.1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządzony jest na podstawie studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Linia. Jest to dokument określający politykę 

przestrzenną gminy, która jest realizowana na podstawie instrumentów planistycznych, do których należy między 

innymi plan miejscowy. 

 Dla analizowanego terenu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Linia wskazuje się granice udokumentowanych złóż kopalin. 

Sąsiedztwo obszaru opracowania – od strony północnej oraz w dalszej odległości od story wschodniej 

również stanowią tereny udokumentowanych złóż kruszyw oraz istniejących i projektowanych terenów 

górniczych. 

Rysunek 6 Obszar opracowania na tle zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Linia w rejonie 
wsi Linia (Z4 – 2018) 

 
 

 

 

6.2 Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadza jedną funkcję terenu: PG – 

obszary i tereny górnicze. 

Dla terenu tego dopuszcza się lokalizowanie obiektów budowlanych związanych z eksploatacją złoża, sieci 

i obiektów infrastruktury technicznej. wskaźnik powierzchni zabudowy ustalony został na maksymalnie 5%, 

a udział powierzchni biologicznie czynnej określono jako dowolny. 

  

Wybrane ustalenia istotne dla prognozy oddziaływania na środowisko: 
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 projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla 

środowiska wodno-gruntowego. Należy zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne 

i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym powodowanym przez dopuszczoną 

funkcję. 

 władający terenem winien uzyskać koncesję na wydobywanie kopalin ze złoża. 

 należy podjąć wszelkie działania zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu eksploatacji złoża na 

zmiany poziomu wód gruntowych i powierzchniowych. 

 przy realizacji ustaleń planu miejscowego należy zapewnić ochronę siedlisk i stanowisk ochrony gatunków, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony gatunkowej dziko występujących: roślin, 

zwierząt i grzybów objętych ochroną. 

 należy stosować odpowiednie środki zabezpieczające teren przed osuwaniem się mas ziemnych. 

 na obszarze objętym planem ustala się: 

 zakaz gromadzenia, segregacji oraz usuwania odpadów; 

 zasięg uciążliwości dla środowiska działalności gospodarczej, prowadzonej na danym terenie, winien być 

bezwzględnie ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajdujące się 

w nim pomieszczenia na pobyt stały ludzi, winny być wyposażone w środki techniczne ochrony przed 

tymi uciążliwościami. 

 teren wyrobiska należy odpowiednio oznakować tablicami informującymi o robotach górniczych. 

 ochrona zasobów złoża powinna polegać na racjonalnym wyeksploatowaniu warstwy złożowej. 

 należy gromadzić nadkład w postaci gleby, masy skalne (gliniaste przerosty złożowe) w celu wykorzystania 

w procesie rekultywacji. 

 w celu zabezpieczenia przed erozją należy wykonać prace takie jak złagodzenie nachylenia skarp i ich 

zabezpieczenie przez obsianie mieszankami traw, ewentualnie wykonanie faszyny. 

 dopuszcza się lokalizację dróg technologicznych oraz dróg transportu kruszywa na terenach eksploatacji 

kruszywa oraz placów manewrowych i składowych. 

 należy wyznaczyć pasy ochronne złoża zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 planowane obiekty o wysokości równej i wyższej od 50 m nad poziomem terenu należy zgłosić do 

Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę 

 część terenu, oznaczona na rysunku planu, znajduje się w granicach terenu górniczego „Linia III”, 

obowiązują przepisy odrębne, 

 na części terenu znajduje się udokumentowane złoże kruszyw naturalnych „Linia III” oznaczone na rysunku 

planu, 

 na terenie znajduje się udokumentowane złoże kruszyw naturalnych „Linia IV” oznaczone na rysunku planu, 

 obszar wyrobiska należy odpowiednio oznakować tablicami informującymi o robotach górniczych, 

 ochrona zasobów złoża powinna polegać na racjonalnym wyeksploatowaniu warstwy złożowej, 

 należy gromadzić nakład w postaci gleby, masy skalne (gliniaste przerosty złożowe) w celu wykorzystania 

w procesie rekultywacji, 
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 w celu zabezpieczenia przed erozją należy wykonać prace takie jak złagodzenie nachylenia skarp i ich 

zabezpieczenie przez obsianie mieszankami traw, ewentualnie wykonanie faszyny, 

 należy wyznaczyć pasy ochronne złoża zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 dopuszcza się lokalizację dróg technologicznych oraz dróg transportu kruszywa na terenach eksploatacji 

kruszywa oraz placów manewrowych i składowych; 

Zasady lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej: 

 w zakresie zaopatrzenia w wodę: z sieci wodociągowej z własnego ujęcia wody, dopuszcza się inne 

rozwiązania indywidualne. 

 w zakresie odprowadzenia ścieków: do szczelnego zbiornika na ścieki, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

wyklucza się zrzut ścieków komunalnych, przemysłowych, technicznych i innych do gruntu i wód 

powierzchniowych, dopuszcza się przenośne toalety. 

 w zakresie odprowadzenia wód deszczowych: z dachów obiektów budowlanych i terenów utwardzonych do 

gruntu zgodnie z przepisami odrębnymi, zakazuje się powierzchniowego odprowadzania wód deszczowych 

i roztopowych poza granice nieruchomości, należy stosować rozwiązania techniczne, technologiczne 

i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej; 

 w zakresie zaopatrzenia w gaz: nie dotyczy. 

 w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego 

napięcia, dopuszcza się budowę nowych stacji transformatorowych nie wyznaczonych w planie. 

 w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną: indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciepło ze źródeł 

nieemisyjnych lub niskoemisyjnych. 

 w zakresie unieszkodliwiania odpadów stałych: obowiązuje wywóz na składowisko odpadów za 

pośrednictwem specjalistycznych jednostek, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, obowiązuje 

wywóz na składowisko odpadów za pośrednictwem specjalistycznych jednostek, gospodarka odpadami 

musi być zgodna z ustawą o odpadach i prawem miejscowym. 

7 PRZEWIDYWANE SKUTKI DLA ŚRODOWISKA I JEGO KOMPONENTÓW WYNIKAJĄCE 

Z PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA  

7.1 Tereny eksploatacji kruszywa naturalnego 

Projektowana eksploatacja złóż kruszyw naturalnych na analizowanym obszarze w Linii znacząco zmieni 

walory krajobrazowe obszaru, maksymalnie zintensyfikuje przekształcenia powierzchni ziemi, stanowiącej dotąd 

tereny rolne. Potencjał środowiskowy tego terenu zostanie zakłócony i ograniczony (obszar opracowania 

charakteryzuje się przeciętnymi i niskimi walorami ekologicznymi i krajobrazowymi związanymi z położeniem na 

terenach rolnych, agrocenozach, poza cennymi siedliskami fauny flory, w sąsiedztwie istniejącego wyrobiska). 

Eksploatacja złoża będzie prowadzona metodą odkrywkową, co będzie generowało powstanie źródeł hałasu, 

pylenia, zanieczyszczeń powietrza. Wskazane skutki są jednak odwracalne, ponieważ po likwidacji zakładu 

górniczego (którego lokalizacja i granice powinny zostać okres one w dokumentacji złoża) zostanie 

przeprowadzona rekultywacja, która powinna doprowadzić środowisko do stanu zbliżonego do pierwotnego. 
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Kierunek rekultywacji zostanie określony w dokumentacji szczegółowej dla zakładu górniczego oraz w warunkach 

rekultywacji. Zgodnie z ustaleniami planu miejscowego wydobycie kruszywa będzie przekraczać powierzchnię 2 

ha, a co za tym idzie stanowi to przedsięwzięcie mogąco potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – 

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 9.11.2010 r. z późn. zm. W granicach planu oprócz znacznych 

przekształceń struktury gruntu i rzeźby terenu nastąpić może ponadto częściowe pokrycie gruntu materiałami 

nieprzepuszczalnymi, nastąpi również likwidacja pokrywy glebowej oraz ubytek terenów biologicznie czynnych. 

Potencjalne niebezpieczeństwo będzie w mniejszym stopniu dotyczyło zanieczyszczenia wód gruntowych oraz 

hipotetycznie może wpływać na zasoby wód podzielnych w ramach GZWP. 

Ochrona przed niekorzystnym wpływem terenów działalności górniczej powinna być ponadto zapewniona 

poprzez wyznaczenie pasów ochronnych przy granicach działek – szczególnie w sąsiedztwie dróg i lasów. 

Rysunek 7 Obszar opracowania w rejonie Linii na tle ortofotomapy 

 

Źródło: linia.e-mapa.net 

 

Tab.1 Oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska 

RODZAJ 
ODDZIAŁYWANIA 

SPOSÓB ODDZIAŁYWANIA I ZAGROŻENIA 

powierzchnia ziemi 
(rzeźba terenu) i gleby 

- Na etapie budowy oddziaływania będą bezpośrednie, krótkoterminowe 
i nieodwracalne. 

- Na etapie eksploatacji oddziaływania będą bezpośrednie, stałe o wysokim stopniu 
oddziaływania. 

Przekształcenia warstwy litosfery w wyniku realizacji ustaleń planu reprezentowane 
będą przez: 

 znaczne, nieodwracalne w okresie długoterminowym lub stałe zmiany lokalnego 
ukształtowania terenu w wyniku robót ziemnych związanych z przygotowaniem 
terenu do eksploatacji jak i samej eksploatacji (teren może zostać obniżony nawet 
o kilkanaście metrów); 

 potencjalnie znaczące przekształcenia w przypowierzchniowych strukturach 
geologicznych w związku z robotami ziemnymi (wykopy oraz możliwe przerwanie 
ciągłości warstw wodonośnych, co określi szczegółowa dokumentacja dla złoża); 

 likwidację pokrywy glebowej w miejscach prowadzonej eksploatacji; 

 wprowadzenie ryzyka osuwania się mas ziemnych oraz zwiększenie procesu 
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RODZAJ 
ODDZIAŁYWANIA 

SPOSÓB ODDZIAŁYWANIA I ZAGROŻENIA 

erozji ziemi (wodnej i wietrznej). 
Prognozowane przekształcenia środowiska w przypadku tego typu inwestycji są 
nieuniknione, długoterminowe, często nieodwracalne (nawet w wyniku rekultywacji). 
Zmiany te będą znaczące (zniszczenie ekosystemu, istniejącego ukształtowania 
terenu). Ze względu na realizację przedsięwzięcia na terenie rolnym, mało atrakcyjnym 
i nieprzydatnym do rozwoju gospodarki rolnej odziaływania na powierzchnię ziemi, 
gleby nie powinny być znacząco negatywne. Zebrane masy ziemi powinny zostać 
wykorzystane do umacniania skarp wyrobiska lub do późniejszej rekultywacji. Skarpy 
poeksploatacyjne powinny mieć nachylenie nieprzekraczające 300. Po zakończeniu 
działalności zakładu górniczego teren powinien zostać zrekultywowany zgodnie z 
przepisami odrębnymi. 

wody powierzchniowe 
i podziemne 

- Na etapie budowy oddziaływania będą pośrednie, krótkoterminowe, 
nieodwracalne i o niewielkim stopniu oddziaływania. 

- Na etapie eksploatacji oddziaływania będą pośrednie, długoterminowe 
i niewielkim stopniu oddziaływania. 

Obszar objęty opracowaniem położony jest w bezpiecznej odległości od wód 
powierzchniowych (min. 1,5 km), ale częściowo w granicach zasięgu zbiorników wód 
podziemnych „Maszewo”. Ocenia się, że realizacja zasad określonych projektem planu 
miejscowego nie będzie miała negatywnego wpływu na te komponenty środowiska 
przyrodniczego, w tym przed wszystkim wód powierzchniowych. Prognozuje się, że 
zagrożenie dla zbiorników wód podziemnych również nie jest znaczące, ze względu na 
dużą głębokość zalegania wód o istotnym znaczeniu dla GZWP. W najbliższym 
sąsiedztwie obszaru nie występują również inne małe zbiorniki wodne, rowy 
melioracyjne i cieki, które mogłaby być zagrożone poprzez projektowane 
zainwestowanie. 
Realizacja przedsięwzięcia nie powinna doprowadzić do zmian stosunków wodnych, 
chociaż eksploatacja może być prowadzona również w warstwie mokrej (porównując 
rejon opracowania do sąsiednich wyrobisk uwzględniając głębokość zwierciadła wody 
w rejonie opracowania oraz dokumentacje dla złóż sąsiednich). Przed podjęciem prac 
górniczych, na etapie opracowania dokumentacji złoża, powinien zostać zbadany 
ewentualny wpływ projektowanej inwestycji na zmianę stosunków wodnych. 
W planie miejscowym zostały również zawarte ustalenia dotyczące zagospodarowania 
wód opadowych i roztopowych, np. poprzez infiltrację powierzchniową na teren własnej 
działki, a w przypadku terenów utwardzonych o nieprzepuszczalnej warstwie, służących 
obsłudze komunikacji oczyszczanie powinno odbywać się zgodnie z przepisami 
odrębnymi z obowiązkiem podczyszczania. Wody opadowe mogą być gromadzone 
w dołach chłonnych, a woda z nich może być wykorzystana w procesach wydobycia. 
Prace eksploatacyjne prowadzone winny być sprzętem sprawnym technicznie, który 
będzie zapewniał ochronę przed zanieczyszczeniami. Segregacja odpadów i ich 
utylizacja - zgodnie z przepisami odrębnymi. Sposób postępowania z odpadami 
regulują przepisy szczególne programy gospodarki odpadami właściwe terenowo. 
Przestrzeganie tych przepisów zapewni minimalizację oddziaływań na środowisko. 

krajobraz 
Lokalizacja zakładu górniczego spowoduje dalszą silną intensyfikację antropizacji 
krajobrazu, ponieważ zainwestowaniu podlegać będzie teren dotąd niezainwestowany 
– rolny, otoczony innymi kompleksami leśnymi, czyli o względnie naturalnych 
wartościach krajobrazowych, ale również innymi terenami i obszarami górniczymi. 
Okolica analizowanego terenu uległa dotąd znaczącej antropizacji, dlatego też zmiany 
fizjonomii krajobrazu nie będą jednak na tyle znaczące, jak w przypadku terenów na 
których dotąd nie było żadnego zainwestowania. Walory krajobrazowe – istniejące, ale 
o przeciętnych walorach, zostaną utracone, jednak jednocześnie ze względu na pewną 
odległość od rejonów przebywania ludzi i ważniejszych szlaków komunikacyjnych 
wgląd w krajobraz generalnie nie powinien się znacząco zmienić. Walory krajobrazowe 
po likwidacji i zaprzestaniu eksploatacji zostaną przywrócone do stanu możliwie 
bliskiemu temu sprzed realizacji przedsięwzięcia – ustawowy obowiązek rekultywacji, 
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być może w kierunku leśnym (jak tereny w sąsiedztwie). 

zwierzęta 
- Na etapie budowy oddziaływania będą bezpośrednie, krótkoterminowe, 

w większości nieodwracalne. 

- Na etapie eksploatacji oddziaływania będą bezpośrednie, stałe, o średnim stopniu 
oddziaływania. 

Realizacja ustaleń dokumentu planistycznego nie powinna spowodować utraty 
istotnych siedlisk zwierząt (nie stwierdzono ich powszechnego występowania na tym 
etapie oceny oddziaływania na środowisko, w szczególności dotyczy to siedlisk 
gatunków chronionych) oraz nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania 
na zwierzęta, w tym gatunki chronione na podstawie właściwych przepisów odrębnych. 
Zainwestowanie pod eksploatację kopalin może spowodować zmniejszenie przestrzeni 
życiowej pospolitych gatunków zwierząt wykorzystujących do żerowania i bytowania 
agrocenozy oraz niewielkie fragmenty lasów oraz stref ekotonowych rolno – leśnych – 
w sąsiedztwie.  
Największe zmiany wystąpią w faunie glebowej, która utraci swoje siedliska. Zwierzęta 
zmuszone będą znaleźć inne miejsca żerowania i bytowania, które są jednak dostępne 
w okolicy, która posiada bardzo zbliżone warunki siedliskowe. Również większość 
innych gatunków fauny (głowie małych ssaków, owadów, ptaków) również będą 
zmuszone zmienić swoje miejsca żerowania i bytowania. 
Prawdopodobne jest wystąpienie synantropizacji fauny, zwłaszcza pospolitych 
gatunków i drobnych gryzoni. Projektowane zainwestowanie – generalnie zimniejszy 
różnorodność biologiczną świata zwierząt. Po przeprowadzeniu rekultywacji przestrzeń 
życiowa i migracyjna dla zwierząt zostanie przywrócona. Z drugiej strony nowa 
inwestycja może doprowadzić do rozwoju nowych siedlisk i miejsc żerowania i 
bytowania gatunków zwierząt, których przestrzenią życiową są wyrobiska kopalniane. 

rośliny 
- Na etapie budowy oddziaływania będą bezpośrednie, krótkoterminowe, 

w większości nieodwracalne. 

- Na etapie eksploatacji oddziaływania będą pośrednie, stałe, o małym stopniu 
oddziaływania. 

Główne przekształcenia środowiska przyrodniczego powstałe w wyniku lokalizacji 
zakładu górniczego reprezentowane będą przez zmiany aktualnego użytkowania 
gruntów, w tym zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnych – przede wszystkim 
rolnych o niskim potencjale agroekologicznym. Inwestycja w zakresie wydobycia 
kruszywa naturalnego może wprowadzić niekorzystne zmiany środowiska biotycznego, 
ale również zostaną stworzone warunki do ekspansji innych zbiorowisk roślinności – 
głównie ruderalnej oraz siedli roślin typowych np. dla muraw piaskowych – co może być 
już zauważalne w sąsiedztwie, na terenach objętych eksploatacją. Po rekultywacji 
wyrobiska przewiduje się naturalną, wtórną sukcesję analizowanego terenu w kierunku 
zgodnym z przyszłą dokumentacją dla złoża. 

powietrze 
atmosferyczne i klimat 

- Na etapie budowy oddziaływania będą bezpośrednie, krótkoterminowe, 
odwracalne, nieznaczące i ograniczone do terenów przeznaczonych pod 
zainwestowanie i bezpośrednio w jego otoczeniu. 

- Na etapie eksploatacji oddziaływania będą bezpośrednie jak i pośrednie, stałe lub 
długookresowe, o niskim stopniu oddziaływania. 

Zainwestowanie tego obszaru spowoduje wzrost zanieczyszczenia powietrza (głównie 
CO2, NO2, oleiny, dioksyny, w mniejszym stopniu WWA) - w wyniku pracy sprzętu 
ciężkiego wydobywczego (koparki) i transportu wydobywanego kruszywa (spaliny, 
pylenie), a także w trakcie prac ziemnych i górniczych (pylenie z powierzchni terenu 
pozbawionej roślinności, z wyrobiska, ze składowania mas ziemnych). Oddziaływania 
związane z pogorszeniem stanu powietrza atmosferycznego były dotąd w rejonie 
opracowania dostrzegalne.  
Ocenia się generalnie, że wpływ przedsięwzięcia na warunki aerosanitarne nie będzie 
znaczący i nie powinien wpłynąć na ich jakość, ale nastąpi intensyfikacja tych 
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oddziaływań. Zmniejszenie ich można osiągnąć przez zabezpieczenie mas ziemnych, 
które będą składowane, co przyczyni się również do zmniejszenia utraty ich wartości 
podczas prac rekultywacyjnych. Pewnym utrudnianiem i oddziaływaniem może być 
okresowe zanieczyszczenie powietrza wywołane transeptem urobku z kopalni poprzez 
ciągi komunikacyjne prowadzące przez tereny zabudowy lub w ich bezpośrednim 
sąsiedztwie (głównie we wsi Linia). Klimat – nie przewiduje się znaczącego wpływu. 

różnorodność 
biologiczna 

Analizując prognozowane oddziaływanie projektowanej funkcji terenu na poszczególne 
elementy środowiska należy stwierdzić, że różnorodność biologiczna ulegnie dalszemu 
zubożeniu a na pewno przeobrażeniu. Utracone zostaną gatunki i siedliska 
przyrodnicze dotąd tu występujące – związane ze środowiskiem rolnym, leśnym – na 
fragmencie ale i strefy ekotonowej polno - leśnej. Większość występujących tu 
gatunków zwierząt zostanie zmuszona do migracji lub zmiany miejsca bytowania i 
żerowania – na tereny sąsiednie o podobnych do pierwotnych warunkach 
fizjograficznych (w tym również leśnych). Wprowadzona zostanie nowa roślinność w 
tym ruderalna, w której bytować mogą inne, nowe gatunki (drobne ssaki, ptaki, owady, 
edafon). Na podstawie dostępnych danych, obecnie nie wskazuje się możliwości 
powszechnego występowania roślin chronionych na podstawie przepisów odrębnych, 
jednak nie jest wykluczone występowanie chronionych gatunków w siedliskach leśnych 
– ale typowych, powszechnych dla ekosystemów leśnych Pojezierza Kaszubskiego – 
poza granicami obszaru opracowania. Po zakończeniu inwestycji i likwidacji zakładu 
górniczego pierwotny ekosystem, w wyniku rekultywacji, powinien wrócić do stanu 
zbliżonego do naturalnego. Poza tym wskazuje się wprowadzenie odpowiednich 
zapisów w przyszłym planie miejscowym, które maksymalnie pozwolą na zachowanie 
istniejącej struktury przyrodniczej oraz nie doprowadzą generalnie do wyraźnego 
zubożenia różnorodności biologicznej.  

klimat akustyczny 
Na etapie inwestycyjnym i realizacyjnym odczuwalny będzie okresowy, 
krótkoterminowy, bezpośredni wzrost natężenia hałasu, związany z pracą sprzętu 
wydobywczego i transportem urobku. Wzrost emisji hałasu może być odczuwalny ze 
względu na brak innych emitorów hałasu w rejonie opracowania. Oddziaływania te 
będą krótkotrwałe, ograniczone czasowo i przestrzennie, ale mogą pojawić się 
w północnej i zachodniej części wsi Linia – rejon zabudowy mieszkaniowej i 
zagrodowej. 
W trakcie eksploatacji i działalności zakładu górniczego należy stosować tzw. bierną 
ochronę przed hałasem poprzez ograniczenie czasu pracy najbardziej hałaśliwych 
urządzeń w ciągu doby, z wykluczeniem pracy podczas godzin nocnych. 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku reguluje Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 1 października 2012 r. (Dz. U. z 2014r., poz. 112).  

dobra kultury Nie przewiduje się oddziaływań na dobra kultury w rejonie opracowania.  

zdrowie i życie ludzi W wyniku lokalizacji terenu eksploatacji nie przewiduje się powstania istotnych 
zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi. Wydobycie powinno odbywać się zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. Zagospodarowanie terenu nie wprowadza 
trwałych zagrożeń – chociaż w przypadku niewłaściwego prowadzenia prac może 
istnieć potencjalne zagrożenie dla użytkowników terenu. 
Zasady działalności górniczej oraz problemy ochrony środowiska i oddziaływanie na 
zdrowie ludzi zawarte będzie w projekcie zagospodarowania złoża oraz 
w uproszczonym planie ruchu kopalni. Można założyć, że wzrost liczby użytkowników 
terenu, wzrost intensywności zainwestowania spowodują zawsze: 

 pogorszenie stanu higieny atmosfery i klimatu akustycznego, 

 zmniejszenie terenów biologicznie czynnych, 

 zmiany rzeźby terenu, w tym możliwość powstania zagrożeń osuwiskowych. 
Wymienione oddziaływania nie powinny jednak doprowadzić do przekroczenia 
dopuszczalnych norm dla poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego ani 
zagrożeń dla zdrowia i życia ludności. Powinno również ograniczyć się możliwość 
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lokalizacji instalacji, które stanowią źródło potencjalnych poważnych awarii. 
Obszar opracowania zlokalizowany jest poza terenami o silnej penetracji i presji 
turystycznej. Najbliższe sąsiedztwo nie stanowi atrakcyjnych miejsc wypoczynkowych. 
Nie prognozuje się zatem wpływu planowanego przedsięwzięcia na zwiększenie lub 
zmiany presji turystycznej jak również na znaczące obniżenie walorów krajoznawczych 
istotnych dla odwiedzających. 

7.2 Budowa i modernizacja dróg i infrastruktury technicznej 

Projekt planu miejscowego nie przewiduje budowy nowych ciągów komunikacyjnych oraz magistralnych 

sieci uzbrojenia terenu. Ewentualne prace budowlane związane z infrastrukturą techniczną i ciągami 

komunikacyjnymi sprowadzać się będą do budowy dojazdu do terenu objętego ustaleniami panu z istniejących 

ciągów komunikacyjnych oraz organizacji układu komunikacyjnego w granicach tych obszarów, a także 

doprowadzenia i przyłączenia wody, energii elektrycznej, ew. kanalizacji oraz innych sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej niezbędnych do funkcjonowania zabudowy związanej z działalnością zakładu 

górniczego. Inwestycje te będą prowadzone na obszarze silnie przekształconym, w związku z czym nie 

przewiduje się powstania nowych oddziaływań na środowisko przyrodnicze lub odmiennych niż te, które zostały 

wskazane w rozdz. 7.1. 

7.3 Prognozowany wpływ na obszary chronione 

 Obszar opracowania zlokalizowany jest poza granicami prawnych form ochrony przyrody. Otulina 

Kaszubskiego Parku Krajobrazowego przebiega ok. 0,5 km na południe od granic opracowania.  

  Otulina Parku została wyznaczona w celu ograniczenia i ochrony przed zewnętrznymi zagrożeniami, 

wynikającymi z działalności człowieka. Generalnie ocenia się, że wskazane potencjalne oddziaływania (opisane 

w rozdz. 7.1) pozostaną bez wpływu na cały obszar Kaszubskiego Parku Krajobrazowego wraz z otuliną i będą 

one miały charakter lokalny, jak również odwracalny. Nie wskazuje się negatywnych oddziaływań związanych 

z zanieczyszczeniem wód powierzchniowych, gruntowych i podziemnych ściekami komunalnymi, jak również nie 

prognozuje się by realizacja zainwestowania spowodowała znaczące zwiększanie ilości odpadów i poboru wody. 

8 ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU OGRANICZANIE NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA NA 

ŚRODOWISKO PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO 

 
W projekcie planu miejscowego zawarto ustalenia, które mają na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych 

oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu (przytoczone 

w rozdz. 6.2 niniejszej prognozy) oraz w opisie oddziaływań w rozdz. 7. Ponadto proponuje się zastosowanie 

kolejnych propozycji rozwiązań, dzięki którym ograniczy się potencjalne oddziaływania na środowisko): 

 konieczność zapewnienia właściwego klimatu akustycznego w budynkach z pomieszczeniami 

przeznaczonymi na stały pobyt ludzi i zwierząt, zgodnie z przepisami odrębnymi – dotyczy najbliższej 

zabudowy w rejonie wsi Linia (w odległości ok. 0,3 km na południowy – wschód – zwarta zabudowa wsi, 

0,1 km na zachód pojedyncze zabudowania), 
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 ochronę siedlisk i stanowisk chronionych gatunków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

dotyczącymi ochrony gatunkowej (jeśli zostaną stwierdzone na etapie przygotowania i realizacji 

inwestycji): dziko występujących roślin objętych ochroną, dziko występujących zwierząt objętych ochroną, 

dziko występujących grzybów objętych ochroną, 

 dla całego obszaru należy przyjąć poziom hałasu w środowisku jak w przepisach odrębnych. 

W przypadku wystąpienia przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska, na terenach 

wymagających ochrony akustycznej ustala się zastosowanie środków ograniczających hałas, co najmniej 

do poziomów dopuszczalnych np. poprzez nasadzenie pasa zieleni o charakterze izolacyjnym, 

 w celu uniknięcia erozji wodnej i wietrznej gleb należy ziemię odkrytą, zagospodarować roślinnością 

zielną. Jeśli natomiast konieczna jest już zabudowa danego fragmentu gruntu to należałoby najpierw 

zdjąć wierzchnią warstwę tej gleby i ponownie ją wykorzystać przy założeniach trawnikowych i innych 

założeniach roślinności dekoracyjnej, 

 ograniczyć do minimum wielkość wykopów i nasypów, które prowadzą do zmian naturalnego 

ukształtowania terenu – a nie są związane bezpośrednio z pracami górniczymi, 

 przed rozpoczęciem prac obszar górniczy należy zabezpieczyć przed wtargnięciem zwierzyny oraz 

zabezpieczyć teren robót przed przedostawaniem się drobnej fauny (drobnych ssaków, płazów i gadów), 

 obszar objęty opracowanie należy przygotować pod wydobycie kruszywa poza sezonem lęgowym 

(w szczególności dotyczy istniejących drzew i użytków leśnych), 

 zmiana stosunków wodnych nie może negatywnie oddziaływać na tereny sąsiednie, a sposób 

odprowadzenia wód opadowych winien uwzględniać uwarunkowania terenów sąsiednich i nie może 

powodować na nich szkód, 

 rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych winna następować sukcesywnie z postępem eksploatacji 

złoża. 

9 CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, 

WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO 

DOKUMENTU, ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY 

UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU 

9.1 Poziom międzynarodowy i krajowy 

 Priorytety Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska do roku formułuje VII Program Działań Wspólnoty 

w zakresie środowiska (Decyzja Nr 1386/2013/UE Parlamentu Europejskiego z dn. 20 listopada 2013 r., ustanawiająca 

ogólny unijny program „Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety”. Jego realizacja ma na celu 

zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego oraz ogólną poprawę 

środowiska i jakości życia. Będzie realizowany poprzez 9 celów priorytetowych w zakresie miedzy innymi: ochrony, 

zachowanie i poprawa kapitału naturalnego, zielonej i konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej, ochrony przed 

presjami i zagrożeniami dla zdrowia i dobrostanu, wpierania zrównoważonych miast i zabezpieczeniu inwestycji 

ekologicznych, uwzględniania w działaniach spójnej polityki środowiskowej, podejmowania wyzwań dotyczących 
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środowiska i klimatu. Program wspiera proces włączania problemów ochrony środowiska we wszystkie polityki 

i działania Wspólnoty w celu zmniejszenia nacisków na środowisko naturalne pochodzących z rożnych źródeł. 

Ponadto, w celu ochrony klimatu oraz zrównoważonego wykorzystania energii zadania w skali europejskiej zwarto 

w dokumencie pt.:”Strategia Europa 2020”. Określił on ograniczenie emisji gazów i pyłów, wzrost udziału energii 

odnawialnej i efektywności energetycznej.  

 Przyjęta w 1997 roku Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej zapewnia ochronę środowiska człowieka, 

kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Zasadę tę uwzględnia Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. 

Polska 2030, która opisuje najważniejsi działania na rzecz ochrony środowiska i przyrody w celach 7, 8 i 9. 

Dokumentami strategicznymi, które są implementowane na poziom lokalny (w tym na założenia planowania 

przestrzennego gminie) jest ponadto między innymi: Strategia „Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko”, 

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012 – 2020, Polityka energetyczna Polski 

do 2030 r., Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywa do roku 2030), programy 

operacyjne UE,  

 Wymienione dokumenty strategiczne uwzględniają zobowiązania i cele ochrony środowiska przyjęte 

w ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską konwencjach międzynarodowych, jak: 

 Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, Berno (1979); 

 Konwencja Ramsarska o obszarach wodno-błotnych, mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako 

środowisko życiowe ptactwa wodnego (1975), ze zmianami wprowadzonymi w Paryżu (1982) i Reginie 

(1987); 

 Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Rio de Janeiro (1992); 

 Konwencja Helsińska o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (1992); 

 Konwencja o różnorodności biologicznej z Rio de Janeiro (1992); 

 Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Kioto, wraz z Protokołem (1997). 

Obok wyżej wymienionych, ważne cele ekologiczne zapisane zostały w:  

 innych dokumentach międzynarodowych: 

 Europejska Konwencja krajobrazowa; 

 Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich. 

 dokumentach UE: 

 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej; 

 Agenda 21. 

9.2 Poziom regionalny i lokalny 

Program Ochrony Środowiska dla powiatu wejherowskiego został opracowany w trybie i na zasadach 

określonych w przepisach o ochronie środowiska i obejmuje poszczególne komponenty środowiska 

zlokalizowane na obszarze powiatu. Został sporządzony na lata 2004 – 2011 i podlega aktualizacji. 
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Biorąc pod uwagę przeprowadzoną analizę stanu środowiska oraz ocenę zagrożeń i możliwości rozwoju 

gospodarczego powiatu, jako cel nadrzędny polityki ekologicznej powiatu przyjęto realizację wizji określonej 

przez strategię rozwoju gospodarczego powiatu wejherowskiego. 

Cel ten jest zgodny z celami generalnymi sformułowanym w dokumentach wyższego rzędu na stopniu 

wojewódzkim i krajowym.  

Dokumentem implementującym założenia powyższych strategii jest „Aktualizacja programu ochrony środowiska 

dla gminy Linia na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 - 2019”, którego celem nadrzędnym jest 

„prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju w dziedzinach związanych z ochroną środowiska gwarantujące 

poprawę stanu środowiska ora jakości życia mieszkańców gminy”. 

Zakres podstawowych działań na rzecz ochrony komponentów środowiska gminy został określony w oparciu 

o cele średniookresowe: 

 poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego; 

 ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody; 

 zagadnienia systemowe. 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi dokument planistyczny o lokalnym znaczeniu. Przy 

sporządzaniu projektu planu miejscowego miały zastosowanie m.in. cele ochrony środowiska ustanowione na 

szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu. 

10 ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI 

PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE OBSZARÓW 

PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE Z TYT. USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY 

W zagospodarowaniu analizowanych terenów należy mieć na uwadze przed wszystkim oddziaływania 

związane z klimatem akustycznym, intensyfikacją zanieczyszczenia powietrza, pylenia na tereny sąsiednie. 

Generalnie, wśród występujących obecnie zagrożeń na terenach zurbanizowanych, zabudowanych, rolnych 

i leśnych (w granicach opracowania i w jego sąsiedztwie) za najistotniejsze należy uznać następujące: 

 odprowadzanie ścieków do rowów i zagłębień terenowych z obiektów nieposiadających zbiorników 

bezodpływowych, stosowanie nawozów na terenach rolnych, 

 „dzikie” składowiska odpadów, 

 pylenie, hałas, zanieczyszczenie powietrza związane z eksploatacją kruszywa naturalnego z istniejących 

wyrobisk w sąsiedztwie miejscowości Linia.  

Realizacja ustaleń określonych w projekcie planu miejscowego wprowadzi do środowiska pewne zmiany 

– nie będą one jednak nowymi, dotąd niedostrzegalnymi w rejonie opracowania. Może nastąpić ich intensyfikacja 

(przez co możliwe jest wystąpienie oddziaływań skumulowanych). Prawidłowa i rzetelna realizacja zapisów planu 

miejscowego dla tego obszaru powinna jednak choć w niewielkim ograniczyć potencjalne niekorzystne zmiany 

w środowisku przyrodniczym rejonu opracowania. 
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11 POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU UCHWALENIA PROJEKTU 

PLANU MIEJSCOWEGO ORAZ PROPOZYCJE METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI JEGO 

USTALEŃ  

 W przypadku braku uchwalenia planu miejscowego nie nastąpią zmiany w strukturze przyrodniczej 

obszaru. Zainwestowanie terenu w kierunku eksploatacji kruszywa naturalnego nie będzie możliwe w oparciu 

o obowiązujące akty prawa miejscowego lub decyzje administracyjne. Dla obszaru nie obowiązuje obecnie plan 

miejscowy, ale w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określone zostały 

granice złóż kopalin. Teoretycznie, brak przesądzenia planistycznego dla analizowanych działek może przyczynić 

się do nielegalnego prowadzenia wydobycia kruszywa naturalnego z narażeniem zasad ochrony środowiska 

i bezpieczeństwa ludzi oraz prawa górniczego i geologicznego.  

Zgodnie z art. 7 ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 roku podejmowanie działalności 

górniczej możliwe jest tylko wówczas, jeżeli nie naruszy ona przeznaczenia nieruchomości określonego w mpzp 

lub studium. W przypadku przedmiotowej inwestycji sporządzenie planu miejscowego może być warunkiem 

uzyskania koncesji na wydobycie. W związku z tym można ocenić, że w przypadku braku planu miejscowego 

i dalej koncesji, eksploatacja kruszywa na tym terenie nie będzie możliwa legalnie. Po likwidacji działalności 

zakładu górniczego, zgodnie z ww. ustawą, należy przeprowadzić rekultywację i zagospodarować teren. Nadzór 

nad tymi działaniami sprawuje nadzór górniczy oraz starosta powiatu, który wydaje stosowną decyzję.  

Zgodnie z art. 25 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. oraz w celu uniknięcia 

powielania monitorowania w myśl zasady Dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów 

i programów na środowisko, wpływ ustaleń projektu planu miejscowego na środowisko przyrodnicze w zakresie: 

jakości poszczególnych elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska, obszarach 

występowania przekroczeń, występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych i przyczynach tych 

zmian kontrolowany będzie w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Wyniki prowadzonego 

monitoringu prezentowane będą corocznie w raportach o stanie środowiska, wydawanych w formie 

ogólnodostępnej publikacji. Źródłami danych w tym zakresie mogą też być: Wojewódzka Baza Danych 

(prowadzona przez Marszałka Województwa), źródła administracyjne wynikające z obowiązków 

sprawozdawczych lub zapisów ustawowych (decyzje, zezwolenia, pozwolenia) czy badania statystyczne 

Głównego Urzędu Statystycznego. 

Za najistotniejsze z punktu widzenia celów ochrony środowiska, należy uznać monitoring polegający na: 

 kontroli stanu jakości wód podziemnych (szczególnie ze względu na lokalizację w granicach GZWP nr 

114); 

 obserwacji stanu technicznego infrastruktury, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń i instalacji 

służących eksploatacji kruszyw; 

 pomiarów emisji hałasu, drgań na terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej w okolicy;  

 pomiar emisji niskiej i stanu zapylenia powietrza w rejonie opracowania. 
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W zakresie realizacji przestrzegania ustaleń planu miejscowego powinny być okresowe przeglądy 

zainwestowania obszaru i realizacji jego ustaleń, wykonywane przez administrację samorządową na potrzeby 

oceny prowadzonej polityki przestrzennej. 

12 ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNE NA ŚRODOWISKO 

Realizacja ustaleń planu miejscowego nie powoduje skutków środowiskowych, których charakter mógłby 

posiadać znaczenie transgraniczne. Skala zagospodarowania zaproponowana w dokumencie ma charakter 

lokalny.  

13 CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH ZAWARTYCH W PROJEKTOWANYM 

DOKUMENCIE WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU ORAZ OPIS METOD DOKONYWANIA 

OCENY PROWADZĄCEJ DO TEGO WYBORU, W TYM TAKŻE WSKAZANIA NAPOTKANYCH 

TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ 

WIEDZY 

Na etapie sporządzania projektu planu, ze względu na zasięg przestrzenny inwestycji, charakter inwestycji 

i projektowane funkcje nie było konieczności i możliwości rozważania wielu różnych wariantów rozwiązań 

wewnętrznych, alternatywnych. Zespół urbanistyczny i środowiskowy konsultowały ze sobą wprowadzone zapisy 

i ustalenia. Wobec czego propozycje innego brzmienia niektórych zapisów niż w analizowanych projektach – 

„zapisy alternatywne” - przekazywane były bezpośrednio zespołowi projektowemu i w związku z tym nie zostały 

ujęte w niniejszym opracowaniu. 

14 PODSUMOWANIE – STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Podstawą prawną opracowania prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Linia, obejmującego 

fragment wsi Linia dla działki nr 23/16 jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

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

środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 630).  

Na wstępie opracowania podane zostały podstawy prawne i wykorzystane dokumenty, cel, zakres tematyczny 

i metodyka opracowania prognozy. Przedstawiono charakterystykę obszaru opracowania, skupiając się na jego 

położeniu oraz przedstawieniu podstawowych informacji dotyczących uwarunkowań przestrzennych 

i infrastruktury technicznej. Opisano stan, funkcjonowanie oraz istniejące problemy środowiska gminy 

z wyodrębnieniem terenów znajdujących się w granicach opracowania. Jako podstawowe składniki przyjęto 

rzeźbę terenu, geomorfologię, warunki klimatyczne, gleby, wody powierzchniowe i podziemne, złoża kopalin; 

faunę i florę. Opisano formy ochrony przyrody występujące na terenie opracowania oraz w jego najbliższej 

okolicy. 

Następnie dokonano diagnozy stanu i funkcjonowania środowiska. W rozdziale tym oceniono stan 

środowiska oraz występujące zagrożenia, a także opisano odporność środowiska na degradację. Kolejnym 
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etapem prognozy było opisanie kierunków zmian struktury przestrzennej wraz z powiązanymi z nim innymi 

dokumentami planistycznymi. 

Zasadniczą częścią prognozy jest ocena skutków środowiskowych realizacji ustaleń planu miejscowego, 

w związku z lokalizacją na obszarze ok. 3,4 ha terenów i obszarów górniczych położnych w sąsiedztwie złoża 

surowców naturalnych „Linia III”. Przeanalizowano skutki środowiskowe wynikające z istniejącego 

i projektowanego przeznaczenia terenów, wpływ ustaleń dokumentu na obszary chronione oraz dokonano oceny 

skutków realizacji przedstawionych ustaleń planu miejscowego na poszczególne składowe środowiska. Podczas 

analizy dokumentu nie stwierdzono jednak występowania istotnych, znaczących konfliktów i oddziaływań 

znacząco negatywnych i wyraźnie oddziałujących na środowisko przyrodnicze. Realizacja tego typu inwestycji 

spowoduje wiele przeobrażeń i zmian w środowisku przyrodniczym jednak nie będą one negatywnie wpływały na 

ekosystem całego rejonu wsi Linia. Sposób proponowanego zainwestowania niewątpliwe prowadzi do powstania 

pewnych oddziaływań o różnym – co do zasady znaczącym natężeniu i uciążliwości na większość komponentów 

środowiska przyrodniczego. Obszar objęty opracowaniem wskazany będzie pod eksploatację kruszywa 

naturalnego z udokumentowanego złoża, które położone jest w sąsiedztwie innych udokumentowanych złóż, na 

terenach o względnie niskiej wartości przyrodniczej, poza obszarami prawnie chronionymi jak również 

w bezpiecznej odległości od zabudowy, wód powierzchniowych, wód podziemnych, cennych siedlisk 

przyrodniczych. Wymienione uwarunkowania stanowią istotny czynnik obniżający ryzyko powstania znaczących 

oddziaływań. Prognozuje się, że przy bezawaryjnym funkcjonowaniu inwestycji oddziaływania na środowisko 

przyrodnicze nie będą znaczące i nie wpłyną na zdrowie i życie mieszkańców, w tym ich komfort zamieszkania. 

Kolejne rozdziały dotyczyły rozwiązań mających na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania na 

środowisko; celów ochrony środowiska oraz sposobów, w jakich te cele i problemy ochrony środowiska zostały 

uwzględnione podczas opracowywania dokumentu. Opisano potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku 

braku uchwalenia dokumentu planistycznego, a także przewidywane metody analizy skutków realizacji jego 

ustaleń oraz częstotliwość jej przeprowadzania. Kolejny etap polegał na opisaniu oddziaływań transgranicznych 

na środowisko oraz na przedstawieniu rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projektowanym 

dokumencie.  

 

 
 
OŚWIADCZEN IE  
 

Oświadczam, że spełniam wymagania, o których mowa w art. 74a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2019 poz. 630). Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. 

 

 

 

 


