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1  WSTĘP 

1.1 Cel i podstawa prawna opracowania 

Niniejsza prognoza oddziaływania na środowiska dotyczy zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Niepoczołowice dla trzech obszarów obejmujących części działki o nr:  

 obszar A: 108/2 – część, 62/1,  

 obszar B: 476/4 – część, 436/3, 436/1,  

 obszar C: 49 - część,  

zainicjowanego z Uchwałą Nr 130/XII/VIII/2019 z dnia 25 listopada 2019 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. Dla obszaru obowiązuje 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr 274/XXXVI/IV/2006 z dnia 20.10.2006 r. 

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. 2020 poz. 283 ze zm.). 

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. 



Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 
obrębu geodezyjnego Niepoczołowice, gmina Linia 

 

 4 

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. 

2 FUNKCJONOWANIE ŚRODOWISKA NA TERENIE OPRACOWANIA 

2.1 Położenie terenu 

Rysunek 1 Położenie obszaru opracowania na tle gminy Linia 

 

  Źródło: linia.e-mapa.net 

Rysunek 2 Granice opracowania na tle miejscowości Niepoczołowice 

 
 Źródło: linia.e-mapa.net 
 

Miejscowość Niepoczołowice położona jest w gminie Linia, w powiecie wejherowskim (województwo 

pomorskie). Liczy ponad 500 mieszkańców. Obszar planu miejscowego zajmuje łącznie powierzchnię ok. 6,59 

ha, z czego obszar A – 20,6 ha, obszar B – 4,02 ha, a obszar C – 0,5 ha i zlokalizowany jest w centralnej części 

sołectwa, w południowej części wsi (2 obszary B i C w rejonie ul. Potęgowskiej), na skraju terenów zabudowy 
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intensywnej i rozporoszonej oraz w części północnej wsi na terenach zabudowy rozporoszonej (obszar A, 

w rejonie ul. Sportowej). Teren objęty opracowaniem położony jest w otulinie Kaszubskiego Parku 

Krajobrazowego i obejmuje tereny w części zabudowane i niezabudowane (rolne), otoczone gruntami rolnymi 

i użytkami leśnymi oraz zainwestowaniem - zabudową mieszkaniową i zagrodową. Tereny analizy położone są 

w bezpośrednim sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych. Obszar w granicach planu jest w znacznej części 

przekształcony – poprzez zainwestowanie oraz użytkowanie rolnicze. 

2.2 Położenie fizyczno-geograficzne 

Gmina Linia położona jest (wg regionalizacji fizyczno- geograficznej Polski J. Kondrackiego) w granicach 

mezoregionu Pojezierza Kaszubskiego stanowiącego fragment Pojezierza Wschodniopomorskiego. 

Niepoczołowice leżą na granicy dwóch mniejszych jednostek (submezoregionów): Wysoczyzny Miłoszewskiej 

i Regionu Cewicko – Tepczowskiego. 

2.3 Geomorfologia i budowa geologiczna, złoża kopalin 

Budowa geologiczna obszaru opracowania jest złożona i pochodzi z różnych okresów. Struktura, którą 

widać w powierzchniowych formach rzeźby została ukształtowana w czwartorzędzie i związana jest z fazą 

pomorską zlodowacenia Wisły oraz osadami pozostałymi po zaniku lądolodu. Strukturę geologiczną rejonu 

opracowania budują utwory wodno-lodowcowe. Budowa geologiczna starszych warstw nie wykazuje związków 

z obecną rzeźbą. Miąższość osadów czwartorzędu jest zmienna i nie przekracza 200m. Obszar opracowania od 

strony wschodniej budują przede wszystkim piaski ze żwirami, wodnolodowcowe (geneza: osady 

wodnolodowcowe /fluwioglacjalne, rzeczno-lodowcowe, sandrowe/), a na niewielkich fragmentach północnych 

obszaru C gliny zwałowe, miejscami z wkładkami żwirów i piasków (geneza: osady lodowcowe (morenowe, 

glacjalne). Najrzadziej skomplikowana jest budowa geologiczna na obszarze B – większość terenu budują torfy, 

a centralną część gliny zwałowe. W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru opracowania nie ma zlokalizowanych 

złóż surowców naturalnych. Najbliższe znajduje się ok. 0,8 km od granic obszaru B (na zachód).  

2.4 Rzeźba powierzchni 

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. Gmina charakteryzuje się 

równoleżnikowym układem rzeźby terenu, którą zakłóca dolina Łeby i rynna potęgowska na południu. 

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

morenowych pagórkowatych (Wysoczyzna Potęgowska). Mimo, że jest to obszar wysoczyzny, okolice 

Niepoczołowic są płaskie. Wyraźniej zaznacza się skłon w kierunku wschodnim – w kierunku Linii. Generalnie 

różnice wysokości pomiędzy najniższymi i najwyższymi punktami w gminie sięgają niewiele ponad 20 m.  

Rzeźba terenu analizowanego rejonu jest względnie mało dynamiczna, W przypadku obszaru A  i C 

warunki hipsometryczne są korzystne, teren jest lekko pofałdowany. W przypadku obszaru C dużą część 

opracowania zajmuje zagłębienie terenowe, ale nieznacznie obniżone względem terenów sąsiednich – o ok. 1 m. 
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Nie występuje tutaj zagrożenie osuwaniem się mas ziemnych. Średnie wysokości bezwzględne w granicach 

opracowania (dla obszaru A) wynoszą ok. 171 m n.p.m., dla obszaru B wahają się pomiędzy 153 a 157 m n.p.m., 

a w obszarze C między 170 a 176 m n.p.m. Tu nachylenie terenu jest największe.  

2.5 Gleby 

Rejon Niepoczołowic cechuje średnia i słaba przydatność agroekologiczna gleb. Głównymi typami gleb 

występującymi na tym terenie są gleby bielicowe, i brunatne wytworzone na piaskach i żwirach sandrowych, 

glinach zwałowych, ich zwietrzelinach oraz piaskach i żwirach wodnolodowcowych. Generalnie są to gleby lekkie 

i przepuszczalne o kwaśnym odczynie. Przeważającym, pod względem przydatności rolniczej jest kompleks żytni 

– zaliczany do słabszych. W gminie dominują grunty orne o klasie bonitacyjnej IV - VI oraz fragmentarycznie III. 

W rejonie opracowania występują słabszych klas – V i VI – grunty orne. Miejscami występują również 

użytki zielone oraz tereny zabudowane. 

2.6 Fauna i flora 

Obszar opracowania zajmują zbiorowiska synantropijne - użytki rolne, miejscami tereny zadrzewione, 

tereny częściowo przekształcone. Na obszarze B, w części występują zadrzewienia, które okalają nieużytek – 

tereny podmokłe. Miejscami występują również kępy krzewów. W najbliższym sąsiedztwie nie występują 

zbiorowiska o ponadprzeciętnych walorach przyrodniczych, a te występujące w okolicy są typowymi dla biotopu 

Pojezierza Kaszubskiego o średnim i wysokim stopniu przekształceń – tereny zabudowy mieszkaniowej, grunty 

orne oraz kompleksy leśne, zbiorowiska półnaturalne jak obniżenia terenowe, obszary wodno – błotne, użytki 

zielone. Cały ten rejon podlega penetracji przez człowieka. Rejon Niepoczołowic znajduje się w okręgu 

geobotanicznym Krainy Pojezierzy Środkowopomorskich – w okręgu Pojezierza Kaszubskiego, jednostka 

rozłazińska. 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 oraz uboga buczyna niżowa. Użytki 

leśne zlokalizowane na analizowanym obszarze oraz w sąsiedztwie to zbiorowiska borów mieszanych świeżych 

oraz lasów mieszanych świeżych. W rejonie odpracowania nie stwierdza się możliwości powszechnego 

występowania gatunków roślin chronionych. Potencjalnym siedliskiem występowania cennych zbiorowisk 

roślinnych jest rejon lasu, zadrzewień oraz obszary wodno – błotne, które są skromnie reprezentowane 

w granicach obszaru B. Ocenia się, że jednak, że ze względu na wcześniejszą ingerencję człowieka 

w kształtowanie tych form ekosystemu utraciły one swoją naturalne wartości. W obszarze A uzupełnieniem 

struktury jest zieleń przydomowa, ogrodowa, sztuczne nasadzenia. 

Fauna gminy Linia jest typową dla terenów Pojezierza Kaszubskiego. W rejonie opracowania występują 

przedstawiciele świata zwierząt, których głównym środowiskiem bytowania, żerowania, lęgu są tereny otwarte 

z licznymi niewielkimi kompleksami leśnymi i wodami powierzchniowymi. Jest to zatem środowisko 

zróżnicowane, bogate w zasoby, atrakcyjne dla zwierząt. Pewnym ograniczeniem jest znaczna penetracja (w tym 

także turystyczna) terenu przez człowieka oraz silne rozprzestrzenienie się zabudowy i gęsta sieć istniejącej 

zabudowy (brak dużych terenów wolnych od zainwestowania). Najwięcej gatunków zwierząt występuje 
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w zbiorowiskach leśnych i wodnych, które w niewielkim zakresie są reprezentowane w najbliższym sąsiedztwie. 

Natomiast położone w okolicy niewielkie użytki leśne nie są również częścią większego kompleksu powiązanego 

ze sobą przestrzennie i funkcjonalnie. Bliskie sąsiedztwo zagospodarowanych terenów (zabudowa wsi), ruchu 

komunikacyjnego (lokalny układ komunikacyjny) i wysokiej penetracji antropogenicznej obszaru wpływa 

w pewnym stopniu na zmniejszenie liczebności i różnorodności gatunków zwierząt odwiedzających ten fragment 

gminy - występują tutaj gatunki reprezentatywne dla tego typu biotopu. Na omawianym terenie można zatem 

spotkać gatunki drobnych pospolitych ssaków jak zające, jeże, krety, ale również sarnę, jelenia, dzika oraz wiele 

gatunków ptaków żyjących w lasach, w sąsiedztwie siedzib ludzkich. Wśród nich są gatunki chronione, 

powszechnie występujące.  

2.7 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 

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.  

2.8 Wody powierzchniowe 

Rejon Niepoczołowic położony jest w dorzeczu rzeki Łeby, praktycznie na granicy wododziału 

z dorzeczem Łupawy. Działka, podobnie jak północna część gminy leży w granicach jednolitych częściach wód 

powierzchniowych JCWP nr RW2000254742549 - Dopływ z jez. Potęgowskiego Dużego – obejmuje praktycznie 

cała wieś Niepoczołowice z okolicą. W bliskim sąsiedztwie nie występują większe jeziora - najbliższym jest jez. 

Trepczykowo (o pow. ok. 13 ha, i głębokości do 10,2 m) – oddalony o ok. 0,3 km od obszaru opracowania (A) 

w kierunku północnym. W sąsiedztwie opracowania są zlokalizowane mniejsze zbiorniki wodne – zbiornik 
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w południowej części wsi Niepoczołowice – ok. 0,1 km na zachód od obszaru B oraz oczka wodne i obszary 

podmokłe w rejonie obszaru B i C. Nie ma również innych cieków oraz urządzeń melioracji wodnych o istotnym 

znaczeniu ekologicznym, teistycznym i gospodarczym. W rejonie opracowania występuje dużo małych obniżeń 

terenowych, które okresowo mogą być wypełnione wodą. 

2.9 Wody podziemne  

Gmina Linia położona jest makroregionie północno – wschodnim wydzielonego ze względu na kryteria 

hydrogeologiczne. Głównym piętrem wodonośnym jest to wykształcone w czwartorzędowych osadach 

okruchowych. Niepoczołowice położone są w granicach jednolitych części wód podziemnych JCWPd nr 11. Na 

terenie gminy występują dwa zbiorniki wód podziemnych – w części zachodniej GZWP nr 114 (Maszewo) oraz 

w części wschodniej GZWP nr 111 (Subniecka Gdańska). Obszar planu zlokalizowany jest w granicach zbiornika 

GZWP 114 (obszary A, B, C). 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. 

Zgodnie z mapą hydrologiczną Polski obszar opracowania położony jest w dużym obszarze 

bezodpływowym. Głębokość pierwszej warstwy wód podziemnych (gruntowych) nie przekracza tu 5 m, ale jest 

powyżej 1 - 2 m p.p.t. (dotyczy obszarów A i C), w przypadku obszaru B poziom wód może zalegać wyżej – bliżej 

powierzchni ziemi. Poziom użytkowy wodonośny usytuowany jest na wysokości 140 – 150 m n.p.m. (obszary B 

i C) oraz ok. 130 – 140 m n.p.m. na obszarze A, co oznacza, że zalegają one na głębokości poniżej 10 m p.p.t. 

Ze względu na dość skomplikowane warunki hydrogeologiczne w przypadku obszaru B poziom warstwy 

wodonośnej zlokalizowany jest na różnej głębokości.  

2.10 Dobra kultury 

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

przepisów o ochronie zabytków oraz cennych pod względem kulturowym. W północnej części opracowania 

zlokalizowany jest natomiast obszar obserwacji archeologicznej – wokół stanowiska archeologicznego. 

 

3 OBSZARY OBJĘTE PRAWNĄ OCHRONĄ PRZYRODY WYSTĘPUJĄCE NA TERENIE OPRACOWANIA 

 

Obszar opracowania położony jest w granicach otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Granice 

Parku oraz obszaru Natura 2000 Lasy Mirachowskie znajdują się ok. 0,65 km na północ od granic obszaru planu 

miejscowego (obszaru C) Odległość od innych form ochrony przyrody przekracza 1 km. 
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Rysunek 3 Obszar opracowania na tle prawnych form ochrony przyrody 

 
 Źródło: linia.e-mapa.net 

 Kaszubski Park Krajobrazowy. Park został utworzony Uchwałą Nr XIX/82/83 Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Gdańsku z 15 czerwca 1983r. Zasady ochrony Parku oraz jego otuliny zostały określone uchwałą 

Nr 147/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Kaszubskiego Parku 

Krajobrazowego (zmienionej Uchwałą nr 445/XLII/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 

r.).  

Park obejmuje centralną część Pojezierza Kaszubskiego o bardzo urozmaiconej rzeźbie terenu reprezentowanej 

przez wysoczyzny morenowe i wysokie wzgórza czołowo morenowe, rynny jeziorne, doliny rzeczne i fragmenty 

równin sandrowych. Roślinność parku, w wyniku dużej różnorodności występujących tu siedlisk, jest bardzo 

zróżnicowana. Regionalny i lokalny klimat Pojezierza Kaszubskiego wpływa na występowanie specyficznej flory, 

wyróżniającej się udziałem gatunków górskich i podgórskich. Na liście roślin prawnie chronionych, zagrożonych 

wyginięciem i rzadkich figuruje 190 gatunków( wśród nich 43 gatunki objęte są ochroną całkowitą). Na obszarze 

Kaszubskiego Parku Krajobrazowego odnotowano 135 gatunków ptaków lęgowych, w tym 77 gniazdujących. 

Jednymi z najcenniejszych gatunków są tracze – szlachar i nurogęś oraz sowa włochatka. 

W granicach parku znajduje się 12 rezerwatów przyrody, utworzonych z myślą o ochronie szaty roślinnej leśnej 

i torfowiskowej. Pozostałe skupiają się na walorach krajobrazowych i faunistycznych. Ustanowiono 10 pomników 

przyrody nieożywionej (głazy polodowcowe) i 33 przyrody ożywionej. W granicach Parku utworzonych również 

zostało 8 zespołów przyrodniczo - krajobrazowych. 

 Zgodnie z ww. uchwałą ws. Kaszubskiego Parku Krajobrazowego określono szczególne cele ochrony 

Parku polegające na: 
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 zachowaniu specyfiki rzeźby terenu – wzniesień morenowych, dolin rzecznych i rynien jeziornych oraz 

wytopisk polodowcowych; 

 poprawie stanu czystości wód powierzchniowych; 

 utrzymaniu i przywróceniu mozaiki zbiorowisk roślinnych właściwej dla różnych typów środowiska 

przyrodniczego Parku, w szczególności ochronie źródlisk, torfowisk oraz fitocenoz z udziałem gatunków 

borealnych i podgórsko – górskich; 

 utrzymaniu spójności przestrzennej ekosystemów leśnych i ich denaturalizacja; 

 ochronie naturalnych i półnaturalnych zbiorowisk wzdłuż cieków i brzegów jezior w celu uzyskania 

biologicznej zabudowy ich obrzeży; 

 utrzymaniu naturalnej różnorodności fauny oraz tworzeniu warunków umożliwiających restytucję gatunków, 

które wyginęły, w szczególności głuszca i raka szlachetnego; 

 zachowaniu i eksponowaniu zasobów dziedzictwa kulturowego, a zwłaszcza struktury i wartości krajobrazu 

kulturowego, wartościowych układów przestrzennych osadnictwa, tradycyjnych i historycznych form 

zabudowy, obiektów kultury materialnej i wartości kultury niematerialnej; 

 ochronie unikatowych wartości krajobrazu, a zwłaszcza rynien jeziornych i dolin rzecznych oraz 

eksponowanych wzniesień i zboczy o znacznych spadkach terenu; 

 oszczędnym użytkowaniu i planowym kształtowaniu przestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem ochrony 

walorów krajobrazowych. 

 Na terenie Parku wprowadza się zakazy: 

 realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

 umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc 

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

w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej; 

 likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych i przydrożnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony 

przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, 

odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

 pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków 

roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

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

z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową, 

odbudową, utrzymaniem lub naprawą urządzeń wodnych; 

 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej 

gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

 budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych 

naturalnych zbiorników wodnych, zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na 

wodach płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym 
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mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, z wyjątkiem obiektów służących 

turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej;  

 likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno – 

błotnych; 

 wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych; 

 prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową; 

 utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych; 

 organizowania rajdów motorowych i samochodowych; 

 używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych. 

 Powyższe zakazy nie dotyczą: 

 obszarów zwartej zabudowy wsi, w granicach określonych w studiach uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin, gdzie dopuszcza się uzupełnianie zabudowy mieszkaniowej 

i usługowej pod warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy od brzegów wód, określonej 

poprzez połączenie istniejących budynków na przylegających działkach (w odniesieniu do zakazu o 100 m); 

 istniejących siedlisk rolniczych – w zakresie uzupełnienia istniejącej zabudowy o obiekty niezbędne do 

prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod warunkiem nie przekraczania dotychczasowej linii zabudowy od 

brzegów wód (w odniesieniu do zakazu o 100 m); 

 istniejących obiektów letniskowych, mieszkalnych usługowych zrealizowanych na podstawie miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, które utraciły moc przed dniem 1 stycznia 2004r. – gdzie 

dopuszcza się przebudowę i modernizację istniejącego zainwestowania w celu poprawy standardów ochrony 

środowiska oraz walorów estetyczno – krajobrazowych, pod warunkiem nie zwiększania powierzchni 

zabudowy, ilości miejsc pobytowych a także nie przybliżania zabudowy do brzegów wód (w odniesieniu do 

zakazu o 100 m). 

.Obszar opracowania położony na północ od granicy korytarza ekologicznego rangi subregionalnej 

łączącej korytarz ekologiczny doliny Łupawy z lasami doliny Słupi i korytarz subregionalny łącznikowy Doliny 

Słupi i Pradoliny Redy – Łeby. Lasy w rejonie Niepoczołowic i jezior potęgowskich należą do płata ekologicznego 

pokrywającego się w większości z przebiegiem wskazanego wyżej korytarza. 

 

4 KOMUNIKACJA I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA  

Obszar w granicach planu miejscowego posiada bezpośredni dostęp do dróg wewnętrznych – ul. 

Sportowej (obszar A) i ul. Potęgowskiej (obszary B, C), stanowiących drogi obsługujące tereny zabudowy 

rozporoszonej południowej i północnej części Niepoczołowic. 

Rejon opracowania posiada dostęp do sieci wodociągowej poprzez sieć biegnącą wzdłuż istniejących 

ciągów komunikacyjnych z ujęć gminnych w najbliższej okolicy. Analizowane działki nie posiadają również 

podłączenia do zbiorczego systemu odprowadzania ścieków. Leżą ponadto poza granicami aglomeracji 

ściekowej Linia wyznaczonej uchwałą Nr 715/XXXIII/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 30 września 2013 

r. Istniejące zainwestowanie w sąsiedztwie posiada indywidualne systemy gromadzenia ścieków. Obszar 
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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 oraz intensywnego użytkowania rolniczego (nawozy, odpady zwierzęce), czego 

skutki pozostają bezpośrednim zagrożeniem wód podziemnych. 

Jakość wód podziemnych ze studni ujęć wody w Linii (wodociąg publiczny zaopatrujący również wieś 

Niepoczołowice), zgodnie z raportami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie jest 

dobra i nadaje się do spożycia. Dane dostępne dla JCWPd nr 11 mówią o dobrym stan chemicznym, ilościowym 

wód oraz o braku ryzyka nagłego pogorszenia stanu jakości wód.  

W rejonie opracowania nie ma zlokalizowanego punktu pomiarowego jakości wód podziemnych zbiornika 

GZWP nr 114 „Maszewo”. Ocenia się jednak, że ze względu na istniejące zainwestowania i strukturę 

przestrzenną okolicy wody te nie powinny być poważnie zagrożone zanieczyszczeniem. Poza tym poziom wód 

gruntowych zalega względnie nisko, co również wpływa na ograniczenie bezpośredniego ryzyka ich 

zanieczyszczenia. Obszar opracowania wg map hydrogeologicznych charakteryzuje się średnim stopniem 

odporności na degradację (bez ognisk zanieczyszczeń). 

Dla GZWP 114 opracowana została w 2002 r. dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne dla 

ustanowienia obszaru ochronnego czwartorzędowego zbiornika wód podziemnych „Maszewo”. 

Zakazy i ograniczenia związane z użytkowaniem wód podziemnych, odprowadzaniem ścieków do wód 

i użytkowaniem gruntów na terenie strefy: 

– preferowanie rozwoju gospodarstw ekologicznych z gospodarką ekstensywną – z czym związane są 

ograniczenia w stosowaniu nawozów; 

– rozbudowę istniejących oczyszczalni ścieków, budowy nowych, małych oczyszczalni ścieków, biobloków – 

głównie na terenach o funkcjach turystyczno-rekreacyjnych; 

– objęcie kanalizacją wsi, zwodociągowanie wsi na bazie istniejących, nieeksploatowanych studni; 

– zakaz uzyskiwania gruntów pod produkcję rolną poprzez osuszanie torfowisk, oczek wodnych, bagien i łąk 

położonych w dolinach rzek; 

– rezygnację z budowy składowisk odpadów; 

– wydawanie zezwoleń na budowę zakładów dla których nie będzie konieczności wydzielania stref 

ochronnych; 

– zalesianie nieużytków i gruntów podatnych na erozję; 

– ograniczone stosowanie środków do oprysku lasów. 
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5.2 Jakość wód powierzchniowych 

Obszar opracowania znajduje się poza zasięgiem bezpośredniego wpływu i oddziaływania na cieki 

i zbiorniki wodne, dla których jest prowadzony monitoring. Znajdujące się w pobliżu małe zbiorniki wytopiskowe, 

oczka wodne, stawy lub obniżenia terenowe nie są przedmiotem monitoringu. Ze względu na swoją budowę oraz 

sposób zainwestowania w okolicy mogą być zanieczyszczone produktami pochodzącymi z rolniczego 

wykorzystywania terenu – głównie nawozy sztuczne i naturalne. Najbliższe większe zbiorniki wodne o znaczeniu 

gospodarczym, turystycznym, a przede wszystkim ekologicznym znajdują się w odległości min. 0,3 km – jez. 

Trepczykowo. 

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

– zagospodarowania zlewni bezpośredniej i pośredniej zbiornika wód podziemnych; 

– 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 z większymi zbiornikami wód 

powierzchniowych. Położone w granicach obszaru B obniżenie terenowe z małymi zbiornikami wodnymi 

(o zróżnicowanym poziomie wody) może być również odbiornikiem zanieczyszczeń z najbliższej okolicy oraz 

z przyszłej zabudowy 

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) oraz pochodzenia produkcyjnego. Emisja liniowa (komunikacyjna) nie powinna być znacząca 

w rejonie opracowania. Zagrożenia związane z pogorszeniem się jakości powietrza atmosferycznego dotyczą 

jednak najbardziej zabudowy jednostek osadniczych – obszar opracowania zlokalizowany jest na skraju wsi, 

pomiędzy zabudowa rozproszoną. 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 przede 

wszystkim rejonów zabudowy wsi oraz emisji z rejonu opracowania – związane ze sposobem ogrzewania 

zakładu przetwórstwa. 

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 perspektywą 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.).  
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5.4 Klimat akustyczny 

 W rejonie obszaru opracowania nie występują instalacje, które mogą powodować pogorszenie klimatu 

akustycznego w najbliższej okolicy. Emisja hałasu i „zanieczyszczenie akustyczne” są związane z codziennym 

życiem mieszkańców (ruch komunikacyjny, zabudowa rozproszona w okolicy). 

6 CHARAKTERYSTYKA USTALEŃ PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO 

6.1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Rysunek 4 Obszar opracowania (A) na tle studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Linia w rejonie 
Niepoczołowic 

 
 

 

 

Rysunek 5 Obszar opracowania (B, C) na tle studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Linia w rejonie 
Niepoczołowic 
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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 tereny rolne z możliwością realizacji zabudowy zagrodowej i związanej z prowadzenie działalności 

rolnej i leśnej.  

Wszystkie obszary w granicach zmiany planu miejscowego posiadają obowiązujące przesądzenie planistyczne 

(Uchwała Nr 274/XXXVI/IV/2006 z dnia 20.10.2006 r.) o funkcji rolnej.  

Rysunek 6 Obszar opracowania (A) na tle planu miejscowego wsi Niepoczołowice 

 
 Źródło: linia.e-mapa.net 

Rysunek 7 Obszar opracowania (B) na tle planu miejscowego wsi Niepoczołowice 

 
 Źródło: linia.e-mapa.net 
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Rysunek 7 Obszar opracowania (C) na tle planu miejscowego wsi Niepoczołowice 

 
 Źródło: linia.e-mapa.net 

6.2 Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadza następujące funkcje terenu:  

1) RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych; 

2) R - tereny rolnicze; 

3) KDW – tereny dróg wewnętrznych (poszerzenia). 

  

Wybrane ustalenia istotne dla prognozy oddziaływania na środowisko: 

 obszar planu położony jest w granicach otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Wszelkie działania 

podejmowane na obszarze planu powinny być zgodne z przepisami odrębnymi; 

 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; 

 należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją oraz przed zaleganiem 

wód opadowych; 

 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; 

 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; 

 tereny w granicach planu miejscowego położone są w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 

114 „Zbiornik międzymorenowy Maszewo”, obowiązują przepisy odrębne; 
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 na dzień uchwalenia planu nie został sporządzony audyt krajobrazowy w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony 

krajobrazu (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 774), w związku z czym w granicach planu nie zostały wyznaczone 

krajobrazy priorytetowe; 

 zaleca się realizację zieleni towarzyszącej w zainwestowaniu; 

 Zaleca się zachowanie drzew niekolidujących z planowanym zagospodarowaniem terenu; 

 na obszarze objętym planem nie występują obiekty zabytkowe; 

 Na obszarze planu nie występują tereny górnicze, obszary szczególnego zagrożenia powodzią i obszary 

narażone na niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych. 

Zasady lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej: 

 obsługę komunikacyjną obszaru planu ustala się z dróg wewnętrznych (ul. Sportowa oraz ul. Potęgowska 

 w zakresie zaopatrzenia w wodę: 

 z sieci wodociągowej, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 dopuszcza się zaopatrywanie w wodę z indywidualnego ujęcia wody, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

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

dopuszcza się przydomowe oczyszczalnie ścieków; 

 w zakresie odprowadzenia wód deszczowych:  

 z dachów obiektów budowlanych i terenów utwardzonych do ziemi w granicach własnej działki 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: z sieci gazowej lub poprzez dystrybucję gazu butlowego, zgodnie 

z przepisami odrębnymi; 

 w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:  

 z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 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, zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

 dopuszcza się zasilanie obiektów budowlanych w energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii, 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

 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, 
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 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 zabudowy zagrodowej (RM) 

Rysunek 8 Obszar opracowania (A) w rejonie Niepoczołowic na tle ortofotomapy 

 

Źródło: linia.e-mapa.net 

Rysunek 9 Obszar opracowania (B) w rejonie Niepoczołowic na tle ortofotomapy 

 

Źródło: linia.e-mapa.net 
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Rysunek 9 Obszar opracowania (C) w rejonie Niepoczołowic na tle ortofotomapy 

 

Źródło: linia.e-mapa.net 

 

Projekt zmiany planu miejscowego umożliwia realizację zabudowy zagrodowej na terenach rolnych, 

w sąsiedztwie obszarów podlegających procesom inwestycyjnym - jako kontynuacja już istniejących procesów 

urbanistycznych w tej części wsi Niepoczołowice – wokół terenów zabudowy rozproszonej wsi. Wprowadzenie 

nowej zabudowy spowoduje pewne przekształcenia powierzchni ziemi – niewielka niwelacja terenu związana 

z jego wyrównywaniem, wykopami pod budynki i budowle, urządzenia infrastruktury technicznej, przykrycie 

powierzchni nieprzepuszczalnymi materiałami, likwidacja pokrywy glebowej i roślinności pod realizowanymi 

obiektami, ubytek terenów biologicznie czynnych, w tym obniżeń terenowych, niebezpieczeństwo 

zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych nieczystościami biologicznymi. Istnieje potencjalne ryzyko 

ingerencji w gleby torfowe, przekształcenia terenów podmokłych, osuszenia ich, przerwania ciągłości systemu 

wodnego najbliższej okolicy (głównie dotyczy obszaru B). Dla omawianego terenu obowiązuje miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego ustalający funkcję rolną – dla wszystkich obszarów.   

 

Tab.1  Oddziaływanie projektowanych terenów zabudowy zagrodowej na poszczególne komponenty środowiska 

RODZAJ 
ODDZIAŁYWANIA 

SPOSÓB ODDZIAŁYWANIA I ZAGROŻENIA 

powierzchnia ziemi 
(rzeźba terenu) i gleby 

- Na etapie budowy oddziaływania będą bezpośrednie, krótkotrwałe 
i nieodwracalne w obszarze zainwestowanym. 

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

Główne przekształcenia przypowierzchniowej warstwy litosfery w wyniku realizacji 
ustaleń planu reprezentowane będą przez: 

 nieznaczne zmiany lokalnego ukształtowania terenu w wyniku robót ziemnych (ze 
względu na charakter oddziaływania i wielkość inwestycji); 

 przekształcenia z przypowierzchniowych strukturach geologicznych w związku 
z robotami ziemnymi (wykopy oraz wyrównanie terenu pod fundamenty i dla 
potrzeb uzbrojenia technicznego); 

 likwidację pokrywy glebowej w miejscach wykopów i przekształcenia 
fizykochemicznych właściwości gleb na terenach placów budów; 
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RODZAJ 
ODDZIAŁYWANIA 

SPOSÓB ODDZIAŁYWANIA I ZAGROŻENIA 

 powstanie ryzyka nieznacznych zmian warunków gruntowo- wodnych (dotyczy 
obszaru B), w przypadku realizacji na terenach obniżenia terenowego. 

Prognozowane przekształcenia środowiska są w większości nieuniknione i mają typowy 
charakter terenów nowych inwestycji związanych z rozwojem funkcji osadniczej. Ze 
względu na korzystne uwarunkowania fizjograficzne (deniwelacje w tym przypadku nie 
stanowią utrudnienia) teren oraz korzystne warunki gruntowe w tym rejonie 
opracowania oddziaływania te będą znikome. Podczas wykonywania prac budowlanych 
i eksploatacji terenów zabudowy zagrodowej należy zapewnić ochronę przed erozją 
gleby. Plan miejscowy wskazuje niski udział powierzchni zabudowy (10%) przy 
wysokim udziale powierzchni biologicznie czynnej (50%), co powinno ograniczyć 
przekształcenia na większości powierzchni terenu ograniczonego liniami zabudowy. Ze 
względu na warunki wodno – gruntowe proponuje się pozostawić w stanie naturalnym 
części obszaru B wskazanego podfunkcje RM jako powierzchni biologicznie czynnej.  

wody powierzchniowe 
i podziemne 

- Na etapie budowy oddziaływania będą pośrednie, krótkookresowe, odwracalne 
i o znikomym stopniu oddziaływania. 

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

Obszar planu miejscowego położony jest w granicach zbiornika wód podziemnych 
GZWP nr 114 oraz poza granicami aglomeracji ściekowej. 
Zgodnie z ustaleniami planu miejscowego dopuszczono możliwość zastosowania 
indywidualnych systemów gromadzenia ścieków, ale docelowo odbiornikiem ścieków 
będzie kanalizacja sanitarna. Zastosowanie zbiorczej kanalizacji sanitarnej oraz 
właściwa gospodarka ściekowa (systematyczne opróżnianie zbiorników, stosowanie 
indywidualnych oczyszczalni ścieków), nie będzie powodować zanieczyszczenia wód 
gruntowych oraz powierzchniowych i podziemnych. Położenie obszaru poza 
aglomeracją ściekową powinno wzmocnić nacisk na stosowanie szczelnych i 
skutecznych systemów odprowadzania ścieków, przez co będzie to miało ma wpływ na 
ograniczenie potencjalnych możliwych niekorzystnych oddziaływań na wody 
powierzchniowe, gruntowe i podziemne rejonu opracowania – szczególnie dotyczy to 
rowu melioracyjnego stanowiącego potencjalny odbiornik ścieków z rejonu zabudowy 
tej części wsi. Nie bez znaczenia jest również lokalizacja analizowanych obszarów w 
strefie ochronnej zbiornika GZWP nr 114.  
Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych będzie odbywało się poprzez 
infiltrację powierzchniową na teren własnej działki, a w przypadku terenów 
utwardzonych o nieprzepuszczalnej warstwie, służących obsłudze komunikacji zgodnie 
z przepisami odrębnymi, przy czym wprowadza się obowiązek ich podczyszczania.. 
Zagrożenie dla zbiorników wód podziemnych (GZWP) potencjalnie występuje,  ale nie 
jest ono bardzo wyraźne, ponieważ zbiornik ten posiada dobrą warstwę izolacyjną, a 
wody podziemne są zlokalizowane głęboko. Mimo to należy zapewnić właściwe 
funkcjonowanie wszystkich elementów planowanego systemu unieszkodliwiania 
ścieków sanitarnych oraz wód deszczowych – na zasadach określonych dla stref 
ochronnych zbiorników wód podziemnych. Projektowane zainwestowanie nie wpływa 
na wymienione w prognozie zasady ochrony wód podziemnych zbiornika GZWP nr 114. 
Projekt dokumentu zakłada segregację odpadów i ich utylizację 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 nowych obiektów budowlanych spowoduje niewielką dalszą intensyfikację 
antropizacji krajobrazu, ponieważ zabudowie podlegać będzie niewielki teren dotąd 
niezabudowany, ale położony w sąsiedztwie istniejących zabudowań. Ustalenia planu 
miejscowego wskazują zasady ochrony krajobrazu kulturowego (poprzez między innymi 
zakazy i nakazy stosowania odpowiednich materiałów budowlanych, formy zabudowy, 
w tym kształtu, geometrii i  kolorystyki dachów, ustalenia linii zabudowy). Zabudowa 
powinna być odpowiednio wkomponowana w istniejącą strukturę przestrzenną 
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RODZAJ 
ODDZIAŁYWANIA 

SPOSÓB ODDZIAŁYWANIA I ZAGROŻENIA 

miejscowości oraz zabudowy sąsiedniej. 
Plan miejscowy zaleca wprowadzenie rodzimej zieleni towarzyszącej, co wpłynie korzystnie 
na mikroklimat i walory krajobrazowe otoczenia. Ponadto najbardziej atrakcyjne pod 
względem krajobrazowym elementy struktury przestrzennej - zagłębienia terenowe, rowy 
melioracyjne powinny  posiadać obudowę biologiczną i zaleca się, by stanowiły 
powierzchnię biologicznie czynną. 

zwierzęta 
- Na etapie budowy oddziaływania będą bezpośrednie, krótkookresowe, 

w większości nieodwracalne. 

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

Realizacja ustaleń planu nie spowoduje utraty istotnych siedlisk zwierząt oraz nie 
spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na zwierzęta, w tym gatunki 
chronione na podstawie właściwych przepisów odrębnych. Zabudowa lokalizowana 
będzie poza miejscami potencjalnego występowania cennych gatunków zwierząt, czyli 
poza obszarami leśnymi, poza obszarami podmokłymi (w granicach obszaru B zaleca 
się wydzielenie powierzchni biologicznie czynnej dla wschodniej części działki, o 
okresowo podwyższonym poziomie wód gruntowych). Największe zmiany wystąpią 
w faunie glebowej (edafon), która w części utraci swoje siedliska. Tereny zieleni 
naturalnej i lasy dalej będą stanowiły miejsce bytowania, żerowania drobnych gatunków 
zwierząt – zlokalizowane są poza obszarem inwestycji. Projektowane zainwestowanie 
nie będzie obejmować najcenniejszych dla życia zwierząt siedlisk. Istniejący zbiornik 
wodny – staw w obszarze B może stanowić korytarz migracji i przemieszczania się 
zwierząt w skali mikro lokalnej i jedynie dla mniejszych gatunków zwierząt. 
Prawdopodobnie wystąpi synantropizacja fauny, zwłaszcza pospolitych gatunków 
ptaków, typowych dla terenów zabudowanych i drobnych gryzoni. 

rośliny 
- Na etapie budowy oddziaływania będą bezpośrednie, krótkookresowe, 

w większości nieodwracalne. 

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

Główne przekształcenia środowiska przyrodniczego w wyniku budowy nowych obiektów 
reprezentowane będą przez zmiany aktualnego użytkowania gruntów, w tym 
zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnych (wskazuje się zachowanie wskaźnika 
terenów „zielonych” na poziomie 50% pow. działki. W celu ochrony naturalnych 
zbiorowisk roślinnych, typowych dla lokalnego krajobrazu plan zaleca stosowanie 
rodzimej zieleni wysokiej oraz zaleca się dodatkowo realizację przepuszczalnych 
nawierzchni dojazdów i miejsc postojowych. Dodatkowo powinno się wskazać 
realizację drzew i krzewów, szczególnie na granicy terenów wskazanych do 
zainwestowania i „otwartych”. Ze względu na prowadzaną już gospodarkę rolną w tym 
rejonie należy uznać, że teren jest przekształcony. 

powietrze 
atmosferyczne i klimat 

- Na etapie budowy oddziaływania będą bezpośrednie, krótkookresowe, 
odwracalne, nieznaczące i ograniczone do terenów przeznaczonych pod 
zabudowę i bezpośrednio w jej otoczeniu. 

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

Oddziaływanie na zanieczyszczenia powietrza w trakcie realizacji ustaleń nastąpi 
w wyniku pracy sprzętu budowlanego i transportu materiałów budowlanych (spaliny) 
oraz w wyniku składowania materiałów budowlanych (ewentualne źródło zapylenia), 
a także w trakcie prac ziemnych (pylenie z powierzchni terenu pozbawionej roślinności, 
w zależności od warunków atmosferycznych).  
Wpływ przedsięwzięcia na warunki aerosanitarne w trakcie budowy będzie okresowy, 
ograniczony przestrzennie i jakościowo. Poza tym obszar przyszłej inwestycji nie jest 
duży, przez co i oddziaływania nie powinny być znaczące. Dodatkowo, zmniejszenie 
tych oddziaływań można osiągnąć przez wygrodzenie terenów realizacji prac 
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budowlanych, ewentualnie zwilżanie obszaru w sytuacjach małej wilgotności powietrza 
itp. 
Na etapie funkcjonowania źródłami zanieczyszczenia atmosfery na obszarze 
zainwestowania będą głównie źródła ciepła projektowanych obiektów mieszkalnych i 
ewentualnie gospodarskich. 
Jako źródła ogrzewania należy wykorzystywać paliwa niskoemisyjne lub nieemisyjne, 
dzięki czemu zanieczyszczenia nie wpłyną w istotnym stopniu na pogorszenie stanu 
atmosfery. Zezwala się również na stosowanie odnawialnych źródeł energii, które na 
skalę zapotrzebowania lokalnego nie będą stanowiły przedmiotu oddzielnej oceny 
oddziaływania na środowisko (jak np. panele solarne na dachach zabudowy).  
Zmiany w obrębie obszaru związanego z lokalizacją zabudowy nie będą miały wpływu 
na wzrost natężenia ruchu drogowego oraz związany z tym wzrost zanieczyszczeń 
aerosanitarnych pochodzenia komunikacyjnego – ze względu na niewielki obszar 
realizacji inwestycji.  
Planowana zabudowa, ze względu na ukształtowanie terenu, niską intensywność, 
otoczenie, nie powinna wpłynąć na zmniejszenie przewietrzania terenu.  
Klimat – bez znaczącego wpływu. 

różnorodność 
biologiczna 

Analizując prognozowane oddziaływanie ustaleń planu na poszczególne elementy 
środowiska można stwierdzić, że przy bezawaryjnym funkcjonowaniu projektowanego 
przedsięwzięcia oraz prowadzeniu go zgodnie z wymogami ochrony środowiska, 
inwestycje te nie będą ujemnie oddziaływać na poszczególne komponenty środowiska 
przyrodniczego i nie zaburzą harmonii przyrodniczej istniejącej pomiędzy nimi. 
Korzystnym czynnikiem byłoby zalecenie wprowadzenia rodzimych gatunków zieleni, 
które nie będą kolidowały z charakterystycznym morenowym krajobrazem okolicy oraz 
maksymalne możliwe zmniejszenie zasięgu terenów zabudowy zachowaniem terenu 
wolnego od zainwestowania wokół terenów obniżenia terenowego (zieleni naturalnej, 
powierzchni biologicznie czynnej). 

klimat akustyczny 
Na etapie inwestycyjnym (realizacji ustaleń) odczuwalny będzie okresowy wzrost 
natężenia hałasu, związany z pracą sprzętu budowlanego i transportem materiałów 
budowlanych. 
Emisja hałasu w trakcie budowy jest traktowana jako prace okresowe i nie podlega 
regulacji prawnej w tym zakresie. Należy jednak zastosować tzw. bierną ochronę przed 
hałasem poprzez ograniczenie czasu pracy najbardziej hałaśliwych urządzeń w ciągu 
doby, z wykluczeniem godzin nocnych. 
Podstawowymi, źródłami zmian warunków akustycznych na etapie funkcjonowania 
inwestycji będą: 

 powstanie nowych źródeł hałasu związanych z obiektami mieszkalnymi i 
gospodarskimi (bardzo nieznaczące); 

 wzrost natężenia ruchu samochodowego, związany z obsługą komunikacyjną 
ww. obiektów (bardzo nieznaczące). 

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

dobra kultury Brak oddziaływań. 

zdrowie i życie ludzi W wyniku realizacji zapisów planu nie przewiduje się powstania istotnych zagrożeń dla 
zdrowia i życia ludzi. Jednocześnie wzrost liczby mieszkańców będzie na tyle niewielki, 
że uznać należy brak widocznego wpływu w tym zakresie. Oczywistym jest, że zawsze 
zwiększenie liczby mieszkańców tego terenu, zwiększenie intensywności zabudowy 
spowodują: 

 nieznaczne pogorszenie stanu higieny atmosfery i klimatu akustycznego, 

 zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów na tym terenie, 

 zwiększenie ilości odprowadzanych ścieków, 

 wzrost zapotrzebowania na wodę, energię elektryczną i cieplną, 

 lokalnie zmniejszenie terenów biologicznie czynnych, 
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Wymienione oddziaływania nie spowodują przekroczeń dopuszczalnych norm dla 
poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego ani zagrożeń dla zdrowia 
i życia ludności. 

 

7.2 Budowa i modernizacja sieci infrastruktury technicznej i komunikacji 

Projekt planu miejscowego nie przewiduje budowy nowych ciągów komunikacyjnych, a wskazane 

w ustaleniach planu są adaptacją istniejących dróg.  Plan nie wskazuje także konieczności realizacji 

i wskazywania przebiegu magistralnych sieci uzbrojenia terenu. Możliwa jest realizacja niezbędnych sieci 

infrastruktury technicznej koniecznej do obsługi terenu. Ze względu na lokalny charakter i niewielki obszar 

inwestycji nie prognozuje się wpływu na środowisko przyrodnicze inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i 

komunikacyjnej, a forma ich realizacji wydaje się być zbieżna z możliwymi potencjalnymi oddziaływaniami 

wskazanymi w pkt 7.1. W związku z tym należy uznać, że oddziaływania i ewentualne zagrożenia będą w obu 

przypadkach zbieżne. 

7.3 Prognozowany wpływ na obszary chronione 

Ustalenia planu miejscowego dla terenów objętych ochroną powinny być zgodne z przepisami 

dotyczącymi ochrony przyrody i wynikającymi z nich przepisami szczegółowymi na poziomie regionalnym 

i lokalnym. Obszar opracowania położony jest w granicach otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, 

a ustalenia określone nową edycją planu miejscowego nie stoją w sprzeczności z zasadami i wymogami ochrony 

dla tej formy ochrony przyrody.  

Ze względu na projektowany charakter zabudowy, stopień intensywności, wielkość inwestycji i zakres 

ustaleń planu ocenia się, że realizacja ustaleń planu pozostaje bez wpływu na te formy ochrony przyrody. Nie 

wpłynie negatywnie na komponenty środowiska istotne dla ochrony Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i jego 

otuliny, ponieważ inwestycja nie wprowadza praktycznie żadnych zagrożeń, w tym takich, których skala mogłaby 

wykraczać poza granice opracowania. Potencjalne uciążliwości, nieznaczące oddziaływania projektowanej 

zabudowy opisane w pkt. 7.1. uwzględniają również zasady i cele ochrony ustalone dla Kaszubskiego Parku 

krajobrazowego. Plan miejscowy odnosi się do lokalizacji w otulinie parku oraz w związku z tym odwołuje się do 

konieczności stosowania przepisów odrębnych, co wydaje się być wystarczającym sposobem eliminacji 

potencjalnych zagrożeń. Ustalenia, które mają chronić środowisko przyrodnicze przywołano w rozdz. 6 prognozy. 

Analiza projektu planu miejscowego pozwala na stwierdzenie, że za największe oddziaływanie, które jednak 

może być hipotetycznym  jest lokalne zagrożenie dla wód podziemnych i gruntowych. Może ono zostać 

zniwelowane poprzez budowę sprawnego systemu odprowadzania ścieków lub systemu ich gromadzenia.  

Realizacja planu będzie wymagać przeprowadzenia procedury zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na 

cele nieleśne, ze względu na ewidencyjne oznaczenie tego terenu oraz obowiązujące przesądzenie planistyczne. 

Ważnym ustaleniem planu miejscowego w tym przypadku jest konieczność nasadzeń zastępczych, co pozwoli 

utrzymać średni areał zalesień w okolicy i przyczyni się utrzymania walorów przyrodniczych i bioróżnorodności.  
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Projekt planu miejscowego nie wyznacza  ram  dla  późniejszej  realizacji  przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (zgodnie z Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko). Projektowane 

zainwestowanie nie stanowi przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  

8 ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU OGRANICZANIE NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA NA 

ŚRODOWISKO PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO 

 
W projekcie planu miejscowego zawarto podstawowe ustalenia mające na celu zapobieganie 

i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem realizacji projektowanego 

dokumentu. Zostały one wymienione w rozdz. 6.2 prognozy i dotyczą głównie ustaleń z zakresu ochrony 

środowiska, wyposażenia w infrastrukturę techniczną, zachowania w stanie naturalnym terenów o najmniej 

korzystnych warunkach fizjograficznych.  

Ponadto, poza już określonymi sposobami można wskazać kilka dodatkowych, które w jeszcze większym 

stopniu zagwarantują ochronę środowiska przyrodniczego i w jeszcze większym stopniu przyczynią się do 

zachowania równowagi przyrodniczej w okolicy:  

 budowę systemu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej;  

 zwiększenie kontroli posiadania przez właścicieli nieruchomości, dokumentacji stwierdzających korzystanie 

z usług usuwania ścieków ze zbiorników bezodpływowych przez uprawnione do tego podmioty; 

 zabezpieczenie drzew przed ewentualnym uszkodzeniem podczas wykonywania prac budowlanych; 

 zapewnienie ochrony siedlisk i stanowisk gatunków fauny i flory zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa dotyczącymi ochrony gatunkowej – jeśli ich występowanie zostanie stwierdzone; 

 organicznie zainwestowania w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących obszarów wodno – błotnych; 

 ochronę placów budów przed dostaniem się na nie dzikich zwierząt, które mogłyby zostać uwięzione (np. 

w wykopach); 

 stosowanie naturalnych materiałów budowlanych, które ograniczają dysharmonię krajobrazu, nie 

przekraczanie ustalonych wysokości budynków; 

 indywidualne podejście do architektury zabudowy, w nawiązaniu do dziedzictwa kulturowego regionu 

i wytycznych konserwatorskich dla obszarów chronionych przepisami prawa oraz ze względu na 

niestandardowe ukształtowanie terenu; 

 zastosowanie takich rozwiązań technologicznych na etapie budowy inwestycji, które spowodują, iż nie 

zostaną przekroczone standardy jakości środowiska i standardy emisyjne; 

 preferowanie w budownictwie materiałów energooszczędnych, 

 w obiektach zaopatrywanych w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła, wykorzystywanie paliwa 

ekologicznego, mniej uciążliwego dla środowiska (gaz ziemny, olej opałowy lekki oraz niekonwencjonalne 

nośniki energii).  

https://www.lexlege.pl/ustawa-o-udostepnianiu-informacji-o-srodowisku-i-jego-ochronie-udziale-spoleczenstwa-w-ochronie-srodowiska-oraz-o-ocenach-oddzialywania-na-srodowisko
https://www.lexlege.pl/ustawa-o-udostepnianiu-informacji-o-srodowisku-i-jego-ochronie-udziale-spoleczenstwa-w-ochronie-srodowiska-oraz-o-ocenach-oddzialywania-na-srodowisko
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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 między 

innymi: ochrony, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego, zielonej i konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej, 

ochrony przed presjami i zagrożeniami dla zdrowia i dobrostanu, wspierania zrównoważonych miast i zabezpieczeniu 

inwestycji ekologicznych, uwzględniania w działaniach spójnej polityki środowiskowej, podejmowania wyzwań 

dotyczących 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 różnych 

źródeł. Ponadto, w celu ochrony klimatu oraz zrównoważonego wykorzystania energii zadania w skali 

europejskiej zawarto 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 Rzeczypospolitej 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 implantowane 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 perspektywą 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). 
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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. 

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 

Obszary problemowe wynikające z uwarunkowań środowiska przyrodniczego w rejonie opracowania, to 

głównie miejsca lokalizacji inwestycji na obszarach chronionych, które są reprezentowane w granicach planu 

miejscowego. Obszar objęty planem miejscowym znajduje się w granicach otuliny Kaszubskiego Parku 

Krajobrazowego, a w sąsiedztwie zlokalizowane są obszary wodno - błotne. Ze względu jednak na istniejące 
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zainwestowanie w sąsiedztwie, przesądzenie planistyczne i sposób zainwestowania w okolicy nie można 

jednoznacznie wskazać ryzyka występowania problemów związanych z ochroną środowiska w tym rejonie wsi 

Potęgowo. Ocenia się, że w zagospodarowaniu terenu należy mieć na uwadze przede wszystkim wrażliwość wód 

podziemnych i powierzchniowych na zanieczyszczenia – przy braku wyposażenia w ten system. Wśród 

występujących potencjalnych zagrożeń związanych z ochroną środowiska (ale nie tylko w kontekście 

występowania obszarów chronionych) wyróżnić można: 

 odprowadzanie ścieków do rowów i zagłębień terenowych z obiektów nie posiadających zbiorników 

bezodpływowych, 

 „dzikie” składowiska odpadów, 

 nieprawidłowa gospodarka wodna (wylewanie zanieczyszczeń komunalnych i pochodzących z produkcji 

rolnej do wód powierzchniowych i ziemi). 

 

Realizacja inwestycji zgodnie z wytycznymi zawartymi w planie miejscowym nie spowoduje istotnego 

konfliktu natury ekologicznej. Nadmienić trzeba, że planowane przedsięwzięcie może mieć znaczenie głównie 

jako źródło zanieczyszczeń powietrza oraz gruntu i praktycznie tylko w fazie budowy oraz jako zmniejszenie 

powierzchni biologicznie czynnej. Będą to więc nieznaczne oddziaływania, w tym krótkoterminowe. Poza tym 

teren wokół jest już w części zainwestowany i dalej podlega dalszemu zagospodarowaniu, a plan miejscowy 

adaptuje istniejącą faktyczną strukturę przestrzenną i obowiązujące przesądzenie planistyczne.  Wszelkie inne 

aspekty oddziaływania na środowisko – w fazie eksploatacji inwestycji, w tym oddziaływanie na stan 

zanieczyszczenia powietrza, oddziaływanie na zwierzęta i rośliny, położenie w oddaleniu od obiektów 

zabytkowych lub obiektów i obszarów szczególnie cennych pod względem przyrodniczym należy ocenić jako 

nieznaczące. Uznaje się, że potencjalne negatywne oddziaływania będą krótkoterminowe i występować będą 

w przypadku rażącego niedbalstwa i niewłaściwego prowadzenia eksploatacji terenów zainwestowanych, w tym 

ignorowania zaleceń organów służby ochrony środowiska, w tym również zaleceń opisanych w niniejszej 

prognozie. Oddziaływania te mogą zatem dotyczyć wpływu na wody gruntowe i powierzchniowe (niewłaściwa 

gospodarka wodno – ściekowa), zanieczyszczenie powietrza (niewłaściwy sposób zaopatrzenia w ciepło). 

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 powinny nastąpić żadne negatywne zmiany 

w strukturze przyrodniczej obszaru. Na analizowanym terenie obowiązuje plan miejscowy, który przeznacza ten 

teren pod funkcję rolną. Zabudowa tej działki nie będzie zatem możliwa.  W związku z tym brak możliwości 

zabudowy utrzyma aktualną strukturę przyrodniczą, w wskazane w rozdz. 7 przewidywane oddziaływania nie 

wystąpią. Wydaje się jednak, że skala potencjalnych uciążliwości i oddziaływań nie jest na tyle znacząca, by 

słusznym było odstąpienie od zmiany funkcji terenu w celu zachowania równowagi ekologicznej. W części jest 

ona już zachwiana istniejącym użytkowaniem, w tym zainwestowaniem w sąsiedztwie, a projektowana zabudowa 
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nie stanowi elementu inwazyjnego i generującego znaczące negatywne oddziaływania. Poza tym nie jest 

sprzeczna z celami i zasadami ochrony określonymi dla otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. 

Wpływ ustaleń projektu planu miejscowego na środowisko przyrodnicze w zakresie jakości poszczególnych 

elementów przyrodniczych, dotrzymywania standardów jakości środowiska, obszarów występowania 

przekroczeń, występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych i przyczynach tych zmian kontrolowany 

powinien być przede wszystkim w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska (realizowane przez 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ). Wyniki prowadzonego monitoringu prezentowane będą 

w raportach o stanie środowiska, wydawanych w formie ogólnodostępnej publikacji. Źródłami danych w tym 

zakresie mogą też być: bazy danych prowadzone przez organy ochrony środowiska, źródła administracyjne 

wynikające z obowiązków sprawozdawczych lub zapisów ustawowych (decyzje, zezwolenia, pozwolenia) czy 

badania statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego. Źródłem takiej informacji mogą być również monitoring 

powykonawczy dla poszczególnych inwestycji w granicach planu. 

Dla ograniczenia przekształceń środowiska, na etapie budowy i eksploatacji dopuszczonych w planie 

miejscowym przedsięwzięć, kontroli i monitoringowi powinny podlegać: 

 zasięg przestrzenny „placów budów” (teren budowy, sposób składowania materiałów); 

 skuteczność zastosowanych technologii minimalizujących oddziaływania na środowisko (np. przeglądy 

instalacji, instalacji odprowadzania ścieków komunalnych, magazynowania odpadów); 

 wpływ prac budowlanych na warunki gruntowe i wodne (dotyczące w szczególności wód podziemnych i 

gruntowych); 

 zasady gospodarowania odpadami i ściekami komunalnymi przez inwestorów. 

W przypadku tego rodzaju inwestycji niezmiernie ważnym jest stałe i rzetelne monitorowanie jakości 

środowiska przyrodniczego. Monitoring, który będzie polegał przede wszystkim na okresowym sprawdzaniu stanu 

technicznego (w tym i szczelności instalacji) urządzeń technicznych, powinien być wystarczającym. 

Przewidywane metody analizy realizacji postanowień planu miejscowego pod kątem wpływu na środowisko 

mogą się odnosić do: 

1) oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu, 

2) przestrzegania ustaleń dotyczących przeznaczenia terenu, ukształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu, ustaleń dotyczących wyposażenia w infrastrukturę techniczną, 

3) weryfikacji stosowania odpowiednich środków minimalizujących. 

Ad 1). W zakresie oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu na środowisko: 

 w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, 

obowiązywać będzie monitoring środowiska w zakresie i metodach określonych w wydanej decyzji, 

 w odniesieniu do pozostałych terenów może to być monitoring państwowy środowiska, prowadzony 

przez odpowiednie organy administracji państwowej, powołane do badania stanu środowiska (w tym 

także  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska), 
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 w przypadku skarg mieszkańców na uciążliwości prowadzonej działalności w oparciu o uchwalony plan, 

analizę realizacji planu i badanie skażenia środowiska powinien przeprowadzić odpowiedni organ 

administracji samorządowej. 

Ad 2). W zakresie realizacji przestrzegania ustaleń planu miejscowego powinny być okresowe przeglądy 

zainwestowania obszaru i realizacji jego ustaleń (szczególnie dotyczących zasad odprowadzania ścieków), 

wykonywane przez administrację samorządową na potrzeby oceny prowadzonej polityki przestrzennej) oraz 

zgodnie z właściwymi kontrolnymi innych organów administracji na szczeblu lokalnym i regionalnym, w zakresie 

określonym przepisami prawa. 

12 ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNE NA ŚRODOWISKO 

Realizacja ustaleń planu 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 miejscowego, ze względu na zasięg przestrzenny inwestycji, jej 

charakter i funkcję 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 zmiany planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Niepoczołowice, 

obejmującego fragment wsi Niepoczołowice – dla trzech obszarów o łącznej powierzchni ok. 6,59 ha 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 2020 r. poz. 283 ze zm.).  

 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 elementy oceny 

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

etapem prognozy było opisanie projektowanej struktury przestrzennej wraz z powiązanymi z nim innymi 

dokumentami planistycznymi. 

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

Przeanalizowano skutki środowiskowe wynikające z istniejącego i projektowanego przeznaczenia terenów, wpływ 

ustaleń dokumentu na obszary chronione oraz dokonano oceny skutków realizacji ustaleń planu na poszczególne 

składowe środowiska. Podczas analizy dokumentu nie stwierdzono jednak ryzyka występowania istotnych 

konfliktów i oddziaływań. Teren będzie zainwestowany ekstensywnie z zachowaniem istniejących walorów 

przyrodniczych (obszarów wodno – błotnych, oczek wodnych) – przy czym w przypadku obszaru B zaleca się 

wprowadzenie na części obszar oznaczonego na załączniku graficznym powierzchni biologicznie czynnej 

i ograniczenie zainwestowania.  Obszar opracowania jest położony w granicach otuliny Kaszubskiego Parku 

Krajobrazowego, a ustalenia planu odwołują się do właściwych przepisów odrębnych w tym zakresie. Ocenia się, 

że wszelkie zasady ochrony środowiska istotne z punktu widzenia obszarów prawnie chronionych zostały 

uwzględnione w projekcie planu. Dla obszaru opracowania zasadniczo oddziaływania będą neutralne. Zabudowie 

podlegać będą tereny o korzystnych warunkach fizjograficznych, a obszar opracowania charakteryzują średnie 

warunki fizjograficzne - deniwelacje terenu, istniejące zadrzewienia i krzewy. Poza tym wskaźniki zabudowy 

i zainwestowania są bardzo ograniczone. Największa ingerencję w istniejącą strukturę przyrodniczą wskazuje się 

na obszarze B, który w części wschodniej posiada niekorzystne warunki pod zabudowę – obniżenie terenowe, 

wysoki poziom wód gruntowych. Ale zasadniczo jest to obszar o średnich warunkach fizjograficznych. Nie 

prognozuje się ryzyka wystąpienia negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze, jeśli 

w zagospodarowaniu terenu spełnione zostaną ustalenia planu miejscowego. Obszar położony jest poza cennymi 

obiektami i obszarami pod względem przyrodniczym, wokół istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej i 

zagrodowej. 

Pewne, i praktycznie jedyne, potencjalne oddziaływania na środowisko przyrodnicze będą dotyczyć  

głównie zajęcia terenów rolnych pod zabudowę oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza, gruntu, wód 

gruntowych (szczególnie w zakresie systemów gromadzenia o oczyszczania ścieków). Do najważniejszych 

potencjalnych zagrożeń dla środowiska w rejonie opracowania – już istniejących oraz przyszłych, zaliczyć należy 

zatem brak wyposażenia w system kanalizacji sanitarnej. Poza tym nie wskazuje się znaczących oddziaływań na 

walory krajobrazowe, faunę i florę, różnorodność biologiczną, zdrowie i życie ludzi, krajobraz. Ocena 

poszczególnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze nie wskazała ponadto powstania ryzyka związanego 

z łamaniem zasad określonych dla obszarów prawnie chronionych – Kaszubskiego Parku Krajobrazowego oraz 

obszaru Natura 2000 „Lasy Mirachowskie” położonych w dalszej odległości od granic planu. 

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 
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braku uchwalenia planu, 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. Graficzną 

prezentacją prognozy jest załącznik w postaci rysunku do prognozy.  

 

 

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. 2020 poz. 283 ze zm.). Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia. 


