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1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PROGNOZY 

Niniejszą prognozę oddziaływania na środowisko ustaleń 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krobia sporządzono na podstawie ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

(t.j. Dz.U. z 2016, poz. 353 ze zm.) i ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.). Zakres i stopień 

szczegółowości informacji wymaganych w prognozie został 

uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 

w Poznaniu (pismo WOO-III.411.518.2015.PW.1 z dnia 

26.11.2015 r.) oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem 

Sanitarnym w Gostyniu (pismo ON.NS-71/13-8/15 z dnia 

09.11.2015 r.). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

w Poznaniu nakazał wykonanie prognozy oddziaływania na 

środowisko w pełnym zakresie, nakazując uwzględnienie m. in.: 

- działań naprawczych zawartych w „Programie ochrony 

powietrza dla strefy wielkopolskiej”, przyjętym uchwałą 

Nr XXXIX/769/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 

25 listopada 2013 r. w sprawie „Programu ochrony powietrza 

dla strefy wielkopolskiej” (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 

z 2013 r. poz. 7401), 

- wpływu realizacji ustaleń projektu zmiany studium na 

klimat (w tym mikroklimat), w szczególności na 

kształtowanie się warunków termicznych, anemometrycznych, 

wilgotnościowych, 

- zaleceń zawartych w opracowaniu „Strategiczny plan 

adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 

klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030(SPA2020), 

- wpływu realizacji ustaleń projektu zmiany studium na 

krajobraz, 

- stanu klimatu akustycznego terenów objętych projektem 

zmiany studium oraz jego potencjalne zmiany w wyniku 

realizacji ustaleń projektu zmiany studium, 

- warunków hydrogeologicznych oraz rozwiązań mających na 

celu zapobieganie i ograniczenie negatywnego oddziaływania 
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realizacji ustaleń projektu planu na środowisko gruntowo-

wodne, 

- jednolitych części wód (JCW), w granicach których położone 

są tereny objęte projektem zmiany studium oraz 

wyznaczonych dla nich celów środowiskowych,  

- aktualnego stanu zagospodarowania obszaru objętego 

projektem zmiany studium (w szczególności istniejącego 

stanu szaty roślinnej oraz stan fauny) oraz występowania 

zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu 

uzgodnił zakres i stopień szczegółowości informacji 

wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko 

przedstawiony przez organ opracowujący projekt zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Krobia w zakresie uwzględniającym (zgodnie z art. 51 ust. 2 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko): 

a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego 

dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami, 

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu 

prognozy, 

c) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 

d) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego 

stanu w przypadku braku realizacji projektowanego 

dokumentu, 

e) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym 

znaczącym oddziaływaniem, 

f) przewidywane znaczące oddziaływania, na środowisko, 

a w szczególności na: 

– różnorodność biologiczną, 

– ludzi, 

– rośliny, 

– wodę, 

– powietrze, 

– powierzchnię ziemi, 

– krajobraz, 



Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krobia 

 6 

– zabytki, 

z uwzględnieniem zależności między tymi elementami 

środowiska i między oddziaływaniami na te elementy. 

Uzgodnienia, o których mowa powyżej zostały załączone do 

niniejszego opracowania. 

Ponadto, sporządzając prognozę oparto się na: 

 ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519); 

- ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.); 

 ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 909 ze 

zm.); 

 ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 

z 2016 r. poz. 290 ze zm.); 

 ustawie z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 

z 2015 r., poz. 469 ze zm.); 

 rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 112); 

 ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 

ze zm.); 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2016 r. 

w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Odry (Dz.U. 2016 poz. 1967); 

 uchwale Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 

28 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Krobia. 

2. METODA OPRACOWANIA  

Sporządzając prognozę oddziaływania na środowisko ustaleń 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krobia zwaną dalej „prognozą” oparto się 

na analizie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Krobia oraz wizji 

terenowej i analizie dostępnych materiałów wyszczególnionych 

poniżej. 
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Informacje zawarte w prognozie oddziaływania na 

środowisko są opracowane stosownie do stanu współczesnej 

wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia 

szczegółowości projektowanego dokumentu. 

Materiały źródłowe: 

 Ocena oddziaływania na środowisko jako narzędzie 

planowania przestrzennego w ekorozwoju – 

A. Starzewska-Sikorska – Wyd. EiŚ –1994; 

 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2012 

– Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Poznaniu, Poznań 2013; 

 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2013 

– Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Poznaniu, Poznań 2014; 

 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2014 

– Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Poznaniu, Poznań 2015; 

 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2015 

– Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Poznaniu, Poznań 2016; 

 Roczna ocena jakości powietrza w województwie 

wielkopolskim za rok 2013 – Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Poznaniu, Poznań 2014; 

 Roczna ocena jakości powietrza w województwie 

wielkopolskim za rok 2014 – Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Poznaniu, Poznań 2015; 

 Roczna ocena jakości powietrza w województwie 

wielkopolskim za rok 2015 – Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Poznaniu, Poznań 2016; 

 Roczna ocena jakości powietrza w województwie 

wielkopolskim za rok 2016 – Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Poznaniu, Poznań 2017; 

  „Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu 

jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach 

w latach 2012–2014” - Temat nr 32.8407.1201.08.0. – 

Raport o stanie chemicznym oraz ilościowym 

jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach 

w podziale na 161 i 172 JCWPd, stan na rok 2012 
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zadanie 8: Interpretacja wyników monitoringu stanu 

chemicznego i ilościowego, ocena stanu chemicznego 

i ilościowego, jednolitych części wód podziemnych 

(w podziale na 161 i 172 JCWPd), opracowanie 

raportu o stanie jednolitych części wód podziemnych 

w dorzeczach Interpretacja wyników monitoringu 

operacyjnego, ocena stanu chemicznego oraz 

przygotowanie opracowania o stanie chemicznym 

jednolitych części wód podziemnych zagrożonych 

nieosiągnięciem dobrego stanu; Warszawa, listopad 

2013, PIG; 

 „Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu 

jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach 

w latach 2012–2014” - Temat nr 32.8407.1201.09.0. – 

RAPORT z wykonania zadania nr 9 Interpretacja 

wyników monitoringu operacyjnego, ocena stanu 

chemicznego oraz przygotowanie opracowania o stanie 

chemicznym jednolitych części wód podziemnych 

zagrożonych nieosiągnięciem dobrego stanu; 

Warszawa, lipiec 2014, PIG; 

 „Ocena jakości wód podziemnych w punktach 

pomiarowych w ramach monitoringu operacyjnego stanu 

chemicznego wód podziemnych w 2014 r. /wg badań 

PIG/”, WIOŚ; 

 Informacja o stanie środowiska i działalności 

kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska w powiecie gostyńskim w roku 

2012, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Poznaniu Delegatura w Lesznie, Leszno maj 2013 r.; 

 Informacja o stanie środowiska i działalności 

kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska w powiecie gostyńskim w roku 

2013, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Poznaniu Delegatura w Lesznie, Leszno maj 2014 r.; 

 Informacja o stanie środowiska i działalności 

kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska w powiecie gostyńskim w roku 

2014, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
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w Poznaniu Delegatura w Lesznie, Leszno wrzesień 

2015 r.; 

 Mapa ewidencyjna, skala 1: 5000; 

 Mapa sytuacyjno - wysokościowa, skala 1: 1000; 

 Mapa topograficzna w skali 1:10 000; 

 Mapa hydrograficzna w skali 1:50 000; 

 Strona internetowa Generalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska http://www.gdos.gov.pl/; 

 Strona internetowa Regionalnej Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w Poznaniu, www.poznan.rdos.gov.pl; 

 Strona internetowa Europejskiej Sieci Ekologicznej 

NATURA 2000, www.natura2000.mos.gov.pl/natura2000; 

 Strona internetowa Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska w Poznaniu, www.poznan.pios.gov.pl; 

 Hydroportal, http://mapy.isok.gov.pl/imap/; 

 Strona internetowa Państwowego Instytutu Geologicznego 

– Centralna Baza Danych Geologicznych 

http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/cbdg; 

 System Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego 

w Krobi, http://krobia.e-mapa.net/; 

 Dokumentacja fotograficzna – wizja terenowa. 

Na podstawie wyżej opisanych analiz i przeglądu 

wymienionych materiałów, w opracowanej prognozie dokonano: 

 oceny stanu i charakterystyki środowiska 

przyrodniczego obszarów objętego miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego jak i terenów 

sąsiednich, 

 analizy ustaleń zmiany studium w aspekcie wpływu 

ustaleń na stan środowiska (wyłącznie w zakresie 

dotyczącym tylko obszarów objętych opracowaniem), 

 oceny zgodności projektowanych rozwiązań z aktualnymi 

aktami prawnymi. 

Celem opracowanej prognozy jest określenie przewidywanych 

skutków wprowadzenia zmian (na wskazanych obszarach) 

w strukturze przestrzennej gminy w odniesieniu do 

poszczególnych elementów środowiska oraz środowiska jako 

całości, ze szczególnym uwzględnieniem jego prawidłowego 

funkcjonowania. 
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3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszej prognozy są ustalenia zawarte 

w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Krobia, które obejmuje 

dziewięć terenów zlokalizowanych w różnych częściach miasta 

i gminy Krobia. Rozmieszczenie obszarów będących opracowania 

przedstawia rycina 1. Opracowaniem zmiany studium objęto 

tereny o łącznej powierzchni 39,7 hektara, co stanowi 

zaledwie 0,3% ogólnej powierzchni gminy.  

Na potrzeby niniejszej analizy każdy z tych terenów 

będzie nazywany „obszarem” i będzie oznaczony numerem od 

1 do 9. 

Rycina 1. Rozmieszczenie obszarów będących przedmiotem 

opracowania na terenie miasta Krobia 
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 „Obszar 1” - obejmuje teren o powierzchni około 1,8 ha 

położony w miejscowości Domachowo, który od strony północnej 

graniczy z drogą gminną oraz istniejącą zabudową zagrodową, 

od zachodu i wschodu z terenami zabudowy zagrodowej, od 

strony południowej z terenami upraw polowych. Obecnie obszar 

użytkowany jest rolniczo, w postaci gruntów ornych. 
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„Obszar 2” - obejmuje teren o powierzchni około 5,5 ha 

w miejscowości Żychlewo, który znajduje się w zachodniej 

części miejscowości. Od strony północnej, zachodniej 

i południowej graniczy z terenami gruntów rolnych, od strony 

wschodniej z terenami zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej 

jednorodzinnej. Przez centralną część terenu na kierunku 

północny-wschód - południowy-zachód przebiega droga gminna. 

Większość tego obszaru użytkowana jest rolniczo, w postaci 

gruntów ornych, tylko w jego zachodniej części występują 

zabudowania zagrodowe. 
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„Obszar 3” - obejmuje teren o powierzchni około 9,2 ha 

w miejscowości Krobia, który od strony wschodniej graniczy 

z obwodnicą miasta Krobia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, 

od północy i zachodu z terenami gruntów ornych, od południa 

z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, zabudową mieszkaniowo 

– usługową, terenami gruntów ornych i sadów. Obecnie obszar 

użytkowany jest rolniczo, w postaci gruntów ornych oraz 

sadów. 
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„Obszar 4” - obejmuje teren o powierzchni około 19,1 ha 

w miejscowości Krobia, który od strony wschodniej graniczy 

z obwodnicą miasta Krobia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, 

od północy, południa i zachodu z terenami gruntów ornych, 

zabudowy mieszkaniowo – usługowej i zagrodowej. Przez 

centralną część obszaru na kierunku wschód – zachód przebiega 

ciek wodny – Rów Krobski. Obecnie obszar użytkowany jest 

rolniczo, w postaci gruntów ornych i łąk. 
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„Obszar 5” - obejmuje teren o powierzchni około 0,6 ha 

w miejscowości Krobia, który graniczy od strony północnej 

i południowej z terenami zabudowy mieszkaniowej i usługowej, 

od strony zachodniej z terenami upraw polowych, od strony 

wschodniej z terenem drogi wojewódzkiej nr 434. Obecnie na 

terenie tym znajduje się budynek jak i urządzenia dawnej 

„gazowni” (w części zachodniej) oraz budynek mieszkalny 

jednorodzinny (w części północno-wschodniej) i funkcjonujące 

urządzenia infrastruktury gazowniczej (w części południowo-

wschodniej). W chwili obecnej budynki i urządzenie dawnej 

„Gazowni” nie są w żaden sposób użytkowane, w tym zgodny 

z ich przeznaczeniem. Teren posiada dostęp do sieci 

wodociągowej, kanalizacji ściekowej, elektroenergetycznej 

i gazowej. 
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„Obszar 6” - obejmuje teren o powierzchni około 0,8 ha 

w Kuczynie, który położony jest przy linii kolejowej Leszno - 

Krotoszyn, teren ten graniczy od strony zachodniej z terenami 

gruntów rolnych i zabudowy zagrodowej, od strony południowej 

z terenem placu zabaw i ujęcia wody, od wschodniej graniczy 

z terenem działalności gospodarczej oraz upraw rolniczych. 

Obecnie na części gruntu znajdują się obiekty sportowo – 

rekreacyjne, pozostała część zagospodarowana jest jako 

trawnik. 
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„Obszar 7” - obejmuje teren o powierzchni około 0,1 ha 

w Przyborowie, od strony wschodniej graniczy z terenem drogi 

gminnej oraz terenami upraw rolnych, od strony zachodniej 

z terenem boiska sportowego, od strony północnej z terenem 

świetlicy wiejskiej od strony południowej z terenami zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. Obecnie na części gruntu 

znajdują się obiekty sportowo – rekreacyjne. 
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„Obszar 8” - obejmuje teren o powierzchni około 0,7 ha 

w Pudliszkach, który położony jest przy ulicy Fabrycznej, 

z którą graniczy od strony zachodniej. Od strony południowej 

obszar ten graniczy ze zbiornikiem wodnym, od strony 

wschodniej z terenem zachodniej upraw rolniczych, od strony 

północnej z terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

Obecnie obszar użytkowany jest rolniczo, w postaci gruntów 

ornych. 
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„Obszar 9” - obejmuje teren o powierzchni około 1,5 ha 

w Pudliszkach, który położony jest przy ulicy Fabrycznej, 

z którą graniczy od strony wschodniej. Teren ten graniczy od 

strony południowej z terenem zespołu dworsko – parkowego, od 

strony zachodniej z terenami łąk oraz ciekiem wodnym, od 

strony północnej z terenami zabudowy zagrodowej. Do 

omawianego terenu od strony wschodnie „we wcięciu” przylega 

zabudowa mieszkaniowa. Obszar 9 stanowi pozostałość po dawnym 

gospodarstwie ogrodniczym. W chwili obecnej obszar ten nie 

jest użytkowany gospodarczo czy też rolniczo, mimo faktu, iż 

większą część tego terenu stanowią gruntu rolnicze. Na tym 

obszarze zlokalizowane są pozostałość budynków i obiektów 

wykorzystywanych do produkcji rolniczej. 
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4. GŁÓWNE CELE PROGNOZY ORAZ POWIĄZANIE JEJ Z INNYMI 

DOKUMENTAMI 

Głównym celem prognozy jest dokonanie analizy i oceny 

wpływu na środowisko przyrodnicze ustaleń zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Krobia, który zakłada wyznaczenie na obszarze opracowania 

terenu usług publicznych (teren oznaczony symbolem U-P) oraz 

terenów usług sportu i rekreacji (tereny oznaczone symbolem 

US). Na pozostałych terenach objętych opracowaniem zmiany 

studium zostały utrzymane dotychczasowe funkcje tj.  

 teren zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej 

o zbliżonym charakterze (teren oznaczony symbolem MN), 

 tereny mieszkaniowo - gospodarcze i usługowe (teren 

oznaczony symbolem UP), 

 tereny gospodarki rolnej (tereny oznaczone 

symbolem R). 

Przy sporządzaniu zmiany studium oraz prognozy 

oddziaływania na środowisko uwzględnione zostały dokumenty 

obowiązujące w Unii Europojskiej jak również dokumenty 

obowiązujące na szczeblu krajowym, wojewódzkim i lokalnym. 

Opracowując projekty dokumentów uwzględniono obowiązujące 

w Unii Europojskiej następujące dokumenty: 

1. Dyrektywę Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca 

oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG), 

nakładającą na Państwa Członkowskie wymóg wyposażenia 

aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych.  

 W projekcie zmiany studium wskazano odprowadzenia 

ścieków bytowych lub przemysłowych do kanalizacji 

sanitarnej, w przypadku gdy budowa sieci 

kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie 

nieuzasadniona do zbiorników bezodpływowych. 

2. Dyrektywę Rady z dnia 27 września 1996 r. w sprawie 

oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza 

(96/62/WE), nakładającą na Państwa Członkowskie 

obowiązek utrzymania jakości powietrza tam, gdzie jest 

ona dobra, oraz jej poprawie w pozostałych przypadkach. 

 W projekcie zmiany studium wskazano zastosowanie do 

wytwarzania energii cieplnej nośników 

niepowodujących nadmiernej emisji zanieczyszczeń, 

takich jak: olej opałowy, gaz, energia elektryczna 
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oraz odnawialne źródła energii, paliwa stałe, 

w przypadku których wskazane jest stosowanie 

wysokosprawnych kotłów. 

3. Dyrektywę 2000/60/WE (RDW) Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającą ramy 

wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej – 

zakładającą osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód do 

2015 rok. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez m. in.: 

zaspokojenie zapotrzebowania na wodę ludności, rolnictwa 

i przemysłu, promowanie zrównoważonego korzystania 

z wód, ochronę wód i ekosystemów znajdujących się 

w dobrym stanie ekologicznym, poprawę jakości wód 

i stanu ekosystemów zdegradowanych działalnością 

człowieka, zmniejszenie zanieczyszczenia wód podziemnych 

oraz zmniejszenie skutków powodzi i suszy.  

 W projekcie zmiany studium wskazano zaopatrzenie 

w wodę z sieci wodociągowej oraz odprowadzanie 

ścieków bytowych lub przemysłowych do kanalizacji 

sanitarnej, w przypadku gdy budowa sieci 

kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie 

nieuzasadniona do zbiorników bezodpływowych. 

4. Dyrektywę 2002/49/WE Parlamentu Europy i Rady 

z 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i zarządzania 

poziomem hałasu w środowisku. 

 W projekcie zmiany studium wskazano by na styku 

obszarów o różnych funkcjach należy utrzymać 

określony dla danego rodzaju terenu dopuszczalny 

równoważny poziom dźwięku zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

5. Europejską Konwencję Krajobrazową z dnia 20 października 

2000 r., która ma na celu promowanie działań na rzecz 

krajobrazu, jego ochronę, zarządzanie i planowanie oraz 

organizowanie europejskiej współpracy w tym zakresie. 

 W projekcie zmiany studium zawarto ogólne wytyczne 

w zakresie kształtowania krajobrazu poprzez 

wskazanie kształtowanie nowej zabudowy w nawiązaniu 

do miejscowych tradycji budowlanych. 

Uwzględnienie przepisów międzynarodowych zapewni 

realizację działań stanowiących przeciwdziałanie ubytkom czy 

pogorszeniu stanu przyrody, a także zapewni zrównoważony 

rozwój chroniąc jednocześnie środowisko przyrodnicze. 
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Najważniejszym dokumentem krajowym jest Konstytucja 

Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z którą jedną 

z podstawowych funkcji państwa polskiego jest zapewnienie 

ochrony środowiska. U podstaw realizacji tej i innych funkcji 

leży zasada zrównoważonego rozwoju – takiego rozwoju 

społeczno-gospodarczego, w którym następuje proces 

integrowania działań politycznych, gospodarczych 

i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz 

trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu 

zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb 

poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno 

współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. Projekt 

zmiany studium określa politykę przestrzenną, która 

uwzględnia zasady zrównoważonego rozwoju m. in. poprzez 

wyznaczenie nowych terenów rozwojowych (które będą 

kształtowane zgodnie z zasadami ładu przestrzennego) przy 

jednoczesnym zachowaniu równowagi przyrodniczej i trwałości 

procesów przyrodniczych. 

Dokumentami obowiązującymi na szczeblu krajowym, których 

ustalenia zostały uwzględnione w opracowywanym miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego są: 

1) Krajowy programem oczyszczania ścieków komunalnych, 

Warszawa, 16 grudnia 2003 r. wraz z aktualizacjami, 

w zakresie: 

 ograniczenia zrzutów niedostatecznie oczyszczanych 

ścieków, a co za tym idzie ochrona środowiska wodnego 

przed ich niekorzystnymi skutkami, 

 identyfikacji aglomeracji, które powinny być 

wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej 

i oczyszczalnie ścieków oraz wielkość ładunków 

zanieczyszczeń biodegradowalnych z tych aglomeracji 

koniecznych do usunięcia, 

 budowy i modernizacji zbiorczych sieci 

kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków komunalnych 

oraz terminy ich realizacji. 

W projekcie zmiany studium wskazano odprowadzenia 

ścieków bytowych lub przemysłowych do kanalizacji 

sanitarnej, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej 

jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona do 

zbiorników bezodpływowych. 
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2) Krajowy plan gospodarki odpadami 2022 przyjęty uchwałą 

Nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. (M. P. 

z 2016 r. poz. 784), w zakresie: 

 zapobiegania powstawaniu odpadów oraz wykorzystanie 

odpadów jako surowca, 

 ochrony środowiska i zdrowia ludzi przez zapobieganie 

negatywnemu wpływowi wytwarzania odpadów 

i gospodarowania nimi, lub zmniejszanie go, 

 zmniejszenia ilości powstających odpadów, 

 zapewnienia odpowiedniej jakości odpadów 

opakowaniowych zbieranych selektywnie 

w gospodarstwach domowych. 

W projekcie zmiany studium wskazano zagospodarowanie 

odpadów zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy Krobia oraz przepisami 

odrębnymi. 

3) Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów 

wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą 

do roku 2030, w zakresie: 

 ograniczenia możliwość zabudowy terenów zagrożonych 

powodziami, osuwaniem mas ziemnych, 

 zapewnienia właściwego odpływu wód deszczowych, 

 ograniczanie zanieczyszczania powietrza i wody, 

 wdrożenia stabilnych niskoemisyjnych źródeł 

energii, 

 ochrony różnorodności biologicznej, 

 objęcia całego terytorium kraju skutecznym systemem 

planowania przestrzennego zapewniającego właściwe 

i zrównoważone wykorzystanie terenów. 

W projekcie zmiany studium wskazano maksymalny 

procent powierzchni zabudowy dla działek 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną lokalizowaną w układzie wolnostojącym 

i bliźniaczym: powierzchnia zabudowy nie większy niż 

40% powierzchni działki, natomiast pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną lokalizowaną w układzie 

szeregowym: powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% 

powierzchni działki, dla terenu usług publicznych 

powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% powierzchni 

działki. W projekcie zmiany studium wskazano 
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zastosowanie do wytwarzania energii cieplnej nośników 

niepowodujących nadmiernej emisji zanieczyszczeń, 

takich jak: olej opałowy, gaz, energia elektryczna 

oraz odnawialne źródła energii, paliwa stałe, 

w przypadku których wskazane jest stosowanie 

wysokosprawnych kotłów. 

Ponadto w projekcie zmiany studium uwzględniono 

następujące dokumenty obowiązujące na szczeblu regionalnym 

takie jak: 

a) Plan zagospodarowania przestrzennego województwa 

wielkopolskiego, zatwierdzony Uchwałą Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego nr XLII/628/2001 z dnia 

26.11.2001 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2002 r. Nr 35 poz. 

1052) a zmieniony uchwałą nr XLVI/690/10 z dnia 

26 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany Planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa 

wielkopolskiego, w zakresie: 

 zagospodarowania i retencjonowania wód opadowych 

w kierunku umożliwiającym zwiększenie zasilania wód 

podziemnych, 

 planistyczne przygotowanie oferty terenów dla 

inwestorów - dotyczy to zarówno terenów 

mieszkaniowych, jak i przeznaczonych pod usługi 

i działalność gospodarczą, 

 dozbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną, 

 wypracowania koegzystencji dominujących form 

zagospodarowania zabudowy mieszkaniowej 

i działalności gospodarczej oraz środowiska 

przyrodniczego, 

 koncentracji zainwestowania w istniejących 

jednostkach osadniczych położonych przy drogach lub 

w ich pobliżu, projektowanie struktur 

odznaczających się zwartością i rozwijających 

w harmonijny sposób lokalne układy miejskie lub 

wiejskie, na bazie istniejących układów 

komunikacyjnych. 

Studium uwzględniona kierunki polityki przestrzennej 

województwa wielkopolskiego, które będą dalej 

realizowane w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego. 
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b) Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 

2020 r., która zakłada:  

 poprawę stanu środowiska i racjonalne 

gospodarowanie jego zasobami,  

 wsparcie ochrony przyrody, ochrony krajobrazu, 

ochrony zasobów leśnych i ich racjonalne 

wykorzystanie,  

 ograniczanie emisji substancji do atmosfery, 

 poprawę gospodarki wodno-ściekowej,  

 ochronę zasobów wodnych i wzrost bezpieczeństwa 

powodziowego,  

 uporządkowanie gospodarki odpadami,  

 poprawę stanu akustycznego województwa,  

 poprawę przyrodniczych warunków dla rolnictwa, 

 promocję postaw ekologicznych,  

 zintegrowanie systemu zarządzania środowiskiem 

przyrodniczym. 

W projekcie zmiany studium określono wytyczne 

w zakresie wyposażenia terenu w infrastrukturę 

techniczną co ma wpłynąć na poprawę jakości 

środowiska naturalnego, szczególnie poprawę 

gospodarki wodno-ściekowej. Określono  zalecane 

wskaźniki określające maksymalny procent powierzchni 

zabudowy oraz źródła energii. Jednocześnie też na 

terenach rolniczych zakazano lokalizacji zabudowy. 

c) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 

2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Odry (Dz.U. 2016 poz. 1967), który 

zakłada: 

 osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego (na 

podstawie wskaźników fizyko – chemicznych, 

biologicznych i hydromorfologicznych) i chemicznego 

wody (na podstawie wskaźników chemicznych), 

 osiągnięcie dobrego stanu wód podziemnych – zarówno 

jego stanu ilościowego jak i chemicznego. 

W projekcie zmiany studium wskazano odprowadzenia 

ścieków bytowych lub przemysłowych do kanalizacji 

sanitarnej, w przypadku gdy budowa sieci 

kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie 

nieuzasadniona do zbiorników bezodpływowych. 
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Jednocześnie też wskazano zaopatrzenie w wodę z sieci 

wodociągowej. Wszystkie te działania mają wpłynąć na 

poprawę jakości wód. 

d) Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej, 

przyjętym uchwałą Nr XXXIX/769/13 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie 

„Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej” 

(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 7401), 

który zakłada: 

 stosowanie w indywidualnych systemach grzewczych 

nośników niepowodujących nadmiernej emisji 

zanieczyszczeń, takich jak: olej opałowy, gaz, 

a także stosowania do celów grzewczych energii 

elektrycznej oraz odnawialnych źródeł energii. 

W przypadku stosowania indywidualnych systemów 

grzewczych opalanych paliwami stałymi wskazane jest 

stosowanie wysokosprawnych kotłów, 

 projektowanie linii zabudowy uwzględniając 

zapewnienie "przewietrzania" terenów ze szczególnym 

uwzględnieniem terenów o gęstej zabudowie oraz 

zwiększenie powierzchni terenów zielonych 

(nasadzenia drzew i krzewów). 

W projekcie zmiany studium wskazano maksymalny 

procent powierzchni zabudowy dla działek 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną lokalizowaną w układzie wolnostojącym 

i bliźniaczym: powierzchnia zabudowy nie większy niż 

40% powierzchni działki, natomiast pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną lokalizowaną w układzie 

szeregowym: powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% 

powierzchni działki, dla terenu usług publicznych 

powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% powierzchni 

działki. W projekcie zmiany studium wskazano 

zastosowanie do wytwarzania energii cieplnej nośników 

niepowodujących nadmiernej emisji zanieczyszczeń, 

takich jak: olej opałowy, gaz, energia elektryczna 

oraz odnawialne źródła energii, paliwa stałe, 

w przypadku których wskazane jest stosowanie 

wysokosprawnych kotłów. 
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Opracowując projekt planu uwzględniono następujące 

dokumenty obowiązujące na szczeblu lokalnym: 

- uchwałę Nr XXVII/232/2016 Rady Miejskiej w Krobi 

z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Krobia, w zakresie: 

 wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku 

na terenie nieruchomości, 

 rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń 

przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, 

warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym, 

 częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów 

komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do 

użytku publicznego, 

W projekcie zmiany studium wskazano zagospodarowania 

odpadów zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy Krobia oraz przepisami 

odrębnymi. 

 

 

Wspomniane powyżej cele będą realizowane poprzez 

następujące działania określone w projekcie planu:  

- poprawę warunków życia ludności poprzez zapewnienie 

rozwoju zabudowy z zachowaniem zasad ładu 

przestrzennego, 

- dążenie do zapewnienia prawidłowej gospodarki wodnej 

poprzez zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych 

poprzez odprowadzenia ścieków bytowych do kanalizacji 

sanitarnej. Wody opadowe lub roztopowe z obszaru 

objętego planem odprowadzone zostaną do sieci deszczowej 

lub zagospodarowane na obszarze działki zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

- zapewnienie wysokich udziałów terenów biologicznie 

czynnych w zagospodarowaniu terenu ( 
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- określenie nośników energii ciepła (zastosowanie do 

wytwarzania energii cieplnej nośników niepowodujących 

nadmiernej emisji zanieczyszczeń, takich jak: olej 

opałowy, gaz, energia elektryczna oraz odnawialne źródła 

energii, paliwa stałe, w przypadku których wskazane jest 

stosowanie wysokosprawnych kotłów), 

- ograniczenie wpływu odpadów na środowisko poprzez ich 

właściwe zagospodarowanie odpadów (zagospodarowania 

odpadów zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy Krobia oraz przepisami 

odrębnymi), 

- poprawę klimatu akustycznego m. in. poprzez określenie 

na styku obszarów o różnych funkcjach należy 

dopuszczalnego poziomu dźwięku zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

5. ANALIZA I OCENA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO OBSZARU 

ZMIANY STUDIUM I JEGO OTOCZENIA 

5.1. Położenie regionalne 

Według podziału fizyczno – geograficznego J. Kondracki 

1998 obszary objęte opracowaniem leżą w mezoregionie 

Wysoczyzny Kaliskiej (318.12) wchodzącej w makroregion Niziny 

Południowowielkopolskiej (318.1-2), która należy do 

podprowincji Niziny Środkowopolskie (318). 

5.2. Rzeźba terenu 

Rzeźba gminy kształtowana była pod wpływem denudacyjnych 

procesów peryglacjalnych, w wyniku, których powstał typ 

rzeźby równin denudacyjnych. Pod względem typu krajobrazu 

naturalnego na obszarze gminy przeważa nizinny krajobraz 

staroglacjalny równin peryglacjalnych, w ich subatlantyckiej 

odmianie. 

Wysoczyzna Kaliska (na której znajduje się obszar 

opracowania) stanowi przedłużenie Wysoczyzny Leszczyńskiej. 

Krajobraz Wysoczyzny Kaliskiej jest dosyć monotonny, 

stanowiąc typ równiny morenowej, zdenudowanej w warunkach 

peryglacjalnych ostatniego zlodowacenia. Bardziej urozmaiconą 

rzeźbę posiadają obszary połażone na zachód oraz północny – 

zachód od granic miasta Krobia, a znajdujące się w dolinie 

Rowu Polskiego.  
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Analizowane tereny znajdują się na obszarze zlodowacenia 

Środkowopolskiego. Rzeźba uwarunkowana jest powstawaniem form 

glacjalnych w okresie zlodowacenia środkowopolskiego oraz 

procesami niszczenia i przeobrażenia form glacjalnych. Rzeźba 

tych obszarów kształtowała się od schyłku zlodowacenia 

środkowopolskiego przez cały intarglacjał eemski, 

zlodowacenie bałtyckie i holocen. 

Wszystkie tereny objęte opracowaniem są terenami płaskimi 

o niewielkich różnicach pod względem wysokości względnej. 

Najwyżej położony teren znajduje się w rejonie Domachowa na 

rzędnej wynoszącej 126 - 127 m n.p.m, natomiast najniżej 

położone tereny znajdują się w rejonie miejscowości Pudliszki 

na rzędnej wynoszącej odpowiednio od 100 m n.p.m. („Obszar 

9”) do 93 m n.p.m. („Obszar 8”). Obszar 2 położony jest na 

rzędnej wynoszącej 115 - 116 m n.p.m., Obszar 3 położony jest 

na rzędnej wynoszącej 114 - 116 m n.p.m., Obszar 4 położony 

jest na rzędnej wynoszącej 105 - 112 m n.p.m., Obszar 5 

położony jest na rzędnej wynoszącej 116 m n.p.m., Obszar 6 

położony jest na rzędnej wynoszącej 109 - 110 m n.p.m., 

Obszar 7 położony jest na rzędnej wynoszącej 101 m n.p.m.. 

W ramach poszczególnych obszarów różnica pomiędzy 

najwyżej a najniżej położonym punktem najczęściej nie 

przekracza 2 m. Tylko dwa tereny tj. Obszar 4 i 9 odznaczają 

się większym nachyleniem terenu. 

5.3. Budowa geologiczna 

Utworami powierzchniowymi większej części gminy są 

czwartorzędowe osady lodowcowe oraz ich pozostałości. 

Przeważają wśród nich gliny zwałowe stadiału mazowiecko - 

podlaskiego zlodowacenia środkowopolskiego. Zalegają jako 

ciągły poziom bezpośrednio na glinie zwałowej stadiału 

maksymalnego tego zlodowacenia lub przykrywają osady rzeczne 

i wodnolodowcowe. Gliny te często zalegają bezpośrednio na 

utworach trzeciorzędowych (plioceńskich). Struktura warstw 

plioceńskich jest w wielu miejscach zaburzona 

glacitektonicznie, wskutek oddziaływania lądolodu 

plejstoceńskiego. Głębiej występują utwory górnego miocenu, 

wykształcone w postaci iłów, mułków, mułowców z przerostami 

węgli brunatnych, piasków, piaskowców i węgli brunatnych. 
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Niżej zalegają mułki, węgle brunatne, iły i piaski środkowego 

miocenu. 

Obszar gminy leży w strefie monokliny przedsudeckiej, 

którą tworzą stare górotwory kaledońsko - waryscyjskie, 

zbudowane ze sfałdowanych skał dewonu i karbonu. Utwory 

głębszego podłoża geologicznego (mezozoik i paleozoik) 

formują na większym obszarze powierzchnię nachyloną 

tektonicznie ku północnemu wschodowi, w kierunku obniżenia 

bruzdy polsko-duńskiej (linia tektoniczna Teisseyre'a-

Tornquista), której osiowa część przebiega przez środkową 

Polskę z kierunku północno-zachodniego ku południowemu 

wschodowi. 

5.4. Surowce mineralne 

Na terenie gminy Krobia znajduje się fragment 

udokumentowanego złoża węgla brunatnego Poniec – Krobia oraz 

fragment złoża węgla brunatnego Oczkowice. Ponadto na terenie 

gminy zlokalizowanych jest kilka złóż kopalin pospolitych 

takich jak piski i żwiry.  

Na bezpośrednim obszarze opracowania nie występują 

udokumentowane złoża surowców, jak również obszary i tereny 

górnicze. 

5.5. Warunki wodne  

Większa część gminy należy do dorzecza Baryczy. Jedynie 

fragment północnej i północno-zachodniej części należy do 

dorzecza Warty. Rozgraniczenie wododziałowe drugiego rzędu, 

pomiędzy dorzeczem Warty i Baryczy, przebiega od okolic 

pomiędzy Domachowem i Sułkowicami, poprzez obszar nieco na 

północ od Starej Krobi, po okolice bezpośrednio na południe 

od Sikorzyna. Wododział przecina poprzecznie obniżenie 

dolinne Kani i Rowu Polskiego, przechodząc przez bramę wodną. 

Istnienie bramy wodnej związane jest z występowaniem sieci 

rowów melioracyjnych, łączących Kanię z Rowem Polskim. 

Pod względem hydrograficznym większość obszarów zmiany 

studium położona jest w dorzeczu Baryczy, za wyjątkiem 

Obszaru 1, który należy do dorzecza Warty. 

Średnia roczna suma opadów w gminie wynosi 551 mm. 

Przeciętnie najwyższe opady występują w lipcu (80 mm), 

a najniższe w lutym (28 mm). 
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Głównym ciekiem odwadniającym obszar gminy jest Rów 

Polski, płynący łukiem z północnego wschodu na północny 

zachód, do którego swe wody odprowadzają Samica Krobska i Rów 

Krobski charakteryzujące się równoleżnikowym przebiegiem. 

Głębokość zalegania wód gruntowych nawiązuje do 

morfologii terenu. W obniżeniach dolinnych, w bliskim 

sąsiedztwie cieków wody gruntowe występują do 1 m p.p.t. Ich 

poziom odzwierciedla stan wody w ciekach. W obrębie wyższych 

poziomów terasowych oraz w części krawędziowej wysoczyzn wody 

gruntowe zalegają na głębokości od 1 - 2 m p.p.t. W obrębie 

wysoczyzn woda gruntowa występuje na ogół głębiej niż 2 m, 

miejscami poniżej 5 m p.p.t.  

Na obszarach opracowania zmiany studium brak jest 

naturalnych jak i sztucznych zbiorników. Na Obszarze 4 

znajduje się ciek wodny – Rów Krobski, będący dopływem Rowu 

Polskiego. Obszary będące przedmiotem opracowania zmiany 

studium położone są poza granicami Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych – Międzymorenowego Zbiornika Zlewni Rzeki Kania 

GZWP nr 308, który znajduje się w północnej części gminy. 

Na terenie gminy Krobia znajdują się obszary szczególnie 

narażone na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł 

rolniczych i są to: OSN zlewni rzeki Rów Polski 

(PLNVZ6000WR5SG) oraz OSN w zlewni rzeki Orla 

(PLNVZ6000WR1S). OSN w zlewni rzeki Orla (PLNVZ6000WR1S) 

obejmuje swym zakresem Obszar 7 położony w Przyborownie. 

Pozostałe obszary zmiany studium znajdują się w ramach OSN 

zlewni rzeki Rów Polski (PLNVZ6000WR5SG). 

5.6. Klimat 

Według podziału rolniczo - klimatycznego Polski 

R. Gumińskiego obszar gminy leży w obrębie dwóch dzielnic: 

środkowej (VIII), obejmującej teren na północ od linii 

Bojanowo - Niepart i dzielnicy łódzkiej (X) na południe od 

tej linii. W ciągu roku występuje przeciętnie do 160 dni 

z opadem, w tym z opadem śniegu od kilkunastu do 35 dni. 

Przeciętny czas trwania pokrywy śnieżnej wynosi od 50 do 75 

dni, liczba dni mroźnych od 30 do 50, a z przymrozkami od 100 

do 110 dni. Średnia roczna temperatura wynosi około 8°C, 

a długość okresu wegetacyjnego, czyli z temperaturą powyżej 
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5°C, waha się od 210 do 220 dni. Na obszarze gminy przeważają 

wiatry z sektora zachodniego, co świadczy o większym wpływie 

mas powietrza oceanicznego niż kontynentalnego na tutejsze 

warunki pogodowe. 

5.7. Wiatr 

Na terenie gminy Krobia wiatry wieją głównie z kierunku 

zachodniego (około 20% wiatrów) i południowo – zachodniego 

(około 20% wiatrów). Średnie miesięczne częstotliwości wiatru 

według kierunków przedstawia poniżej zamieszczona rycina 2.  

Najbardziej wietrzne są zazwyczaj okresy zimowe 

i wiosenne z maksimum w marcu, natomiast najmniejsze latem 

z  minimum w sierpniu. 

Wiatry na terenie gminy Krobia charakteryzują się 

następującymi parametrami: 

a) dominujący kierunek wiatru: zachodni i południowo – 

zachodni, 

b) średnia miesięczna prędkość wiatru około 3 m/s, 

c) średnia roczna cisz atmosferycznych – około 5%, 

d) przeciętna roczna liczba dni ze średnią dobową 

prędkością wiatru 1 m/s – około 8 dni. 
 

Rycina 2. Średnia miesięczna częstotliwość wiatru według 

kierunków (%) 

Styczeń Kwiecień 

 

Lipiec Październik 
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Źródło: Atlas klimatu województwa wielkopolskiego. IMiGW Poznań 2004 

5.8. Gleby 

Na terenach będących przedmiotem opracowania dominują 

grunty rolne wysokich klas bonitacyjnych (III i IV). 

Na terenie gminy Krobia w 2004 r. glebę badano w punkcie 

pomiarowym w miejscowości Niepart. Gleba w tym punkcie ma 

odczyn pH 6,2 – 6,3 i pozbawiona jest zanieczyszczeń metalami 

ciężkimi i siarką siarczanową. Gleby na terenie gminy są 

zasobne w przyswajalny fosfor i średnio zasobne 

w przyswajalny potas oraz magnez.  

Na Obszarze 1 występują gleby brunatne właściwe kompleksu 

pszennego bardzo dobrego i pszennego dobrego wytworzone na 

glinach lekkich i piaskach glinastych mocnych. Obszar 2 to 

gleby brunatne wyługowane i kwaśne właściwe kompleksu 

pszennego dobrego wytworzone na piaskach glinastych mocnych 

i glinach średnich. Na Obszarze 7 i 8 znajdują się grunty 

zabudowane, przy czym na Obszarze 8 grunty wytworzone są na 

piaskach glinastych mocnych i glinach średnich. Na Obszarze 9 

występują czarne ziemie właściwe kompleksu pszennego bardzo 

dobrego wytworzone na piaskach glinastych mocnych i glinach 

lekkich. Brak jest natomiast szczegółowych danych dotyczących 

kompleksów rolniczej przydatności gleb na terenie miasta 

Krobia. 

Gleby występujące na obszarach zmiany studium to gleby 

wysokich klas bonitacyjnych – najczęściej III klasy. 

5.9. Szata roślinna 

Gmina Krobia należy do gmin typowo rolniczych, z wysokim 

udziałem gruntów o znacznej przydatności rolniczej. Udział 

lasów wynosi obecnie tylko około 4% powierzchni terenu gminy. 

Szata roślinna obszarów zmiany studium jest stosunkowo uboga, 

tworzą ją głównie rośliny pochodzenia antropogenicznego 
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o małym zróżnicowaniu – wynika to z dominacji rolniczego 

użytkowania terenu (gleby wysokich klas bonitacyjnych). 

Obszary objęte zmianą studium są obszarami bezleśnymi 

i w zasadzie bezwodnymi, co wpływa na fakt, że nie występują 

tutaj rośliny rzadkie i chronione. Większą różnorodnością 

odznacza się tylko Obszar 4 obejmujący ciek wodny, gdzie 

występują wierzby białe oraz liczne zakrzewienia.  

Na terenie opracowania nie występują naturalne siedliska 

gatunków roślin podlegających ochronie prawnej. W trakcie 

wizji terenowej nie stwierdzono występowania gatunków roślin 

i grzybów podlegających ochronie. 

5.10. Świat zwierzęcy 

Obszar opracowania zdominowany jest przez rolnictwo. 

Spotkać zatem można głównie zwierzęta przystosowane do 

funkcjonowania w środowisku pól uprawnych. Jednocześnie 

świat zwierzęcy gminy jest typowy dla nizinnych obszarów 

kraju.  

W trakcie wizji terenowej nie stwierdzono 

występowania gatunków zwierząt podlegających ochronie. 

Na obszarze 9 położonym w Pudliszkach, znajduje się 

opuszczone gniazdo bociana białego (Ciconia ciconia). 

Z informacji uzyskanych od mieszkańców tego rejonu, 

wynika, że gniazdo to jest od kilku lat nie zamieszkałe 

przez ptaki. 

5.11. Zabytki 

Na żadnym z obszarów objętych opracowaniem planu nie 

występują obiekty wpisane do rejestru zabytków. Obiekty tzw. 

„gazowni” położone na obszarze 5 znajdują się w gminnej 

ewidencji zabytków, a obszary położone w Pudliszkach znajdują 

się w pobliżu zespołu pałacowo – parkowego w Pudliszkach. Na 

żadnym z obszarów nie występują stanowiska archeologiczne. 

5.12. Ogólna ocena stanu środowiska 

Pod względem przyrodniczym teren gminy jest obszarem mało 

urozmaiconym. Na terenie gminy dominują użytki rolne, które 

stanowią około 86% powierzchni gminy, z czego 78% powierzchni 

gminy stanowią grunty orne. W północnej części gminy znajduje 

się niewielki fragment Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – 
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Międzymorenowego Zbiornika Zlewni Rzeki Kania GZWP nr 308 

(w utworach czwartorzędowych). 

Wody powierzchniowe 

Wody powierzchniowe gminy Krobia odprowadzane są poprzez 

cieki będące dopływami Rowu Polskiego, na którym WIOŚ 

w Poznaniu prowadzi badania stanu wód powierzchniowych.  

Na obszarze gminy Krobia znajduje się jednolita część wód 

powierzchniowych (JCWP) „Rów Polski od źródła do Rowu 

Kaczkowskiego” nr PLRW600017148549 oraz (JCWP) „Masłówka” nr 

PLRW60001714689. W latach 2012, 2014 i 2015 nie prowadzono 

badań jednolitych części wód powierzchniowych (JCW) Rowu 

Polskiego. Wyniki potencjału ekologicznego JCW „Rów Polski od 

źródła do Rowu Kaczkowskiego” w punkcie pomiarowym Rydzyna za 

2013 i 2016 rok przedstawia tabela 1. W latach 2013 i 2015 

nie były prowadzone badania JCWP „Masłówka”. 

Tabela 1. Potencjał ekologiczny wód Rowu Polskiego w 

2013 i 2016 r. 

Wskaźnik jakości 
wody 

Rok 2013 Rok 2016 

Średnia 
roczna 

Klasa 
wskaźnika 
jakości 
wód 

Średnia 
roczna 

Klasa 
wskaźnika 
jakości 
wód 

Temperatura wody 9,53 I 14,1 I 

Odczyn 

7,71-7,79 I 6,95-7,69 

potencjał 

poniżej 

dobrego 

Tlen rozpuszczony 6,85 II 5,31 

potencjał 

poniżej 

dobrego 

BZT5 3,03 II 2,41 I 

Ogólny węgiel 

organiczny 
12,57 II 12,05 

potencjał 

poniżej 

dobrego 

Azot amonowy 

0,598 I 0,815 

potencjał 

poniżej 

dobrego 

Azot Kjeldahla 

2,17 

potencjał 

poniżej 

dobrego 

2,4 

potencjał 

poniżej 

dobrego 

Azot azotanowy 

7,63 

potencjał 

poniżej 

dobrego 

5,45 

potencjał 

poniżej 

dobrego 

Azot ogólny 

9,92 II 7,93 

potencjał 

poniżej 

dobrego 

Fosforany 0,4 potencjał 0,160 potencjał 
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poniżej 

dobrego 

poniżej 

dobrego 

Fosfor ogólny 0,304 II 0,238 II 

Przewodność w 20 °C 997,13 I 1153 I 

Fitobentos (Indeks 

okrzemkowy) 
0,476 0,476 0,283 IV 

Źródło: WIOŚ Poznań 

Elementy hydromorfologiczne JCW Rowu Polskiego w punkcie 

pomiarowym Tarnowałąka w 2013 i 2016 rok zostały 

zaklasyfikowane do klasy II. Elementy biologiczne w 2013 rok 

zostały zaklasyfikowane do klasy II, a w 2016 roku do klasy 

IV. Natomiast elementy fizykochemiczne w tym obszarze 

zaklasyfikowano jako potencjał poniżej dobrego. 

Zawartość azotanu i azotanów w wodach Rowu Polskiego 

w punkcie pomiarowo kontrolnym Rydzyna w 2013 r. według 

miesięcy przedstawia tabela 2. 

Tabela 2. Zawartość amoniaku i azotanów w wodach Rowu 

Polskiego w 2013 r. 

Data 

poboru 

Azot 

azotanowy 

(mg N-NO3/l) 

Azot 

azotynowy 

(mg N-

NO2/l) 

Azotany 

(mg NO3/l) 

2013-01-28 7,99 0,075 35,4 

2013-02-25 12 0,087 53,16 

2013-03-18 13,57 0,057 60,12 

2013-04-08 20,53 0,045 90,94 

2013-05-13 2,5 0,242 11,08 

2013-06-12 6,75 0,16 29,9 

2013-07-15 1,74 0,146 7,71 

2013-08-12 2 0,26 8,86 

2013-09-23 14,18 0,129 62,82 

2013-10-16 2,15 0,04 9,52 

2013-11-18 3,99 0,075 17,67 

2013-12-02 4,19 0,054 18,56 

Źródło: WIOŚ Poznań 

Wody podziemne 

Analizowane teren znajduje się na obszarze jednolitej 

części wód podziemnych nr 79 (JCWPd), która położona jest 

w zlewni cząstkowej Odry. Zgodnie z danymi PIG w 2009 r. 

jakość wód podziemnych została oceniona w trzech punktach 

pomiarowych jako zadawalająca (w których wody posiadają 

III klasę jakości) oraz w jednym punkcie jako niezadawalająca 
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(IV klasa jakości). Zgodnie z danymi WIOŚ w 2011 r., 2012 r. 

i 2013 r. jakość wód podziemnych w punkcie pomiarowym 

w Bukownicy została zaklasyfikowana do III klasy – wody 

zadawalającej jakości. Taką samą klasę (tj. III) posiadają 

wody badane w tym ujęciu w 2014 r. i w 2015 r. 

WIOŚ w Poznaniu w 2012 r, 2013 r. i 2014 r. dokonał oceny 

jakości wód podziemnych na obszarze zlewni rzeki Rów Polski 

na dwóch ujęciach. W ujęciu Bukownica stwierdzono 

występowanie wód zanieczyszczonych azotanami – średnie 

stężenie azotanów wynosiło 61,82 (mg NO3/l) w 2012 r., 150,75 

(mg NO3/l) w 2013 r. oraz 135,77 (mg NO3/l) w 2014 r.. 

W ujęciu Pudliszki wody nie wykazały zagrożenia 

zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego, a średnie 

stężenie azotanów wynosiło 0,75 (mg NO3/l) w 2012 r., 0,38 

(mg NO3/l) w 2013 r. oraz 0,72 (mg NO3/l) w 2014 r.  

W ujęciu wody w miejscowości Szkaradowo badania wykazały 

zagrożenia zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia 

rolniczego, a średnie stężenie azotanów wynosiło: 0,39 (mg 

NO3/l) w 2013 r., 119,27 (mg NO3/l) w 2013 r. oraz 117,86 (mg 

NO3/l) w 2014 r. 

Jakość wódach podziemnych w ujęciu Bukownica (w studni 

nr 2) w latach 2014 – 2015 przedstawia tabela 3 i 4. 

Tabela 3. Jakość wódach podziemnych na ujęciu Bukownica 

(w studni nr 2) w 2014 roku 

Wskaźnik 
DATA pobierania LF 

2014-02-24 2014-05-12 2014-08-06 2014-10-20 

Temperatura wody 

(oC) 
10,2 10,2 10,6 10,2 

Tlen rozpuszczony 

(mg O2/l) 
0,83 <0,2 1,69 1,07 

Przewodność w 20oC 

(uS/cm) 
861 858 863 856 

Odczyn pH 7,29 7,36 7,37 7,29 

Azot amonowy 

(mg N-NH4/l) 
0,02 0,01 <0,01 0,01 

Azot Kjeldahla 

(mg N/l) 
0,42 <0,3 <0,3 0,58 

Azot azotanowy 

(mg N-NO3/l) 
27,88 28,1 32,77 34,12 
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Azot azotynowy 

(mg N-NO2/l) 
0,051 0,062 0,062 0,056 

Azot ogólny (mg 

N/l) 
28,351 28,162 37,832 34,756 

Azot organiczny 

(mg N/l) 
0,4 <0,3 <0,3 0,57 

Źródło: WIOŚ Poznań 

Tabela 4. Jakość wódach podziemnych na ujęciu Bukownica 

(w studni nr 2) w 2015 roku 

Wskaźnik 
DATA pobierania LF 

2015-02-02 2015-05-04 2015-08-12 2015-10-26 

Temperatura wody 

(oC) 
7,6 10,2 10,7 10,4 

Tlen rozpuszczony 

(mg O2/l) 
1,58 4,71 2,67 0,93 

Przewodność w 20oC 

(uS/cm) 
724 755 830 1229 

Odczyn pH 7,47 7,38 7,49 7,32 

Azot amonowy (mg 

N-NH4/l) 
<0,01 0,13 0,01 0,01 

Azot Kjeldahla 

(mg N/l) 
0,61 0,6 <0,3 <0,3 

Azot azotanowy 

(mg N-NO3/l) 
20,64 7,61 25,465 24,163 

Azot azotynowy 

(mg N-NO2/l) 
0,142 0,001 0,053 0,053 

Azot ogólny (mg 

N/l) 
21,392 8,211 25,518 24,216 

Azot organiczny 

(mg N/l) 
91,43 33,71 112,81 107,04 

Źródło: WIOŚ Poznań 

Powietrze atmosferyczne 

Obszar gminy Krobia pod kątem ochrony zdrowia ludzkiego 

(dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, tlenku 

węgla i benzenu, pyłu zawieszonego PM10 oraz zawartego w tym 

pyle ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)piranu) jak 

i pod kątem ochrony roślin należy do strefy wielkopolskiej. 

Pod kątem ochrony zdrowia ludzkiego na terenie strefy 

wielkopolskiej (w obrębie której położona jest gmina Krobia) 

w 2012 r. wystąpiło przekroczenie stężenia ozonu, 
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benzo(a)pirenuB(a)P oraz pyłu PM10, ze względu na co cała 

strefa została zaliczona do klasy C (stężenia zanieczyszczeń 

na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne 

powiększone o margines tolerancji, a w przypadku gdy 

margines tolerancji nie jest określony – poziomy 

dopuszczalne i poziomy docelowe). Pozostałe elementy 

wpływające na ocenę jakości powietrza pod kątem ochrony 

zdrowia zostały zaliczone do klasy A tj. stężenia 

zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają 

odpowiednio poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych 

(tabela 1). W latach 2012 – 2016 wystąpiło przekroczenie 

poziomu benzo(a)pirenuB(a)P oraz pyłu PM10 (ze względu na co 

strefa została zaliczona do klasy C). W 2015 i 2016 roku 

odnotowano przekroczenie poziomu pył PM 2,5 i strefa 

wielkopolska pod tym kątem została zaliczona do klasy C. W 

2016 roku strefa wielkopolska pod kątem poziomu O3 została 

zaliczona do klasy C. Pozostałe elementy wpływające na ocenę 

jakości powietrza pod kątem ochrony zdrowia zostały 

zaliczone w tym okresie do klasy A. 

Tabela 5. Ocena jakości powietrza w strefie wielkopolskiej 

pod kątem ochrony zdrowia w latach 2012 - 2016 r. 

Ocena pod kątem 

zanieczyszczenia: 

Klasa 

2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 

dwutlenek azotu 

NO2 

A A A A A 

dwutlenek siarki 

SO2 

A A A A A 

tlenek węgla CO A A A A A 

benzen C6H6 A A A A A 

pył PM 2,5 A A A C C 

pył PM10 C C C C C 

benzo(a)piren 

B(a)P 

C C C C C 

arsen As A A A A A 

kadm Cd A A A A A 

nikiel Ni A A A A A 

ołów Pb A A A A A 

ozon O3 C A A A C 

Źródło: WIOŚ Poznań 
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Pod kątem ochrony roślin na terenie strefy wielkopolskiej 

(w obrębie której położona jest gmina Krobia) w 2012 r. 

wystąpiło przekroczenie stężenia ozonu, ze względu na co 

cała strefa została zaliczona do klasy C (stężenia 

zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 

dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, 

a w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – 

poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe). W 2013 r., 

2014 r.,  2015 r. i 2016 r. poziom ozonu został pod kątem 

ochrony roślin zaklasyfikowany do klasy A. Pod kątem 

dwutlenku siarki i tlenków azotu z uwzględnieniem kryteriów 

ustanowionych dla ochrony roślin strefa wielkopolska 

zaliczona została do klasy A tj. stężenia zanieczyszczeń na 

terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów 

dopuszczalnych i poziomów docelowych (tabela 6). 

Tabela 6. Ocena jakości powietrza w strefie wielkopolskiej 

pod kątem ochrony roślin w latach 2012 - 2016 r. 

Ocena pod kątem 

zanieczyszczenia: 

Klasa 

2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 

tlenek azotu NOx A A A A A 

dwutlenek siarki 

SO2 

A A A A A 

ozon O3 C A A A A 

Źródło: WIOŚ Poznań 

Na terenie gminy Krobia nie są prowadzone pomiary jakości 

powietrza. Najbliższy punkt pomiarowy znajduje się 

w odległości około 30 km - w Lesznie na ul. Kiepury. 

W punkcie tym prowadzone były pomiary pyłów PM10, których 

wyniki za lata 2012-2015 przedstawione zostały w tabeli 7. 

Tabela 7. Wyniki pomiarów pyłów PM10 za lata 2012-2015 

w punkcie kontrolnym Leszno ul. Kiepury 

Stężenie pyłów PM10 

Uśrednione 24-godzinne – 

częstość przekraczania poziomu 

dopuszczalnego w roku 

kalendarzowym 

średnia dla roku [μg/m3] 

2012r. 2013r. 2014r. 2015r. 2012r. 2013r. 2014r. 2015r. 

58 42 39 28 32,8 30,3 29 26 

Źródło: WIOŚ Poznań 
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Z pomiarów na stanowisku znajdującym się w Lesznie na 

ulicy Kiepury wynika, że następuje systematyczny spadek 

stężenia pyłu PM10 zarówno uśrednionego 24-godzinnego jak 

i średniorocznego. 

Klimat akustyczny 

Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka 434. Pomiar 

natężenia ruchu samochodowego prowadzony był na tej drodze 

przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach 

generalnego pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich województwa 

wielkopolskiego w 2010 jak i 2015 roku. Pomiar natężenia 

ruchu dotyczący gminy Krobia w 2015 roku został wykonany na 

trzech odcinkach: Gostyń – Krobia, Krobia (obwodnica) oraz 

Krobia-Miejska Górka. Wyniki natężenia ruchu pojazdów 

przedstawia tabela 8. W ramach generalnego pomiaru ruchu nie 

prowadzono pomiarów hałasu na tej drodze. 

Tabela 8. Średni dobowy ruch na drodze wojewódzkiej nr 434 

w 2015 r. 

Lp. 

Numer 

punktu 

pomiar. 

2015 

Nr 

drogi 
Pocz. Kon. 

Długoś

ć (km) 
Nazwa węzła 

1 30198 434 91,2 99,0 7,8 GOSTYŃ-KROBIA 

2 30198 434 99,0 100,7 1,7 KROBIA /OBWODNICA/ 

3 30199 434 100,7 115,8 15,1 KROBIA-MIEJSKA GÓRKA 

Źródło: GDDKiA 

Tabela 8. Średni dobowy ruch na drodze wojewódzkiej nr 434 

w 2015 r. dok. 

Lp

. 

Pojazdy 

silni-

kowe 

ogółem 

Moto-

cykle 

Sam. 

osob. 

mikro-

busy 

Lekkie 

sam. 

cięża-

rowe 

(dostaw

-cze) 

Sam. 

cięż-

arowe 

bez 

przycz. 

Sam. 

cięża-

rowe z 

przycz. 

Autobu-

sy 

Ciągni-

ki 

rolni-

cze 

1 11352 114 9150 954 227 817 45 45 

2 6045 42 4558 653 212 538 24 18 

3 5519 39 4105 563 248 519 17 28 

Źródło: GDDKiA 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu nie 

prowadził pomiarów hałasu komunikacyjnego na drodze 

wojewódzkiej 434 w tym na terenie gminy Krobia (Raport 

o stanie środowiska wielkopolskiego w 2014 r. i 2015 r.). 
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Na terenie gminy nie były prowadzone pomiary hałasu przez 

instytucje związane z ochroną środowiska. 

Pola elektromagnetyczne 

W ramach badań poziomu pól elektromagnetycznych (PEM) 

w środowisku, prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Poznaniu w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska, w miejscowości Stara Krobia 

(wytypowanej do badań w kategorii tereny wiejskie) w 2014 r. 

prowadzono pomiary poziomów PEM. Zmierzony poziom składowej 

elektrycznej pola wyniósł 0,07 V/m, zatem nie występowało 

przekroczenie poziomu dopuszczalnego wynoszącego 7 V/m. 

W tym samym punkcie badania wykonano w roku 2011 – wtedy 

również nie stwierdzono przekroczeń poziomu dopuszczalnego 

PEM. 

Jakość gleb 

Na terenie gminy Krobia w 2004 r. glebę badano w punkcie 

pomiarowym w miejscowości Niepart. Gleby w tym punkcie 

pozbawiona była zanieczyszczeń metalami ciężkimi i siarką 

siarczanową oraz posiadała odczyn pH 6,2 – 6,3. Gleby na 

terenie gminy są zasobne w przyswajalny fosfor i średnio 

zasobne w przyswajalny potas oraz magnez.  

W chwili obecne teren gminy Krobia nie jest objęty 

Monitoringiem Chemizmu Gleb Ornych Polski prowadzonym przez 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy 

Instytut Badawczy, na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska. Ostatnie badanie gleb (z którego są dostępne 

dane) miało miejsce w 2010 r. Najbliższy punkt objęty 

monitoringiem znajduje się w miejscowości Czachorowo (gmina 

Gostyń) oraz Niemarzyn (gmina Miejska Górka). Analiza próbek 

gleby pobranych w Czachorowie wykazała odczyn pH 6,7 (gleba 

obojętna), natomiast w punkcie Niemarzyn gleby wykazała 

odczyn pH 5,91 (gleba lekko kwaśna). Zarówno w Czachorowie 

jaki i Niemarzynie nie stwierdzono nadmiernego zasolenia oraz 

zanieczyszczenia siarką, a zawartość siarki przyswajalnej 

została oceniona jako niska (stopień I). W glebach tych nie 

stwierdzono zanieczyszczenia wielopierścieniowymi 

węglowodorami aromatycznymi (WWA) oraz zanieczyszczenia 

cynkiem, miedzią, niklem, kadmem, ołowiem. Gleby w tych 
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punktach nie wykazują skażenia readioaktywnego – poziom ich 

radioaktywności pozostawał na poziomie typowym dla gleb 

rolniczych nieskażonych.  

W gminie Krobia nie ma punktu sortownia odpadów oraz 

czynnego składowiska odpadów komunalnych. W miejscowości 

Karzec znajduje się zamknięte (w 2009 r.) i zrekultywowane 

składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. 

Składowisko to podlega monitoringowi w zakresie poziomu 

i składu wód podziemnych oraz składu i emisji gazu 

składowiskowego. 

W 2014 roku na terenie gminy Krobia nie był zlokalizowany 

żaden zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii (ZDR), jak 

i zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii (ZZR). 

Ogólny stan środowiska przyrodniczego na terenie gminy 

Krobia należy uznać jako dobry. 

Zasoby wodne gminy należy, zatem uznać za zubożone, 

zarówno z przyczyn naturalnych, jak też wskutek negatywnego 

oddziaływania człowieka. 

6. ANALIZA USTALEŃ ZMIANY STUDIUM 

Celem zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru opisanego w pkt. 

3 jest sprecyzowanie ustaleń, co do warunków wprowadzania na 

obszarze miasta i gminy Krobia terenów: 

- usług publicznych (teren oznaczony symbolem UP), 

- usług sportu i rekreacji (tereny oznaczony symbolem 

US). 

Jednocześnie też zostały utrzymane następujące tereny: 

- teren zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej 

o zbliżonym charakterze (oznaczony symbolem MN), 

- teren zabudowy mieszkaniowo - gospodarczej 

i usługowej, preferuje się zainwestowanie 

mieszkaniowo-gospodarcze, o „drobnoziarnistej”, 

mozaikowatej strukturze zagospodarowania 

przestrzennego (oznaczony symbolem MP), 

- obiektów i urządzeń zaopatrzenia w gaz sieciowy 

i funkcji towarzyszących (oznaczone symbolem EG), 

- rolnicze (oznaczone symbolem R). 



Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krobia 

 44 

Projekt zmiany studium wyznacza nowy teren usług 

publicznych, na którym preferuje się lokalizację inwestycji 

celu publicznego, na którym dopuszcza się lokalizację 

obiektów bezpieczeństwa i porządku publicznego, ratownictwa 

medycznego oraz straży pożarnej, zabudowy usługowej, obiekty 

i urządzenia infrastruktury technicznej oraz komunikacji nie 

kolidujące z podstawowym zagospodarowaniem terenu, zieleń 

urządzoną i towarzyszącą zabudowie. Nowo realizowana zabudowa 

powinna harmonizować z regionalnymi tradycjami.  

W projekcie utrzymano teren zabudowy jednorodzinnej 

i wielorodzinnej o zbliżonym charakterze (oznaczony symbolem 

MN), na którym preferuje się zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną lub wielorodzinną, o zbliżonym charakterze 

(małe domy), na którym dopuszcza się usługi i inne obiekty, 

urządzenia i sieci nie kolidujące z funkcją mieszkaniową 

(w tym infrastruktury technicznej i komunikacji) oraz tereny 

zieleni urządzonej. Nowo realizowana zabudowa na tym terenie 

powinna harmonizować z regionalnymi tradycjami 

architektonicznymi. 

Projekt zmiany studium utrzymuje jeden teren mieszkaniowo 

- gospodarczy i usługowy oznaczony symbolem MP na którym 

preferuje się zainwestowanie mieszkaniowo-gospodarcze, 

o „drobnoziarnistej”, mozaikowatej strukturze 

zagospodarowania przestrzennego (sukcesywnie narastającego, 

jako dopełnienie i poszerzenie istniejącego zainwestowania), 

w szczególności: zabudowę mieszkaniową z miejscem pracy 

(w tym zabudowa zagrodowa), zabudowę „czysto” mieszkaniową 

(bez miejsca pracy) – pojedyncze, budynki lub zespoły 

zabudowy jednorodzinnej, zabudowę wielorodzinną, o zbliżonym 

do jednorodzinnej charakterze architektonicznym, usługi 

niekomercyjne (szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, kościoły 

itp.), towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, dopuszcza się 

obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej oraz 

komunikacji nie kolidujące z podstawowym zagospodarowaniem 

terenu, drobne funkcje gospodarcze (bez towarzyszącej 

zabudowy mieszkaniowej): rolnicze, usługowe - komercyjne, 

produkcyjne, przetwórcze, naprawcze, magazynowe, składowe, 

bazowe itp., o niewielkiej uciążliwości, porównywalnej do 
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uciążliwości zagrody rolniczej, funkcjom, o których mowa 

powyżej, powinna towarzyszyć zieleń urządzona, przydomowa, 

ogrody itp. W zagospodarowaniu terenów „MP” należy dążyć do 

pełnego wykorzystania budynków w zagrodach gospodarczych, 

których właściciele/użytkownicy porzucili działalność 

rolniczą oraz ich adaptacji na inne nierolnicze funkcje 

gospodarcze; w nowo budowanych lub modernizowanych budynkach 

należy dążyć do utrzymania wysokości oraz charakteru 

architektonicznego, nawiązującego do istniejącej zabudowy 

wiejskiej i podmiejskiej. 

Projekt zmiany studium wyznacza kilka terenów usług 

sportu i rekreacji, na których dopuszcza się realizację 

budynków, budowli i urządzeń związanych ze sportem 

i rekreacją, lokalizację pojedynczych obiektów usługowych, 

zieleń urządzoną i izolacyjną, obiekty i urządzenia 

infrastruktury technicznej oraz komunikacji nie kolidujące z 

podstawowym zagospodarowaniem terenu. 

W projekcie zmiany studium utrzymano tereny gospodarki 

rolnej, na których niedopuszczalna jest jakakolwiek zabudowa.  

Projekt studium określa również intensywność 

zagospodarowania poszczególnych terenów. I tak: dla działek 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

lokalizowaną w układzie wolnostojącym i bliźniaczym: 

powierzchnia zabudowy nie większa niż 40% powierzchni 

działki, a wymagany minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej 40% powierzchni działki, natomiast pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną lokalizowaną w układzie 

szeregowym: powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% 

powierzchni działki, a wymagany minimalny udział powierzchni 

biologicznie czynnej 30% powierzchni działki. Dla terenu 

usług publicznych powierzchnia zabudowy nie powinna być 

większa niż 50% powierzchni działki, a wymagany minimalny 

udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni 

działki.  

W opracowywanej zmianie studium zawarte są zapisy 

dotyczące ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony 

przyrody, krajobrazu kulturowego, które bezpośrednio dotyczą 

obszaru opracowania. Zapisy te odnoszą się do: 
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uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej celem 

polepszenia jakości zasobów wód, stosowania do celów 

grzewczych i technologicznych paliw charakteryzujących 

się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi, spalane 

w urządzeniach o wysokim stopniu sprawności, prowadzenia 

gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującym Regulaminem 

utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Krobia 

oraz przepisami odrębnymi, poziomów hałasu w środowisku 

(na styku obszarów o różnych funkcjach należy utrzymać 

określony dla danego rodzaju terenu dopuszczalny 

równoważny poziom dźwięku zgodnie z przepisami 

odrębnymi). 

Jednocześnie w projekcie określono zasady wyposażenia 

terenów w infrastrukturę techniczną: zapewnić zaopatrzenie 

w wodę z sieci wodociągowej, odprowadzać ścieki bytowe lub 

przemysłowych do sieci kanalizacji, w przypadku gdy budowa 

sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie 

nieuzasadniona do zbiorników bezodpływowych, zagospodarować 

wody opadowe lub roztopowe na terenie działki budowlanej, 

z dopuszczeniem odprowadzenia do kanalizacji deszczowej 

z uwzględnieniem przepisów odrębnych, stosować do wytwarzania 

energii cieplnej nośników niepowodujących nadmiernej emisji 

zanieczyszczeń, takich jak: olej opałowy, gaz, energia 

elektryczna oraz odnawialne źródła energii oraz paliwa stałe, 

w przypadku których wskazane jest stosowanie wysokosprawnych 

kotłów. 

7. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU 

REALIZACJI PROJEKTU ZMIANY STUDIUM 

Niezrealizowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Krobia spowoduje 

utrzymanie dotychczasowego (głównie rolniczego) sposobu 

zagospodarowania terenów, co nie przyczyni się do wystąpienia 

negatywnych zmian w środowisku gminy Krobia. Zmiany 

wprowadzone w projekcie dokumentu dotyczą głównie wskazania 

nowych terenów inwestycyjnych związanych z poprawą warunków 

życia mieszkańców gminy, poprzez wyznaczenie terenów usług 

sportu i rekreacji oraz teren usług publicznych. W przypadku 

braku realizacji projektu planu nie przewiduje się 
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wystąpienia znaczących zmian stanu środowiska przyrodniczego 

i niekorzystnych oddziaływań na poszczególne jego elementy. 

8. PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA DOTYCZĄCE OBSZARÓW 

PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 

16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY 

Na terenach objętych opracowaniem zmiany studium nie ma 

obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Najbliżej położony park narodowy - Wielkopolski Park 

Narodowy, znajduje się około 49 km (na północ) od granic 

najbardziej wysuniętego obszaru zmiany studium. Zmiany 

wprowadzane w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy w żaden sposób nie 

wpływają na przedmiot ochrony dla którego powołano 

Wielkopolski Park Narodowy. 

Na analizowanym obszarze jak również na terenie gminy nie 

ma rezerwatów przyrody, a najbliższe znajdują się 

w odległości 5 km - Rezerwat Pępowo, 6,5 km - Rezerwat 

Czerwona Róża, 6,5 - Rezerwat Bodzewko, 12 km - Rezerwat 

Torfowisko Źródliskowe w Gostyniu Starym. Podane odległości 

dotyczą obszaru położonego w Starej Krobi, który położony 

jest najbliżej ww. rezerwatów. Ustalenia zmiany studium 

w żaden sposób nie wpływają na przedmiot ochrony parków 

Na terenie gminy nie są zlokalizowane parki krajobrazowe, 

a najbliższy Park Krajobrazowy Doliny Baryczy położony jest 

w odległości 20 km od najbardziej na południe położonego 

terenu opracowania zmiany studium tj. obszaru w Przyborowie. 

Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego położony 

w odległości 22 km (w kierunku północnym) oraz w odległości 

20 km (w kierunku południowo - wschodnim) od najbardziej na 

północ położonego terenu opracowania zmiany studium tj. 

obszaru w Starej Krobi. Kolejne dwa parki tj. Przemęcki Park 

Krajobrazowy oraz Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy 

położone są w odległości 36 i 42 km od najbliższych obszartów 

objętych opracowaniem. Ustalenia zmiany studium w żaden 

sposób nie wpływają na przedmiot ochrony parków 

krajobrazowych. 
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W odniesieniu do obszarów chronionego krajobrazu sytuacja 

jest podobna, gdyż na obszarze opracowania nie występują 

takie formy ochrony przyrody. Najbliżej położony Krzywińsko-

Osiecki obszar chronionego krajobrazu wraz z zadrzewieniami 

Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osowa Góra 

znajduje się w odległości od 8 do 15 km od obszarów zmiany 

studium. Najbliżej ww. obszaru chronionego krajobrazu 

znajduje się obszar w Starej Krobi. Od najbardziej na 

południe położonego terenu opracowania zmiany studium tj. 

obszaru w Przyborowie, w odległości 20 km znajduje się obszar 

chronionego krajobrazu Dolina Baryczy (południowy – zachód) 

oraz w odległości 25 Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy. 

Ustalenia zmiany studium w żaden sposób nie wpływają na 

przedmiot ochrony parków krajobrazowych. 

Na obszarze opracowania, jak i gminy Krobia oraz powiatu 

gostyńskiego (na którym znajduje się obszar opracowania 

planu) nie występują obszary chronione w formie obszarów 

NATURA 2000. Obszarem mającym znaczenie dla Wspólnoty, 

a położonym najbliżej obszaru opracowania jest Zachodnie 

Pojezierze Krzywińskie - PLH300014 (w odległości 17 km – od 

obszaru w Żychlewie), Ostoja nad Baryczą - PLH020041 

(w odległości 23 km – od obszaru w Przyborowie), Dąbrowy 

Krotoszyńskie - PLH300002 i Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej - 

PLH300002 (w odległości 25 km – od obszarów w Krobi), Dolina 

Dolnej Baryczy - PLH020084 (w odległości 25 km – od obszaru 

w Pudliszkach). Ustalenia planu w żaden sposób nie wpływają 

przedmiot ochrony dla którego utworzono obszary NATURA 2000. 

Na terenie opracowania nie ma ponadto pomników przyrody, 

stanowisk dokumentacyjnych i użytków ekologicznych. Najbliżej 

położony zespół przyrodniczo – krajobrazowy znajduje się 

w odległości 32 km na północ (w gminie Śrem) od najbardziej 

na północ położonego obszaru opracowania. 

Ze względu na fakt, że na terenie opracowania nie 

występują: 

- parki narodowe, 

- rezerwaty przyrody, 

- parki krajobrazowe, 

- obszary chronionego krajobrazu, 



Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krobia 

 49 

- obszary Natura 2000, 

- pomniki przyrody, 

- stanowiska dokumentacyjne, 

- użytki ekologiczne, 

- zespoły przyrodniczo – krajobrazowe, 

- chronione gatunki, roślin i grzybów, 

nie występują też żadne problemy związane z ochroną 

środowiska w kontekście zagadnień wymienionych powyżej.  

Obszary zmiany studium znajdują się poza zasięgiem 

terytorialnych form ochrony przyrody. Tereny te nie są 

również zagrożone powodziami oraz ruchami masowymi, w związku 

z czym nie wystąpią na tym terenie problemy ochrony 

środowiska z tym związane. 

Na podstawie informacji zebranych w rozdziale Ogólna 

ocena stanu środowiska za istotne problemy z punktu widzenia 

ochrony środowiska należy uznać:  

 zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych 

m. in. spowodowane intensywnym rolnictwem,  

 przekroczenie wymaganych prawem norm jakości powietrza 

atmosferycznego m. in. poprzez stosowanie 

niewłaściwego paliwa. 

W trakcie wizji terenowej na terenach opracowania zmiany 

studium nie stwierdzono występowania gatunków roślin, grzybów 

i zwierząt objętych ochroną gatunkową wymienioną: 

 w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 

2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 2183), 

 w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

roślin (Dz.U. z 2014 r. poz. 1409), 

 w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

grzybów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1408). 

Ponadto na terenach objętych zmianą studium nie 

stwierdzono występowania gatunków z załącznika IV Dyrektywy 

Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony 

siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 

206 z 22.7.1992 r.) - tzw. Dyrektywy Siedliskowej oraz 
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gatunków zagrożonych wyginięciem (np. znajdujące się na 

regionalnej czerwonej liście) lub rzadkie. 

9. PRZEDMIOT OPRACOWANIA W ODNIESIENIU DO CELÓW OCHRONY 

ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, 

WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM 

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Krobia uwzględnia cele 

ochrony ustanowione na szczeblu międzynarodowym takie jak: 

1. Europejska konwencja krajobrazowa sporządzona we Florencji 

dnia 20 października 2000 r. której celem jest: 

„promowanie ochrony, gospodarki i planowania 

krajobrazu, a także organizowanie współpracy 

europejskiej w zakresie zagadnień dotyczących 

krajobrazu”. 

W projekcie zmiany studium wskazano maksymalny procent 

powierzchni zabudowy dla działek przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lokalizowaną 

w układzie wolnostojącym i bliźniaczym: powierzchnia 

zabudowy nie większy niż 40% powierzchni działki, 

natomiast pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

lokalizowaną w układzie szeregowym: powierzchnia 

zabudowy nie większa niż 50% powierzchni działki, dla 

terenu usług publicznych powierzchnia zabudowy nie 

większa niż 50% powierzchni działki. W projekcie 

zmiany studium zawarto ogólne wytyczne w zakresie 

kształtowania krajobrazu poprzez wskazanie 

kształtowanie nowej zabudowy w nawiązaniu do 

miejscowych tradycji budowlanych. 

2. Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 

klimatu, sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r. 

wraz z Protokołem z Kioto do Ramowej - której celem jest: 

 ustabilizowanie koncentracji gazów cieplarnianych 

w atmosferze na poziomie, który zapobiegłby 

niebezpiecznej antropogenicznej ingerencji w system 

klimatyczny, 

 wspieranie zrównoważonych form gospodarki rolnej 

w kontekście ochrony klimatu, 

 badanie, wspieranie, rozwój oraz zwiększanie 

wykorzystania nowych i odnawialnych źródeł energii, 

technologii pochłaniania dwutlenku węgla oraz 
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zaawansowanych i innowacyjnych technologii 

przyjaznych dla środowiska. 

Projekt zmiany studium zaleca zastosowanie do 

wytwarzania energii cieplnej nośników niepowodujących 

nadmiernej emisji zanieczyszczeń, takich jak: olej 

opałowy, gaz, energia elektryczna oraz odnawialne źródła 

energii, paliwa stałe, w przypadku których wskazane jest 

stosowanie wysokosprawnych kotłów ma na celu 

ograniczanie ilości gazów cieplarnianych oraz 

zwiększanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

3. Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa 

w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości 

w sprawach dotyczących środowiska sporządzona w Aarhus 

dnia 25 czerwca 1998 r. – zgodnie z którą: 

 „W celu przyczynienia się do ochrony prawa każdej 

osoby, z obecnego oraz przyszłych pokoleń, do życia 

w środowisku odpowiednim dla jej zdrowia 

i pomyślności, każda ze Stron zagwarantuje, 

w sprawach dotyczących środowiska, uprawnienia do 

dostępu do informacji, udziału społeczeństwa 

w podejmowaniu decyzji oraz dostępu do wymiaru 

sprawiedliwości zgodnie z postanowieniami niniejszej 

konwencji”. 

W procedurze sporządzania zmiany studium zapewniono 

udział społeczeństwa zgodnie z przepisami ustawy 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 

z 2016, poz. 353 ze zm.) m. in. poprzez możliwość 

składania wniosków. Na każdym etapie procedury 

zapewniona była możliwości zapoznania się z niezbędną 

dokumentacją związaną z przeprowadzeniem strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko. O możliwości 

składania wniosków i zapoznania się ze zebranymi 

materiałami informowano w ogłoszeniach w prasie, 

obwieszczeniach na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Krobi, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia oraz na 

stronie internetowej, co zapewniało zachowanie jawności 

i przejrzystości procedur planistycznych oraz udział 

społeczeństwa w pracach nad projektem zmiany  studium, 

w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
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Opracowywany dokument uwzględnia też cele ochrony 

środowiska ustanowione na szczeblu wspólnotowym takie jak: 

1. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), zgodnie 

z którym polityka Unii Europejskiej w dziedzinie 

środowiska naturalnego obejmuje: 

 zachowanie, ochronę i poprawę jakości środowiska 

naturalnego, 

 ochronę zdrowia człowieka, 

 ostrożne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, 

 promowanie na płaszczyźnie międzynarodowej środków 

zmierzających do rozwiązywania regionalnych lub 

światowych problemów środowiska naturalnego, 

w szczególności zwalczania zmian klimatu. 

W projekcie zmiany studium wskazano zasady zaopatrzenia 

w wodę jak i zagospodarowania ścieków i odpadów, 

a także sposoby zaopatrzenia w ciepło co ma wpłynąć na 

poprawę stanu środowiska naturalnego, zdrowia 

człowieka, a także przeciwdziałać zmianom klimatu. 

Projekt dokumentu określa również sposoby racjonalnego 

wykorzystania zasobów naturalnych m.in. poprzez 

ustalenie ochrony gruntów rolnych wysokich klas 

bonitacyjnych – na terenach rolniczych wprowadzony 

został zakaz lokalizacji budynków. 

2. VII Program Działań do 2020 r. „Dobra jakość życia 

z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety” (Dz.Urz. L347 

z 28.12.2013, s.171), który określa cele priorytetowe 

związane z ochroną środowiska: 

 ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego 

Unii, 

 przekształcenie Unii w zasobooszczędną, zieloną 

i konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną, 

 ochrona obywateli Unii przed związanymi ze 

środowiskiem presjami i zagrożeniami dla zdrowia 

i dobrostanu, 

 maksymalizacja korzyści z prawodawstwa środowiskowego, 

doskonalenie wiedzy i bazy dowodowej w zakresie 

środowiska i ochrony klimatu, 

 zabezpieczenie inwestycji ekologicznych i wspieranie 

zrównoważonych miast, 

https://www.teraz-srodowisko.pl/?PR282
https://www.teraz-srodowisko.pl/?PR282
https://www.teraz-srodowisko.pl/?PR282


Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krobia 

 53 

 lepsze uwzględnianie w działaniach bardziej spójnej 

polityki środowiskowej i efektywne podejmowanie wyzwań 

międzynarodowych, dotyczących środowiska i klimatu. 

W projekcie zmiany studium wskazano zasady zaopatrzenia 

w wodę jak i zagospodarowania ścieków i odpadów, 

a także sposoby zaopatrzenia w ciepło co ma wpłynąć na 

poprawę stanu środowiska naturalnego, zdrowia 

człowieka, a także przeciwdziałać zmianom klimatu. 

Projekt dokumentu określa również sposoby racjonalnego 

wykorzystania zasobów naturalnych m.in. poprzez 

ustalenie ochrony gruntów rolnych wysokich klas 

bonitacyjnych – na terenach rolniczych wprowadzony 

został zakaz lokalizacji budynków. 

Dokumentami obowiązującymi na szczeblu krajowym, których 

ustalenia zostały uwzględnione w opracowywanej zmianie 

studium są: 

1. Krajowy programem oczyszczania ścieków komunalnych, 

Warszawa, 16 grudnia 2003 r. wraz z aktualizacjami, 

w zakresie: 

 ograniczenia zrzutów niedostatecznie oczyszczanych 

ścieków, a co za tym idzie ochrona środowiska wodnego 

przed ich niekorzystnymi skutkami, 

 identyfikacji aglomeracji, które powinny być wyposażone 

w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków 

oraz wielkość ładunków zanieczyszczeń 

biodegradowalnych z tych aglomeracji koniecznych do 

usunięcia, 

 budowy i modernizacji zbiorczych sieci 

kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków 

komunalnych oraz terminy ich realizacji. 

W projekcie zmiany studium wskazano odprowadzenia 

ścieków bytowych lub przemysłowych do kanalizacji 

sanitarnej, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej 

jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona do 

zbiorników bezodpływowych. 

2. Krajowy plan gospodarki odpadami 2022 przyjęty uchwałą 

Nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. (M. P. 

z 2016 r. poz. 784), w zakresie: 

 zapobiegania powstawaniu odpadów oraz wykorzystanie 

odpadów jako surowca, 
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 ochrony środowiska i zdrowia ludzi przez 

zapobieganie negatywnemu wpływowi wytwarzania 

odpadów i gospodarowania nimi, lub zmniejszanie go, 

 zmniejszenia ilości powstających odpadów, 

 zapewnienia odpowiedniej jakości odpadów 

opakowaniowych zbieranych selektywnie 

w gospodarstwach domowych. 

W projekcie zmiany studium wskazano zagospodarowania 

odpadów zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy Piaski oraz przepisami 

odrębnymi. 

3. Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów 

wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą 

do roku 2030, w zakresie: 

 ograniczenia możliwość zabudowy terenów zagrożonych 

powodziami, osuwaniem mas ziemnych, 

 zapewnienia właściwego odpływu wód deszczowych, 

 ograniczanie zanieczyszczania powietrza i wody, 

 wdrożenia stabilnych niskoemisyjnych źródeł energii, 

 ochrony różnorodności biologicznej, 

 objęcia całego terytorium kraju skutecznym systemem 

planowania przestrzennego zapewniającego właściwe 

i zrównoważone wykorzystanie terenów. 

W projekcie zmiany studium wskazano maksymalny procent 

powierzchni zabudowy dla działek przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną lokalizowaną w układzie 

wolnostojącym i bliźniaczym: powierzchnia zabudowy nie 

większy niż 40% powierzchni działki, natomiast pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną lokalizowaną w układzie 

szeregowym: powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% 

powierzchni działki, dla terenu usług publicznych 

powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% powierzchni 

działki. W projekcie zmiany studium zawarto ogólne wytyczne 

w zakresie kształtowania krajobrazu poprzez wskazanie 

kształtowanie nowej zabudowy w nawiązaniu do miejscowych 

tradycji budowlanych. Projekt zmiany studium zaleca 

zastosowanie do wytwarzania energii cieplnej nośników 

niepowodujących nadmiernej emisji zanieczyszczeń, takich jak: 

olej opałowy, gaz, energia elektryczna oraz odnawialne źródła 

energii, paliwa stałe, w przypadku których wskazane jest 

stosowanie wysokosprawnych kotłów ma na celu ograniczanie 
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ilości gazów cieplarnianych oraz zwiększanie wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii. 

Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Krobia obejmuje analizę ochrony środowiska w następujących 

dziedzinach: ochrony obszarów Natura 2000, wpływu na 

różnorodność biologiczną, wpływu na ludzi i zwierzęta, jakość 

wód i powietrza, stanu powierzchni ziemi, wpływu na krajobraz 

i klimat, gospodarowania zasobami naturalnymi, ochrony 

zabytków i dóbr materialnych, poziomów hałasu i pola 

elektromagnetycznego. Wszystkie wspomniane dziedziny 

uwzględniają cele ochrony środowiska ustanowionych na 

szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym. 

Zarówno w projekcie zmiany studium jak i prognozy nie 

stwierdzono sprzeczności ustaleń z celami ochrony środowiska 

ustanowionymi na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 

i krajowym. 

10. ANALIZA I OCENA SKUTKÓW REALIZACJI ZMIANY STUDIUM NA 

ŚRODOWISKO 

Ustalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Krobia umożliwią 

w przyszłości realizację obiektów usług publicznych oraz 

usług sportu. Jednocześnie utrzymano dotychczasowe 

przeznaczenie zgodne z dotychczasowym użytkowaniem 

i zagospodarowaniem – na terenach zabudowy mieszkaniowej, 

zagrodowej a przede wszystkim na terenach rolniczych. 

Wprowadzone inwestycje nie będą źródłem: 

- zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza, 

- wprowadzania ścieków do wód lub gleby, 

- zanieczyszczenia gleby lub ziemi, 

- emitowania pól elektromagnetycznych przekraczających 

dopuszczalne natężenia w środowisku, 

- poważnych awarii. 

Na terenach zmiany studium powstaną: 

- ścieki komunalne i przemysłowe, 

- odpady komunalne. 

Realizacja zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego w stopniu zadawalającym 

zabezpiecza walory przyrodnicze i środowiskowe wywołane 
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projektowaną zmianą użytkowania terenu w następujących 

dziedzinach: 

10.1. Przedmiot i cel ochrony obszaru Natura 2000 

Obszar gminy Krobia jak i powiatu gostyńskiego – 

w granicach których położony jest obszar opracowania, nie 

znajduje się w systemie Natura 2000 oraz w proponowanych 

obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej. 

Należy stwierdzić, iż ze względu na położenie oraz wielkość 

obszaru opracowania nie wystąpi żadne oddziaływanie na 

obszary Natura 2000. 

10.2. Roślinność, różnorodność biologiczna  

Szata roślinna obszarów zmiany studium jest stosunkowo 

uboga, tworzą ją głównie rośliny pochodzenia 

antropogenicznego o małym zróżnicowaniu – wynika to 

z dominacji rolniczego użytkowania terenu. Tylko jeden obszar 

zmiany studium - Obszar 4 - położony w miejscowości Krobia, 

obejmujący ciek wodny – Samica Krobska, odznacza się większą 

różnorodnością roślin występujących na obszarach zmiany 

studium. Na obszarze 4 projekt zmiany studium utrzymuje jego 

dotychczasowe rolnicze zagospodarowanie i tym samym teren nie 

będzie zabudowanym – na terenach R obowiązuje zakaz 

lokalizacji zabudowy kubaturowej. Takie rozwiązania 

przestrzenne chronią roślinność towarzyszącą ciekowi wodnemu 

– Samica Krobska. Takie rozwiązanie będzie skutkować 

długoterminowym, bezpośrednim i pozytywnym oddziaływaniem na 

roślinność i różnorodność biologiczną. 

Na pozostałych dwóch terenach inwestycyjnych (oznaczonych 

symbolem MN i MP) położonych w Krobi i Żychlewie utrzymany 

został obecny sposób zagospodarowania i użytkowania terenu. 

Takie działanie nie spowoduje przekształcania terenów 

biologicznie czynnych (wykorzystywanych przez roślinność) 

w tereny zabudowane. Takie oddziaływanie należy określić jako 

pozytywne, długoterminowe oraz stałe. 

Pozostałe tereny na których, wprowadzane będą tereny 

usług sportu są już częściowo terenami zagospodarowanymi lub 

użytkowanymi rolniczo, a co za tym idzie pozbawionymi 

naturalnej roślinności oraz odznaczającymi się małą 

bioróżnorodnością, zatem nie wystąpi negatywne oddziaływanie. 



Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krobia 

 57 

Na pozostałych obszarach nie występują rośliny rzadkie 

i chronione. W wyniku realizacji ustaleń projektu zmiany 

studium nie nastąpi przekształcenie gruntów leśnych na cele 

nieleśne, przez co ustalenia zmiany studium nie wpłyną na 

pogorszenie różnorodność biologicznej. 

Gmina Krobia należy do gmin typowo rolniczych, z wysokim 

udziałem gruntów o znacznej przydatności rolniczej. Udział 

lasów wynosi obecnie tylko około 4% powierzchni terenu gminy. 

Szata roślinna obszarów zmiany studium jest stosunkowo uboga, 

tworzą ją głównie rośliny pochodzenia antropogenicznego 

o małym zróżnicowaniu – wynika to z dominacji rolniczego 

użytkowania terenu (gleby wysokich klas bonitacyjnych). 

Ustalenia zmiany studium poprzez wyznaczenie terenów 

inwestycyjnych na gruntach użytkowanych rolniczo oraz 

przewidzenie zieleni parkowej i usług sportu na obszarach 

odznaczających się większą różnorodnością biologiczną nie 

spowoduje negatywnego wpływu na i tak ubogą szatę roślinną 

gminy. 

10.3. Zwierzęta 

Teren opracowania jest w wysokim stopniu środowiskiem 

uproszczonym i mało zróżnicowanym, jego większa część jest 

obszarem mało atrakcyjnym dla zwierząt. Zmiana sposobu 

użytkowania oraz wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych 

nie wpłynie negatywnie na warunki bytowania oraz nie będzie 

przeszkodą wpływającą na szlaki zwierząt na obszarze 

Wielkopolski i gminy. 

Na obszarze objętym planem nie stwierdzono występowania 

zwierząt wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska 

z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183) oraz z załącznika IV 

Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 

(Dz. U. L 206 z 22.7.1992, str. 7) - tzw. Dyrektywy 

Siedliskowej, a także gatunki zagrożone wyginięciem (np. 

znajdujące się na regionalnej czerwonej liście). 

Na obszarze 9 położonym w Pudliszkach znajduje się 

opuszczone gniazdo bociana białego (Ciconia ciconia). 

Przeznaczenie terenu pod usługi sportu może oznaczać 
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likwidację potencjalnego miejsca gniazdowania bociana 

białego. Takie oddziaływanie należy uznać za negatywne 

i należy podjąć działania kompensacyjne polegające na 

przeniesieniu gniazda na specjalną platformę gniazdową 

zlokalizowaną możliwie blisko dotychczasowego gniazda lub 

w miejsce, gdzie ptaki często przesiadywały. 

10.4. Ludzie 

Ustalenia projektu zmiany studium w sposób istotny nie 

będą wpływać na ludzi. Ze względu na niewielkie obszary 

objęte opracowaniem oraz niewielka powierzchnia na której 

będą wprowadzane zmiany jak ich charakter (obiekty sportu 

i rekreacji) nie wystąpi negatywne odziaływanie na ludzi. 

Wyznaczenie nowych terenów usług sportu i rekreacji wpłynie 

pozytywnie na ludzi m. in. poprzez zwiększenie dostępności do 

terenów sportowo – rekreacyjnych w poszczególnych 

miejscowościach, co w sposób pośredni wpłynie na poprawę 

warunków życia jak i zdrowie mieszkańców tych miejscowości. 

Oddziaływanie negatywne na ludzi wystąpi na etapie 

realizacji nowych inwestycji polegających na budowie nowych 

obiektów. Na tym etapie nieuniknione jest okresowe wzmożenie 

hałasu oraz zanieczyszczenie powietrza, w tym przede 

wszystkim zwiększone pylenie. Będzie to oddziaływanie 

szczególnie dokuczliwe dla mieszkańców terenów położonych 

w bliskim sąsiedztwie nowych terenów inwestycyjnych. 

Oddziaływanie to będzie jednak miało charakter okresowy 

i ustanie wraz z zakończeniem wspomnianych prac. 

Oddziaływanie na ludzi (pośrednie, krótkoterminowe, chwilowe) 

związane będzie z hałasem, wibracji, drganiami oraz spalinami 

powstałymi na etapie transportu i budowy.  

Określenie zasad wyposażenia terenów w infrastrukturę 

techniczną (zaopatrzenie w wodę, zagospodarowanie ścieków 

i odpadów) w sposób długotrwały i bezpośredni wpłynie 

pozytywnie na ludzi m. in. poprzez brak negatywnego 

oddziaływania na środowisko naturalne. 

Realizacja ustaleń omawianego dokumentu nie wpłynie 

negatywnie na zdrowie ludzi. Oddziaływanie na ludzi 

w obszarze opracowania będzie związane też z ruchem 

samochodowym o charakterze lokalnym i występować będzie 
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w formie zanieczyszczenia atmosfery (spaliny i pylenie 

z dróg), hałasu oraz możliwości wystąpienia wypadku 

komunikacyjnego. 

10.5. Woda 

Projekt studium zakłada zaopatrzenie terenów 

inwestycyjnych w wodę z sieci wodociągowej. Ścieki bytowe lub 

przemysłowych odprowadzane będą do sieci kanalizacji. Jedynie  

w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie 

lub ekonomicznie nieuzasadniona do zbiorników bezodpływowych. 

Natomiast wody opadowe lub roztopowe zagospodarowane będą na 

terenie działki budowlanej lub odprowadzone do kanalizacji 

deszczowej. Objęcie terenów inwestycyjnych zbiorczym systemem 

odprowadzania ścieków zagwarantuje brak negatywnego wpływu na 

środowisko wodne gminy. 

Ustalenia zmiany studium nie wprowadzają na obszarze 

opracowania nowych obiektów, które w istotny sposób 

przyczyniłby się do pogorszenia jakości wód powierzchniowych 

i podziemnych.  

Ponadto realizacja ustaleń zmiany studium (odprowadzenie 

ścieków bytowych i komunalnych do kanalizacji sanitarnej) 

wpłynie na osiągnięcie celów środowiskowych zawartych 

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. 

w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Odry (Dz.U. 2016 poz. 1967) tj.: 

- osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego (na podstawie 

wskaźników fizyko – chemicznych, biologicznych 

i hydromorfologicznych) i chemicznego wody (na 

podstawie wskaźników chemicznych),  

- osiągnięcie dobrego stanu wód podziemnych – zarówno 

jego stanu ilościowego jak i chemicznego. 

Przyjęte rozwiązania nie spowodują zagrożenia dla 

środowiska przyrodniczego i zachwiania stosunków wodnych na 

terenie objętym opracowaniem. Zapisy regulujące gospodarkę 

wodno-ściekową będą oddziaływać pozytywnie na warunki wodne 

szczególnie w perspektywie długookresowej. 

10.6. Powietrze 

Projekt zmiany studium zakłada stosowane do celów 

grzewczych i technologicznych paliw charakteryzujących się 

najniższymi wskaźnikami emisyjnymi oraz spalane 
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w urządzeniach o wysokim stopniu sprawności. Na większości 

terenów objętych opracowaniem zmiany studium nie powstanie 

żadna zabudowa i tym samym nie powstaną nowe źródła emisji 

zanieczyszczeń powietrza. Utrzymanie niezabudowanych terenów 

rolniczych umożliwi przewietrzanie terenów, co wpłynie 

pozytywnie na jakość powietrza. Projekt studium zakłada 

minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej wynoszący: 

40% powierzchni działki (dla działek przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lokalizowaną w układzie 

wolnostojącym i bliźniaczym), 30% powierzchni działki (dla 

działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lokalizowaną 

w układzie szeregowym) i 20% powierzchni działki (dla terenu 

usług publicznych), co też umożliwi przewietrzanie terenów. 

Skutki realizacji zmiany studium spowodują, że 

oddziaływanie na jakość powietrza będzie miało charakter 

bezpośredni i pośredni, długoterminowy i pozytywny.  

10.7. Powierzchnia ziemi 

O wielkości oddziaływania na powierzchnię ziemi decyduje 

głównie powierzchnia nowych inwestycji budowlanych oraz 

głębokość prowadzonych prac ziemnych. W oparciu o ustalenia 

zmiany studium powstanie tylko nowa zabudowa na terenach 

sportu i rekreacji, terenie usług publicznych oraz zabudowy 

mieszkaniowej. Większość terenów objętych zmianą studium 

pozostanie nadal terenami rolniczymi (bez prawa zabudowy) co 

oznacza, że wielkość powierzchni przekształcanych gruntów 

będzie niewielka. Określenie, na terenach inwestycyjnych), 

maksymalnego udziału powierzchni gruntów zabudowanych 

minimalizuje wielkość wpływu na powierzchnię ziemi. 

Realizacja zmiany studium nie spowoduje zmian naturalnego 

ukształtowania terenów oraz zmian właściwości fizycznych, 

chemicznych i biologicznych podłoża. 

Na terenie objętym planem mogą powstawać odpady 

komunalne. Gromadzenie odpadów winno odbywać się selektywnie  

w specjalnie wyznaczonym na terenie działki miejscu zgodnie  

z regulaminem utrzymania czystości w gminie oraz przepisami 

odrębnymi.  

Zagospodarowanie odpadów zgodnie obowiązującymi 

regulacjami prawnymi oraz regulaminem utrzymania czystości 
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i porządku na terenie gminy Krobia nie spowoduje negatywnego 

wpływu na gleby w gminie. 

Oddziaływania negatywne ograniczone zostaną wyłącznie do 

terenów przeznaczonych pod zabudowę lub bezpośrednio w jej 

otoczeniu. Za oddziaływanie pozytywne, stałe i długoterminowe 

należy uznać zapewnienie właściwej gospodarki odpadami na 

terenie gminy. 

10.8. Krajobraz 

Ustalenia zmiany studium nie wpłyną w sposób istotny na 

krajobraz zmieniając dotychczasowy - rolniczy krajobraz. 

Projekt studium nie wyznacza nowych terenów inwestycyjnych, 

na których powstanie nowa zabudowa. Realizacja zabudowy na 

terenach już zabudowanych w oparciu o ogólne wytyczne ujęte 

w projekcie zmiany studium nie wpłynie negatywnie na 

krajobraz. Pozostawienie obszarów rolniczych (obszarów bez 

możliwości zabudowy) w rejonie miejscowości Domachowo, 

Żychlewo oraz Krobia, wpływa na utrzymanie dotychczasowych 

walorów krajobrazowych na terenie gminy. 

Oddziały projektu zmiany studium na krajobraz będzie 

miało charakter długoterminowy, stały i pozytywny. 

10.9. Klimat 

Wprowadzenie na teren gminy głównie nowych terenów usług 

sportu oraz określenie na trzech niewielkich obszarach 

inwestycyjnych nośników energii cieplnej (zaleca się 

stosowanie oleju opałowego, gazu, energii elektrycznej oraz 

odnawialnych źródeł energii oraz paliwa stałych, w przypadku 

których wskazane jest stosowanie wysokosprawnych kotłów) nie 

wpłynie na warunki klimatyczne gminy. Projekt zmiany studium 

gwarantuje utrzymanie właściwych proporcji pomiędzy terenami 

niezabudowanymi a zabudowanymi. Zmiany te będą miały 

charakter długoterminowy i pozytywny. 

10.10. Zasoby naturalne 

Projekt zmiany studium wyznacza nowe tereny inwestycje 

tj. tereny usług sportu na terenach gruntów rolnych wysokich 

klas bonitacyjnych. Ze względu na charakter tych terenów 

wyznaczone są w ramach zwartej struktury danej miejscowości 

co zapewnić łatwy dostęp do tych terenów mieszkańcom 

poszczególnych miejscowości. W projekcie zmiany studium 
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utrzymano duże tereny rolnicze (bez prawa zabudowy) – co ma 

zagwarantuje ochronę zasobów naturalnych jakimi są grunty 

rolne wysokich klas bonitacyjnych. 

Zapisy dotyczących ochrony zasobów wodnych oraz 

zagospodarowania ścieków (tj. zaopatrzenie w wodę z sieci 

wodociągowej, zapobieganie dostawaniu się ścieków do wód 

powierzchniowych, podziemnych oraz do gruntu) wpłyną 

pozytywnie na zasoby wodne w gminie.  

Zgodnie z kierunkami zmiany Studium na obszarze 2, 8 i 9 

na cele nierolnicze zostaną przeznaczone grunty rolne 

wysokich klas bonitacyjnych tj. II, III i IV klasy 

bonitacyjnej. Wyznaczenie terenów inwestycyjnych na gruntach 

wysokich klas bonitacyjnych związane jest z możliwościami 

wyposażenia terenu w sieci infrastruktury technicznej 

(poprzez rozwój już tam istniejących sieci) oraz zapewnienie 

dostępu do terenu komunikacji. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 909) ochrona gruntów rolnych 

polega na ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze, 

natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy na cele nierolnicze 

można przeznaczać przede wszystkim grunty oznaczone 

w ewidencji gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku - 

inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej. Na 

obszarze miasta jak i gminy Krobia występują głównie grunty 

rolne wysokich klas bonitacyjnych tj. II, III i IV klasy. 

Natomiast grunty o najniższej przydatności produkcyjnej 

znajdują się zazwyczaj w miejscach, które nie jest łatwo, 

a co za tym idzie tanio wyposażyć w infrastrukturę techniczną 

– ze szczególnym uwzględnieniem sieci wodno – 

kanalizacyjnych, gwarantujących minimalizowanie wpływu na 

środowisko. 

Oddziaływanie zmiany studium na zasoby naturalne będzie 

miało charakter bezpośredni i pośredni, długoterminowy 

i pozytywny. 

10.11. Zabytki 

Wszystkie tereny zmiany studium zostały objęte strefą „W” 

ochrony zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych. 

Przedmiotem ochrony w strefie zewidencjonowanych stanowisk są 
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znajdujące się w niej zabytki archeologiczne stanowiące 

świadectwo życia i działalności człowieka. Zasady ochrony 

określają przepisy odrębne. Jednocześnie na obszarze 3 i 4 

w Krobi oraz 9 w Pudliszkach utrzymano wyznaczone wcześniej 

strefy ochrony konserwatorskiej. Realizacja inwestycji na 

tych terenach w oparciu o wytyczne konserwatora zabytków 

gwarantuje pozytywne wpływ na zabytkowe obiekty podlegające 

ochronie konserwatorskiej. Takie oddziaływanie na zabytki 

będzie miało charakter bezpośredni, długoterminowy, 

pozytywny. 

10.12. Dobra materialne 

Ustalenia zmiany studium nie wpłyną negatywnie na dobra 

materialne, znajdujące się na obszarze opracowania (np. 

istniejące budynki, infrastruktura techniczna) jak i poza 

nim. Projekt zmiany studium wyznacza teren usług publicznych, 

w ramach którego istniejące tam obiekty (dawnej gazowni) mogą 

zostać zrewitalizowane i co należy uznać za oddziaływanie 

długotrwałe i pozytywne. Ponadto realizacja obiektów sportowo 

– rekreacyjnych na terenach usług sportu co przyczyni się do 

wzrostu ilości dóbr materialnych, zapewniając odpowiedni 

poziom życia mieszkańcom gminy. Można stwierdzić, że studium 

przyczyni się do poprawy między innymi do rozwoju sieci 

infrastruktury technicznej na terenie gminy Krobia. 

Oddziaływanie na dobra materialne będzie miało charakter 

pośredni i bezpośredni, długoterminowy, pozytywny. 

10.13. Hałas 

Projekt zmiany studium nakazuje na styku obszarów 

o różnych funkcjach utrzymanie określonego dla danego rodzaju 

terenu dopuszczalnego równoważnego poziomu dźwięku zgodnie 

z przepisami odrębnymi. Realizując, w oparciu o ustalenia 

studium, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

należy wyznaczyć linie rozgraniczające tereny o różnych 

sposobach zagospodarowania (funkcjach) dla których 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. 

Dz.U. z 2014 r., poz. 112) określa dopuszczalne poziomy 

hałasu. Wyznaczając w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszary o różnych sposobach zagospodarowania 
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oraz użytkowania terenu należy uwzględnić ww. rozporządzenie 

tak aby normy dot. poziomu hałasu w środowisku zostały 

spełnione. 

Część „Obszaru 5” przeznaczona jest pod teren zabudowy 

jednorodzinnej i wielorodzinnej o zbliżonym charakterze 

(jednostka oznaczona symbolem MN) 

Przestrzeganie norm prawnych dotyczących poziomów hałasu 

nie przyczyni się pogorszenia klimatu akustycznego na 

terenach sąsiednich.  

Wpływ ustaleń zmiany studium na hałas materialne będzie 

miało charakter bezpośredni, długoterminowy, pozytywny. 

10.14. Pola elektromagnetyczne 

Na obecnym etapie w obszarze zmiany studium nie 

przewiduje się występowania nowych źródeł pól 

elektromagnetycznych. Na terenach, na których występują linie 

elektroenergetyczne tj. terenach rolniczych, nie ma 

możliwości lokalizowania zabudowy i tym samym w przyszłości 

nie wystąpi problem związany z występowaniem 

ponadnormatywnego oddziaływania pól elektroenergetycznych. 

10.15. Ocena rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych 

Rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne: 

a) są zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony 

środowiska, 

b) zapewniają właściwe proporcje pomiędzy terenami 

określonymi w samym projekcie jak i pomiędzy 

obszarem opracowania a pozostałymi terenami. 

Kierując się zasadą ładu przestrzennego określono:  

 stopień zainwestowania działek w sposób procentowy 

(% powierzchni zabudowy do powierzchni działki),  

 procentowy udział terenów biologicznie czynnych 

(zieleni) w ogólnej powierzchni działki. 

11. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY 

SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO 

DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ JEJ PRZEPROWADZANIA 

Dokument jakim jest studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem prawa 

miejscowego i tym samym nie jest podstawą do wydawania 

decyzji administracyjnych. W oparciu o ustalenia studium będą 
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opracowywane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

które będą zawierać szczegółowe rozwiązania wpływające m. in. 

na środowisko. Skutki realizacji postanowień przedmiotowego 

dokumentu mogą podlegać pomiarom, ocenom oraz analizom 

dopiero w momencie realizacji ustaleń planów miejscowych. 

poprzez monitorowanie danych zbieranych przez zobligowane do 

Skutki realizacji postanowień planów miejscowych a co za tym 

idzie studium powinny podlegać pomiarom, ocenom oraz analizom 

poprzez monitorowanie danych zbieranych przez zobligowane do 

tego instytucje i służby (w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska). Należy dołożyć wszelkich starań aby teren gminy 

objąć monitoringiem w ramach sieci regionalnej WIOŚ, który 

umożliwi ocenę ilościowego i jakościowego stanu 

zagospodarowania przestrzennego w oparciu o wybrane wskaźniki 

np.: emisji zanieczyszczeń, produkcji odpadów, ilości 

produkowanych ścieków bytowych, zmian w rzeźbie terenu, 

poziomu hałasu – szczególnie na terenach zabudowanych wzdłuż 

dróg. Wyniki pomiarów uzyskane w ramach państwowego 

monitoringu środowiska muszą odnosić się do obszaru objętego 

zmianą studium. Stosownie do art. 10 ust. 2 Dyrektywy 

2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 

2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów 

na środowisko dla monitoringu znaczącego wpływu na środowisko 

możliwe jest wykorzystanie istniejącego systemu monitoringu, 

w celu uniknięcia jego powielania. 

Metody analizy skutków realizacji postanowień zmiany 

studium pod kątem jego wpływu na środowisko powinny 

uwzględniać sposób zagospodarowania terenu, przeznaczenie 

terenu, rodzaj zabudowy oraz wyposażenie w infrastrukturę 

techniczną. Na obecnym etapie dokładne określenie zakresu 

i częstotliwości monitoringu skutków realizacji zapisów 

projektu zmiany studium jest niemożliwe. Sugeruje się 

prowadzenie badań monitorujących poszczególne elementy 

środowiska raz na pięć lat. Jednocześnie też, należy 

częstotliwość i zakres monitoringu dostosować do stopnia 

realizacji poszczególnych ustaleń dokumentu. 
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12. INFORMACJE O TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA 

ŚRODOWISKO 

Położenie terenu będącego przedmiotem opracowania 

(południowa część województwa wielkopolskiego) oraz ustalenia 

projektu zmiany studium nie powodują transgranicznego 

oddziaływania na środowisko.  

13. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE 

LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ 

NA ŚRODOWISKO ORAZ ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE 

Projekt zmiany określa sposoby zapobiegania oraz 

ograniczania oddziaływań na środowisko. Jednym ze sposobów 

ograniczania wpływu realizowanych inwestycji jest rozwój 

sieci infrastruktury technicznej umożliwiających zaopatrzenie 

w wodę z sieci wodociągowej jednocześnie umożliwiając zrzut 

ścieków do systemu kanalizacji zbiorczej. Takie rozwiązanie 

zapobiegnie oraz ograniczy negatywny wpływ na środowisko  

Na obszarze 9 położonym w Pudliszkach znajduje się 

opuszczone gniazdo bociana białego (Ciconia ciconia). 

Przeznaczenie terenu pod usługi sportu może oznaczać 

likwidację potencjalnego miejsca gniazdowania bociana 

białego. Takie oddziaływanie należy uznać za negatywne 

i należy podjąć działania kompensacyjne polegające na 

przeniesieniu gniazda na specjalną platformę gniazdową 

zlokalizowaną możliwie blisko dotychczasowego gniazda lub 

w miejsce, gdzie ptaki często przesiadywały. 

Obecny kształt projektu zmiany studium stanowi 

alternatywę wobec obecnych rozwiązań przestrzennych 

określonych w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Krobia.  

Mające na celu zapobieganie lub ograniczanie negatywnych 

oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji 

ustaleń projektu zmiany studium wyznaczono minimalny udział 

powierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu terenu 

oraz sposób wyposażenia terenów w infrastrukturę techniczną 

(wodociągi, kanalizacja, zaopatrzenie w ciepło). 
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14. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Prognozę oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krobia sporządzono na podstawie ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

(t.j. Dz.U. z 2016, poz. 353 ze zm.) i ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.). Zakres i stopień 

szczegółowości informacji wymaganych w prognozie został 

uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 

w Poznaniu (pismo WOO-III.411.518.2015.PW.1 z dnia 

26.11.2015 r.) oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem 

Sanitarnym w Gostyniu (pismo ON.NS-71/13-8/15 z dnia 

09.11.2015 r.). 

Przedmiotem prognozy są ustalenia zawarte w projekcie 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krobia, które obejmuje dziewięć terenów 

zlokalizowanych w różnych częściach miasta i gminy Krobia 

(w miejscowości Domachowo, Żychlewo, Krobia, Kuczyna, 

Przyborowo, Pudliszki) o łącznej powierzchni 39,7 hektara. 

Przy sporządzaniu zmiany studium oraz prognozy 

oddziaływania na środowisko uwzględnione zostały dokumenty 

obowiązujące w Unii Europojskiej jak również dokumenty 

obowiązujące na szczeblu krajowym, wojewódzkim i lokalnym. 

Opracowując projekty dokumentów uwzględniono obowiązujące 

w Unii Europojskiej następujące dokumenty: 

1. Dyrektywę Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca 

oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG),  

2. Dyrektywę Rady z dnia 27 września 1996 r. w sprawie 

oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza 

(96/62/WE), 

3. Dyrektywę 2000/60/WE (RDW) Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającą ramy 

wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, 



Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krobia 

 68 

4. Dyrektywę 2002/49/WE Parlamentu Europy i Rady 

z 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i zarządzania 

poziomem hałasu w środowisku, 

5. Europejską Konwencję Krajobrazową z dnia 20 października 

2000 r., 

6. Krajowy programem oczyszczania ścieków komunalnych, 

Warszawa, 16 grudnia 2003 r. wraz z aktualizacjami, 

7. Krajowy plan gospodarki odpadami 2022 przyjęty uchwałą 

Nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. (M. P. 

z 2016 r. poz. 784), 

8. Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów 

wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą 

do roku 2030, 

9. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa 

wielkopolskiego, zatwierdzony Uchwałą Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego nr XLII/628/2001 z dnia 

26.11.2001 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2002 r. Nr 35 poz. 

1052) a zmieniony uchwałą nr XLVI/690/10 z dnia 

26 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany Planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa 

wielkopolskiego, 

10. Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 

2020 r., 

11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 

2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Odry (Dz.U. 2016 poz. 1967), 

12. Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej, 

przyjętym uchwałą Nr XXXIX/769/13 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie 

„Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej” 

(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 7401), 

13. uchwała Nr XXVII/232/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 

28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Krobia. 

Celem zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego jest sprecyzowanie ustaleń, 
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co do warunków wprowadzania na obszarze miasta i gminy Krobia 

terenów: 

- usług publicznych (teren oznaczony symbolem UP), 

- usług sportu i rekreacji (tereny oznaczony symbolem 

US). 

Jednocześnie też zostały utrzymane następujące tereny: 

- teren zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej 

o zbliżonym charakterze (oznaczony symbolem MN), 

- teren zabudowy mieszkaniowo - gospodarczej 

i usługowej, preferuje się zainwestowanie 

mieszkaniowo-gospodarcze, o „drobnoziarnistej”, 

mozaikowatej strukturze zagospodarowania 

przestrzennego (oznaczony symbolem MP), 

- obiektów i urządzeń zaopatrzenia w gaz sieciowy 

i funkcji towarzyszących (oznaczone symbolem EG), 

- rolnicze (oznaczone symbolem R). 

 

Projekt zmiany studium wyznacza nowy teren usług 

publicznych, na którym preferuje się lokalizację inwestycji 

celu publicznego, na którym dopuszcza się lokalizację 

obiektów bezpieczeństwa i porządku publicznego, ratownictwa 

medycznego oraz straży pożarnej, zabudowy usługowej, obiekty 

i urządzenia infrastruktury technicznej oraz komunikacji nie 

kolidujące z podstawowym zagospodarowaniem terenu, zieleń 

urządzoną i towarzyszącą zabudowie. Nowo realizowana zabudowa 

powinna harmonizować z regionalnymi tradycjami.  

W projekcie utrzymano teren zabudowy jednorodzinnej 

i wielorodzinnej o zbliżonym charakterze (oznaczony symbolem 

MN), na którym preferuje się zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną lub wielorodzinną, o zbliżonym charakterze 

(małe domy), na którym dopuszcza się usługi i inne obiekty, 

urządzenia i sieci nie kolidujące z funkcją mieszkaniową 

(w tym infrastruktury technicznej i komunikacji) oraz tereny 

zieleni urządzonej. Nowo realizowana zabudowa na tym terenie 

powinna harmonizować z regionalnymi tradycjami 

architektonicznymi. 

Projekt zmiany studium utrzymuje jeden teren mieszkaniowo 

- gospodarczy i usługowy oznaczony symbolem MP na którym 
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preferuje się zainwestowanie mieszkaniowo-gospodarcze, 

o „drobnoziarnistej”, mozaikowatej strukturze 

zagospodarowania przestrzennego (sukcesywnie narastającego, 

jako dopełnienie i poszerzenie istniejącego zainwestowania). 

Projekt zmiany studium wyznacza kilka terenów usług 

sportu i rekreacji, na których dopuszcza się realizację 

budynków, budowli i urządzeń związanych ze sportem 

i rekreacją, lokalizację pojedynczych obiektów usługowych, 

zieleń urządzoną i izolacyjną, obiekty i urządzenia 

infrastruktury technicznej oraz komunikacji nie kolidujące z 

podstawowym zagospodarowaniem terenu. 

W projekcie zmiany studium utrzymano tereny gospodarki 

rolnej, na których niedopuszczalna jest jakakolwiek zabudowa. 

Projekt studium określa również intensywność 

zagospodarowania poszczególnych terenów. Jednocześnie 

w projekcie określono zasady wyposażenia terenów 

w infrastrukturę techniczną: zapewnić zaopatrzenie w wodę 

z sieci wodociągowej, odprowadzać ścieki bytowe lub 

przemysłowych do sieci kanalizacji, w przypadku gdy budowa 

sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie 

nieuzasadniona do zbiorników bezodpływowych, zagospodarować 

wody opadowe lub roztopowe na terenie działki budowlanej, 

z dopuszczeniem odprowadzenia do kanalizacji deszczowej 

z uwzględnieniem przepisów odrębnych, stosować do wytwarzania 

energii cieplnej nośników niepowodujących nadmiernej emisji 

zanieczyszczeń, takich jak: olej opałowy, gaz, energia 

elektryczna oraz odnawialne źródła energii oraz paliwa stałe, 

w przypadku których wskazane jest stosowanie wysokosprawnych 

kotłów. 

W przypadku braku realizacji projektu planu nie 

przewiduje się wystąpienia znaczących zmian stanu środowiska 

przyrodniczego i niekorzystnych oddziaływań na poszczególne 

jego elementy. 

Na terenach objętych opracowaniem zmiany studium nie ma 

obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Tereny te nie są 

również zagrożone powodziami oraz ruchami masowymi, w związku 
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z czym nie wystąpią na tym terenie problemy ochrony 

środowiska z tym związane. 

W trakcie wizji terenowej na terenach opracowania zmiany 

studium nie stwierdzono występowania gatunków roślin, grzybów 

i zwierząt objętych ochroną gatunkową wymienioną: 

 w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 

2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 2183), 

 w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

roślin (Dz.U. z 2014 r. poz. 1409), 

 w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

grzybów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1408). 

Obszar gminy Krobia jak i powiatu gostyńskiego – 

w granicach których położony jest obszar opracowania, nie 

znajduje się w systemie Natura 2000 oraz w proponowanych 

obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej. 

Należy stwierdzić, iż ze względu na położenie oraz wielkość 

obszaru opracowania nie wystąpi żadne oddziaływanie na 

obszary Natura 2000. 

Szata roślinna obszarów zmiany studium jest stosunkowo 

uboga. Rozwiązania przestrzenne chronią roślinność 

towarzyszącą ciekowi wodnemu – Samica Krobska. Projekt zmiany 

studium utrzymuje duże powierzchnie gruntów bez zabudowy – 

gruntów rolniczych, co nie spowoduje przekształcania terenów 

biologicznie czynnych (wykorzystywanych przez roślinność) 

w tereny zabudowane. Takie oddziaływanie należy określić jako 

pozytywne, długoterminowe oraz stałe. 

Teren opracowania jest w wysokim stopniu środowiskiem 

uproszczonym i mało zróżnicowanym, jego większa część jest 

obszarem mało atrakcyjnym dla zwierząt. Na obszarze objętym 

planem nie stwierdzono występowania zwierząt wymienionych 

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 

r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2183). 

Na obszarze 9 położonym w Pudliszkach znajduje się 

opuszczone gniazdo bociana białego (Ciconia ciconia).  
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Przeznaczenie terenu pod usługi sportu może oznaczać 

likwidację potencjalnego miejsca gniazdowania bociana 

białego. Takie oddziaływanie należy uznać za negatywne 

i należy podjąć działania kompensacyjne. 

Ustalenia projektu zmiany studium w sposób istotny nie 

będą wpływać na ludzi. 

Projekt studium zakłada zaopatrzenie terenów 

inwestycyjnych w wodę z sieci wodociągowej. Ścieki bytowe lub 

przemysłowych odprowadzane będą do sieci kanalizacji. Jedynie  

w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie 

lub ekonomicznie nieuzasadniona do zbiorników bezodpływowych. 

Natomiast wody opadowe lub roztopowe zagospodarowane będą na 

terenie działki budowlanej lub odprowadzone do kanalizacji 

deszczowej. Objęcie terenów inwestycyjnych zbiorczym systemem 

odprowadzania ścieków zagwarantuje brak negatywnego wpływu na 

środowisko wodne gminy. 

Projekt zmiany studium zakłada stosowane do celów 

grzewczych i technologicznych paliw charakteryzujących się 

najniższymi wskaźnikami emisyjnymi oraz spalane 

w urządzeniach o wysokim stopniu sprawności. Na większości 

terenów objętych opracowaniem zmiany studium nie powstanie 

żadna zabudowa i tym samym nie powstaną nowe źródła emisji 

zanieczyszczeń powietrza. Utrzymanie niezabudowanych terenów 

rolniczych umożliwi przewietrzanie terenów, co wpłynie 

pozytywnie na jakość powietrza.  

Ustalenia zmiany studium nie wpłyną w sposób istotny na 

krajobraz zmieniając dotychczasowy - rolniczy krajobraz. 

Rozwiązania zaproponowane w zmianie studium nie wpłyną 

w sposób istotny na klimat w gminie, gdyż dokument gwarantuje 

utrzymanie właściwych proporcji pomiędzy terenami 

niezabudowanymi a zabudowanymi oraz określa nośniki energii 

cieplnej. 

W projekcie zmiany studium utrzymano duże tereny rolnicze 

(bez prawa zabudowy) – co ma zagwarantuje ochronę zasobów 

naturalnych jakimi są grunty rolne wysokich klas 

bonitacyjnych. 

Zgodnie z kierunkami zmiany Studium na obszarze 2, 8 i 9 

na cele nierolnicze zostaną przeznaczone grunty rolne 
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wysokich klas bonitacyjnych tj. II, III i IV klasy 

bonitacyjnej. Wyznaczenie terenów inwestycyjnych na gruntach 

wysokich klas bonitacyjnych związane jest z możliwościami 

wyposażenia terenu w sieci infrastruktury technicznej 

(poprzez rozwój już tam istniejących sieci) oraz zapewnienie 

dostępu do terenu komunikacji. Na obszarze miasta jak i gminy 

Krobia występują głównie grunty rolne wysokich klas 

bonitacyjnych tj. II, III i IV klasy, w związku z czym 

istnieją ograniczone możliwości przeznaczenia przede 

wszystkim gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów jako 

nieużytki, na tereny nierolnicze, które jest łatwo, a co za 

tym idzie tanio wyposażyć w infrastrukturę techniczną –

gwarantując minimalizowanie wpływu na środowisko. 

Wszystkie tereny zmiany studium zostały objęte strefą „W” 

ochrony zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych. 

Przedmiotem ochrony w strefie zewidencjonowanych stanowisk są 

znajdujące się w niej zabytki archeologiczne stanowiące 

świadectwo życia i działalności człowieka. 

Ustalenia zmiany studium nie wpłyną negatywnie na dobra 

materialne, znajdujące się na obszarze opracowania (np. 

istniejące budynki, infrastruktura techniczna) jak i poza 

nim. Projekt zmiany studium wyznacza teren usług publicznych, 

w ramach którego istniejące tam obiekty (dawnej gazowni) mogą 

zostać zrewitalizowane i co należy uznać za oddziaływanie 

długotrwałe i pozytywne. Ponadto realizacja obiektów sportowo 

– rekreacyjnych na terenach usług sportu co przyczyni się do 

wzrostu ilości dóbr materialnych, zapewniając odpowiedni 

poziom życia mieszkańcom gminy. 

Projekt zmiany studium nakazuje na styku obszarów 

o różnych funkcjach utrzymanie określonego dla danego rodzaju 

terenu dopuszczalnego równoważnego poziomu dźwięku zgodnie 

z przepisami odrębnymi. Przestrzeganie norm prawnych 

dotyczących poziomów hałasu nie przyczyni się pogorszenia 

klimatu akustycznego na terenach sąsiednich. 

Na obecnym etapie w obszarze zmiany studium nie 

przewiduje się występowania nowych źródeł pól 

elektromagnetycznych. Na terenach, na których występują linie 

elektroenergetyczne tj. terenach rolniczych, nie ma 
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możliwości lokalizowania zabudowy i tym samym w przyszłości 

nie wystąpi problem związany z występowaniem 

ponadnormatywnego oddziaływania pól elektroenergetycznych. 

Dokument jakim jest studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem prawa 

miejscowego i tym samym nie jest podstawą do wydawania 

decyzji administracyjnych. W oparciu o ustalenia studium będą 

opracowywane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

które będą zawierać szczegółowe rozwiązania wpływające m. in. 

na środowisko. Skutki realizacji postanowień przedmiotowego 

dokumentu mogą podlegać pomiarom, ocenom oraz analizom 

dopiero w momencie realizacji ustaleń planów miejscowych. Na 

obecnym etapie dokładne określenie zakresu i częstotliwości 

monitoringu skutków realizacji zapisów projektu zmiany 

studium jest niemożliwe. Sugeruje się prowadzenie badań 

monitorujących poszczególne elementy środowiska raz na pięć 

lat. Jednocześnie też, należy częstotliwość i zakres 

monitoringu dostosować do stopnia realizacji poszczególnych 

ustaleń dokumentu. 

Położenie terenu będącego przedmiotem opracowania 

(południowa część województwa wielkopolskiego) oraz ustalenia 

projektu zmiany studium nie powodują transgranicznego 

oddziaływania na środowisko. 

Projekt zmiany określa sposoby zapobiegania oraz 

ograniczania oddziaływań na środowisko. Jednym ze sposobów 

ograniczania wpływu realizowanych inwestycji jest rozwój 

sieci infrastruktury technicznej umożliwiających zaopatrzenie 

w wodę z sieci wodociągowej jednocześnie umożliwiając zrzut 

ścieków do systemu kanalizacji zbiorczej. 

Przeznaczenie terenu pod usługi sportu, w Pudliszkach, 

może oznaczać likwidację potencjalnego miejsca gniazdowania 

bociana białego. Należy podjąć działania kompensacyjne 

polegające na przeniesieniu gniazda na specjalną platformę 

gniazdową zlokalizowaną możliwie blisko dotychczasowego 

gniazda lub w miejsce, gdzie ptaki często przesiadywały. 
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16. UZGODNIENIA STOPNIA SZCZEGÓŁOWOŚCI PROGNOZY 
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