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I. INFoRMACJE o zAwARToŚcl PRoJEKToWANEGo DoKUMENTU'

GŁÓWNE CELE PLANU zAGosPoDARowANIA PRZESTRZENNEGo

oRAz JEGo PowIĄzANIU z n\NYMI DoKUMENTAMI

Miejscolry plarr zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren we wsl

Jastrzębie' gmina Bartniczka, ustala przeznaczenie terenu, określa zasady ich

zagospodarowarrią zasady podziału geodezyjnego, umożliwia reallzację zarrierzeil

inwestycyjnych zgodnie z uprawnieniami inwestora do zagospodarowania terenu' do którego

posiada Ętuł prar,rrry. Ponadto chroń zuady interesu publicznego w szczegÓlności w zakresie

spełnienia wymogÓw wyrikających z potrzeb ochrony środowiska oraz prawidłowego

gospodarowarria zasobami przyrody prry uwzględnieniu zasad poszanowania ładu

przestrzennego, zasad zrównowazonego rozrvojt1 oc}rrony zdrowia ludzkiego, zasobów

śro do wis ka pr zy r o dntcze Eo or aZ dzie dzictw a kultu rowego.

Plan podtrzymuje aktualne Zagospodarowanie- funkcję obiektów produkcyjnych, składów

i magazynów.

Głównym celem opracowania projektu planu jest określenie zagospodarowania

przestrzeltrtego terenu we wsi Jastrzębie, gmina Bartrriczką zgodnego z obowiązującymi

przepisami prawnymi (doĘczącymi głównie planowarria przestrzennego, ochrony

środowiska, ochrony przyrody), ftzjografiąterenu i aktualnymi potrzebami właściciela terenu'

Zgodne z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, miejsco!\y plan

zagospodarowarria przestrzennego jest przepisem gminnym, a jego ustalenia są treścią

uchwały rady gminy.

Podstawowymi dokumentami powiązanymi z projektem planu jest Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grązawy przyjętego

uchwałą Zarządu Gminy GrqŻawy z |998 r.. Zagospodarowanie terenu oraz ustalenia za'warte

w niniejszym projekcie planu są zgodne z v,łyŻej przsĄoczonymi dokumentami. Ponadto przy

sporządzaniu niniejszej prognozy oraz projektu planu brano po uwagę równiez ustalenia

Strategii Rozwoju Gminy Bartniczką sposób przewidzianego Zagospodarowania terenu,

decyzje toczone równolegle z sporządzaniem miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego. Nalezy zaznaczyć, iŻ ówcześnie na terenie objęąvm niniejszym

opracorvarriem obowiązuje uchwała nr XVII/87i2000 Rady Gminy w Grązawach z dnia 25

lipca 2000 r. (opublikowana w Dz. IJ. w Kuj.-Pom. z dnia 3 sierpnia 2000 r. nr 46, poz. 410)

przewidująca lokalizację na b,Tn terenie działalnoŚc przemysłową.
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Wg Strategii Rozwoju Gminy Bartniczka do głównych celów straregii zliczono
tworzenie odpowiedniego środou,iska dla małych i średnich przedsiębiorstw, rozrr-ój lokalnej

gospodarki. Wiązą się onę z tworzenie'm nowych miejsc pracy i utrnmarriem
doĘchczasowych, a takŻe przyciągnięcie biznesu otaz kreowanie wizerunliu gmrny

przyjaznej przedsiębiorczości. Teren opracorvarria nie jest oblęt_v Krajowym Programem

oczyszczania Ścieków. W sąsiedztwie planu brak jest obowiązujących miejsco!Ę,ch planórł,

zagospodarowania przestrzennego.

L
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il. CHARAKTERYSTYKA USTALEŃ PRoJEKTU ZMIANY

Teren objęty niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest w południowej części

grrriny Bartniczką w zachodniej części miejscowości Jastrzębie. Teren opracowaniatworzą

działki Ż4I/1, Ż4ll3, 24ll5, 24116, 24Ll9, Ż4I1TO, 241rl|l oruz 238126, a Lącznie daje

powierzchnie ok2,7 ha^ obecnie na wskazanym obszarze swój zakład posiada firma GOTEC

Polska Sp. z o.o. Teren od połnocy graniczy z drogą dojazdową do wskazanego terenu, od

zachodu z gruntami wyższych klas użytkowanymi rolniczo od południa z czynnym

cmentarzem od wschodu z drogąpowiatową nr 1829. Planem objęto obszar o powierzchni 2,7

ha. Zgodnie z aktualnie obowiązującym Studium Uwarunkowań I Kierunków

Ząospodarowania Przestrzetvlego Grązarvy (ongiś tak nazywala się ówczesna gmina

Bartniczka) 21998 roku teren ten omaczony jest jako teren zainwestowany.

Dla obszaru objętego planem ustala się funkcję P/U obiektów produkc.vjnych, składów

i magazynów oraz usług w tym handel o powierzchni sprzedazy do 2000 m2' Funkc.ie te

na|eŻy trak1owaó rÓwnorzędnie i mogą one występowac lącznie lub samodzielnie.

Plan ustala parametry i wskazniki dla budyrków m.in. w1'sokośc nie większą niŻ l5,0 rą

|iczba kondygnacji nadziemnych: nie więcej niŻ 3,O, geometria dachów: jedno lub dwu-

spadowe, o kącie nachylenia połaci do 35o. IJdział powierzchni biologicmie czynnej do

powierzchni działki budowlanej nie może byc mniejszy niŻ |Oo/o. W planie podkeślono' iz

mogą ze względu na teren cmentarzą który połoŹony jest bezpośrednio przry granicy

opracowania planu (od strony południowo-wschodniej) w zagospodarowaniu terenu P/U

wystąpic ogtaniczenia w1'nikające z przepisów odrębnych w tym zakresie m.in. odległośc

granic cmentarza od budynków przemaszonych na stały pob}'t |udzi, zakladÓw produkcji

żywności, zakładow gastronomicznych (zywienia zbiorowego), magazynÓw i hurtowni

spożywczych orazstudzien słuŻących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych -
wynosi' co najmniej l50 m. odległość ta moze być zmniejszona do 50 m pod warunkierą Że

teren w granicach od 50 do l50m od cmentarza posiada sieć wodociągową a wszystkie

budynki są do niej podłączone Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia Ż5

sierpnia 1959 r. w sprawie określenią jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie

na cmentarze (Dz. U. 1959 nr 52 poz. 3l5). pĄekt planu przewiduje dostępnoŚć

komunikacyj nąpoprzezistniejącą drogę publicmą powiatową oraz gminną. Należy zapewnić

miejsca parkingowe, k1óre naleĘ realizowac jako terenowe (naziemne), jako miejsce w

garaŻu,w grarricach działki w liczbie minimum l miejsce na 4 pracowników. Zaapatrzenie w

wodę z gminnej sieci wodociągowej. Zachowano ówczesne zaopatrzetie w kanalizację

EKUS |oanna KlimeŁ tell.667564603 Strona 7
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Sanitamą Z gminnej

wodociągowej, zaopatrzenie w energie elekrycmą w postaci instalacji podziemnych w

powiązaniu z istniejącą siecią zerł'rrętrzną n\n i s\n, zaopattzerie w ciepło - ogrzervanie

budynków z wząd,zeh indywidualnych, odprowadzenie wód opadorłych i roztopowych z

dachÓw naleĘ odprowadzić powierzchniowo na teren działki (do gruntu) lub do rowu

melioracyjnego lub zagospodarować w granicach terenu na potrzeby gospodarcze, Z

powierzchni utwardzonych - zgodnio z obowiązującymi przepisami odrębnymi naleŻy po

uprzednim podczyszczeniu w odpowiednim Separatorze odprowadzić do ro!\u

melioracyjnego lub gruntu. Art. 9 ustawy z dnta 7 czerwca 2OOlr. o zbiorczym

zagospodarowaniu w wodę i zbiorczym odprowadzaniu ścieków zabrania wprowadzania

ścieków opadowych i roztopowych do kanalizacji sarritarnej, dlatego ścieki (lvody opadowe i

deszczowe) będą tu zbierarre Za pomocą zakładowej kanalizacji deszczowej podczyszczane, a

następnie po uzyskaniu odpowiedniego pozrvolenia wodnoprawnego będą mogły Zostać

odprowadzarre do grunfu lub rorvu melioracyjnego. Gromad'zerue i selekcja odpadów na

posesjach w pojemnikach prz-vstosowarrych do ich gromadzenia zgodnie z obowiązującymi

przepisami funkcjonującymi na terenie gminy Bartniczka.

V
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CEL I METODY ZASTOSOWANE PRZY OPRACOWANIU

PROGNOZY

Przy o pracowaniu pro gnozy zastosowano następuj ące metody :

1. Przeprowadzono analizę poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego (w

nawiązaniu do istniejącej w literaturze regionalizacji) i antropogenicznego,

uwzględniaj ąc ich wzajemne powiązania"

2. odbyto wizje terenowe porą zimową orazpóźną rviosną.

3' określono odpomość środowiska przyrodniczego na degradację i jego moŹliwośc

regeneracji.

4' SzczegÓłowe uwzględnienie obszarów i obiektów prawnie chronionych.

5. Przedstawiono negatywne i pozytywne skutki wynikające z rea|izasji ustaleń planu,

zagroŻeniadla zdrowia |udzi oraz wszystkich innych komponentów środowiska naturalnego.

Podkeśla się, ze wszystkie zawarte w prognozie wnioski i zalecenia opierają się na

zasadach lo gicznego wnioskowania i prawdopodob ieństwa.

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone m.in. w oparciu o następujące akty prawne,

publikacje fachowe oraz opracowania w formie kartograficmej:

. Rozporządzanie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2OO2r. w sprawie opracowań

ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. IŻ98),

. Rozporz ądzenie Ministra Środowiska z dnia I puździem|ka 2OI2 r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012

nr 0 poz. ll09),
. Ustawa z drua 26 marca 1982 r. o scalarriu i wymianie gruntów (tj. Dz. U z 2003 r.

Nr 178, poz.1749 zpóźn. zm.),

. Ustawa z drua 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z20I3 r. poz. 594)

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r . - Prawo budowlane (U. Dr. lJ. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z

późn. zm.),

r Ustawa z dniag czerwca 20Ll r. - Prawo geologicme i gomicze (Dz. U. z2OIl' r. Nr 163,

poz.98l),

. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj Dz..U. z2004 r.

Nr 121, poz.1266 zpóźn. zm.),

ilI.

\L
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Usta\Ąa z drua 13 września 1996 r. o

(1j. Dz. U. 22012 r. poz.39t).

utrą'maniu czystości i porządku w gminach

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz IJ. z2OO3 r. Nr 106, poz
r002),

Ustawa z drua 28 września l99l r. o lasach (tj. Dz. TJ. z2011 r. Nr 12,poz. 59 zpóźn.
zm.),

r Ustawa z dnia 27 krvietnia 200l r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. l50 zpóżn. z'm.), 

:

Ustawa z dnta l8 lipca 200l r. - Prawo wodne (tj. Dz. IJ.2012 r. poz. l45 zpóźn. zm.),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z2003 r. Nr 162, poz. 1568 zpóźn. zm.).

Ustawa z drtra 27 marca 2003 r. o planor,r'aniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. z2012 r'. poz. 647. z późn' zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj.Oz.IJ. 22009 r. Nr l5l, poz.

1220 zpóżn. zm.)

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2OO? r. o zapobieganiu szkodom w środolł.isku i ich naprawie
(Dz.IJ. z2oO7 r. Nr 75' poz' 493 zpóź,n. zm.).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z drua 25 sierpnia 1959 r. 1v sprawie
okeślenia. jakie tereny pod rvzględem sanitamym są odporł.iednie na cmentar ze (Dz. IJ.

1959 nr 52poz.3I5),

Ustawa z drua 7 czerwca 2Oolr. o z}iorczr,,'m zagospodarowaniu w wodę i zbiorczym
odprowadzaniu ścieków;

Prawo i ochrona środowislra - prawne, ekanomiczne, ekologiczne i techniczne aspehy
ochrony środowiską naruralnego' Urszula Szytnanska, Elżbiaa Zębek, Wydarłnictwo
Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w olszłynie, olsztyn 2008 ;

oddział1łaanie zanieczyszczen powietrzą na środowisla.Katarzyna Juda-Rezler, Oftcyna
Wydawni cza P olitechni ki Warszarvs kiej, Warsz aw a 2006 ;

Podstawy metodyh oceny środowiska przyrodniczego człowielrą, Daniela Sołowiej,
Wydawnictr,vo Naukowe UAM, Poznań 1992,

ZagroŻenia i ochrona przed powodzią w planowaniu przestrzennym. Krvstyna
Pawłowską Krzysztof Słysz, InsĘfut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oddział
w Krakowie, Kraków 2002;

Zieleń w mieście, Marek Czerwieniec, Janina Lewińska, Inst1'tut Gospodarki
Przestrzennej i Komunalnej, Kraliów 2000;

\-

lr,
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l oceny oddziąłWania nn środowiska, Krą'sztof Nitko, Wydan'rrictwo Politechniki

Białostockiej' Białystok 2007 ;

. Fizjografia urbanistyczna, Adolf Szponar, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

2003,

' Podstawy gleboznawstwa, Saturnin Zawadzki, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze

i Leśne, Warszawa2002;

Geneza, annliza i klasyfilrnc1a gleb, Andrzej Mocek, Stanisław Drzymał4 Piotr Masmer,

Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego wPomaniu, Poznan

2004:'

Parametry geotechniczne gruntow budowlanych oraz metodlt ich oznaczanio,

Włodzimierz Kostrzewski, Wydawnictwo Politechniki Pomńskiej, Poman 200 1 ;

Atlas środowiska geograficznego Polski Stefan Kozłowski, Atlas msobÓw, walorów

i zagroŻen środowiskn geograficznego Polski, Polsko Alrndemia Nauk Insryrut Geografii i

P r z e s t r ze nn e go h go spo dąr ow ąnią Kr aj u, War s zaw a } 9 9 4 ;

. Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2009 i 2010 r.'

Biblioteka Monitoringu Środowiską Bydgoszcz;

Eisenreich i wsp. Przewodnik do rozpoznawaniazyierząt i roślin, DELTA, Warszawa;

Mayer J., Heinz-Werner S', Wielki atlas drzew i krzewów, DELTA' Warszawa;

Prawo i ochrona środowiska _ prawne' ekonomicme, ekologicme i techniczne aspekty

ochrony środowiska naturalnego, Urszula Szymanską Elżbieta Zębek, Wydawnictwo

Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztyni e, Olsztyn 2008 ;

Womiak M., Gruszecki J., objaśnienia do mapy geologicmo-gospodarczej Polski arkusz

Gór zno, Warszawa ŻaUŻ,PIG,

Uścinowicz S. objasnienia do mapy hydrogeologicznej Polski arkusz Górmo Warszawa

2002, PIG,

. Niewiarowski W., Wysota W. objasnieńa do szczegółowej mapy geologicmej Polski,

Warszawa 2000, PIG
. Uwzględniono również dokumenty strategiczne opisane we wcześniejszym podrozdziale.

t
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PRoPoNowANE METoDY ANALIZY sIruTKÓw REAL|ZACJI USTALEŃ
ZAWARTYCH w PRoJEKCIE PLANU oRAz CZĘsToTLIwoŚĆ JEJ
PRZEPROWADZANIA

Analizę skutków realizacji ustaleń zawartych w projekcie planu, winno przeprowadzac

się metodą bezpośrednich obserwacji i pomiarów tych komponentów środowiska, na które

ustalenia plarru mają największy wptyw. Badania wi.rny byc wykonywane przez inwestorÓw

i upowaznione do tego organy ochrony środowiska. Przewidziana w projekcie planu funkcja

Pru obiek1ów produkcyjnych, skladów i tngazynów oraz usług w tyn handel o

powierzchni sprzedaŻy do 2000 # prrry zachowaniu wszystkich nakazów i zakazów w

zakresie gospodarki wodno - ściekowej' odpadami, nńęŻenia hałasu itp., nie spowodują

maczących negatyrvnych zmian w środowisku przyrodniczym i Życiuludzi. Przry realizasji

inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływac na środowisko

naleŻy wziąć pod uwagę warunki realizacji przedsięwzięcia określone przez instytucje

uzgadniające. Projekt Planu nie podaje częstotliwości dokonyw-ania ocen, niemniej jednak

wydaje się, że rvinny one być dokonywane na etapie uzyskania pozwolenia na budowę,

realizacji inwestycji powinny być kontrolowane na etapie wszystkich decyzji

administracyjnych.

v. INFoR]VIACJE oMożLIWYM TRANsGRANIczltYM DDDaIAŁYWANIU
NA ŚRoDowIsKo.

Planowana inwestycja ma charak1er lokalny i nie będzie oddziaływac na środowisko w

zakresie transgtanicznym (w rozumieniu art. 58-70 ustawy Prawo ochrony środorviska).

ISTNIEJĄCY STAN ŚnooowrsKA oRAZ PoTENCJALNE ZMIANY TEGo
STANU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO
DOKUMENTU.

Teren objęty niniejszym opracowarriem połoŻony w gminie Bartniczka, potł,iecie

brodnickim w woj ewództwie kuj awsko-pomorskim.

Wg. podziału na jednostk't ftzycmo-geograficzne Polski wg. J. Kondrackiego (2009),

położony jest Podprowinci Pojezierze Południowobałtvckie- w granicy magroregionu

Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie (315.l), mezoregionePojezierze Dobrzyńskie (3l5.la).

L
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Wg. podziału na jednostki hydrogeologiczne wg. B. Paczynskiego teren opracowanla

położony jest w rejonie chełmińsko-dobrzyńskim w obrębie regionu mazowieckiego.

Rysunek 1 Teren opracowania na tle jednostek fizjogeograficznych Polski.

Żr ódło z Fizj o grafia geograficzna Polski Kond racki2009

obecnie na wskazany obszarze swój zakład posiada firma GOTEC Polska Sp. z o'o. Teren

od północy grałliczy z drogą dojazdową do wskazanego terenu, od zachodu z gruntami

wyŹszych klas uĄ'tkowanymi rolniczo od południa z czyrlnym cmentarzem od wschodu z

drogą powiatową nr l829.

Podstawową jednostką geomorfologsczną na której znajduje się teren opracowania jest

Wysoczyzna morenowa płaska wmosząca się w tu na wysokośó 14|,4 m n.p.m. Teren

poĘwają utwory crvłartorzędowe. Powierzchniow1'mi utworami geologicznymi tworzącymi

teren opracowania są gliny zwałowe i ich zwietrzeliny oraz piaski i żwiry lodowóowe. Należy

zaznaczyc, iż teren objęty opracowaniem jest silnie zmieniony w wynilo działalności

Strona 13
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człowieka-

Teren opracowania połoŹony jest u, obrębie niecki brzeskiej. Utwory mezozoiku
występuj ą na r zędnej 1 00m, v,ą, Żej |eŻą utrł'ory trzeciorzędu kolejno :

. margle i iłowce paleocenu,

. iły i mułki z wkładkami węgla brunalnego miocenu ( 85-20 m p.p.m.)

o pstre pyły pliocenu z r,vkładkami piaskórv i mułków,

Utworach czwafiorzędu występuje obnizenie tzw. Depresja Lidzbarska^ osady
czwartorz$owe leżą na osadach paleocenu i miocenu

o osadY zlodowaceń Narwi gliny zwałowe,

. interglacjał kijowiecki piaski i muĘ rzegzne,

o osadY zlodowaceń południowopolskich gliny zwałowe

. interglacjał mazowiecki piaski i mułki rzeczne o miązszości 40m
o osadY zlodowaceń środkolvopolskich o miązszości 35_80:

- zlodowacenie Odry- gliny dolne

- zlodowacenie Warty _gliny środkorł,e

- stadiał Mławy - gliny góme

o osadYzlodowaceńpóŁrocnopolskich:

- iły i mułki zastoiskowe 20m

- piaski i żwiry wodnolodowcowe' przykMe gliną zwałową.

Grunty tworące teren opracowania są w całości przeksnałcane Z racji kolonizacji na
nich obiektów produkcyjnych, magazyrów, parkingów dróg serwisowych itd. Teren

opracowania połoŻony jest w zlewni bezimiennego cieku upĘwającego do Pissy (zlewnia V-
rzędu), ktÓrajest lewobrzeżrym dopĘwem Br5micy głÓwnym dopłyrvem Drwęcy.

Pissa to ciek o długości 33'7km o powierzchni zlewni l60,4km2. Klasa czystości wód
rzeki Pisy ( zlewnia IV rzędu) wg. monitoringu wód powierzchniowy'ch wloŚ Bydgoszcz
(1998) w punk1ach Komorowo oraz Ujście do Brymicy nie spełniały norrn. Monitoring na
rzece Brynicy prowadzony był w roku 2000 i 2OO5 zaróvvno powyżej jak i ponizej ujścia
BryTricy wody zaliczono do III klasy jakości. w 20l l roku przeprowadzono punkcie Ujście
do Brynicy ocenę biologiczną, która dała wynik umiarkolvany, ocena fizyko- chemiczna
poniżej dobrej, Stan ekologiczny określono, jako umiarkowarry. ocena bakteriologicznabyla
ńa, w porównaniu do roku 1998 poza fosforem ogólnym' którego zawutość uległa

zmniejszeniu oraz zlvtęków rozpusz,czalnych, których wartośc się nie zmieria, zarówno

wartości azotu ogólnego, BZT5, azotJ amono\ł€go oraz liczna bakterii kałowych uległy

\*
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wzrostowi. Brak na terenie opracowanie i najblizszym sąsiedztwie zbiomików wód

powierzchniowych fieziar, zbiomików bezodpĘwolvych). Substancjami biogennymi, które

przev,,ryŻszy normy był Azot Kendalla oraz fosforany.

Wg. podziału na jednostki hydrogeologiczne wg. B. Paczyńskiego teren opracowania

położony jest w rejonie chełmińsko-dobrzyńskim r,v obrębie regionu mazowieckiego. Teren

położony jest w jednostce 6 baQVQ. w obrębie jednostki majduje się uĄrtkowy,

czwutorz$owy poziom wodonośny prowad,zący wody o zwierciadle napięĘm, a czźNem

rÓwnież swobodnym. Miązszość warstwy wodonośnej jest zrómicowaną w rejonie terenu

opracowania sięga od l0-30m. Współc4łrnik filtracji warstw-y wynosi około l2tl/24h, a

wodo przewodowośc około l50m2l24h. Wydajność potencjalna studni waha się w przedziale

10-30m3/h. Moduł zasobÓw odnawialnych oszacowano w wysokości 250m3lŻ4h*km2, a

moduł zasobów dyspozycyjnych w wysokości 60m3l24h*km2. Jakość wód podziemnych ma

klasę IIb, jest to klasa średnia wymagająca uzdatniania. Hydroizohipsa głównego uĄtkowego

pożomu wodonośnego sięga w rejonie terenu opracowarria od 110 do l20 m n.p.m. Na Ęm
terenie warstwa użytkowa rłystępuje na głębokości od 26 do 45 m p.p.t. Wody podziemne w

głównym poziomie uzytkowym przepŁ7wają od miejscorvości Jastrzębie w kierunku

północowschodnim. Jest to obszar o najwyŻszym stopniu zagroŻenia wÓd podziemnych

głównego uĄ,tkowego poziomu wodonośnego - o niskiej odpomości z obecnością ognisk

zanieczyszczeń, ktÓryryn jest m.in. oddalona na południe od Jastrzębia stacja paliw. Ja terenie

Jastrzębia miały miejące wiercenia do głębokości 3l,7rą wysokości l30 m n.p.m' wiercenie

zakończono w utworach czwutorzędu. Teren objęty niniejsąrm opracowaniem nie jest

okreŚlony, jako zagroŻenie dla starru wód podziemnych. Ścieki komunalne W}twarzane na

Ęm terenie odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej.

Na terenie opracowania brak jest złóŻ kopalin oraz terenów predysponowanych do ich

występowania" Najbliżej położone iloŻe położane jest nieopodal Komorową na północny

wschód od terenu opracowania. ZłoŻe nosi nazwę Puszcza Miejska II' w1'dobywane są tu

kruszywa nafuralne.

Teren objęty niniejszym opracowaniem położony jest w regionie klimaĘcznym

Wielkopolsko-Mazowieckim. Wartości średnich rocmych sum opadów Wynoszą około 550

mm Średnia temperatura powietrza w1mosi '7-7,5 "C, a średnia temperatura półrocma

zimorvego mieści się w przedziale - 0.5-1,0 "C. PrzęwuŻają wiatry z kierunku zachodniego i

pÓłnocno-zachodniego. PoĘwa śnieżna utrąrłnuje się dłużej niz w środkowej P9lsce.

Podobnie jak glebą naturalna flora terenu została zmieniona. Brak jest tu siedlisk

EKUS loanna Klimek, tel.667564603 Strona t5
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naturalnych. Szatę roślinną terenu tworzą mieszanki traw utrzymywane w postaci trarłnika.

W północnowschodniej części znajduje się kompozycja z obcych gatunków drzew i krzewórv.

Wzdłuż płotu rosną wysokie na l,5m zywotniki oraz pozostałości prawdopodobnie po alejach

przydrożmych jesiony i klony tvieje jest również odrostów zapewnie za niegdyś usuniętych

drzewach. Teren wokół zakładu jest bardzo zadbany, roślinnośc ruderalna nie przedstawia

szczególnych wartości prryrodniczych. Z racji na wykorzystanie terenu brak jest tu cennej

fauny. Możliwe jedynie, że zalafijątu np. sikory mogące występować na terenie drzewostanu

porastaj ącego cmentaŹ.

Teren opracowania poloŻon1, jest poza korytarzami ekologic znymi rarrgi

międzynarodowej czy regionalnej, co obrazuje równieŻ rysunek obok.

Ścieki Z terenu opracowania oclprorvadzane są do kanalizacji sanitarnej, a następnie do

oczyszczalni ściekÓw w Miesiączkowie.

Teren opracowania nie zostal włączony do żadnej aglomeracji zgodnie z Krajowym

Programem ocz;tszczania Ścieków. obiekt Zaopatrywany jest w wodę z wodociągu

wielskiego.

vII. ZGoDNoŚC USTALEŃ PRoJEKTU PLANU Z PRLEPISAMI PRAWA Z
DoTYCZĄCYMI ocHRoNY ŚnooowrsKA I Żv cll' LIJDa|

omawiany projekt miejscow'ego planu zagospodarowarria przestrzennego uwzględnia

przepisy prawa ochrony środowiska przez określenie zasad ochrony środowiska i kajobrazu.

Projekt wskazuje, iŻ mogą wystąpic ograniczenia w prrypadku lokalizacji funkcji

produkcyjnych, harrdlowych itp. zracji sąsiedztna cmentarza Realizacja usta]eń zawartych

w projekcie Planu nie pozostaje W sprzeczności z celami ochrony środowiska ustanowion\ryni

na szczeblu międąmarodowyrą wspÓlnotorrry"m i kajowym istotnymi z puŃtu r,r,idzenia

projektu dokumentu, w szczególności nie w1.woła zmiany wpływu na obszary Natura 2000,

ktÓre nie są zlokalizowane na terenie opracowania. Pod r.vzględem róŻrorodnoŚci

fizjonomicznej, teren objęty opracowarriem stanowi obszar objęt.v- w przeszłości i aktualnie

procesami antropogenicznymi. Są to tereny przekształcone, uzbĄone w kanalizację,

wodociągi oraz w sieć układu komunikacyjnego. W trakcie wizji terenowej zaobserwowano

pojedyncze drzervą roślinność urządzoną oraz ruderalną. Teren nie jest połoŻony w obszarze

chronionym zt1Ąułu ustawy z dnia 16 kwietlria 2OO4 r. o ochronie przyrody.w tym poza

obszarami natura 2000 cennymi dla Wspó|noty. Położony jest poza strefami ochrony

konserrł atorskiej.

b
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v[I. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE 0DDZIAŁYWANIA' w TYM
oDDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, PoŚREDNIE, WTÓRNE,

SKUMULowANE' rm'ÓrxorERMINowE, ŚnnnNIoTERIvIINowE I

DŁUGoTERMINoWE' STAŁE I CHwILowE oRAz PozYTYwNE I

NEGATYWNE, NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA

2000 oRAz INTEGRALNoŚĆ TEGo oBSZARU' A rlwŻn NA

ŚnooowIsKo.

Teren nie jest położony w obszarze chronionyn z t5rtułu ustarły z dnia 16 kwietnia

2oo4 r. o ocluonie przyrody w tym poza obszarami natura 2000 cennymi dla Wspólnoty.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 puźlziemika 2008 r. o udostępnianiu informacji o

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

oddziaĄłvania na środowisko (Dz. U. Nr |99, poz. 1227 z pómiejszymi zmiarrami)

przedmiotem oceny były następujące elementy środowiska: róŻnorodnośc biologiczną ludzie,

zvvierzęt4 rośliny, wodą powietrze' powierzchnia ziemi, kajobraz, klimat, zasoby naturalne'

zabytki i dobra materia]ne, z uwzględnieniem zaleŻrości miedzy Ęmi elementami środowiska

i między oddziałyrvaniami nate elemenĘ.

\Ł

Elemcnt

środowiska

ocena skutków oddziaWania

N...ę !:1:,':'"-=. $ry+
długoteminowe, stab

ludzie :Zwięl<sxo*le .,,,..,' .1! zysł"cxeńd$
.

power'a oia' e-is.1a hałasu na

etapie budowy, rozbudowy'
;L-1::;,r, :; .;:.,,,::=t:,:,.:': ,, l, '-,

bezpośrednie'

kńtkoterminowe' chwilowe

bezpośrednie'

długoterminowe, stałe

' *r ta W brąI(

rsśtłny

wody fl$Ę,lń*jiilpp'#9 eh:,1,Ę;unl.''=
p.o.. idrÓ$

bezpośrrcdnie'

długoterminowe, stałe
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ście'k ólłl ÓraŻ],,.$ród,, opbd6 ćh''' i
rCIztspoĘaŁ

bezpośrrcdnie,

dfugoterminowe, stałe

p$t o ',.; b p.b'ffillłi&" 
'liii,l,,,

knótkotenni'oweo chwilowe

R: *tja.-ns1try.fh'.ful1(,qjj,**,1 -='

'r,upb*ie znaeząco na pogorszenie
'.

j'akośoi powietrza., osĘyc*egÓ

=dlwzgt rograrrcry,, ,,- ,!i,
ograniczenia obszaru uciąeliwośći

'ds'$afłi€ ?__ó' aególnyentąi'g$i . .'

t śitdn*q "'. 
-''

dĘotemino*ą stah

lit6*ferł', tnunięie .. ieizehni*j "w*s!Py
guUV w miejscu posadowienia

) : :: rrr . ', :..: lll l :.:::

bezpośrcdnią

dfugotenninowe, stałe

krajobraz ffi 'bb .p-4t*eąi$a

odlmieniu części terenu.

kuńłlow ie1 się. ćane .ty.pu

zabudowy

bezpośrcdnie,

długoterminowe, stałe

ktim*ł* -ry
akus*y Y't l

, ,.:.:,,,,:, l' ,.:-:..::,-

Możliwy *..'*t'ryĘ, w_.@
budołry no\ł/ych u'avom* oi*
rozbudoryisnriqąeych' ;'..'..;,';-,

Zasoby naturalne Ef ,,- . t;';,;=';;,.;:;:. brak

dobra kultury,

zab5łki

pÓblizu,cmer$arża

bezpośrednie,

długoterminowe, stałe

(rozwiązanie ograniczające

ponizej )

dobra materialne Wzr ałrahc:dłości inwesry'pyjrrej
r.::r:.:rar;:i.:r- ,r ,:, .1.::=:=:r':; .: '.::

tei_ćńu :.',:,,;: :.1:: 'i , .. . ',

bezpośrcdnie,

długoterminowe, stałe

a

v

Przewiduje się, iz wszystkie spośród funkcji plarrowarrych w wyriku realizacji planu

nie będą powodować zrraczące3o negaĘwnego wpływu na poszczegolne elementy

środowiska. Z racji znacznej odległości terenu opracowania od obszarów Naturź000 óraz
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wskźVanego w planie zagospodarowania nie przewiduje się nrracznega oddżĄwania ustaleń

projektu Planu na obszar Naturź000.

Na terenie opracowania planuje się rozbudowę ząkładu produlrcyinego oraz

racjonalne jego zagospodarowanie w terenie, w tW między inn"vmi dostosowanie ustąleń

planu do obecnie obowiqzujqcych przepisów prawa, który to jest przejawem racjonalnego

gospodarowania przestrzeniq gminy zwaĘwsz,y, Że rozbudowa zakładu jest uniemożiwiona

ze względu na sąsiedawo gleb wysokiej przydatności dla rolnictwa w otoczeniu zakładu jak

również sąsiedztwo cmentarza.

Na terenie swoją siedzibę w PolŚce ma Firma GOTEC Polska Sp. z o.o. działalnośc

firmy polega na nakładaniu powłok na metalowe elemenĘ przy uĘciu rozpuszczalników

organicmych. W Polsce firma posiadapoza odziałem w Jastrzębiu odział w Komomikach.

Tego typu zakład jest zaliczany do przedsięwzięc mo4qcych zcrwsze znączqco

oddziaĄnuj qcym na środowi sko :

2 ust I pkt. 15 i 16

pk 15" instalacje do powierzchniowej obrobki metali lub tworzw sztucznych, z

zastosowaniem procesów chemicznych lub elehrolitycznych, o całkowitej objętości

wanien procesowych więks zej niŻ 30m3,''

Pkt]6" instalacja do powierzchniowej obrobki substancji, przedmiotÓw lub produktÓw, o

zuĄciu rozpuszczalnilaw organicznych więlrszym niŻ 150kg nn godzinę lub większym

niż 200t ną rok'' oraz 2 ust. 2 pkt. 1.

Ust' l jeze|ita rozbudową przebudowa lub modemizacja osiąga progi określone w ust l,

o ile progi te zostały osiągnięte. Pismem z dnia 15 pużdńanlka 2012 Regionalny Dyrektor

ockony Środowiska rv Bydgoszczy lJzgodnlł realizacje przedsięwzięcia polegającego na

rozbudowie instalacji naleŻącej do GOTEC Polska Sp. z o.o. Zaklad w Jastrzębiu wrźu

rozbudową instalacji redŃcji lotnych związków organicznych'' (Rozporządzenie Rady

Ministrów z dnia 9 listopada 2oI0 r. w sprawie przedsięwzięc mogących znacząco

oddziaływaó na środowisko).

W uzgodnieniu tym wskazano szereg działań, z purrktu niniejszego dokumentu

najwazniejsze są ustalenia mogące wpłynąć na stan zagospodarowania terenu, są nimi:

o ścieki socjalno- bytowe odprowadzać do gminnej karralizacji sanitamej,

o wody opadowe i roztopowe odprowadzać do gminnej sieci kanalizacyjnej po uprzednim

p odczy szczeni u w sep a.rato rze ropopo chodnycĘ

o ścieki przemysłowe odprowadzac do gminnej sieci kanalizacyjnej po uprzednim

podczyszczeniu w zakladowej oczyszcza|ni ściekow technologic mych,

-l
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' nowo powstałe odpady niebezpiecme l l 01 07* - alkalia trujące, magaz-vnować w
pojemnikach odpomych na dzialanie substancji niebezpiecznych zawartycltw odpadach,

umieszczonych w wannach wychw1tujących. o pojemności umoŻliwiającej
przechwycenie cennych ichzawwtości w prirypadku wycieku.

W promieniu ok. 100m od firmy Gotec Polska Sp. z o.o. nie naleŻądo rodzajów terenów' o '

ktÓrych stanowią przepisy rozporządzerlia Ministra Śro<lowiska z dnta I pużdziemika 2012 r.

zmieniające rozporządzerue w sprarvie dopuszczalnych poziomÓw hałasu w środowisku. Na
rvw. terenach nie rł'1'dano decyzji o warunkach zabudow1...

o -pod zabudowę mieszkaniową : ' '',ł.','.fł;

o -pod szpitale i domy opieki społecznej

o - pod budynki złviązane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodńeży,
. - na cele uzdrowiskor.ve,

. - na cele rekreacyjno-wypoczlmkowe

o - na cele mieszkaniowo-usługorve

Zaklad nie zaIicza się do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii
pnemysłowej

Na terenie zakładu nie będą zlokalizowane budynki przeznaczone na stały pobyt ludzi'
nie jest ta zaklad produkcji zywności, zaklad gastronomicnly (Żywienia zbiorowego)' nie
będą tu zlokalizowane magazyny i hurtownie spo4/wcze.

Biorąc pod uwagę odległość terenu od obiektów chronionych akustyczrie, fakt, iz zakład w
tym miejscu istnieje i jak dotąd brak jest informacji o jego negaĘwnym wpĘwie na
środowisko oraz stosując dńałania wskazane przez RDoŚ ocenia się' realizacja mpzp jest

zasadna.

W przypadku lokalizacji na Ęm terenie zakładu zajmującego się działalnością
spożywczą lub obiektów wymienionych wyŻej na|eŻy stosować przepisy rozporządzerua

Ministra Gospodarki Komunalnej z dnla25 sierpnia 1959 r. w sprawie okeślenią jakie tereny
pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarz e (Dz. U. 1959 nr 52 poz. 3I5).
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Ix. RoZWIĄZ,ANIA MAJĄCE NA CELU zAPoBIf,GANIEo oGRANICZANIE
LUB KoMPENsAcJĘ PRzYRoDNIczĄ NEGATYWNYCH
oDDzlAŁYwAŃ NA ŚRoDowIsKo, MoGĄcYcH BYc REZULTATEM
REALIZACJI PRoJEKTowANEGo DoKUMENTU, w szczucÓrNoŚcl
NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2OOO ORAZ

INTEGRALNoŚĆ TEGo oBszARU.

w celu minimalizacji przewidywanych negatywnych skutków dla środowiska

naturalnego i 4cia ludzi, w1rvołanych realizacją ustaleń zawartych w pĄekcie planu,

proponuje się następuj ące rozlvięania:

Wprowadzenie w projekcie planu rozwiązań ograniczających możliwość ingerencji w

starodrzew sąsiadującego z planem cmenta"rza w postaci zakazu wprowadzania

urządzehpodziemnych zagraiających starodrzewiu cmentarza"

Chronic wody powierzchniowe i podziemne przed, zanieczyszczeniami

antropogenicznymi, W tym powstałymi w wyniku funkcji produkcyjnej, ldóra jest

dopuszczona w mpzp. m.in. poprzez odprowadzanie ścieków przemysłowy'ch do

gminnej sieci kanalizacyjnej po uprzednim podczyszszeniu w zakładowej ocryszczalni

ścieków technolo gi c zny ch.

Sto sowac nis koemisyj ne źr ó dla energi i cieplnej .

Na całym terenie, w przypadku odkrycią w trakcie realizacjt inwestycji przedmiotu,

k1óry posiada cechy zabytku lub wykopaliską przedmiot ten zabezpieczyć i

niezwłocmie powiadomic Wojewódzkiego Konserwatora Zab1tkÓw lub Wójta Gminy

Bartniczka.

oszczędnośc energii elekĘcznej poprzez wykorzystywanie odnawialnych źródeł

energii.

Należy chronic istniejący drzewostan, zaś w prąpadku koniecmości wycinki

zastosować dziilania kompensujące w postaci nasadzeń na terenie działki dwóch

drzew zajedno usunięte.

1.

2.

3,

4.
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x. RoZWIĄZANIA AI',TERNATYWNE Do R]o.Z'WV!Ź'AN ZAWARTYCH w

PROJEKTOWANYM DOKUMENCIts WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH

wYBoRU oRAZ oPIs METoD DoKoNANIA oCENY PRowADZĄcEJ Do

TEGo wYBoRU ALBo wylłŚnrnnrn BRAKU RoZwIĄZAN

ALTERNATYWNYCHO !V TYM WSKAZANIA NAPOTKANYCH

rnuoNoŚcl yYNIKAJĄCYCH z NlEDosrłrxÓw TE6HNIKI LUB LUK

wn wspÓŁCzESNEJ wIEDzY.
. '.,-.",, .:'

.....]..;n;,i:i:ią*;':tiłiij.,.,1i.ł.''ij,....'.'..

Analiza mozliwych rozvliązah: alternaiywnych w stosuŃu do rozńązah :

przedstawionych w projekcie Planu pozwala na stwierdzenie, Że planowana skala

przekształceń terenów, w tym realtz,asji na aktualny stan zagospodarowania wykazała brak

rozvłtązań altemat1.wnych dla wskazanego zagospodarowania. W prz;padkrr braku realizacji

przewidzianego zamierzenia obowiąrywać będą ustalenia aktualnie obowiązującego mpzp.

xr. sTREszCzENIE w JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Zadniem niniejszej prognozy jest przestawienie przrypuszczalnych negatywnych i

pozytywnych zmian w środowisku przyrodniczym i z;.-ciu ludzi, jakie mogą powstać w

wyniku rea|izacjt ustaleń miejscowego planu zagospodarowarria przestrzennego

obejmującego teren we wsi Jastrzębie, gmina Bartniczka. PowyŻszy dokument przewiduje na

terenie objęqvm planem miejscow1'm lokalizację funkcji P/U - obiekty produkcyjne, składy i

magazyny oraz usługi w tym handel o powierzchni sprzedary do 2000 m'. Pla''em objęto

obszar o powierzchltl2,7 ha. Zgodńe z alcualnie obowiązującym Studium Urvarunkow'ań I

Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Grąz.aw1' (ongiŚ tak naz1łvała się ówczesna

gmina Bartniczka) z 1998 roku teren ten omaczony jest jako teren zainwestowany. Plan

ustalą iz wskazane powyżej funkcje mogą występować łącmie lub rozdzielnie. Plan

doprecyzowuje parametry zabudowy. Wskazuje, iŻ udzid powierzchni biologicznie czyrnej

do powierzchni działki budowlanej nie moŻe być mniejszy niz 70%' reguluje odprowadzarrie

ściekÓw do kanalizacji sarritamej, zaopatzenie wody z wodociąu. Prqekt wskazuje rórł'nieŹ'

iz w terenie objętym opracowaniem w1'stępuj ą ograniczenia lokalizacji zakładów i obiektów

zvliązanych z produkcją i przechowywaniem ŻyrvnoŚci ze względu na sąsiedztlvo cmentarza.

Jako' iz w terenie objętym mpzp istniej e juŻ zakład produkcyjny nie przewiduje się, iŻ

ustalenia mpzp b$ą miały istotny maczący wpływ na pogorszenie stanu środowiska i Ż5'ęię
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ludż. Prqekt planu znniejszapowierzchnie biologicmie czynną jednakze prognozapostuluje

o Zachowuje najcenniejszych elementów środowiska w tym terenie (drzew). Prognoza

proponuje wprowadzenie w pĄekcie planu szereg rozwiązań ogranicza1ących moŻliwość

ingerencji w starodrzew sąsiadującego z plarrem cmentarza w postaci zakazu wprowadzarria

urządzeh podżemnych zagruŻających starodrzewiu cmentarza. Wskazuje na ochronę wód

powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami antropoganicznymi, w tym

powstałymi w w1miku funkcji produkcyjnej, Ltóra jest dopuszczona w mpzp. m.in. poprzez

odprowadzanie ścieków przemysłowych do gnrnnej sieci kanalizacyjnej po uprzednim

podcryszczeniu w zakładowej oczyszczalni ściekórv technologicznych. Wskazuje na

mozliwośc stosowarria ńskoemisyjnych źródeł energii cieplnej. Na całym terenie, w

przypadku odkrycią w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, który posiada cecĘ zabytku

lub wykopaliską przedmiot ten zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytków lub WÓjta Gmrny Bartniczka Wskazuje na ochronę istniejącego

drzewostanu, zaś w przypadku koniecmości wycinki zastosować dzialania kompensujące rv

postaci nasadzeń na terenie dńałkidwóch drzew za jedno usunięte'

Planowana inwestycja ma charakler lokalny i nie b$zie oddziaływac na Środowisko w

zakresie transgranicmym (w rozumieniu art. 58_70 ustawy Prawo ochrony środowiska).

Wskazany sposób zagospodarowania wpłyrie na realizację celow ,,Strategii Gminy

Butniczkd'' Studium uwarunkowń i kierunków ząospodarowania grrriny Gr ęŻawy, l 998r.

Realizacja ustaleń zawarĘchw projekcie Planu nie pozostaje w sprzecmości z celami

ochrony środowiska ustanowionymi na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowy'm i
krajowym istotnymi z punktu widzenia projel{u dokumentu, w szczegÓlności nie wywoła

zmiany wpływu na obszary Natura 2000, które nie są zlokalizowane na terenie opracowanią a

majdują się w znacznej odległości od jego granic.

EKUS foanna Klimek, tel.667564603 Strona 2,3


