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1. WPROWADZENIE. 

1.1. Informacje o zawartości, głównych cechach projektowanego dokumentu oraz 

jego powiązaniach z innymi dokumentami. 

Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko została wykonana do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kończewice, w 

gminie Chełmża. Celem niniejszej prognozy jest ocena projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w aspekcie ochrony zasobów naturalnych środowiska 

przyrodniczego i przedstawienie przewidywanych przekształceń środowiska i warunków życia ludzi 

w wyniku realizacji projektu planu. Prognoza zawiera część opisową i graficzną. Część opisowa 

prognozy omawia aktualny, wynikający z dotychczasowego sposobu użytkowania i zagospodarowania 

terenu, stan środowiska przyrodniczego na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, analizuje, zgodnie z wybraną metodą, skutki realizacji ustaleń planu dla tego 

środowiska oraz formułuje wnioski i zalecenia, wynikające z przeprowadzonej analizy. Część 

graficzna prognozy zawiera granice terenu przewidzianego pod wskazane zainwestowanie. 

Celem prognozy jest także poszukiwanie i wskazanie możliwości rozwiązań planistycznych 

zabezpieczających środowisko i przeciwdziałających negatywnemu oddziaływaniu na nie. Zgodnie 

z art. 51.2. Ustawy z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, niniejsza 

Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego: 

 − Zawiera - informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 

powiązaniach z innymi dokumentami, informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu 

prognozy, propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, informacje o możliwym 

transgranicznym oddziaływaniu na środowisko oraz streszczenie sporządzone w języku 

niespecjalistycznym,  

− Określa, analizuje i ocenia - istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu 

w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, stan środowiska na obszarach objętych 

przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, istniejące problemy ochrony środowiska istotne 

z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów 

podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, cele 

ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne 

z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy 

środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, przewidywane znaczące 

oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, 

krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, 
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na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na 

środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, 

powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne 

z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te 

elementy.  

− Przedstawia - rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego 

dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego 

obszaru, biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony 

obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań 

zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod 

dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, 

w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we 

współczesnej wiedzy. 

Informacje zawarte w niniejszej prognozie zostały opracowane stosownie do stanu 

współczesnej wiedzy oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości dokumentu 

podstawowego. W opracowaniu uwzględniono informacje zawarte w dokumentach planistycznych 

sporządzonych dla obszaru gminy oraz wykorzystano dostępne publikacje, dokumenty, raporty i inne 

dotyczące szerszego obszaru. Nie prowadzono specjalistycznych badań terenowych, a jedynie 

dokonano wizji terenowej. 

 

1.2.  Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy. 

Na podstawie zebranych materiałów oraz wizji terenowej dokonano: analizy komponentów 

i cech środowiska przyrodniczego, oceny prawidłowości jego funkcjonowania, oceny stanu 

funkcjonowania oraz charakterystyki dotychczasowego zainwestowania badanego obszaru. Wnioski 

wynikające z ww. analiz skonfrontowano z ustaleniami projektu mpzp oraz przepisami prawa 

dotyczącymi ochrony środowiska. Podczas prac nad prognozą wykorzystano metodę indukcyjno-

opisową, polegającą na łączeniu w całość informacji o środowisku i jego funkcjonowaniu. 

Zastosowano również metodę porównawczą, wykorzystując wiedzę o funkcjonowaniu środowiska 

jako całości. 

Posłużono się informacjami uzyskanymi z szeregu instytucji, między innymi z Urzędu Gminy 

Chełmża, z projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych 

w miejscowości Kończewice, w gminie Chełmża, ze Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmża, opracowania ekofizjograficznego do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości 

Kończewice, w gminie Chełmża. W zakresie oceny istniejącego stanu środowiska przyrodniczego na 
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omawianym obszarze zastosowano metody analityczne dotyczące poszczególnych elementów 

środowiska w oparciu o dostępne opracowania i wizję terenową. 

Ocena przewidywanych oddziaływań na środowisko, wynikających z ustaleń projektu planu, 

została dokonana poprzez prognozowanie zmian w poszczególnych elementach środowiska. Na 

podstawie przeprowadzonej prognozy zidentyfikowano możliwe typy oddziaływań: bezpośrednie, 

pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, długoterminowe, stałe lub chwilowe. 

 

1.3. Informacje o możliwym transgenicznym oddziaływaniu na środowisko. 

Na podstawie zapisów planu zagospodarowania przestrzennego można stwierdzić, 

że planowane zamierzenia nie wskazują na możliwość jakiegokolwiek oddziaływania 

transgranicznego mogącego objąć terytorium innych państw. Wszystkie prowadzone działania 

ze względu na swój charakter będą dotyczyć jedynie obszaru określonego w planie, a oddziaływania 

na środowisko będą miały charakter lokalny. 

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWNIA I MATERIAŁY 

ŹRÓDŁOWE. 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 r. poz. 1219 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz.U. 2020 r. poz. 293 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz.U. 2020 r. poz. 283 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań 

ekofizjograficznych (Dz.U. 2002 r. Nr 155, poz. 1298); 

• Uchwała Rady Gminy Chełmża w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kończewice. 

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża; 

• Program ochrony środowiska dla Gminy Chełmża; 

• Kondracki J. 2009. Geografia Regionalna Polski, PWN; 

• mapa zasadnicza obszaru działek w skali 1:1000; 

• http://mapy.mojregion.info; 

• http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy; 

• http://mapa.korytarze.pl; 

• http://epsh.pgi.gov.pl. 
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3. CHARAKTERYSTYKA TERENU OBJ ĘTEGO OPRACOWANIEM. 

3.1.  Podstawowe informacje o terenie będącym przedmiotem planu. 

Teren opracowania o powierzchni około 0,37 ha znajduje się w zachodniej części gminy 

Chełmża, w części miejscowości Kończewice. Miejscowość Kończewice jest drugą co do wielkości 

miejscowością gminy Chełmża. Przez miejscowość przebiega droga wojewódzka nr 551 a od 

zachodniej strony opływa ją rzeka Fryba. 

Analizowany obszar obejmuje działki nr ewid. 241/5, 241/6, 241/2, 241/7 oraz 242/2. Teren objęty 

jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmża w jednostce strukturalnej 

Kończewice – Uchwała nr XLII/260/09 z dnia 3 lipca 2009 r., w którym to tereny miały przeznaczenie 

pod teren zieleni urządzonej, usługi handlowe, usługi kulturalne – dom kultury (urząd pocztowy), 

usługi inne (remiza strażacka z parkingiem) oraz usługi z zakresu komunikacji samochodowej 

(parking). Przez teren opracowania przebiega linia elektroenergetyczna 15 kV należy zachować 

nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone w mpzp. 

Obecne przeznaczenie terenu uniemożliwia zamierzone zagospodarowanie terenu tj. 

rozbudowę świetlicy wiejskiej  

Zdecydowaną czĘść obszaru objętego sporządzanym planem stanowią tereny z zabudową 

usługową, natomiast wzdłuż drogi wojewódzkiej znajduje się teren zieleni urządzonej. Najbliższe 

sąsiedztwo stanowią tereny z zabudową mieszkaniową wraz z budynkami gospodarczymi, na północy 

występują budynki magazynowe.  

 

Charakter zagospodarowania analizowanego terenu ( źródło: http://geoportal.gov.pl) 
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Przeznaczenie terenu w dotychczas obowi ązującym mpzp 

 

3.2. Podstawowe wnioski wynikające z opracowania ekofizjograficznego. 

Dla analizowanego obszaru, objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, sporządzono opracowanie ekofizjograficzne, zawierające charakterystykę i ocenę 

stanu oraz funkcjonowania środowiska. Wśród najważniejszych zdiagnozowanych w opracowaniu 

fizjograficznym uwarunkowań, istotnych z punktu widzenia zakładanych w projekcie planu funkcji 

wymienić należy: 

• zagospodarowanie terenów – istnieje zabudowa usługowa, budynki maja podlegać rozbudowie, 

• położenie w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 551, 

• położenie poza systemem obszarów chronionych, 

• teren pozbawiony jest walorów, które świadczyłyby o jego ponadprzeciętnej wartości 

środowiskowej, 

• pozostałe uwarunkowania nie stanowią istotnych czynników sprzyjających lub ograniczających 

realizację ustaleń planu. 
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Budynki usługowe na terenie obj ętym opracowaniem 

 

 

Widok z drogi wojewódzkiej na teren zieleni urz ądzonej 

 

3.3.  Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem. 

Obszar objęty analizą nie jest położony w granicach obszarów objętych ochroną przyrody. 

Najbliżej zlokalizowane obszary podlegające ochronie, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody, znajdują się w znacznej odległości (do 10 km – zgodnie z danymi 

zawartymi na stronie internetowej http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/) od granic terenu objętego 

opracowaniem i są to: 

• Obszar Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej, w odległości 

ok. 8,41 km; 

• Zespół przyrodniczo – krajobrazowy Las Zamkowsko – Leszczyński, w odległości ok. 8,98 km, 

• użytki ekologiczne, najbliższy w odległości ok. 7,81 km; 
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• pomniki przyrody, najbliższy w odległości ok. 2,07 km. 

Warto zwrócić uwagę, iż teren objęty opracowaniem jest terenem zabudowanym położonym 

w okolicy ruchliwej drogi wojewódzkiej nr 551. Przez obszar objęty opracowaniem nie przebiega 

korytarz ekologiczny wyznaczony przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w 

Białowieży. 

Teren objęty planem położony jest w dorzeczu rzeki Wisły, w regionie wodnym Dolnej Wisły. 

Dla dorzecza Wisły, na terenie którego zlokalizowany jest teren opracowania, przygotowano Plan 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Obszar opracowania należy do JCWPd 

PLGW200038, stan ilościowy i chemiczny oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód 

podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania, co 

najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.  

Obszar opracowania znajduje się w obszarze naturalnej jednolitej części wód powierzchniowych 

(JCWP) – Fryba (RW20001729389) obowiązują dla nich derogacje - czyli odstąpienia w odniesieniu 

do celów środowiskowych. Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja 

komunalna. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie 

gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować tą presję w zakresie wystarczającym 

dla osiągnięcia dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres 

niezbędny, aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być 

osiągnięty do roku 2021. 

Realizacja miejscowego planu nie będzie oddziaływać na wody powierzchniowe i nie 

przyczyni się do zmiany obecnie występującego stanu ekologicznego JCWP. 

 

3.4.  Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu. 

Teren nie wyróżnia się problemami środowiskowymi istotnymi z punktu widzenia założeń 

projektu planu. Nie ma przeciwwskazań do wprowadzania na omawianym terenie możliwości 

lokalizowania terenów wyznaczonych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, gdyż tereny o zbliżonych bądź takich samych funkcjach na analizowanym terenie już 

istnieją. 

Realizacja ustaleń projektu planu może wiązać się z niekorzystnymi skutkami dla środowiska. 

Do trwałych przekształceń środowiska może doprowadzić realizacja przedsięwzięć związanych 

z realizacją nowych terenów wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

– w analizowanym przypadku chodzi o teren przy drodze wojewódzkiej – obecnie teren zieleni 

urządzone.  

Zagrożenia wynikające z realizacji obiektów zabudowy:  

- zajmowanie terenów,  
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- emisja zanieczyszczeń do powietrza,  

- wytwarzanie ścieków,  

- zwiększony pobór wody, 

- możliwe zanieczyszczenia gleby i wód. 

Zmiany zachodzące w środowisku należy rozpatrywać w większej skali niż tylko 

przedmiotowe obszary objęte planem, czynniki dotyczące zanieczyszczenia powietrza czy pogorszenia 

klimatu akustycznego są efektem funkcjonowania całej gminy. Do najważniejszych zagrożeń 

środowiska zaliczamy:  

• pogarszający się klimat akustyczny – coraz większy hałas spowodowany zwiększającą się 

liczbą przejeżdżających samochodów (w tym ciężarowych), jest to zagrożenie dla 

prawidłowego funkcjonowania zarówno ludzi jak i środowiska – w celu polepszenia 

warunków akustycznych należy poprawić stan dróg,  

• zanieczyszczenie powietrza a pośrednio również gleby – spowodowane spalinami 

wydzielanymi w procesie spalania paliwa przez samochody osobowe i ciężarowe, a także 

produktami spalania drewna i węgla jako głównych nośników energii przy ewentualnym 

piecowym ogrzewaniu budynków,  

• pogarszający się mikroklimat – w celu poprawienia warunków klimatycznych w skali całej 

gminy należy zwiększać sukcesywnie ilość zieleni wysokiej (zwiększenie wilgotności 

powietrza oraz obniżenie jego temperatury w porze letniej, częściowe oczyszczenie powietrza 

ze spalin i pyłu zawieszonego, wymiana gazowa czyli zamiana pochłanianego dwutlenku 

węgla w tlen, tłumienie hałasu komunikacyjnego, zacienienie fragmentów przestrzeni 

podwórka, wydzielanie fitoncydów - poprawiających nastrój i stan zdrowia mieszkańców). 

Konsekwencją wprowadzenia zainwestowania będzie jego dalsze oddziaływanie 

na środowisko, tzw. oddziaływanie na etapie funkcjonowania. Może ono być bardzo zróżnicowane 

w zależności od charakteru zrealizowanych obiektów. W przewadze oddziaływanie takie ma wpływ 

na wszystkie komponenty środowiska przyrodniczego. Do podstawowych, intensywnych i stale 

narastających oddziaływań antropogenicznych na środowisko przyrodnicze w obrębie obszaru 

opracowania należą:  

• zmiany charakteru użytkowania terenu w wyniku przejmowania terenów - likwidacja gleby 

i roślinności, zmiany poziomu wód gruntowych, wymiana podłoża;  

• oddziaływanie komunikacyjnych źródeł zanieczyszczeń. 

Potencjały środowiska danego obszaru służą głównie realizacji i rozbudowie funkcji już istniejących. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje lokalizację terenów:  

− zabudowy usługowej, o symbolu – U, 

− drogi publicznej dojazdowej, o symbolu – KD-D . 
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Możliwe zmiany w środowisku dotyczyć będą zatem wyżej już wymienionych przekształceń. 

Tworzenie zabudowy kształtować będzie znaczące zmiany w ukształtowaniu powierzchni 

o krajobrazie. W odniesieniu do obszaru objętego opracowaniem szczególne zagrożenie może 

stanowić lokalizacja obiektów stanowiących nowe dominanty przestrzenne i wysokościowe w 

miejscach eksponowanych widokowo, nieumiejętne kształtowanie przestrzeni i form 

architektonicznych połączone z brakiem szacunku dla istniejącej szaty roślinnej oraz realizacja 

obiektów budowlanych o nieestetycznej formie architektonicznej. Do obniżenia walorów 

krajobrazowych przyczynia się również degradacja pozostałych komponentów środowiska, zwłaszcza 

zanieczyszczenie wód i powietrza oraz zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej.  

 

3.5.  Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadkach braku realizacji 

projektowanego dokumentu. 

Metodologia opracowania prognozy nakazuje dokonanie analizy tzw. opcji zerowej, czyli 

prognozy zmian stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu.  

Analiza opcji zerowej odbywa się poprzez porównanie skali i charakteru oddziaływań, którym 

podlegać będą różne walory (aspekty) środowiska w sytuacji, gdy zamierzone przedsięwzięcie będzie 

zrealizowane lub gdy realizacja zostanie zaniechana.  

W przypadku analizowanego projektu planu podstawowym uwarunkowaniem jest fakt, iż 

obejmuje teren z zabudową usługową znajdującą się w pobliżu drogi wojewódzkiej. Opcja zerowa – 

czyli w tym konkretnym przypadku odstąpienie od wprowadzenia zmiany do planu – nie będzie się 

znacznie różniła, nadal będzie to w większej części teren z zabudową usługową. 

Dlatego też objęcie terenu planem miejscowym jest w tym przypadku istotne głównie 

w kontekście formalno-porządkowym, gdyż aktualnie uniemożliwia zamierzone zagospodarowanie 

terenu tj. rozbudowę świetlicy wiejskiej i budowę remizy strażackiej. Właśnie z tego powodu, nawet 

jeśli w tym konkretnym przypadku sporządzenie planu lub jego brak nie wpłyną na charakter 

zagospodarowania – opcja zerowa jest zdecydowanie gorszym rozwiązaniem. 

 

3.6. Wskazanie napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub 

luk we współczesnej wiedzy. 

Trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy mają istotny 

wpływ na rzetelność prognozy. Brak znajomości istotnych uwarunkowań może wpłynąć na 

nieuwzględnienie w prognozie ważnych z punktu widzenia skutków środowiskowych oddziaływań 

(zarówno pozytywnych, jak i negatywnych - choć znacznie istotniejsze jest pominięcie ewentualnych 

oddziaływań negatywnych). Znajomość obszarów, w których ma miejsce brak wiedzy pozwala na 

zwrócenie uwagi na aspekty, które w prognozie mogą nie być uwzględnione w pełni lub mogą nie być 

ocenione właściwie - właśnie ze względu na luki w wiedzy.  
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Analizowany projekt planu stwarza możliwość rozwoju funkcji usługowej jako funkcji 

ogólnej. W poprzednim planie obszar objęty opracowaniem podzielony był na kilka terenów 

związanych z usługami tj. teren usług handlowych, usług kulturalnych, usług z zakresu komunikacji 

oraz usług innych. Powyższy podział uniemożliwiał zamierzone zagospodarowanie terenów. 

Obowiązuje zakaz realizacji inwestycji mogących zawsze znacząco i mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności 

publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi. Uciążliwość prowadzonej działalności nie może 

wykraczać poza granice działki i nie może negatywnie wpływać na środowisko, w tym na grunt, wody 

podziemne i powierzchniowe z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności 

publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi. 

 

3.7. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego 

dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały 

uwzględnione podczas opracowywania dokumentu. 

Podstawową zasadą, na której powinna opierać się polityka zagospodarowania przestrzennego 

jest zasada zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój został określony, jako proces mający na 

celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia w sposób umożliwiający realizację tych 

samych dążeń następnym pokoleniom. W raporcie wyodrębnione zostały trzy główne obszary, na 

których należy się skoncentrować się przy planowaniu skutecznej strategii osiągnięcia 

zrównoważonego rozwoju: ochrona środowiska i racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi, wzrost 

gospodarczy i sprawiedliwy podział korzyści z niego wynikających oraz rozwój społeczny. Na bazie 

zasady zrównoważonego rozwoju oparte zostały poszczególne cele ochrony środowiska ustanowione 

na szczeblu międzynarodowym. Zostały one zapisane w tzw. Protokołach do Konwencji Narodów 

Zjednoczonych, do których przystąpiła również Polska. 

Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu wspólnotowym, zostały zapisane 

w uchwałach, dyrektywach i rozporządzeniach Rady Unii Europejskiej. 

Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym mają 

odzwierciedlenie w prawodawstwie polskim, co związane jest z koniecznością jego dostosowania do 

prawa unijnego. Na szczeblu województwa podstawowym dokumentem dotyczącym problematyki 

ochrony środowiska jest Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa 

kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024, uchwalony przez Sejmik 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XXXVI/611/17 z dnia 25 września 2017 r. 
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4. INFORMACJE O ZAWARTO ŚCI PROJEKTU PLANU. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego analizowany obszar ma 

przeznaczenie pod tereny:  

− zabudowy usługowej, o symbolu – U, 

− drogi publicznej dojazdowej, o symbolu – KD-D . 

 

 

Przeznaczenie terenów w mpzp 

 

5. PRZEWIDYWANE ZNACZ ĄCE ODDZIAŁYWANIE NA 

ŚRODOWISKO. 

5.1.  Oddziaływanie na różnorodność biologiczną. 

Zdecydowaną część obszaru objętego sporządzanym planem stanowią tereny z zabudową 

usługową, natomiast wzdłuż drogi wojewódzkiej znajduje się teren zieleni urządzonej. Najbliższe 

sąsiedztwo stanowią tereny z zabudową mieszkaniową wraz z budynkami gospodarczymi, na północy 

występują budynki magazynowe.  

Nie przewiduje się wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływań wynikających 

z realizacji planu. Wykorzystanie działek jako terenów wyznaczonych w projekcie planu ze względu 

na ich lokalizację i istniejące budynki, wydaje się racjonalne. 

Dla zminimalizowania negatywnego oddziaływania na trenach objętych planem wprowadza 

się obowiązek utrzymania minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej.  
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5.2.  Oddziaływanie na ludzi. 

W przypadku analizowanego planu oddziaływanie na jakość życia mieszkańców dotyczy 

zarówno mieszkańców danego terenu, jak i mieszkańców sąsiednich terenów poddawanym 

oddziaływaniom generowanym na analizowanym terenie.  

Nie przewiduje się wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływań wynikających 

z realizacji planu. Do oddziaływań pozytywnych zaliczyć można rozbudowę świetlicy i budowę 

remizy strażackiej. Wprowadzono wskaźniki urbanistyczne dotyczące nowej zabudowy tj.: wskaźnik 

powierzchni zabudowy, wskaźnik terenu biologicznie czynnego, maksymalna wysokość zabudowy 

itp. Ustalone planem przeznaczenia terenu mają na celu zachowanie istniejącego ładu przestrzennego. 

 

5.3.  Oddziaływanie na zwierzęta i rośliny. 

Teren objęty opracowaniem odznacza się całkowicie antropogenicznym charakterem pod 

względem siedliskowo - roślinnym. Materiały źródłowe nie potwierdzają występowania na terenie 

inwestycji lokalizacji siedlisk przyrodniczych – teren użytkowany, z zabudową. Bliskość drogi także 

wyklucza możliwość wykorzystywania terenu inwestycji jako terenu migracji dużych ssaków. 

Nie przewiduje się wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływań wynikających 

z realizacji planu. Powyższe zmiany nie będą wywierać jakiegokolwiek wpływu na zlokalizowane 

w znacznej odległości obszary chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody. W miejscach nowopowstającej projektowanej zabudowy nastąpi minimalne 

zmniejszenie terenu powierzchni biologicznie czynnej. 

Dla zminimalizowania negatywnego oddziaływania na trenach objętych planem wprowadza się 

obowiązek utrzymania minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej 

w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej. Przez teren opracowania przebiega linia 

elektroenergetyczna 15 kV należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone w mpzp. 

 

5.4.  Oddziaływanie na wodę. 

Nie przewiduje się wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływań wynikających 

z realizacji planu. W projekcie planu wskazano wymagania w zakresie rozwoju systemu zaopatrzenia 

w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz gospodarki odpadami. Zmniejszenie infiltracji 

oraz retencji wód opadowych poprzez powstawanie zabudowy zostało ograniczone wprowadzeniem 

odpowiednich zapisów dotyczących nowej zabudowy tj.: wskaźnik powierzchni zabudowy, wskaźnik 

wielkości powierzchni biologicznie czynnej. 

 

5.5.  Oddziaływanie na powietrze. 

Przewiduje się nieznaczny wzrost emisji zanieczyszczeń z ciągów komunikacyjnych 

powodowanych zwiększeniem ilości samochodów osobowych w związku z rozbudową terenów 
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usługowych. Obecnie nieużytkowane przestrzenie przewidziane pod zabudowę nie stanowią 

znacznego zagrożenia pogorszenia stanu powietrza.  

Redukcja zanieczyszczeń powietrza powstających w wyniku ogrzewania budynków 

zminimalizowana zostanie poprzez zachowanie normatywnych wartości emisji zanieczyszczeń do 

powietrza.  

 

5.6.  Oddziaływanie na powierzchnię ziemi. 

W związku z faktem, iż na terenie objętym planem nie występują zagrożenia związane 

z ruchami osuwiskowymi, w projekcie nie wprowadzono regulacji w tym zakresie. 

 

5.7.  Oddziaływanie na klimat. 

Realizacja ustaleń planu na analizowanym obszarze nie spowoduje negatywnego oddziaływania 

na klimat. Suma emisji zanieczyszczeń energetycznych i komunikacyjnych wraz z zabudową i 

drogami w sąsiedztwie nie wywoła zmian odczuwalnych w skali ponadlokalnej i nie wpłynie na efekt 

cieplarniany. Z kolei obserwowane zmiany klimatyczne, polegające na dużej zmienności zjawisk 

pogodowych i wzroście średniej temperatury powietrza, częstszym występowaniu zjawisk typu: trąby 

powietrzne, silne ulewy, gradobicia, ale i również długie okresy bezopadowe, nie mają istotnego 

związku z planowanym przeznaczeniem analizowanego obszaru pod zabudowę obsługi produkcji. 

Przyjęte rozwiązania urbanistyczne pozytywnie adaptują obszar planu do postępujących zmian 

klimatycznych, w szczególności uwzględniają możliwe gwałtowne opady deszczu, lokalne 

podtopienia, ekstremalne upały i wichury, opracowania systemów odprowadzania deszczówki czy 

możliwości wchłaniania wód opadowych i roztopowych przez glebę. Przyjęte w planie proporcje 

pomiędzy terenami zabudowanymi i utwardzonymi, a terenami stanowiącymi powierzchnię 

biologicznie czynną, nie będą nasilać niekorzystnych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych. 

 

5.8.  Oddziaływanie na zasoby naturalne. 

W związku z faktem, iż na terenie objętym planem nie występują zasoby naturalne, 

w projekcie nie wprowadzono regulacji w tym zakresie. Przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego 

nie prognozuje się powstawania oddziaływań na dobra materialne. 

 

5.9. Oddziaływanie na zabytki i dobra kultury. 

Na terenie objętym planem nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków, ani objęte 

gminną ewidencją zabytków. Brak wpływu ze względu na brak obiektów zabytkowych w granicach 

projektu planu. Wszelkie napotkane przedmioty mogące stanowić zabytek muszą być zgłaszane 

odpowiedniemu organowi.  
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6. PODSUMOWANIE OPRACOWANIA. 

6.1.  Analiza możliwości zastosowania rozwiązań mających na celu zapobieganie, 

ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na 

środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektu planu. 

Projekt planu dotyczy wyznaczenia terenów:  

− zabudowy usługowej, o symbolu – U, 

− drogi publicznej dojazdowej, o symbolu – KD-D . 

W projekcie planu znajdują się zapisy sprzyjające ochronie środowiska, będące jednocześnie 

rozwiązaniami ograniczającymi negatywne oddziaływanie na środowisko m.in.: 

- ustalono maksymalną powierzchnię zabudowy;   

- minimalny teren biologicznie czynny działki budowlanej;   

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy;  

- wprowadzono szereg warunków z zakresu kształtowania zabudowy i jej otoczenia dotyczące 

gabarytów. 

Powyższe warunki, zaproponowane w ustaleniach planu znacznie ograniczają negatywny wpływ na 

środowisko, a zwłaszcza zdrowie ludzi, krajobraz i szatę roślinną. Zasady zabudowy 

i zagospodarowania terenu określone w projekcie planu będą zapobiegały i ograniczały negatywne 

oddziaływanie na środowisko. 

 

6.2. Analiza możliwości rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych 

w projektowanym planie wraz z uzasadnieniem ich wyboru. 

Projekt planu został opracowany z uwzględnieniem potrzeb wynikających z rozwoju gminy 

Chełmża. Uwzględnia wymogi prawne z zakresu ochrony środowiska oraz uwarunkowania 

wynikające z aktualnego stanu środowiska, z uwzględnieniem zagrożeń naturalnych 

i antropogenicznych. Alternatywą byłoby pozostawienie terenu w takim stanie jakim obecnie się 

znajduje, lecz obecne przeznaczenie terenu w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego uniemożliwia zamierzone zagospodarowanie terenu tj. rozbudowę świetlicy wiejskiej 

i budowę remizy strażackiej. 

Poszukiwanie rozwiązań alternatywnych istotnych z punktu widzenia ograniczenia 

oddziaływania na środowisko jest zadaniem trudnym. W niniejszym przypadku nie wprowadza się 

rozwiązań alternatywnych do wcześniej opisanych, gdyż powyższe propozycje ochrony środowiska 

w pełni je zabezpieczają i są możliwe do realizacji. Przeznaczenie terenów zostało określone 

w wyniku analizy potrzeb i możliwości gminy. Zapisy planu umożliwiają takie zagospodarowanie 

terenu, jakie będzie najkorzystniejsze dla środowiska i z punktu widzenia akceptacji społecznej 

w momencie jego opracowywania. Sposób zagospodarowania terenu zależny jest przed wszystkim od 
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warunków przyrodniczych, polityki gminy oraz tendencji demograficzno-ekonomicznych. W związku 

z powyższym zaproponowanie rozwiązań alternatywnych byłoby nieuzasadnione i sprzeczne 

z interesem społecznym i jednostkowym.  

 

6.3. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej 

przeprowadzania. 

W związku z faktem, iż polskie ustawodawstwo nie definiuje metod jakimi można byłoby 

określić skutki planowanego do wprowadzania planu miejscowego, należy odstąpić od przedmiotowej 

analizy. Proponuje się przeprowadzanie alternatywnej oceny skutków poprzez metody bezpośrednie 

czyli opisanie postępów realizacji oraz z zastosowaniem metod pośrednich. Dane do metod pośrednich 

dostępne są w Urzędzie Gminy Chełmża. 

 

7. STRESZCZENIE OPRACOWANIA WYKONANE W J ĘZYKU 

NIESPECJALISTYCZNYM. 

Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko została wykonana w toku prac 

planistycznych związanych z zagospodarowaniem terenu położonego na terenie gminy Chełmża dla 

terenów położonych w miejscowości Kończewice.  

Analizowany obszar obejmuje działki nr ewid. 241/5, 241/6, 241/2, 241/7 oraz 242/2. 

Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmża w jednostce 

strukturalnej Kończewice – Uchwała nr XLII/260/09 z dnia 3 lipca 2009 r., w którym to tereny miały 

przeznaczenie pod teren zieleni urządzonej, usługi handlowe, usługi kulturalne – dom kultury (urząd 

pocztowy), usługi inne (remiza strażacka z parkingiem) oraz usługi z zakresu komunikacji 

samochodowej (parking). Zdecydowaną część obszaru objętego sporządzanym planem stanowią 

tereny z zabudową usługową, natomiast wzdłuż drogi wojewódzkiej znajduje się teren zieleni 

urządzonej. Przez teren opracowania przebiega linia elektroenergetyczna. Najbliższe sąsiedztwo 

stanowią tereny z zabudową mieszkaniową wraz z budynkami gospodarczymi, na północy występują 

budynki magazynowe.  

Dotychczasowe wykorzystanie terenu objętego opracowaniem stoi w zgodzie z założeniami 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Chełmża. Obszar objęty opracowaniem 

znajduje się w Strefie funkcjonalnej AG – aktywności gospodarczej i jest zlokalizowany na obszarze 

MU – zabudowy mieszkaniowo – usługowej. Obecne przeznaczenie terenu w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w jednostce strukturalnej Kończewice 

uniemożliwia zamierzone zagospodarowanie terenu tj. rozbudowę świetlicy wiejskiej i budowę remizy 

strażackiej. 
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Zagospodarowanie terenu jakie wprowadza projekt planu nie spowoduje znaczących 

oddziaływań na środowisko skutkujących potrzebą określania kompensacji przyrodniczej, a także nie 

przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

8. ZAŁ ĄCZNIKI 

1. Oświadczenie autora, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2 ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 


