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1. WPROWADZENIE 
 

1.1. PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE PROGNOZY 
 
Podstawę prawną wykonania niniejszej prognozy stanowi Uchwała Nr XIII/101/2019 Rady Miejskiej w Człopie 

z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Załom, Gmina Człopa. 

Podstawę prawną wykonania samej prognozy stanowią: 
− 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 [19], 
− ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. [20], 

oraz następujące dyrektywy unijne: 
− Dyrektywa 2001/42/WE (SEA Directive) z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych 

planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21.07.2001 r.), określająca wymagania 
przeprowadzenia oceny w odniesieniu do planów mogących mieć znaczące oddziaływanie na środowisko. Jej 
celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska i przyczynienie się do uwzględniania 
aspektów środowiskowych w przygotowywanych dokumentach dla wspierania zrównoważonego rozwoju, 

− Dyrektywa 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do 
sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do 
udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości Dyrektywy Rady 85/337/WE i 96/61/WE 
(Dz. Urz. WE L 156 z 25.06.2003 r.), 

− Dyrektywa 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących 
środowiska (Dz. U. L 41 z 14.02.2003) 

− Konwencja z Aarhus - Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 
oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 706). 

Zgodnie z ustawą 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 [19] prognoza oddziaływania na 
środowisko stanowi jeden z etapów przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

 
1.2. CEL I ZAKRES PROGNOZY 

 
Celem prognozy opracowanej dla potrzeb projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obrębu geodezyjnego Załom, Gmina Człopa, jest identyfikacja i ocena skutków oddziaływania ustaleń projektu 
planu na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego, w tym świat zwierzęcy i roślinny oraz krajobraz we 
wzajemnym ich powiązaniu, warunki życia i zdrowia ludzi, środowisko kulturowe, zabytki i dobra materialne, będących 
potencjalnym wynikiem realizacji projektowanego zagospodarowania przestrzeni. 

W prognozie oddziaływania na środowisko, w oparciu o wykonane opracowania dotyczące charakterystyki 
i stanu środowiska przedmiotowych terenów, dokonano identyfikacji najważniejszych uwarunkowań ekofizjograficznych 
na obszarach objętych projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na tle uwarunkowań 
przyrodniczych w skali gminy i w skali regionalnej. 

W wyniku analiz wskazuje się istotne potencjalne konflikty między użytkownikami przestrzeni, realizację 
założonych celów ekologicznych i ich wpływ na elementy środowiska, świat zwierzęcy i roślinny oraz krajobraz we 
wzajemnym ich powiązaniu, warunki życia i zdrowia ludzi, a także możliwości rozwiązań planistycznych 
najkorzystniejszych dla środowiska. 

Pełen zakres niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko oraz stopień szczegółowości informacji zawartych 
w opracowaniu został uzgodniony z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wałczu oraz z Regionalnym 
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie. 

Prognoza została opracowana zgodnie z art. 51 ust. 2 i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko [19]. 

Zgodnie z ww. artykułami niniejsza Prognoza zawierać powinna: 
− 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, 
− analizę i ocenę istniejącego stanu środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku 

realizacji projektowanego dokumentu, 
− analizę i ocenę stanu środowiska na obszarze objętym przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 
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− analizę i ocenę istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia realizacji 
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów chronionych, 

− analizę i ocenę celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym, 
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 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, 

− 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, 

− 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. 

− streszczenie w języku niespecjalistycznym. 
 
 

2. INFORMACJA O ZAWARTOŚCI I GŁÓWNYCH CELACH MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO ORAZ JEGO POWIĄZAŃ Z INNYMI DOKUMENTAMI 

 
2.1.  CELE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 
Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów na obszarach objętych 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Załom, Gmina Człopa. 
Zakres ustaleń planu wynika z Uchwały Nr XIII/101/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19 listopada 2019 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 
geodezyjnego Załom, Gmina Człopa. 

Plan miejscowy składa się z treści uchwały oraz integralnych części: 
1) rysunek planu, zatytułowany „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 

geodezyjnego Załom, Gmina Człopa” wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Człopa – w skali 1:2000 – załącznik nr 1; 

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Człopie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu – załącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Człopie o sposobie realizacji zapisanych w planie zadań z zakresu 
infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania należących do zadań własnych gminy – załącznik 
nr 3; 

4) dane przestrzenne w postaci dokumentu elektronicznego GML – załącznik nr 4. 
Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenu: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN; 
2) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oznaczone 

symbolami 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM; 
3) teren zabudowy usługowej oznaczony symbolem U; 
4) teren zabudowy usług turystyki oznaczony symbolem UT; 
5) tereny zieleni urządzonej oznaczone symbolami 1ZP, 2ZP; 
6) teren ogrodów działkowych oznaczony symbolem ZD; 
7) teren cmentarza oznaczony symbolem ZC; 
8) tereny leśne oznaczone symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL; 
9) tereny użytków zielonych oznaczone symbolami 1Rz, 2Rz, 3Rz, 4Rz; 
10) tereny rolnicze oznaczone symbolami 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R; 
11) teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka oznaczony symbolem E; 
12) teren drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczony symbolem KD-Z; 
13) teren drogi publicznej klasy lokalnej oznaczony symbolem KD-L; 
14) tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 

8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW. 
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2.2. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 
Zawartość projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika z treści art. 15 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [20]. W projekcie planu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, określono: 

− zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 
− zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, 
− zasady kształtowania krajobrazu, 
− zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 
− wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, 
− zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną 

intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do 
powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania 
i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów, 

− granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów, tereny górnicze, a także obszary szczególnego zagrożenia powodzią i obszary osuwania się mas 
ziemnych, krajobrazy priorytetowe określone w audycie krajobrazowym oraz planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa, 

− szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy, 

− zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, 
− stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 

27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [20]. 
W ustaleniach planu nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania 

i użytkowania terenów. W planie nie wyznacza się także terenów wymagających wszczęcia postępowania scalania 
i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych. 
 
2.3. POWIĄZANIA PLANU Z INNYMI DOKUMENTAMI 
 

Przy wykonaniu prognozy uwzględniono dokumenty, które zostały opracowane na różnych poziomach: 
wspólnotowym, krajowym, regionalnym i lokalnym. W dokumentach tych ważne miejsce zajmują zagadnienia ochrony 
środowiska i zrównoważonego rozwoju. 

Głównym założeniem dotyczącym zagospodarowania i użytkowania terenu objętego planem miejscowym jest 
respektowanie zasady zrównoważonego rozwoju zgodnie z ustaleniami Polityki Ekologicznej Państwa 2030 – strategii 
rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej [10]. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, 
zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska, łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich oraz zarządzanie 
ryzykiem klęsk żywiołowych to najważniejsze zadania Polityki Ekologicznej Państwa 2030.  

W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Załom, Gmina 
Człopa uwzględniono kierunki określone w Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 r. 
[14], w tym przede wszystkim dotyczące dynamicznej gospodarki (wzmocnienie gospodarki wykorzystującej naturalne 
potencjały regionu) i sprawnego samorządu (rozwój obszarów pozaaglomeracyjnych, zapewnienie zintegrowanej 
i wydolnej infrastruktury). 

W projekcie planu miejscowego uwzględniono zapisy Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Zachodniopomorskiego, zatwierdzonego Uchwałą Nr XVII/214/20  Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 
24 czerwca 2020 r. [9], w zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, ochrony dziedzictwa i krajobrazu 
kulturowego, rozbudowy infrastruktury technicznej i poprawy gospodarki wodno-ściekowej. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie narusza 
także ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Człopa [15]. 
Studium określa politykę przestrzenna gminy, w tym także lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie 
z ustaleniami Studium [15] w granicach obszaru objętego planem wskazano tereny zainwestowane lub do 
zainwestowania (tereny zabudowy zagrodowej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy 
usługowej), tereny zieleni urządzonej, tereny cmentarzy, tereny lasów i gruntów leśnych oraz tereny rolnicze. 

W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczono tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, teren zabudowy 
usługowej, teren zabudowy usług turystyki, tereny zieleni urządzonej, teren ogrodów działkowych, teren cmentarza, 
tereny leśne, tereny użytków zielonych, tereny rolnicze oraz tereny komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie 
z ustaleniami Studium [15]. 
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W Studium określa się również obszary i zasady ochrony środowiska i jego zasobów, obszary i zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków, kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, które zostały 
uwzględnione w projekcie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego 
Załom, Gmina Człopa. 

 
 

3. INFORMACJE O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY 
 
Prognozę oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla części obrębu geodezyjnego Załom, Gmina Człopa sporządzono uwzględniając wymagania ustawy o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko [19]. 

Zastosowano metody opisowe dotyczące charakterystyki środowiska oraz wykorzystano dostępne wskaźniki 
określające jego stan. Uwzględniono także informacje zawarte w obowiązującym Studium [15], prognozach oddziaływań 
na środowisko sporządzonych dla przyjętych dokumentów powiązanych z obszarami objętymi projektem planu 
miejscowego, a także innych dokumentach regionalnych i lokalnych, odnoszących się bezpośrednio i pośrednio do 
ochrony środowiska, przyrody oraz zdrowia i życia ludzi. 

W pierwszej części ocenie poddano obecny stan środowiska przyrodniczego, co pozwoliło na określenie walorów 
i zasobów środowiska oraz istotnych problemów dotyczących ochrony środowiska tego obszaru. Uwzględniono 
położenie obszaru objętego projektem planu miejscowego w ponadlokalnym systemie przyrodniczym obejmującym 
formy ochrony przyrody, powiązania hydrograficzne i morfologiczne. 

W drugim etapie dokonano oceny wpływu realizacji poszczególnych ustaleń projektu planu na środowisko 
z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy.  

Analizę i ocenę stanu środowiska wykonano na podstawie danych państwowego monitoringu środowiska na 
poziomach krajowym i regionalnym oraz danych z dostępnych dokumentów strategicznych. 

Podstawowymi materiałami wykorzystanymi przy opracowaniu niniejszej prognozy były: 
1) Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego. Uchwała Nr XVII/214/20  

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. [9]; 
2) Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030. Uchwała Nr VIII/100/19 Sejmiku 

Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. [14]; 
3) Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 

2024. Uchwała Nr XVI/298/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2016 r. [11]; 
4) Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem 

perspektywy na lata 2023-2028 wraz z załącznikiem Plan inwestycyjny. Uchwała Nr XVIII/321/16 Sejmiku 
Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. [6] 

5) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Człopa. Uchwała 
Nr Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. [15]; 

6) Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe na potrzeby projektu Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Człopa dla obszaru działki nr 133 w obrębie Drzonowo, 
Gmina Człopa, Poznań 2020 [5].  

 
 

4. ANALIZA ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE 
MIEJSCOWEGO PLANU 

 
Do najważniejszych zasad zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obrębu geodezyjnego Załom, Gmina Człopa, a mających wpływ na środowisko i krajobraz terenów objętych 
projektem planu należą: 

 
W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

1) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
określonych w przepisach odrębnych, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego; 

2) w zakresie ochrony gruntów i wód: 
a) nakaz wykonania zabezpieczenia przed przenikaniem ścieków i innych zanieczyszczeń do gruntu 

i wód zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) nakaz przebudowy urządzeń melioracji wodnych w trakcie prowadzenia prac związanych 

z zagospodarowaniem terenów; 
3) w zakresie ochrony przed hałasem: 

a) nakaz zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w przepisach odrębnych, na terenach 
oznaczonych symbolami: 
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− MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
− RM jak dla terenów zabudowy zagrodowej, 

b) nakaz ograniczania emisji hałasu z obszaru objętego planem w sposób zapewniający zachowanie 
dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej zlokalizowanych w 
sąsiedztwie; 

4) w zakresie ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych i promieniowania niejonizującego: 
a) zakaz lokalizacji budynków w obrębie pasów technicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych 

średniego napięcia, 
b) w przypadku skablowania linii elektroenergetycznych nie obowiązują ustalenia zawarte w lit. a). 

 
W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury 
współczesnej ustala się: 

1) w zakresie ochrony zabytków: 
a) nakaz ochrony obszaru zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków – zespołu dworsko-parkowego 

z dziedzińcem folwarcznym; 
b) nakaz ochrony obszarów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków: 

− zespołu folwarcznego, 
− cmentarzy ewangelickich, 

2) strefę ochrony konserwatorskiej zespołu dworsko-parkowego z dziedzińcem dworskim i dziedzińcem 
folwarcznym, zgodnie z rysunkiem planu, w której obowiązuje: 

a) nakaz zachowania i konserwacji historycznego układu przestrzennego, 
b) nakaz zachowania wszystkich elementów historycznego układu, w tym skali i formy architektonicznej 

obiektów zabytkowych, obiektów małej architektury i nawierzchni; 
3) strefę ochrony konserwatorskiej cmentarzy ewangelickich, zgodnie z rysunkiem planu, w której obowiązuje: 

a) nakaz zachowania, konserwacji i rewaloryzacji elementów zagospodarowania cmentarzy, 
b) zakaz lokalizacji nowej zabudowy; 

4) strefę „WIII” ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, zgodnie z rysunkiem planu, w której 
obowiązuje: 

a) nakaz współdziałania w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z 
odpowiednim organem ds. ochrony zabytków, w tym powiadamiania o zamiarze podjęcia prac 
ziemnych, 

b) nakaz przeprowadzenia archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac 
ziemnych na zasadach określonych przepisami odrębnymi. 

5) nie określa się zasad ochrony dóbr kultury współczesnej z uwagi na brak takich obiektów na obszarze 
objętym planem. 

 
W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas 
ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa, ustala się: 

1) nakaz uwzględnienia ograniczeń określonych w przepisach odrębnych, wynikających z położenia obszaru 
objętego planem, zgodnie z rysunkiem planu, w zasięgu: 
a) otuliny Drawieńskiego Parku Narodowego, 
b) obszaru chronionego krajobrazu „Puszcza nad Drawą”, 
c) obszaru Natura 2000 „Lasy Puszczy nad Drawą” PLB320016, 
d) obszaru Natura 2000 „Uroczyska Puszczy Drawskiej” PLH320046, 
e) Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 125; 

2) nakaz ochrony istniejących pomników przyrody zgodnie z przepisami odrębnymi. 
 

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu 
zabudowy ustala się: 

1) pasy techniczne napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia o szerokości po 5,0 m od osi 
linii w obie strony, w których obowiązują ograniczenia określone w § 6 pkt 6; 

2) strefy sanitarne cmentarzy, w których obowiązuje nakaz uwzględnienia ograniczeń w zagospodarowaniu 
i zabudowie wynikających z przepisów odrębnych. 
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W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się m.in.: 
1) w zakresie komunikacji: 

a) nakaz zachowania istniejącego układu komunikacyjnego z dopuszczeniem jego rozbudowy zgodnie 
z ustaleniami niniejszej uchwały, 

b) obsługę komunikacyjną terenów objętych planem poprzez drogi publiczne klasy zbiorczej i lokalnej 
oraz drogi wewnętrzne powiązane z zewnętrznym układem komunikacyjnym, 

c) dla terenu drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczonego KD-Z: 
− szerokość w liniach rozgraniczających od 8,0 do 23,0 m zgodnie z rysunkiem planu, 
− dopuszczenie lokalizacji chodników i ścieżek rowerowych albo ścieżek pieszo-rowerowych, 
− dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych, 
− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

d) dla terenu drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonego KD-L: 
− szerokość w liniach rozgraniczających od 11,0 do 19,0 m zgodnie z rysunkiem planu, 
− dopuszczenie lokalizacji chodników i ścieżek rowerowych albo ścieżek pieszo-rowerowych, 
− dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych, 
− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

e) dla terenów dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 
6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW: 
− szerokość w liniach rozgraniczających od 0,0 do 24,0 m zgodnie z rysunkiem planu, 
− dopuszczenie lokalizacji chodników i ścieżek rowerowych albo ścieżek pieszo-rowerowych, 
− dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

f) minimalną liczbę miejsc do parkowania zlokalizowanych w obrębie działki budowlanej: 
− 2 stanowiska postojowe na każdy lokal mieszkalny, 
− 1 stanowisko postojowe na każde 50 m² powierzchni użytkowej lokali usługowych, 

g) nakaz wyznaczenia co najmniej 1 miejsca postojowego dla pojazdów zaopatrzonych w kartę 
parkingową na każde 10 stanowisk postojowych; 

2) w zakresie zaopatrzenia w wodę: 
a) zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej, 
b) nakaz zapewnienia wody dla celów przeciwpożarowych; 

3) w zakresie odprowadzenia ścieków: 
a) docelowe odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) do czasu budowy kanalizacji sanitarnej dopuszczenie stosowania szczelnych zbiorników 

bezodpływowych zgodnie z przepisami odrębnymi, 
c) dopuszczenie lokalizacji lokalnych przepompowni ścieków z zapewnieniem dostępu do dróg 

publicznych; 
4) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych – zagospodarowanie wód opadowych 

i roztopowych na własnym terenie lub ich odprowadzanie do kanalizacji deszczowej, dołów chłonnych lub do 
zbiorników retencyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz:  
a) docelowe zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej lub ze źródeł indywidualnych zgodnie z przepisami 

odrębnymi, 
b) dopuszczenie lokalizacji stacji gazowych z zapewnieniem dostępu do dróg publicznych; 

6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 
a) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej lub 

z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW, z wyłączeniem elektrowni 
wiatrowych, 

b) zachowanie istniejącej sieci elektroenergetycznej, z możliwością jej przebudowy oraz rozbudowy 
zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych z zapewnieniem dostępu do dróg publicznych; 
7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło – nakaz wytwarzania energii dla celów grzewczych i technologicznych 

wyłącznie na bazie paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisji oraz odnawialnych źródeł 
energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW. 

W ustaleniach planu nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania 
i użytkowania terenów. W planie nie wyznacza się także terenów wymagających wszczęcia postępowania scalania 
i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych. 
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5. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA ORAZ OCENA JEGO STANU 
 

5.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O OBSZARZE OBJĘTYM MIEJSCOWYM PLANEM ORAZ WOKÓŁ 
OBSZARU OPRACOWANIA 

Miasto i Gmina Człopa położona jest w południowo wschodniej części województwa zachodniopomorskiego i jest 
najbardziej na południe wysuniętą gminą w powiecie wałeckim. Centralny ośrodkiem gminy jest Człopa, położona 
w odległości około 35 km na południowy zachód od Wałcza. Najbliższym miastem o randze miasta powiatowego jest 
jednak Trzcianka (ok. 25 km), położona w sąsiednim województwie wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko-
trzcianeckim. 

Gmina od północy graniczy z gminami województwa zachodniopomorskiego – gminą Tuczno oraz gminą Wałcz 
(powiat wałecki), od zachodu z gminą Drawno (powiat choszczeński) i gminą Dobiegniew (powiat strzelecko-
drezdenecki, województwo lubuskie); od wschodu z gminą województwa Trzcianka, od południa z gminą Wieleń oraz 
gminą Krzyż Wlkp. (powiat czarnkowsko-trzcianecki, województwo wielkopolskie). Łączna powierzchnia miasta i gminy 
Człopa wynosi 34.837 ha, w tym powierzchnia miasta 633 ha [15]. 

Obszar objęty projektem planu miejscowego obejmuje tereny położone w obrębie Załom, w zasięgu enklawy 
śródleśnej. W granicach obszaru znajdują się przede wszystkim tereny zabudowy zagrodowej i tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej stanowiące zwartą strukturę funkcjonalno-przestrzenną wsi. W południowo-wschodniej 
części jednostki osadniczej zlokalizowane są tereny zabudowy usługowej i tereny zieleni urządzonej wchodzące w skład 
zabytkowego zespołu dworsko-parkowego z dziedzińcem folwarcznym. W północnej części wsi zlokalizowany jest 
natomiast teren zabudowy usług turystyki, obejmujący istniejący obiekt hotelowy. W części zachodniej, w obrębie 
gruntów leśnych, znajduje się leśniczówka, natomiast w części północnej zlokalizowany został budynek magazynowy 
(suszarnia) z zapleczem technicznym służący obsłudze istniejącego gospodarstwa rolnego. W centralnej i północnej części 
wsi znajdują się zabytkowe cmentarze. Pozostała część obszaru obejmuje tereny rolnicze, w tym zadrzewienia 
i zakrzewienia, oraz tereny leśne. 

Obszar opracowania sąsiaduje z terenami leśnymi, a od południowego wschodu z linią brzegową jeziora Załom. 
Główną oś komunikacyjną obszaru stanowi droga powiatowa nr 2305Z. Obsługę komunikacyjną poszczególnych terenów 
zapewnia układ dróg wewnętrznych. 

Obszar objęty planem miejscowym posiada w częściowe uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej – posiada 
sieć elektroenergetyczną, zaopatrzenie w wodę realizowane jest z sieci wodociągowej. Brak jest natomiast sieci 
kanalizacyjnej. 
 
5.2. POŁOŻENIE TERENU W PONADLOKALNYM SYSTEMIE POWIĄZAŃ PRZYRODNICZYCH 

Powiązania przyrodnicze analizowanego obszaru z otoczeniem odnoszą się głównie do liniowych 
i powierzchniowych struktur przyrodniczych: 

− analizowany obszar znajduje się w strefie wpływu wiatrów z sektora zachodniego. Ze względu na położenie 
obszaru w obrębie kompleksu leśnego warunki przewietrzania mogą być nieco ograniczone, 

− obszar położony jest częściowo w granicach otuliny Drawieńskiego Parku Narodowego, obszaru chronionego 
krajobrazu „Puszcza nad Drawą”, obszaru Natura 2000 „Lasy Puszczy nad Drawą” PLB320016 i obszaru 
Natura 2000 „Uroczyska Puszczy Drawskiej” PLH320046, 

− obszary położone są w obrębie mezoregionu Równina Drawska (314.63) i Pojezierze Wałeckie (314.64), 
należących do makroregionu Pojezierza Południowopomorskiego (314.6-7), 

− obszar położony jest poza granicami występowania Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 125. 
 

5.3. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 
 

Położenie geograficzne 

Według podziału kraju na regiony fizyczno-geograficzne J. Kondrackiego obszar objęty opracowaniem położony 
jest w obrębie mezoregionu Równina Drawska (314.63) i Pojezierze Wałeckie (314.64), należących do makroregionu 
Pojezierza Południowopomorskiego (314.6-7). 

 
Rzeźba terenu 

Gmina Człopa położona jest w dwóch jednostkach fizjograficznych: Równinie Drawskiej i Pojezierzu Wałeckim. 
Równinę Drawską tworzy płaszczyzna sandrowa urozmaicona formami wklęsłymi w postaci głęboko wciętych dolin 
rzecznych: Płocicznej i Cieszynki, rynien jeziornych i oczek polodowcowych. Pojezierze Wałeckie ma jeszcze bardziej 
urozmaiconą rzeźbę terenu oraz większą ilość form morfologicznych. Na północ od Wołowych Lasów oraz w rejonie 
Przelewic występują niewysokie pagórki moren czołowych, chociaż nie tworzą wyraźnego ciągu, związane są z fazą 
strączyńsko – zawadzką. Na północny wschód od Golina i w rejonie Szczuczarza występują niewysokie płaskie pagórki 
kemowe. W literaturze teren ten ma nazwę Pagórków Człopskich. Formy wypukłe na sandrze Drawy oraz sandrze 
w rejonie Mielęcina uzupełniają wydmy, które powstały we wczesnym postglacjale na skutek przewiania nie pokrytych 
roślinnością piasków sandrowych. W środkowej części gminy od Golina przez Trzebin do Przelewic jest morena denna 
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płaska i falista poprzecinana dolinami rzek i rynnami jeziornymi oraz urozmaicona pagórkami moren czołowych 
i kemów. Wschodnia część gminy na południe od Mielęcina położona jest na sandrze związanym z oscylacją strączyńsko 
– zawadzką. Sandr ten jest starszy od sandru Drawy i ciągnie się od rejonu Prusinowa i Dzikowa w gminie Wałcz po 
Górnicę w gminie Trzcianka [15]. 

Z analizy mapy sytuacyjno-wysokościowej wyraźnie wynika stosunkowo niewielkie urozmaicenie rzeźby terenu. 
Pod względem geomorfologicznym teren stanowi fragment wysoczyzny morenowej o wysokości ok. 62 m n.p.m. 
w rejonie linii brzegowej jeziora Załom do ok. 91 m n.p.m. w północnej części obszaru. 

 
Zasoby kopalin 

Zgodnie z Bilansem zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce według stanu na 31 grudnia 2019 r. na 
analizowanym obszarze nie występują udokumentowane złoża kopalin. 

 
Warunki wodne 

Obszar objęty projektem planu miejscowego, zgodnie z Atlasem Podziału Hydrograficznego Polski (2005), 
położony jest w zlewni Cieszynki.  

Cieszynka jest rzeką o długości 26,4 km długości i 135,95 km2 powierzchni zlewni, stanowiącą dopływ Płocicznej, 
uchodzącej do Drawy. Na całej długości jest zasilana intensywnymi wypływami wód podziemnych, dlatego mimo 
niewielkiej długości i powierzchni zlewni, już od środkowego odcinka swojego biegu ma charakter sporej rzeki. Górny 
i środkowy odcinek ma charakter typowy dla rzeczki nizinnej, na odcinku poniżej jeziorka Dypka płynie malowniczą, 
głęboko wciętą doliną o zboczach porośniętych bukowym lasem. Cieszynka w dolnym biegu niesie średnio 1,3 m3 wody 
na sekundę. Wody są bardzo bogate w węglan wapnia, co rzutuje na specyfikę rzeki. Pojawiają się tu nawet 
wapieniolubne ramienice, typowe w zasadzie dla roślinności jezior. Liczne są ślady bytowania bobrów [15]. 

 
Wody powierzchniowe 

Na obszarze objętym planem nie występują cieki i zbiorniki wodne. Obszar od strony południowo-wschodniej 
sąsiaduje natomiast z linią brzegową jeziora Załom. 

 
Wody gruntowe 

Główną warstwę wodonośną stanowią utwory piaszczyste i żwirowe. Pierwszy poziom wód podziemnych zalega 
na głębokości od 1 m p.p.t. w południowo-wschodniej części obszaru do 5 m p.p.t. w części północnej. 

 
Wody podziemne 

Na głębokość zalegania pierwszego poziomu wód podziemnych mają wpływ następujące czynniki: rzeźba terenu, 
geomorfologia, litologia, klimat i pokrycie terenu. Zmienność tych czynników wpływa na wahania zwierciadła wody 
gruntowej, ich jakość oraz możliwość wykorzystania. Biorąc pod uwagę wymienione czynniki można wydzielić w Gminie 
Człopa cztery strefy zalegania wód gruntowych. 

W granicach obszaru objętego planem miejscowym woda występuje w piaszczystych przewarstwieniach 
śródglinowych nie tworząc ciągłego poziomu wodonośnego. Wody sródglinowe występują na zróżnicowanych 
głębokościach od ok. 3,0 m do ok. 7,0 m, rzadziej na większych głębokościach. Występujące tu grunty mają możliwość 
zatrzymywania na dłuższy czas infiltrującą wodę opadową. 

W gminie Człopa przez studnie głębinowe eksploatowane jest wyłącznie piętro czwartorzędowe. Są to zbiorniki 
wód sandrowe i międzymorenowe (sródglinowe) wieku plejstoceńskiego. W zachodniej części gminy (Jelenie, Załom, 
Dłusko, Dzwonowo, Krąpiel, Czaplice, Mielęcin i część studni w Człopie) eksploatowane są wody sandrowe 
o swobodnym zwierciadle wody występującym na głębokości od 15 do 30 m p.p.t. Wydajność studni wynosi od 10 do 40 
m3/godz., jednak najczęściej od 15 do 25 m/godz. Nieliczne studnie m.in. w Załomie, Krąpieli oraz niektóre w Człopie 
mają wydajność poniżej 10 m3/godz. Poziom wodonośny śródglinowy w gminie Człopa znajduje się również na niedużej 
głębokości. Warstwa wodonośna najczęściej o miąższości od 10 do 20 m znajduje się na głębokości od 16 do 40 m p.p.t., 
najczęściej na głębokości 20-35 m p.p.t. Studnie w Golinie, Trzebinie, w żwirowni w Mielęcinie i ostatnio odwiercona 
w Wołowych Lasach eksploatują wody z głębokości od 50 do 70-80 m. Wydajność studni jest zmienna i często zależy od 
miąższości warstwy wodonośnej. Studnie w Golinie mają wydajność od 15 do 55 m3/godz. w Trzebinie i Wołowych 
Lasach około 30 m3/godz., a w żwirowni w Mielęcinie aż 65 m3/godz. Zwierciadło wody jest pod napięciem i stabilizuje 
20-30 m powyżej stropu warstwy wodonośnej [15]. 

Obszar opracowania położony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 125 o nazwie „Piła – 
Wałcz”. Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 125 o nazwie „zbiornik Piła – Wałcz” to zbiornik morenowy. 
Szacunkowe zasoby tego zbiornika wynoszą 169 tys. m3/dobę, a średnia głębokość ujęć wynosi 65 metrów. W jego obrębie 
występują struktury hydrogeologiczne, w których zasilanie i drenaż wód podziemnych ma miejsce poprzez okna 
hydrogeologiczne typu erozyjnego, łączące się z innymi strukturami hydrogeologicznymi.  
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Gleby 

Na rozmieszczenie kompleksów glebowych, genezę i jakość gleb wpływ ma geomorfologia terenu i związane z nią 
rodzaje skały macierzystej i warunki powstawania gleby. W występujących w gminie Człopa enklawach moreny dennej 
występują na powierzchni głównie piaski gliniaste, rzadziej gliny piaszczyste, na których powstały gleby brunatne, 
brunatne wyługowane, rzadziej bielice. Ich wskaźnik bonitacji i przydatność do produkcji rolnej ze względu na małą 
zawartość cząstek spławialnych jest niska i średnia, a na niewielkich powierzchniach dobra. Duża wodoprzepuszczalność 
skały macierzystej jest przyczyną wymywania próchnicy z warstwy glebowej powodując stały proces degradacji gleb na 
ponad połowie gruntów będących w uprawie polowej.  

Na rozległych równinach sandrowych zbudowanych głównie z piasków luźnych drobnych i średnich proces 
glebotwórczy jest bardzo powolny. Stąd większość gleb jest bardzo płytka i jakościowo niska. Występują tam gleby leśne 
piaskowe, bielicowe i brunatne wyługowane, w ponad 90% tworzące siedliska leśne borowe. Skałą macierzystą dla w/w 
gleb są utwory lodowcowe i wodno-lodowcowe. 

Dna rynien polodowcowych i dolin rzecznych oraz obniżeń na wysoczyźnie morenowej i sandrowej wypełniają 
w części osady holoceńskie. Powstały tam gleby organiczne w warunkach nadmiernej wilgoci, głównie torfowe i mułowo-
torfowe. 

Zgodnie z ewidencją gruntów na obszarze objętym planem miejscowym występują grunty sklasyfikowane jako 
grunty orne IVa, IVb, V i VI klasy bonitacyjnej. 

 
Szata roślinna i świat zwierzęcy 

Analizowany obszar charakteryzuje się zróżnicowanymi wartościami przyrodniczymi. Poza terenami 
zainwestowanymi i terenami rolniczymi, największą wartość przyrodniczą posiadają lasy. Szatę roślinną obszaru 
opracowania uzupełnia parki, zieleń cmentarna, zieleń przydomowa, składająca się z zieleni średniej i wysokiej oraz 
trawników, a także zadrzewienia przydrożne. 

Na obszarze gminy Człopa ok. 99% lasów jest na siedliskach borowych, głównie boru świeżego. Większe enklawy 
boru mieszanego świeżego w obrębie Człopy występują: na zachód od jeziora Szczuczarz w rejonie jeziora Załom, wzdłuż 
doliny rzeki Płocicznej oraz między drogą Człopa – Tuczno i gruntami wsi Krąpiel, w obrębie Drzonowo: w południowo-
wschodniej jego części, wzdłuż doliny Cieszynki. oraz w rejonie jezior Błękitnego i Krzywego, a w obrębie Trzcinno 
wzdłuż wschodniej granicy gminy. Na siedlisku boru świeżego ponad 95% drzewostanu stanowi sosna. Z pozostałych 
gatunków największy udział ma brzoza. Na siedlisku boru mieszanego świeżego sosna stanowi ok. 90% drzewostanu. 
Główne gatunki domieszkowe do świerk, brzoza, dąb i buk. Największy kompleks lasu mieszanego świeżego 
o powierzchni około 100 hektarów występuje przy drodze Wołowe Lasy - Trzcianka ok. 1,5 km przed granicą gminy. 
Pozostałe kompleksy lasów mieszanych świeżych mają powierzchnie do kilku hektarów, występują na zboczach dolin, 
głównie rzeki Płocicznej. W drzewostanie lasu mieszanego świeżego sosna zajmuje 50-60% powierzchni, dąb około 1%, 
buk 5-10%, a pozostałe gatunki: świerk, brzoza, olcha 5-10%. Na dnie dolin rzecznych i rynien polodowcowych oraz 
w obniżeniach z bardzo płytką zalegającą wodą gruntową występują lasy i bory wilgotne. Są to głównie, bór bagienny 
i ols. Łączna powierzchnia tych siedlisk wynosi kilkadziesiąt hektarów [15]. 

Świat zwierzęcy analizowanego terenu jest typowy dla obszarów nizinnych. W granicach obszaru stwierdzono 
występowanie siedlisk gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową wymienionych w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183). 

Zgodnie z „Waloryzacją Przyrodniczą Województwa Zachodniopomorskiego” [17] w granicach obszaru 
opracowania zinwentaryzowano chronione siedliska przyrodnicze: torfowiska przejściowe i trzęsawiska (7140) oraz bory 
i lasy bagienne (91D0) położone w obrębie terenów leśnych w północno-wschodniej części obszaru, a także grąd 
subatlantycki (9160) położony w obrębie terenów leśnych w południowej części obszaru. W bezpośrednim sąsiedztwie 
granic obszaru opracowania zlokalizowane są ponadto śródlądowe kwaśne dąbrowy (9190-2) oraz torfowiska przejściowe 
i trzęsawiska (7140) położone w obrębie terenów leśnych po stronie północno-zachodniej, grąd subatlantycki (9160) oraz 
łęgi olszowe, olszowo-jesionowe i jesionowe (91E0b) położone w obrębie terenów leśnych po stronie południowo-
wschodniej oraz twardolistne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic (3140) położone 
w obrębie jeziora Załom. W granicach obszaru nie stwierdzono natomiast występowania chronionych gatunków roślin. 
W zasięgu obszaru opracowania udokumentowano 2 stanowiska żurawia (Grus grus), 2 stanowiska żaby wodnej (Rana 

esculenta), 2 stanowiska żaby jeziorkowej (Rana lessonae), 1 stanowisko żaby moczarowej (Rana arcalis), 1 stanowisko 
grzebuszki ziemnej (Pleobates fuscus), 1 stanowisko kumaka nizinnego (Bombina bombina) i 1 stanowisko ropuchy szarej 
(Bufo bufo) w obrębie gruntów ornych w północno-zachodniej części obszaru, 1 stanowisko jaszczurki zielonej (Lacerta 

viridis), 1 stanowisko żaby jeziorkowej (Rana lessonae), 1 stanowisko padalca zwyczajnego (Anguis fragilis), 1 stanowisko 
żaby moczarowej (Rana arcalis), 1 stanowisko żaby trawnej (Rana temporaria) i 1 stanowisko żaby wodnej (Rana esculenta) 
w obrębie terenów leśnych w północno-wschodniej części obszaru oraz 1 stanowisko żagnicy mniejszej (Aeschna cyanea), 
1 stanowisko żagnicy okazałej (Aeschna cyanea), 1 stanowisko lecichy południowej (Orthetrum brunneum), 1 stanowisko 
dzięcioła czarnego (Dryocopus maritus), 1 stanowisko rogowca wapiennego (Macoma calcerea) i 1 stanowisko łabędzia 
niemego (Cygnus olor) w obrębie terenu zieleni urządzonej w sąsiedztwie jeziora Załom w południowo-wschodniej części 
obszaru. 
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Warunki klimatyczne 

Gmina Człopa według podziału Polski na dzielnice rolniczo-klimatyczne R. Gumińskiego (1948) położona jest 
w obrębie VI – nadnoteckiej (bydgoskiej) dzielnicy. Klimat tej dzielnicy ma charakter przejściowy, pomiędzy chłodną 
i dość wilgotną dzielnicą pomorską a cieplejszą i suchą dzielnicą środkową.  

Średnia roczna temperatura powietrza wynosi ok. 7,5-7,8°C, przy czym średnia temperatura powietrza w lipcu to 
ok. 17,5 °C, a średnia temperatura powietrza w styczniu ok. -2,0 °C. Średnia roczna liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi 
ok. 38-50, średnia roczna liczba dni z temp. ponad 15°C – ok. 90, średnia roczna liczba dni z temp. poniżej 10°C – ok. 30-
35. Długość okresu wegetacyjnego to około 210-220 dni. Średnia roczna suma opadów wynosi 550-600 mm, liczba dni 
z opadem – 150-160, dni z przymrozkiem – 100-110, a dni pochmurnych – ok. 160. 

 
5.4. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA KULTUROWEGO 

W granicach obszaru zlokalizowany jest zespół dworsko-parkowy z dziedzińcem folwarcznym wpisany do 
rejestru zabytków oraz zespół folwarczny i dwa cmentarze ewangelickie ujęte w gminnej ewidencji zabytków. 

W granicach obszaru wyznaczono ponadto strefę WIII ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, 
zgodnie z rysunkiem planu, w której obowiązuje nakaz współdziałania w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych 
związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków, w tym powiadamiania o zamiarze 
podjęcia prac ziemnych, oraz nakaz przeprowadzenia archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją 
prac ziemnych na zasadach określonych przepisami odrębnymi.  

 
5.5. OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA, W TYM NA OBSZARACH OBJĘTYCH 

PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM 
Stan środowiska przyrodniczego obszaru objętego projektem planu przedstawiony poniżej został opracowany 

głównie w oparciu o informacje uzyskane w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa, Stan środowiska w województwie 
zachodniopomorskim. Raport 2018 [13], Roczną ocenę jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim za rok 
2019 [12], Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce 2019 [1] oraz w oparciu o wizję w terenie. 

 
Stan i zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych 

Źródłem zanieczyszczeń wprowadzanych do wód podziemnych i powierzchniowych są różnorodne formy 
działalności gospodarczej i bytowania człowieka w środowisku. 

Wody podziemne ze względu na ich znaczenie, jako podstawowego źródła wody do picia, objęte są 
monitoringiem, którego celem są obserwacje zmian jakości tych wód, określenie trendów i dynamiki zmian. Badania 
prowadzone są w trzech sieciach monitoringu: krajowej, regionalnej i lokalnej. 

Zgodnie z definicją umieszczoną w Ramowej Dyrektywie Wodnej dobry stan wód podziemnych oznacza stan 
osiągnięty przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i chemiczny jest określony, jako co 
najmniej „dobry”. Ramowa Dyrektywa Wodna przewiduje dla wód podziemnych następujące główne cele 
środowiskowe: zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, zapobieganie 
pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami wymienionymi w Dyrektywie), 
zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych, wdrożenie działań niezbędnych dla 
odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczania powstałego wskutek 
działalności człowieka. Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej 
dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu.  

Obszar objęty planem położony jest w granicach jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 25. Zgodnie 
z ustaleniami „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, zatwierdzonego Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 18 października 2016 r., stan ilościowy i chemiczny JCWPd nr 26 określono jako dobry. Tym samym 
brak jest zagrożenia dla nieosiągnięcia celów środowiskowych (dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilościowego). 
Jak wynika z  badań wód podziemnych prowadzonych w sieci krajowej w ramach monitoringu diagnostycznego w 2019 
r. w punkcie pomiarowym w miejscowości Człopa w granicach JCWPd nr 25 wykazano III klasę jakości. 

Dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione, celem 
środowiskowym jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych części wód powierzchniowych, tak aby 
osiągnąć dobry stan tych wód, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu.  

Obszar objęty opracowaniem położony jest w granicach JCWP „Cieszynka” stanowiącej naturalną część wód. 
Zgodnie z ustaleniami „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, zatwierdzonego Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r., stan JCWP określono jako zły. W 2019 r. przeprowadzono ocenę stanu 
JCWP w punkcie pomiarowo-kontrolnym „Płociczna – m. Kamienna”. W wyniku pomiarów dla wód Płocicznej 
wykazano stan chemiczny poniżej dobrego i zły stan wód. 

Głównym zagrożeniem dla jakości wód w granicach obszaru objętego planem miejscowym są spływy obszarowe 
(zanieczyszczenia spłukiwane z terenów rolnych i leśnych oraz terenów tras komunikacyjnych drogowych) oraz 
odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do gruntu lub do cieków powierzchniowych na terenach nieuzbrojonych 
w sieć kanalizacyjną. Ładunek zanieczyszczeń wprowadzany do środowiska z tych źródeł zależy od szeregu czynników, 
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m.in.: stopnia skanalizowania danego obszaru, poziomu kultury rolnej, stopnia zurbanizowania i intensywności ruchu 
komunikacyjnego danego obszaru. 

Istotny wpływ na jakość wód gruntowych i powierzchniowych ma rolnictwo. Źródłem zanieczyszczeń z rolnictwa 
są zarówno źródła obszarowe tj. spływy powierzchniowe, jak i źródła punktowe: niewłaściwie przechowywane nawozy 
mineralne i organiczne (obornik, gnojówka, gnojowica), pestycydy, odcieki kiszonkowe. Rolnictwo ma także wpływ na 
erozję glebową i w konsekwencji na ładunki namułów dopływających do rzek i zbiorników wodnych. Podnoszenie 
produkcji rolnej powoduje drenaż, odwodnienie i przekształcenia obszarów podmokłych, podobnie jak całych dolin 
rzecznych. 

Niekwestionowana konieczność ochrony zasobów i jakości wód podziemnych wynika z roli, jaką woda odgrywa 
w gospodarce (zaspokajanie potrzeb bytowo-gospodarczych ludności, rolnictwo, przemysł). Długofalowe działania na 
rzecz ochrony wód powinny dotyczyć przede wszystkim ograniczenia ilości ścieków wykorzystywanych rolniczo oraz 
przestrzegania obowiązków wynikających z pozwoleń wodno-prawnych. 

 
Zanieczyszczenie gleb i zagrożenie działalnością rolniczą 

Na stan jakości gleb wpływa rolnicze użytkowanie terenu i związane z nim zabiegi agrotechniczne modyfikujące 
jakość i strukturę przestrzenną pokrywy glebowej. Zmiany te z ekologicznego punktu widzenia mogą być zarówno 
dodatnie jak i ujemne. Źle dobrane lub niewłaściwie wykonane zabiegi agrotechniczne mogą prowadzić do: wzmożonej 
erozji wodnej i wietrznej, wyjałowienia gleby ze składników pokarmowych i jej nadmiernego zakwaszenia oraz 
chemicznego i biologicznego zanieczyszczenia gleby. 

Na obszarze objętym projektem planu wpływ na gleby i ziemię może się ograniczyć do degradacji gleb przez 
deponowanie zanieczyszczeń z opadów atmosferycznych (siarczany, azotany, zakwaszenie), nadmierną chemizację 
rolnictwa oraz zanieczyszczeń komunikacyjnych szczególnie wzdłuż dróg. Chemiczne zanieczyszczenie gleb prowadzi 
do ich zakwaszenia, naruszenia równowagi jonowej, a zwłaszcza nagromadzenia związków chemicznych czynnych 
biologicznie. Źródłami skażenia gleb w gminie są przede wszystkim rolnictwo i komunikacja.  

W „Monitoringu chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2010-2012”, opracowanym przez Instytut Nawożenia 
i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, podano wyniki badań zmian szerokiego zakresu 
cech gleb użytkowanych rolniczo, szczególnie właściwości chemicznych, zachodzących w określonych przedziałach czasu 
pod wpływem rolniczej i poza rolniczej działalności człowieka. Spośród 216 stałych punktów pomiarowo-kontrolnych 
żaden nie znalazł się na terenie gminy Człopa. 

 
Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 

Stan sanitarny powietrza atmosferycznego omawianych terenów jest dobry. Emisja zanieczyszczeń pyłowo-
gazowych do atmosfery na obszarze gminy związana jest głównie z przemysłem oraz produkcją rolno-ogrodniczą. Na 
terenach wiejskich o przewadze gospodarki rolnej i leśnej oraz niewielkim przemyśle i rzemiośle produkcyjnym głównym 
źródłem zanieczyszczeń atmosfery jest energetyczne spalanie paliw dla celów socjalnych i technologicznych. Na stan 
powietrza atmosferycznego wpływają także okresowo emitowane zanieczyszczenia związane ze spalaniem odpadów 
w gospodarstwach indywidualnych oraz wypalaniem traw. 

Potencjalne źródła zanieczyszczenia atmosfery w rejonie obszaru opracowania to emisja zanieczyszczeń 
komunikacyjnych z drogi powiatowej i dróg wewnętrznych oraz emisja zanieczyszczeń pochodzących ze sprzętu 
rolniczego i sektora komunalno-bytowego. Emisja niska zanieczyszczeń powietrza w gminie pochodzi przede wszystkim 
z lokalnych kotłowni węglowych i indywidualnych palenisk domowych. Obecnie mieszkańcy gminy korzystają 
z ogrzewania indywidualnego, przede wszystkim węglowego. 

Na podstawie wyników pomiarów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu od roku 2002 WIOŚ w Szczecinie 
przeprowadza coroczną ocenę jakości powietrza atmosferycznego. Rezultatem końcowym rocznej oceny jakości 
powietrza jest każdorazowo określenie klas wynikowych dla poszczególnych zanieczyszczeń w danej strefie. Wyniki 
rocznej oceny jakości powietrza za rok 2019 [12] dla gminy Człopa należącej do strefy zachodniopomorskiej według 
kryteriów odniesionych do ochrony zdrowia i ochrony roślin przedstawiają się następująco: 

1. W kryterium ochrony zdrowia sklasyfikowano: 
− dla poziomu dopuszczalnego dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ołowiu, benzenu, tlenku węgla oraz 

poziomu docelowego kadmu, arsenu, niklu – w klasie A, 
− dla poziomu dopuszczalnego dla pyłu  PM 10 – w klasie C, 
− dla poziomu dopuszczalnego dla pyłu  PM 2,5 – w klasie A, 
− dla poziomu docelowego benzo(a)pirenu – w klasie C, 
− dla poziomu docelowego dla ozonu – w klasie A, 
− dla poziomu celu długoterminowego ozonu – w klasie D2. 

2. W kryterium ochrony roślin strefę wielkopolską sklasyfikowano: 
− dla SO2 i NOx zaliczono do klasy A, 
− dla O3 zaliczono do klasy A. 
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Zaliczenie strefy do klasy C dla danego zanieczyszczenia oznacza konieczność wyznaczenia obszarów 
przekroczeń i zakwalifikowanie strefy do opracowania programów ochrony powietrza. Dla poprawy jakości powietrza 
w poszczególnych strefach, wdrażanie w życie zaleceń Programów ochrony powietrza dla stref będzie odbywać się 
sukcesywnie. 

 
Warunki akustyczne 

Stan klimatu akustycznego jest jednym z najistotniejszych czynników określających jakość środowiska 
bezpośrednio odczuwalnym przez człowieka. W granicach obszaru objętego projektem planu miejscowego znajdują się 
tereny zabudowy zagrodowej i tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej podlegające ochronie akustycznej. 

W granicach obszaru objętego planem przebiega droga powiatowa oraz drogi wewnętrzne, dla których nie 
przeprowadzano pomiarów natężenia ruchu. Należy przypuszczać, iż ze względu na lokalny charakter ciągów 
komunikacyjnych i niewielkie natężenie ruchu, nie występują tu przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. 

 
Pole elektromagnetyczne 

Problemy dotyczące ochrony ludzi i środowiska przed oddziaływaniem pola elektromagnetycznego 
wytwarzanego m.in. przez linie napowietrzne wysokiego napięcia zostały ujęte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku [33]. 

Na obszarze objętym projektem planu występują linie elektroenergetyczne średniego napięcia, dla których 
zachowuje się pasy techniczne, w których obowiązuje nakaz uwzględnienia wymagań wynikających z przepisów 
odrębnych. Tym samym oddziaływanie linii elektroenergetycznej nie powinno wykraczać poza pas techniczny 
wynikający z przepisów odrębnych. 

 
Zagrożenia powodziowe 

Obszar objęty projektem planu miejscowego nie  jest zagrożony występowaniem zjawisk powodziowych. 
 

Zagrożenie ruchami masowymi 

Zjawisko osuwania ziemi spowodowane jest przede wszystkim gwałtownymi opadami deszczu, intensywnym 
topnieniem śniegu, podnoszeniem się poziomu wód gruntowych i wezbraniami rzek. Jest ono coraz częściej 
spowodowane również działalnością człowieka. W granicach obszaru opracowania Starostwo Powiatowe w Wałczu nie 
wyznaczyło terenów potencjalnie zagrożonych występowaniem ruchów masowych.  

 
 

6. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTU 
USTALEŃ PLANU 

 
W przypadku braku realizacji ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

wybranych terenów na obszarze gminy Człopa istnieje ryzyko braku realizacji kierunków zagospodarowania 
przestrzennego przyjętych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Człopa [15].  

Skutkiem braku planu miejscowego dla przedmiotowego obszaru będzie realizacja zabudowy na podstawie 
decyzji administracyjnych, bez zachowania zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Człopa [15]. Celem planu miejscowego jest ustalenie przeznaczenia 
terenów zgodnie z polityką przestrzenna gminy, a przede wszystkim ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej przez 
nowym zainwestowaniem. Ze względu na brak planu miejscowego dla przedmiotowego obszaru w ostatnich latach na 
terenach wskazanych w studium do wyłączenia z zabudowy zlokalizowana została zabudowa magazynowa służąca 
obsłudze gospodarstwa rolnego. Co więcej planowane są także nowe inwestycje, których realizacji nie można wykluczyć 
w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy. Tym samym brak planu miejscowego uniemożliwia skuteczną ochronę 
przestrzeni przed nowym zainwestowaniem. 

Przedmiotem planu miejscowego jest ustalenie przeznaczenia terenów pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, zabudowy usługowej, 
zabudowy usług turystyki wraz z układem komunikacyjnym oraz zachowanie terenów rolniczych, leśnych, zieleni 
urządzonej i cmentarzy, zgodnie z polityką przestrzenną określoną w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Człopa [15]. 

Plan miejscowy poprzez jego uchwalenie jako akt prawa miejscowego, zabezpieczy tereny rozwój zabudowy 
mieszkaniowej, zagrodowej, usługowej i produkcyjnej, określi zasady zagospodarowania terenu z uwzględnieniem 
koniecznych rozwiązań w zakresie obsługi komunikacyjnej. Ponadto plan miejscowy wprowadzi nowe ustalenia 
dotyczące ochrony i kształtowania środowiska wynikające z obowiązujących przepisów prawnych. Projekt dokumentu 
zawiera szereg ustaleń dotyczących eliminacji lub ograniczenia negatywnych oddziaływań na środowisko. 
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7. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA USTALEŃ 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE 
OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. 
O OCHRONIE PRZYRODY 

 
W granicach obszaru objętego projektem planu miejscowego występują obszary i obiekty podlegające ochronie na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [24]. Południowa i zachodnia część obszaru wchodzi 
w skład otuliny Drawieńskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 „Uroczyska Puszczy Drawskiej” PLH320046, 
natomiast całość obszaru położona jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Puszcza nad Drawą” i obszaru 
Natura 2000 „Lasy Puszczy nad Drawą” PLB320016. Ustanowiono też dwa obiekty stanowiące pomniki przyrody. 

Drawieński Park Narodowy ostał utworzony 1 maja 1990 r., jego powierzchnia wynosi 11.535,66 ha. Obejmuje on 
najbardziej malowniczy fragment Równiny Drawskiej, dużego obszaru sandrowego na Pojezierzu Pomorskim, zajętego 
przez zwarty kompleks leśny Puszczy Drawskiej, zwanej też Puszczą nad Drawą. Park narodowy, o charakterystycznym 
kształcie zbliżonym do litery V obejmuje dolinę rzeki Drawy i jej dopływu – Płocicznej oraz fragmenty Puszczy wraz ze 
śródleśnymi łąkami, torfowiskami i jeziorami. Z obszarem Parku i otuliny związana jest zlewnia Drawy o powierzchni 
567 km2. W Drawieńskim Parku Narodowym ochronie ścisłej podlega 1 391,62 ha. Są to najcenniejsze pod względem 
przyrodniczym fragmenty Parku. W terenie są one oznakowane niebieskimi opaskami na drzewach granicznych lub 
specjalnie ustawionych słupkach. Powierzchniowo dominują lasy (ekosystemy leśne) – stanowią ponad 80 proc. 
powierzchni Parku – przede wszystkim buczyny, łęgi olszowe i olsy, a także płaty borów sosnowych. 
Charakterystycznymi elementami przyrody Parku są także torfowiska, oraz ekosystemy wodne i łąkowe. Drawieński 
Park Narodowy to ponad 900 gatunków roślin naczyniowych, prawie 150 gatunków drzew i krzewów i ponad 200 
różnych zespołów roślinnych. Taka różnorodność szaty roślinnej jest nieczęsto spotykana w Polsce. Między innymi ze 
względu na to bogactwo Drawieński Park Narodowy jest jednym z ciekawszych botanicznie regionów w północno-
zachodniej Polsce. Do największych botanicznych osobliwości należą stanowiska chamedafne północnej, lipiennika 
Loesela, lilii złotogłów. Botaników zachwyca uroda wielu fitocenoz torfowiskowych, bogata flora łąk i flora związana 
z ekosystemami rzecznymi, flora źródlisk i jezior, a także dobrze zachowane ekosystemy buczyn i borów sosnowych. 
Flora Drawieńskiego Parku Narodowego, dzięki stanowi swego zachowania jest ewenementem na polskim niżu 
i zasługuje na troskliwą ochronę. Obszar Drawieńskiego Parku Narodowego cechują niebanalne walory faunistyczne 
wyróżniające go nie tylko w skali regionu, ale i kraju, a nawet Europy Środkowej. Jednym z najcenniejszych elementów 
przyrody Parku jest ichtiofauna - obok gatunków skrajnie zagrożonych, ginących - minoga rzecznego i strumieniowego, 
łososia, troci wędrownej i certy, zachowały się tu jeszcze liczne i stosunkowo stabilne populacje gatunków rzadkich w 
skali kraju - pstrąga potokowego, lipienia, strzebli potokowej i głowacza białopłetwego. Obszar Parku jest także ważną 
ostoją awifauny. Na jego terenie w najbliższym sąsiedztwie w okresie badań stwierdzono występowanie ponad 160 gat. 
ptaków m.in. bociana czarnego, tracza nurogęsi, kani czarnej, kani rudej, bielika, orlika krzykliwego, rybołowa, jarząbka, 
puchacza i włochatkę. Inne gatunki rzadkie lub zagrożone w skali regionalnej, o wyspowym charakterze występowania, 
powiązane z zanikającymi typami ekosystemów to między innymi: kormoran, gągoł, trzmielojad, krogulec, kobuz, 
derkacz, żuraw, kszyk, samotnik, siniak, zimorodek, krętogłów, dzięcioł zielony, dzięcioł średni, pliszka górska, 
strumieniówka, zniczek, srokosz, czyż, krzyżodziób świerkowy i inne. Fauna ssaków Parku liczy ponad 40 gatunków. Na 
uwagę zasługuje liczne występowanie nietoperzy, reprezentowanych w Parku przez 8 gatunków, a także liczne populacje 
bobra i wydry. Dwa ostatnie gatunki uznać należy za charakterystyczne i reprezentatywne dla fauny Parku. Zagrożenia 
zewnętrzne dla przyrody Parku, czyli takie które mają swoje źródło poza granicami DPN, związane są głównie 
z gospodarką wodno-ściekową gmin, z prowadzeniem ferm zwierzęcych oraz wyznaczaniem terenów dla celów 
rekreacyjnych, wydobywczych m.in. żwiru. 

Obszar Chronionego Krajobrazu „Puszcza nad Drawą” został wyznaczony uchwałą Nr IX/56/89 Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Pile z dnia 31 maja 1989 r. w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu 
w województwie pilskim (Dz. U. Woj. Pilskiego Nr 11, poz. 95). Obejmuje kompleksy leśne nad rzekami Drawą 
i Płociczną. Na całej długości swojej zachodniej granicy sąsiaduje z Drawieńskim Parkiem Narodowym i Obszarem 
Chronionego Krajobrazu Puszcza Drawska. Obszar charakteryzuje się wybitnymi walorami przyrodniczo-
krajobrazowymi, na które składają się malownicze doliny rzek, rynny polodowcowe z licznymi jeziorami, czyste wody 
powierzchniowe, duża lesistość terenu z resztkami dawnej „Puszczy Drawskiej”, bogate zbiorowiska rzadkich roślin 
i ostoje ginących zwierząt m.in. orła bielika, puchacza, bociana czarnego, żurawia i bobra a także ostatnie w Europie 
tarlisko łososia szlachetnego. 

Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 „Lasy Puszczy nad Drawą” należy do największych obszarów Natura 
2000 w kraju. Obejmuje większą część dużego kompleksu leśnego porastającego równinę sandrową nad środkową i dolną 
Drawą, a także przyległe obszary pofałdowanych równin morenowych. Rzeźba terenu charakteryzuje się znaczną 
dynamiką, z uwagi na duży udział zagłębień wytopiskowych, rynien i dolin oraz obecność stromych stoków. Główną osią 
hydrograficzną obszaru jest Dolina Drawy. Najcenniejsza pod względem przyrodniczym jest jego centralna część, 
położona w widłach Drawy i jej dopływu Płocicznej. Obie rzeki mają bystry prąd i kręte koryta, płyną głęboko wciętymi 
dolinami o  stromych skarpach. W obrębie obszaru znajdują się liczne jeziora, zróżnicowane pod względem trofizmu 
wód. Liczne są także oczka wodne oraz położone w zagłębieniach terenu oraz niewielkie torfowiska. W lasach Puszczy 
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nad Drawą dominują bory sosnowe, znaczne powierzchnie zajmują także buczyny o charakterze naturalnym, z partiami 
starodrzewu. W dolinach rzecznych występują niewielkie fragmenty łęgów, a na obrzeżach mis jeziornych – olsy. 
W obrębie obszaru znajduje się w całości Drawieński Park Narodowy wraz z otuliną, fragmenty kilku obszarów 
chronionego krajobrazu, siedliskowe obszary Natura 2000 oraz liczne rezerwaty przyrody. Zachowaniu i utrzymaniu 
siedlisk cennych gatunków ptaków w Lasach Puszczy nad Drawą sprzyja słabe zaludnienie terenu i rozległość 
występujących tu kompleksów leśnych, a także różnorodność siedlisk związana z położonymi wśród lasów jeziorami, 
torfowiskami, łąkami i dolinami rzecznymi oraz prowadzona na terenach nieleśnych ekstensywna gospodarka rolna. Do 
najważniejszych zagrożeń dla awifauny i jej siedlisk w obszarze należą rozwój turystyki (m.in. zwiększenie śmiertelności 
młodych u gatunków wyprowadzających lęgi nad rzekami w wyniku płoszenia ptaków m.in. przez spływy kajakowe) 
i związanej z nią infrastruktury oraz zabudowy rekreacyjnej, kolidowanie terminów prowadzenia niektórych prac leśnych 
z sezonem lęgowym ptaków, wyrąb starodrzewów, usuwanie z lasu drzew martwych i dziuplastych, intensyfikacja lub 
porzucenie tradycyjnego użytkowania rolniczego obszarów nieleśnych, zalesianie śródleśnych enklaw i nieużytków 
porolnych oraz zanieczyszczenie i eutrofizacja wód. Istotnym zagrożeniem dla gatunków związanych z wodami jest 
rozwój populacji norki amerykańskiej oraz możliwość wzrostu populacji szopa pracza i wynikająca z tego śmiertelność 
ptaków dorosłych w okresie lęgowym, jak i same straty lęgów. 

Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000 „Uroczyska Puszczy Drawskiej” obejmuje większą część dużego 
kompleksu leśnego na równinie sandrowej, położonej w środkowym i dolnym biegu rzeki Drawy. W lasach dominują 
drzewostany sosnowe, jednak duży jest udział buczyn i dąbrów; niektóre ich płaty mają charakter zbliżony do 
naturalnego. W miejscach, gdzie teren jest pofałdowany, wzgórza osiągają wysokość do 121 m. Najcenniejszym 
przyrodniczo obszarem jest centralna część ostoi, położona w widłach rzek: Drawy i Płocicznej. Są tu liczne jeziora. 
W rzeźbie terenu odznaczają się meandry obu rzek, obramowane wysokimi skarpami. Charakterystyczną cechą tych rzek 
jest bystry prąd wywołany silnym spadkiem terenu. Ich koryta i doliny zachowały charakter zbliżony do naturalnego. 
Jeziora są zróżnicowane pod względem trofizmu wód, od dystroficznych przez mezotroficzne do eutroficznych. Na 
terenie ostoi rozproszone są liczne, małopowierzchniowe ale bardzo cenne torfowiska przejściowe i kilka dobrze 
zachowanych torfowisk alkalicznych. Do najważniejszych zagrożeń dla przedmiotów ochrony obszaru należy 
zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska, usuwanie martwych i umierających drzew, wydeptywanie, nadmierne 
użytkowanie, polowanie, zaniechanie koszenia, nierodzime gatunki zaborcze, śmierć lub uraz w wyniku kolizji, 
pozyskiwanie / usuwanie zwierząt, wędkarstwo, odpady, zmiana czynników abiotycznych, usprawniony dostęp do 
obszaru, zarzucanie pasterstwa / brak wypasu, drogi, ścieżki i drogi kolejowe, sporty i różne formy czynnego 
wypoczynku, rekreacji uprawiane w plenerze, zmiana składu gatunkowego (sukcesja), zabudowa rozproszona, 
zanieczyszczenia wód powierzchniowych, zmiany stosunków wodnych, zmniejszenie spójności siedlisk, nierodzime 
gatunki zaborcze. 

W granicach obszaru znajdują się ponadto dwa obiekty stanowiące pomniki przyrody. Zagrożeniem dla 
pomników przyrody może być nie przestrzeganie ustaleń zawartych w decyzjach, zarządzeniach i rozporządzeniach 
o uznaniu za pomniki przyrody, a także czynniki naturalne, głównie silne wiatry. 

Przeprowadzona analiza uwarunkowań pozwoliła zidentyfikować także inne problemy ochrony środowiska, 
istotne z punktu widzenia realizacji ustaleń planu miejscowego, za które uznano m.in.: 

− zanieczyszczenia obszarowe generowane przez rolnictwo w rezultacie uprawy ziemi, niewłaściwego 
nawożenia oraz niewłaściwego stosowania środków ochrony roślin. Intensywne przekształcanie terenów łąk 
i pastwisk na grunty orne oraz dominacja gleb lekkich w areale użytków rolnych gminy, ułatwia przenikanie 
zanieczyszczeń do wód gruntowych i powierzchniowych. Efekty tych zanieczyszczeń objawiają się przede 
wszystkim spadkiem jakości wody pitnej oraz postępującą eutrofizacją śródpolnych zbiorników wodnych, 
cieków i jezior, 

− zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych. Zasoby wodne gminy ubożeją m.in. na skutek 
intensywnego użytkowania gospodarczego. Zanieczyszczone wody powierzchniowe odgrywają istotną rolę 
w zasilaniu wód podziemnych, a istniejące warunki litologiczne stwarzają możliwości infiltracji skażeń 
z gleby, a pośrednio także z atmosfery w ich głąb. Wszystkie te czynniki sprawiają, że stosunki wodne na 
analizowanym obszarze uległy istotnym zmianom nie tylko ilościowym, ale przede wszystkim jakościowym, 

− przekroczenie norm jakości powietrza atmosferycznego, wymagające prowadzenia działań na rzecz 
utrzymania jakości lub poprawy warunków aerosanitarnych. 
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8. 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 OPRACOWANIA PLANU 

 
W toku prac nad prognozą przeprowadzono analizy dotyczące problematyki ochrony środowiska 

z uwzględnieniem w szczególności: ochrony przyrody, powietrza atmosferycznego, ochrony jakości wód 
powierzchniowych i podziemnych, ochrony przed hałasem, które mogą mieć związek z obszarem objętym miejscowym 
planem. 

Projekt planu miejscowego uwzględnia cele ochrony środowiska zawarte w dokumentach opracowanych na 
poziomach międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym. 

Najbardziej istotne z punktu widzenia projektu planu miejscowego cele ochrony środowiska określone 
w dokumentach wyższych szczebli zestawiono w poniższej tabeli. Pozostałe cele i problemy zawarte w niniejszych 
dokumentach nie dotyczą bezpośrednio obszaru opracowania lub ich problematyka nie jest regulowana zapisami planu 
miejscowego. 

Polska jest stroną wielu konwencji oraz umów międzynarodowych w zakresie ochrony środowiska. Z ratyfikacji 
konwencji oraz umów wielostronnych lub też przystąpienia do nich wynikają zobowiązania do podejmowania działań na 
rzecz realizacji ich postanowień, mające wpływ na politykę państwa w dziedzinie ochrony środowiska oraz pośrednio na 
kierunki rozwoju gospodarczego kraju. Ich wagę podkreśla fakt nadrzędności prawa międzynarodowego względem 
aktów prawa wewnętrznego. 

Na szczeblu krajowym cele ochrony środowiska ustanawiają strategiczne dokumenty rządowe. Konstytucja 
Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r. zawiera zapis mówiący o zrównoważonym rozwoju jako zasadzie, którą winno się 
kierować Państwo. Zgodne z Konstytucją, ustawy Prawo ochrony środowiska [18] oraz ustawy jej pokrewne zobowiązują 
do kierowania się zasadą zrównoważonego rozwoju na różnych etapach działań: planistycznych, realizacyjnych 
i zarządzania. 

Wszystkie wymienione cele ochrony środowiska zostały uwzględnione zarówno podczas oceny stanu środowiska, 
wpływu przewidywanego oddziaływania ustaleń projektu planu miejscowego na środowisko jak i formułowaniu 
rozwiązań eliminujących lub ograniczających negatywne oddziaływania na środowisko. 

 
Tab. 8.1. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym 

Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu 
międzynarodowym 

Sposób uwzględnienia w projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona 
w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r. 
ochrona różnorodności biologicznej, zrównoważone 
użytkowanie jej elementów oraz uczciwy i sprawiedliwy 
podział korzyści wynikających z wykorzystywania 
zasobów genetycznych, w tym przez odpowiedni dostęp 
do zasobów genetycznych i odpowiedni transfer 
właściwych technologii, z uwzględnieniem wszystkich 
praw do tych zasobów i technologii, a także odpowiednie 
finansowanie 

Wprowadzenie minimalnego udziału procentowego 
powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do 
powierzchni działki: 
− 50-60% na terenach MN 
− 50-80% na terenach RM 
− 40% na terenie U 
− 60% na terenach UT, ZD 
− 70% na terenach ZP, ZC 

Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie 
zmian klimatu, sporządzona w Nowym Jorku dnia 
9 maja 1992 r. 
ustabilizowanie koncentracji gazów cieplarnianych 
w atmosferze na poziomie, który zapobiegłby 
niebezpiecznej, antropogenicznej ingerencji w system 
klimatyczny 

Wprowadzenie zasad w zakresie ochrony powietrza 
atmosferycznego: 
− stosowanie ograniczeń lub zakazów w zakresie 

eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie 
paliw dla celów grzewczych zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 

Europejska konwencja krajobrazowa sporządzona we 
Florencji dnia 20 października 2000 r. 
promowanie ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu 
oraz organizowanie współpracy europejskiej w tym 
zakresie, opartej na wymianie doświadczeń, specjalistów 
i tworzeniu dobrej praktyki krajobrazowej  
 
 

Wprowadzenie zasad ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu: 
− w zakresie ochrony zabytków: nakaz ochrony 

obszaru zabytkowego wpisanego do rejestru 
zabytków – zespołu dworsko-parkowego 
z dziedzińcem folwarcznym; 

− nakaz ochrony obszarów zabytkowych ujętych 
w gminnej ewidencji zabytków: zespołu 
folwarcznego, cmentarzy ewangelickich, 
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− strefę ochrony konserwatorskiej zespołu dworsko-
parkowego z dziedzińcem dworskim i dziedzińcem 
folwarcznym, zgodnie z rysunkiem planu, w której 
obowiązuje: nakaz zachowania i konserwacji 
historycznego układu przestrzennego, nakaz 
zachowania wszystkich elementów historycznego 
układu, w tym skali i formy architektonicznej 
obiektów zabytkowych, obiektów małej architektury 
i nawierzchni; 

− strefę ochrony konserwatorskiej cmentarzy 
ewangelickich, zgodnie z rysunkiem planu, w której 
obowiązuje: nakaz zachowania, konserwacji 
i rewaloryzacji elementów zagospodarowania 
cmentarzy, zakaz lokalizacji nowej zabudowy; 

− strefę „WIII” ograniczonej ochrony archeologiczno-
konserwatorskiej, zgodnie z rysunkiem planu, 
w której obowiązuje: nakaz współdziałania 
w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych 
związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim 
organem ds. ochrony zabytków, w tym 
powiadamiania o zamiarze podjęcia prac ziemnych, 
nakaz przeprowadzenia archeologicznych badań 
ratunkowych na terenie objętym realizacją prac 
ziemnych na zasadach określonych przepisami 
odrębnymi. 

Polityka Ekologiczna Państwa 2030 – strategia rozwoju 
w obszarze środowiska i gospodarki wodnej 
− Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa 

ekologicznego, zrównoważone gospodarowanie 
zasobami środowiska, łagodzenie zmian klimatu 
i adaptacja do nich oraz zarządzanie ryzykiem klęsk 
żywiołowych 

Wprowadzenie zasad w zakresie ochrony gruntów i wód: 
− nakaz wykonania zabezpieczenia przed 

przenikaniem ścieków i innych zanieczyszczeń do 
gruntu i wód zgodnie z przepisami odrębnymi, 

− nakaz przebudowy urządzeń melioracji wodnych 
w trakcie prowadzenia prac związanych 
z zagospodarowaniem terenów; 

Wprowadzenie zasad w zakresie zaopatrzenia w wodę: 
− zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projektowanej 

sieci wodociągowej, 
− nakaz zapewnienia wody dla celów 

przeciwpożarowych; 
Wprowadzenie zasad w zakresie odprowadzenia 
ścieków: 
− docelowe odprowadzanie ścieków do kanalizacji 

sanitarnej zgodnie z przepisami odrębnymi, 
− do czasu budowy kanalizacji sanitarnej dopuszczenie 

stosowania szczelnych zbiorników bezodpływowych 
zgodnie z przepisami odrębnymi, 

− dopuszczenie lokalizacji lokalnych przepompowni 
ścieków z zapewnieniem dostępu do dróg 
publicznych. 

Wprowadzenie zasad w zakresie odprowadzenia wód 
opadowych i roztopowych: 
− zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych 

na własnym terenie lub ich odprowadzanie do 
kanalizacji deszczowej, dołów chłonnych lub do 
zbiorników retencyjnych zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 

Wprowadzenie zasad w zakresie gospodarowania 
odpadami: 
− nakaz gromadzenia i zagospodarowania odpadów 

zgodnie z regulaminem utrzymania czystości 
i porządku w gminie oraz przepisami odrębnymi. 
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Wprowadzenie zasad w zakresie ochrony przed hałasem:  
− nakaz zachowania dopuszczalnych poziomów 

hałasu określonych w przepisach odrębnych na 
terenach oznaczonych symbolami: MN jak dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
RM jak dla terenów zabudowy zagrodowej. 

 
 

9. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE SKUTKÓW REALIZACJI USTALEŃ MIEJSCOWEGO 
PLANU NA ŚRODOWISKO 

 
9.1. OCENA WPŁYWU PROPONOWANYCH ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU NA OBSZARY CENNE 

PRZYRODNICZO OBJĘTE OCHRONĄ PRAWNĄ W TYM CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU 
NATURA 2000 ORAZ NA INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU 
Obszar objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego 

Załom, Gmina Człopa położony jest w granicach obszarów chronionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
[24]. Południowa i zachodnia część obszaru wchodzi w skład otuliny Drawieńskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 
2000 „Uroczyska Puszczy Drawskiej” PLH320046, natomiast całość obszaru położona jest w granicach obszaru 
chronionego krajobrazu „Puszcza nad Drawą” i obszaru Natura 2000 „Lasy Puszczy nad Drawą” PLB320016. 
Ustanowiono też dwa obiekty stanowiące pomniki przyrody. 

 
Drawieński Park Narodowy 

Drawieński Park Narodowy ostał utworzony 1 maja 1990 r., jego powierzchnia wynosi 11.535,66 ha. Obejmuje on 
najbardziej malowniczy fragment Równiny Drawskiej, dużego obszaru sandrowego na Pojezierzu Pomorskim, zajętego 
przez zwarty kompleks leśny Puszczy Drawskiej, zwanej też Puszczą nad Drawą. Park narodowy, o charakterystycznym 
kształcie zbliżonym do litery V obejmuje dolinę rzeki Drawy i jej dopływu – Płocicznej oraz fragmenty Puszczy wraz ze 
śródleśnymi łąkami, torfowiskami i jeziorami.  

Celem ochrony przyrody Drawieńskiego Parku Narodowego jest zachowanie unikatowego w skali Pomorza 
obszaru o niewielkiej presji antropogenicznej, wraz ze strukturami geologicznymi, geomorfologicznymi, hydrologicznymi 
i glebowymi oraz różnorodnością biologiczną ekosystemów leśnych, nieleśnych lądowych i wodnych, kształtowanego 
i unaturalnianego głównie przez spontaniczne procesy przyrodnicze, zapewnienie możliwie niezakłóconego przebiegu 
procesów ekologicznych typowych dla ekosystemów wodnych, torfowiskowych i leśnych typowych dla 
młodoglacjalnego krajobrazu sandrowego Pomorza, przywrócenie do stanu zbliżonego do naturalnego tych elementów 
przyrody, które zostały zniekształcone i zdegradowane przez człowieka, w sposób maksymalnie wykorzystujący procesy 
ich samorzutnego unaturalniania się, umożliwienie stopniowego ograniczania ingerencji w ekosystemy naturalne Parku 
w przyszłości, za wyjątkiem utrzymywania elementów półnaturalnych i kulturowych, zachowanie specyficznego dla 
Puszczy Drawskiej krajobrazu, w tym mozaiki starodrzewi leśnych o cechach naturalności i wodnych wnętrz 
krajobrazowych, a także zachowanie przestrzeni otwartych ekosystemów półnaturalnych i ich różnorodności biologicznej 
oraz zachowanie elementów dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, spowolnienie, a lokalnie odwrócenie procesu 
synantropizacji przyrody tj. lokalne zahamowanie i odwrócenie powszechnych gdzie indziej procesów przekształcania 
przyrody przez człowieka, zachowanie przyrody Parku jako przedmiotu badań naukowych, w szczególności badań 
w zakresie funkcjonowania i unaturalniania się ekosystemów leśnych, wodnych i torfowiskowych w warunkach 
maksymalnie ograniczonej antropopresji na te ekosystemy, dostarczenie modelowego przykładu ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego Puszczy Drawskiej, zachowanie walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych 
Parku jako podstawy do udostępnienia Parku, służącego umożliwieniu – w zakresie nieoddziałującym negatywnie na 
przyrodę - bezpośredniego doświadczenia, poznania i zrozumienia wartości przyrodniczych Parku, w tym bogactwa jego 
przyrody oraz procesów ją kształtujących, zachowanie walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych Parku 
jako podstawy do prowadzenia działań w zakresie edukacji przyrodniczej, służącej w szczególności: budowie postaw 
społecznych sprzyjających ochronie Parku, w tym dostrzeżeniu, zrozumieniu, docenieniu i poszanowaniu elementów 
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na terenie Parku, wyrażanych w szczególności akceptacją ograniczeń 
niezbędnych dla ich ochrony, budowie postaw społecznych doceniających wartość naturalnych krajobrazów i procesów 
oraz różnorodności biologicznej, budowie świadomości własnego oddziaływania na przyrodę i stwarzanych przez to 
zagrożeń dla jej stanu oraz ograniczaniu negatywnego wpływu udostępnienia Parku na jego przyrodę, w tym budowie 
akceptacji społecznej dla niezbędnych ograniczeń. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1996 r. w sprawie Drawieńskiego Parku 
Narodowego wokół parku utworzono strefę ochronną, zwaną otuliną. 

Ocenę wpływu proponowanych rozwiązań zawartych w projekcie planu miejscowego należy odnieść do celów 
ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego, które sprowadza się do zachowania różnorodności biologicznej zasobów, 
tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów 
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i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub 
siedlisk grzybów. 

Do inwestycji zapisanych w ustaleniach projektu planu miejscowego, których realizacja mogłaby spowodować 
największy wpływ na cele ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego, zaliczyć należy rozwój nowych terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów zabudowy zagrodowej. 

W odniesieniu do walorów przyrodniczych wskazać należy, że najbardziej wartościowe ekosystemy w granicach 
planu miejscowego położone są w obrębie kompleksów leśnych i strefy brzegowej jeziora Załom, a więc poza terenami 
przeznaczonymi pod nową zabudowę. Zgodnie z „Waloryzacją Przyrodniczą Województwa Zachodniopomorskiego” 
[17] w zasięgu terenów inwestycyjnych nie zinwentaryzowano chronionych siedlisk przyrodniczych, ani też chronionych 
gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Oddziaływania ustaleń planu miejscowego wiązać się będą z zajęciem części 
terenów dotychczas niezagospodarowanych, wyznaczonych w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Człopa, położonych w sąsiedztwie istniejącej zabudowy. Skutkiem 
realizacji nowych inwestycji będzie umniejszenie powierzchni biologicznie czynnej w obrębie gruntów rolnych, likwidacja 
pokrywy glebowej, niewielkie przekształcenia powierzchni ziemi w zakresie ograniczonym do gruntów zajętych przez 
nowe obiekty. W okresie funkcjonowania obiektów do negatywnych oddziaływań zaliczyć należy wzrost poziomu 
hałasu. Nowa zabudowa może spowodować wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzących ze spalania paliw 
wykorzystywanych do ogrzewania budynków, a także stanowić może potencjalne źródło zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych i podziemnych, jeżeli jej eksploatacja prowadzona będzie niezgodnie z ustaleniami planu. 
Oddziaływania te mogą stanowić źródło niekorzystnych wpływów na środowisko, jednakże skala i intensywność 
zainwestowania nie jest i nie będzie na tyle znacząca, aby mogła zagrozić celom ochrony Drawieńskiego Parku 
Narodowego. 

W projekcie planu miejscowego zawarto szereg rozwiązań eliminujących, ograniczających lub kompensujących 
potencjalne negatywne oddziaływania planowanej zabudowy. Ustalono zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących 
zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych, z wyjątkiem 
inwestycji celu publicznego. W zakresie ochrony gruntów i wód ustalono nakaz wykonania zabezpieczenia przed 
przenikaniem ścieków i innych zanieczyszczeń do gruntu i wód zgodnie z przepisami odrębnymi oraz nakaz 
przebudowy urządzeń melioracji wodnych w trakcie prowadzenia prac związanych z zagospodarowaniem terenów. 
W celu ochrony powietrza atmosferycznego wprowadzono stosowanie ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których następuje spalanie paliw dla celów grzewczych zgodnie z przepisami odrębnymi. Korzystne skutki 
dla środowiska przyniesie realizacja wodociągów i kanalizacji sanitarnej. Ustalono docelowe odprowadzanie ścieków do 
kanalizacji sanitarnej zgodnie z przepisami odrębnymi. Zgodnie z ustaleniami planu wprowadzono zagospodarowanie 
wód opadowych i roztopowych na własnym terenie lub ich odprowadzanie do kanalizacji deszczowej, dołów chłonnych 
lub do zbiorników retencyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi. Działania te, ukierunkowane na przeciwdziałanie 
zanieczyszczeniu wód, gleb i powietrza zabezpieczą tereny sąsiednie przed niekorzystnymi oddziaływaniami terenów 
planowanej zabudowy na walory przyrodnicze obszaru. 

Ustalenia planu miejscowego gwarantują zachowanie walorów przyrodniczych w warunkach zrównoważonego 
rozwoju. Oddziaływania na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego szerzej przeanalizowano w następnych 
rozdziałach niniejszej prognozy. Przeprowadzone oceny należy zatem odnosić także do celów ochrony Drawieńskiego 
Parku Narodowego. Generalnie oddziaływanie nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę na walory przyrodnicze 
obszaru będzie miało charakter lokalny (niewielka skala), i pośredni (zajęcie terenu pod nowe inwestycje w granicach 
otuliny, potencjalne zanieczyszczenia wód i powietrza), krótkoterminowy (w fazie realizacji) i stały (w fazie eksploatacji), 
przy czym zostaną one znacznie ograniczone dzięki wprowadzeniu omówionych ustaleń planu miejscowego. 

Na skutek realizacji dokumentu budowa nowych obiektów częściowo zmieni dotychczasowy charakter 
krajobrazu. Tereny inwestycyjne zostały jednak ograniczone do przeznaczonych pod zainwestowanie w obowiązującym 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Człopa. Oddziaływania wizualne 
będą uzależnione od formy architektonicznej i intensywności przyszłego zagospodarowania. Z czasem wprowadzona 
zieleń przydomowa przesłoni widok nowej zabudowy. Ustalenia planu miejscowego określają przeznaczenie oraz 
parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Ustalenia te mają na celu zachowanie 
ładu przestrzennego, a tym samym zachowanie walorów krajobrazowych w warunkach zrównoważonego rozwoju. Tym 
samym oddziaływanie nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę na krajobraz będzie miało charakter lokalny 
(niewielka skala zmian), pośredni (nowe elementy krajobrazu w zasięgu otuliny), krótkoterminowy (w fazie realizacji) 
i stały (w fazie eksploatacji). 

Poniżej przedstawiono zgodność ustaleń projektu planu miejscowego z ustaleniami do studiów uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów 
zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, dotyczącymi 
eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych na obszarze parku oraz wskazania niezbędne do 
utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt dla, 
których ochrony wyznaczono obszary Natura 2000 lasy Puszczy Nad Drawą PLB320016 i Uroczyska Puszczy Drawskiej 
PLH320046, określone w projekcie Planu ochrony dla Drawieńskiego Parku Narodowego [16]: 
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1. W zakresie ochrony powiązań ekologicznych: 
a) zachowanie ciągłości kompleksów leśnych w kierunku północnym, wschodnim i południowo-

wschodnim, zachodnim, w tym uwzględnienie potrzeby zachowania drożności korytarzy 
ekologicznych dla zwierząt lądowych w przypadku lokalizacji inwestycji mogących stanowić barierę 
ekologiczną – w projekcie planu miejscowego zachowano wszystkie tereny leśne oraz większość 
terenów rolniczych; ze względu na położenie obszaru w obrębie enklawy nie przewiduje się 
negatywnych oddziaływań na zachowanie drożności korytarzy ekologicznych, 

b) zachowanie otuliny Parku jako terenu wolnego od elektrowni wiatrowych – w projekcie planu 
miejscowego nie wyznaczono terenów dla lokalizacji elektrowni wiatrowych, 

c) odtworzenie i zachowanie ciągłości ekologicznej rzek dla ryb dwuśrodowiskowych: Drawy, Noteci, 
Warty i Odry na terenie Parku i w biegu rzek poniżej niego – w projekcie planu miejscowego nie 
wyznaczono nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę w bezpośrednim sąsiedztwie cieków 
i zbiorników wodnych, 

d) odtworzenie i zachowanie ciągłości ekologicznej rzek Słopicy powyżej Parku do jeziora 
Dominikowskiego oraz Korytnicy powyżej Parku do jeziora Nowa Korytnica, jako potencjalnych miejsc 
tarliskowych ryb żyjących na obszarze Parku – obszar objęty projektem planu miejscowego nie 
obejmuje ww. rzek, 

e) wykluczenie wielkopowierzchniowego ogradzania terenów, tworzącego lokalne bariery ekologiczne – 
regulacja zagadnień dotyczących ogrodzeń wykracza poza zakres ustaleń planu miejscowego, 

f) utworzenie lokalnej sieci ekologicznej Puszczy Drawskiej złożonej z form ochrony przyrody, 
w szczególności rezerwatów przyrody, użytków ekologicznych i innych w razie potrzeby, 
zapewniających możliwość rozprzestrzeniania się roślin, grzybów i zwierząt o wysokich wymaganiach 
względem jakości środowiska przyrodniczego – w projekcie planu miejscowego uwzględniono 
wszystkie ustanowione formy ochrony przyrody. 

2. W zakresie planowania przestrzennego – wskazanie obszarów miejscowości Głusko i Zatom, jako 
wymagających sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących całość 
tych miejscowości, uwzględniających, w szczególności ochronę przyrody, ochronę zabytkowego układu 
ruralistycznego oraz ochronę tradycyjnych lokalnych cech architektury, w tym elementów, o których mowa 
w pkt 5b – obszar objęty projektem planu miejscowego nie obejmuje ww. miejscowości. 

3. W zakresie stosunków wodnych i gospodarowania wodami: 
a) utrzymanie naturalnego charakteru strefy brzegowej wód w otulinie Parku, jako zabezpieczenia przed 

dopływem do Parku zanieczyszczeń – w projekcie planu miejscowego nie wyznaczono nowych 
terenów przeznaczonych pod zabudowę w bezpośrednim sąsiedztwie cieków i zbiorników wodnych, 

b) wykluczenie poborów wód podziemnych mogących wpłynąć negatywnie na przyrodę Parku, w tym na 
stan ekosystemów zasilanych wodami podziemnymi. – w projekcie planu miejscowego ustalono 
zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej. 

4. W zakresie gospodarki rolnej i leśnej: 
a) utrzymanie obecnej granicy polno-leśnej w otulinie Parku – w projekcie planu miejscowego zachowano 

istniejące granice polno-leśne, 
b) niewprowadzanie, w gospodarce leśnej ani rolnej, gatunków roślin mogących zagrozić przyrodzie 

Parku – przedmiotowe zagadnienie wykracza poza zakres regulacji planu miejscowego, 
c) niestosowanie, w otulinie Parku, dawek nawożeniowych przekraczających 60 kg N/ha – przedmiotowe 

zagadnienie wykracza poza zakres regulacji planu miejscowego 
d) nielokalizowanie, w promieniu 50 km od granic parku, ferm norek – przedmiotowe zagadnienie 

wykracza poza zakres regulacji planu miejscowego, 
e) zapewnienie ochrony wód przed dopływem biogenów, w tym poprzez stosowanie stref buforowych 

przy brzegach wód i rowów – w projekcie planu miejscowego nie wyznaczono nowych terenów 
przeznaczonych pod zabudowę w bezpośrednim sąsiedztwie cieków i rowów. 

5. W zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami: 
a) uwzględnienie ochrony zabytków na obszarze Parku, w szczególności: 

− układu ruralistycznego osady Ostrowite i czterech zagród składających się na tę osadę – obszar 
objęty projektem planu miejscowego nie obejmuje ww. miejscowości, 

− osady Głusko w granicach dawnego kompleksu dworsko-parkowo-folwarcznego, wraz 
z kościołem, budynkiem folwarcznym (czworak), zagrodami nr 1, 2, 3, 22, 23 oraz Głusko-
Rybakówka), dawną kostnicą, kuźnią, trafostacją, pozostałościami wodociągu wiejskiego, 
pomnikiem poległych w I wojnie światowej; w tym uwzględnienie konieczności ochrony w/w 
obiektów, utrzymania i konserwacji historycznego układu i gabarytu dróg, utrzymania 
i kontynuacji historycznej linii zabudowy wzdłuż drogi Drawno-Stare Osieczno, niedopuszczenia 
do powstania drugiej linii zabudowy na tyłach istniejących posesji, utrzymania i kontynuacji 
rozplanowania zabudowy w obrębie działek we wsi - dwubudynkowe z budynkiem mieszkalnym 
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usytuowanym kalenicowo, ochrony przed zabudową enklaw krajobrazu otwartego, utrzymania 
tradycyjnych cech architektury lokalnej – obszar objęty projektem planu miejscowego nie obejmuje 
ww. miejscowości, 

− parku w Głusku – obszar objęty projektem planu miejscowego nie obejmuje ww. miejscowości, 
− elektrowni wodnej Kamienna – obszar objęty projektem planu miejscowego nie obejmuje ww. 

miejscowości, 
− wsi Zatom w granicach historycznego zainwestowania, wraz z zagrodami 1, 2, 4, 6, 15, 17, 18, 19, 

22, 38, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, budynkami gospodarczymi na posesjach 4, 15, 22, 54, dawną 
szkołą (nr 36), dawną remizą, trafostacją, miejscem dawnej lokalizacji pomnika poległych 
w I wojnie światowej; w tym uwzględnienie konieczności ochrony w/w obiektów, utrzymania 
i konserwacji historycznego przebiegu drogi z zachowaniem jej przebiegu, przekroju, linii 
rozgraniczających; kontynuacji historycznej linii zabudowy z uwzględnieniem pierwotnego 
owalnicowego układu przestrzennego wsi (zabudowa odsunięta w głąb parceli w centralnej części 
układu przestrzennego) i kalenicowego układu budynków mieszkalnych, lokalizowanych z frontu; 
kontynuacji organizacji zabudowy w ramach zagród (trzy i czterobudynkowe w centralnej części 
wsi, dwubudynkowe na obrzeżach), z zamknięciem podwórza budynkiem równoległym do 
mieszkalnego; rewaloryzacji układu przestrzennego poprzez możliwość wypełnienia pustek po 
rozebranych i nieodtworzonych budynkach mieszkalnych; uczytelnienia dawnego owalnicowego 
układu przestrzennego wsi na trójkątnej działce przed posesjami o nr 13, 14 i 15, w szczególności 
poprzez zmianę przebiegu ogrodzeń na zgodny z granicami działek, kontynuacji tradycyjnej 
szerokości frontu parceli budowlanej w podziałach własnościowych, zachowanie i kontynuacja 
tradycji przedogródków, nielokalizowania nowej zabudowy wzdłuż dawnych dróg polnych na 
tyłach historycznych zagród, ochrony przed zabudową enklaw krajobrazu otwartego oraz 
niedopuszczenie do ich zalesienia lub zarośnięcia, utrzymania tradycyjnych cech architektury 
lokalnej – obszar objęty projektem planu miejscowego nie obejmuje ww. miejscowości, 

− zabytkowych zagród leśniczówek w Rogoźnicy, Zaciszu, Żeleźnicy, Międzyborze, Mostnikach, 
w tym zachowania tradycyjnych cech architektury lokalnej – obszar objęty projektem 
planu miejscowego nie obejmuje ww. miejscowości, 

− budynku przy ul. Kolejowej 20 w Drawnie, przewidywanego do adaptacji na cele edukacyjne lub 
muzealne Parku, w tym zachowania cech jego tradycyjnej architektury – obszar objęty projektem 
planu miejscowego nie obejmuje ww. miejscowości, 

− założenia dworsko-parkowego w Barnimiu wraz z pozostałościami dworu; z uwzględnieniem 
potrzeby jego rewaloryzacji – obszar objęty projektem planu miejscowego nie obejmuje ww. 
miejscowości, 

− brukowych nawierzchni dróg, w szczególności Głusko-Podszkle, Osieczno-Moczele-granica Parku, 
dojazd do miejsca biwakowania Pstrąg, dojazd do Świętej Hali oraz droga w kierunku Radachowa, 
a także kamiennych słupów przydrożnych i drogowskazowych – w projekcie planu miejscowego 
ustalono nakaz zachowania, konserwacji i rewaloryzacji elementów rozplanowania i przekroju ulic 
wraz z ich historycznymi nawierzchniami, 

− mostów o walorach zabytkowych: kolejowego na Drawie k. Drawnika, drogowego w Barnimiu, 
drogowego w Moczelach, drogowego na Kanale Głuchym w ciągu drogi do Ostrowitego, 
drogowego niskowodnego na Drawie w Głusku – obszar objęty projektem planu miejscowego nie 
obejmuje ww. miejscowości, 

− alei przydrożnych w Głusku, Ostrowitem i Zatomiu, z uwzględnieniem potrzeby uzupełnienia 
powstających w nich luk – obszar objęty projektem planu miejscowego nie obejmuje ww. 
miejscowości, 

− systemu Kanału Sicieńskiego, Kanału Głuchego i kompleksu stawów Rybakówka, jako zabytku 
hydrotechniki – obszar objęty projektem planu miejscowego nie obejmuje ww. obiektów, 

− pozostałości umocnień Wału Pomorskiego jako zabytków techniki fortyfikacyjnej – obszar objęty 
projektem planu miejscowego nie obejmuje ww. obiektów, 

b) uwzględnienie zachowania i kontynuacji lokalnych cech tradycyjnej architektury w Parku, oraz 
wskazanie zachowania i kontynuacji tych cech jako pożądanego kierunku w otulinie Parku, w tym: 
− ceglanego lica ścian lub konstrukcji ryglowej ścian, podmurówek kamiennych, dachów 

dwuspadowych pokrytych dachówką ceramiczną, okien o kształcie pionowego prostokąta 
z podziałami, ganków drewnianych – w projekcie planu ustalono nakaz dostosowania 
nowoprojektowanej zabudowy w zakresie skali, bryły i formy architektonicznej, w tym wysokości, 
proporcji wymiarów rzutów, pokrycia i kształtu dachów i ich układu w stosunku do drogi do 
sąsiedniej istniejącej zabudowy objętej ochroną, 

− usytuowania budynków na działce: budynek mieszkalny usytuowany kalenicowo zgodnie 
z historyczną linią zabudowy, pozostałe budynki w układzie czworobocznym z tyłu, przedogródki 
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z frontu, ogrodzenia, bramy, furtki drewniane sztachetowe – w projekcie planu ustalono nakaz 
dostosowania nowoprojektowanej zabudowy w zakresie skali, bryły i formy architektonicznej, 
w tym wysokości, proporcji wymiarów rzutów, pokrycia i kształtu dachów i ich układu 
w stosunku do drogi do sąsiedniej istniejącej zabudowy objętej ochroną, 

− tradycyjnych nasadzeń w obrębie przedogródków, lokalne odmiany sadowniczo-ogrodnicze 
w ogrodach – przedmiotowe zagadnienie wykracza poza zakres regulacji planu miejscowego, 

− utwardzenia wjazdów, chodników na działce – kamienne bruki – przedmiotowe zagadnienie 
wykracza poza zakres regulacji planu miejscowego, 

− profilu ulic – jezdnia utwardzona (najlepiej kamienną kostką brukową), pobocze ziemne, między 
jezdnią i poboczem odwodnienie umocnione drobnym/małym kamieniem polnym – w projekcie 
planu miejscowego ustalono nakaz zachowania, konserwacji i rewaloryzacji elementów 
rozplanowania i przekroju ulic wraz z ich historycznymi nawierzchniami, 

− formy architektonicznej budynków mieszkalnych: parterowe o wysokości do okapu dachu 
zbliżonej do budynków historycznych, dach stromy, symetryczny o kącie nachylenia połaci 45°, 
kryty dachówką ceramiczną, możliwe stosowanie naczółków, niewielkich lukarn typu „wole oko” 
i deskowania szczytów; murowane z elewacjami z cegły klinkierowej lub o konstrukcji 
szkieletowej drewnianej z wypełnieniem cegłą (lico klinkierowe lub otynkowane) lub tynkowane 
z detalem (obramowania okien i drzwi) z klinkieru, kamienna podmurówka; okna stojące, stolarka 
z krzyżowym podziałem z zaleceniem dalszych drobniejszych podziałów (bez stosowania okien 
o asymetrycznym podziale); nadproża okienne i drzwiowe płaskie lub spłaszczone łuki; możliwe 
drewniane ganki, kamienne lub murowane schodki przed drzwiami wejściowymi; zalecane 
drewniane okiennice – w projekcie planu ustalono nakaz dostosowania nowoprojektowanej 
zabudowy w zakresie skali, bryły i formy architektonicznej, w tym wysokości, proporcji 
wymiarów rzutów, pokrycia i kształtu dachów i ich układu w stosunku do drogi do sąsiedniej 
istniejącej zabudowy objętej ochroną, geometrię głównych połaci dachowych (dachy strome dwu- 
lub wielospadowe o nachyleniu do 60°) i pokrycie dachów stromych (dachówka, materiały 
imitujące dachówkę w kolorach od brunatnego, poprzez ceglany do czerwonego), zgodnie 
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
i Gminy Człopa, 

− forma architektoniczna pozostałych budynków w obrębie działki: parterowe o wysokości nie 
większej niż do kalenicy dachu budynku mieszkalnego na danej działce; dachy strome o kącie 
nachylenia połaci 45° kryte dachówką ceramiczną; murowane z elewacjami z cegły klinkierowej 
lub tynkowane, także o konstrukcji szkieletowej drewnianej z wypełnieniem cegłą (lico 
klinkierowe lub otynkowane; deskowanie szczytów i pasa pod okapem dachu – w projekcie planu 
ustalono nakaz dostosowania nowoprojektowanej zabudowy w zakresie skali, bryły i formy 
architektonicznej, w tym wysokości, proporcji wymiarów rzutów, pokrycia i kształtu dachów i ich 
układu w stosunku do drogi do sąsiedniej istniejącej zabudowy objętej ochroną, geometrię 
głównych połaci dachowych (dachy strome dwu- lub wielospadowe o nachyleniu do 60°) 
i pokrycie dachów stromych (dachówka, materiały imitujące dachówkę w kolorach od brunatnego, 
poprzez ceglany do czerwonego), zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Człopa. 

c) uwzględnienie ochrony zabytków w otulinie Parku, stanowiących element środowiska kulturowego 
Parku – w projekcie planu ustalono nakaz ochrony obszaru zabytkowego wpisanego do rejestru 
zabytków – zespołu dworsko-parkowego z dziedzińcem folwarcznym oraz nakaz ochrony obszarów 
zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków: zespołu folwarcznego, cmentarzy ewangelickich. 

6. Wskazania w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz niezbędnych ograniczeń 
w ich użytkowaniu: 

a) skablowanie lub likwidacja napowietrznych linii energetycznych na terenie Parku – przedmiotowe 
zagadnienie wykracza poza zakres regulacji planu miejscowego, 

b) wyznaczenie obszarów rozwoju miejscowości, na których przewiduje się kontynuację zabudowy 
i uzupełnienia istniejącej zabudowy, obejmujących wszystkie funkcje konieczne do prawidłowego 
rozwoju wsi, w tym funkcje publiczne, cenne kulturowo oraz uwzględniających lokalne korytarze 
ekologiczne, zaproponowanych w części II załącznika – w projekcie planu miejscowego ustalono 
przeznaczenia terenów zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Człopa, określając tereny przeznaczone pod zabudowę oraz tereny 
wyłączone z zabudowy według dotychczasowych przesądzeń planistycznych (zachowano planowane 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w południowo-zachodniej części miejscowości i tereny 
zabudowy zagrodowej w północnej części miejscowości), 

c) wykluczenie lokalizacji zabudowy w Parku i otulinie, poza obszarami rozwoju miejscowości o których 
mowa w pkt a, w tym lokalizowania nowej zabudowy na terenach leśnych i rolnych – w projekcie planu 
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miejscowego ustalono przeznaczenia terenów zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Człopa, określając tereny przeznaczone 
pod zabudowę oraz tereny wyłączone z zabudowy według dotychczasowych przesądzeń 
planistycznych (zachowano planowane tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
w południowo-zachodniej części miejscowości i tereny zabudowy zagrodowej w północnej części 
miejscowości), 

d) likwidacje zabudowy – funkcji kolizyjnych krajobrazowo: 
− fragment terenów w obowiązującym „Planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego 

terenów działek 159 i 156/3 przeznaczonych na zieleń urządzoną, tereny sportowe, ujęcie wody 
i zabudowę letniskową” (uchwała nr XIX/112/96 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 24 maja 1996 r.) 
w miejscowości Dominikowo – obszar objęty projektem planu miejscowego nie obejmuje ww. 
miejscowości, 

− część zabudowy fermy tuczu trzody chlewnej w Chomętowie – obszar objęty projektem planu 
miejscowego nie obejmuje ww. miejscowości, 

− prywatne miejsce namiotowe i campingowe na wysokości Mostnik – Przesieki / Nowe Osieczno 
(przeniesienie funkcji na teren sąsiedni) – obszar objęty projektem planu miejscowego nie obejmuje 
ww. miejscowości, 

e) utrzymanie drogi Stare Osieczno-Bogdanka w charakterze drogi lokalnej, nieprowadzącej ruchu 
tranzytowego – obszar objęty projektem planu miejscowego nie obejmuje ww. miejscowości, 

f) ograniczanie stosowania oświetlenia w Parku, a w otulinie Parku stosowanie oświetlenia 
ograniczającego rozpraszanie światła – przedmiotowe zagadnienie wykracza poza zakres regulacji 
planu miejscowego. 

7. W zakresie ochrony wód i gleb: 
a) dążenie do wyposażenia wszystkich jednostek osadniczych w Parku i otulinie w infrastrukturę ochrony 

środowiska, a w szczególności w lokalne lub zbiorcze sieci kanalizacji sanitarnej, w lokalne systemy 
podczyszczania wód opadowych zbieranych z terenów komunikacyjnych i przemysłowych (dróg, 
parkingów, obiektów turystycznych i innych nawierzchni utwardzonych), z możliwością stosowania 
zbierania ścieków w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, lecz z wykluczeniem stosowania 
oczyszczalni przydomowych – w projekcie planu miejscowego ustalono docelowe odprowadzenie 
ścieków do kanalizacji sanitarnej zgodnie z przepisami odrębnymi, do czasu budowy kanalizacji 
sanitarnej dopuszczenie stosowania szczelnych zbiorników bezodpływowych zgodnie z przepisami 
odrębnymi, zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie lub ich 
odprowadzanie do kanalizacji deszczowej, dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych zgodnie 
z przepisami odrębnymi oraz nakaz wykonania zabezpieczenia przed przenikaniem ścieków i innych 
zanieczyszczeń do gruntu i wód zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) stosowanie, w utrzymywaniu wód w otulinie Parku, dobrych praktyk, ograniczających zamulenie wód, 
podtrzymujących zdolność samooczyszczania przez utrzymanie zróżnicowania hydromorfologicznego; 
utrzymujących naturalną roślinność w wodach i na ich brzegach, w tym zadrzewienia, zakrzewienia 
i strefy roślinności zielnej stanowiące strefy buforowe wzdłuż wód – w projekcie planu miejscowego 
w sąsiedztwie jeziora Załom zachowano istniejące tereny zieleni urządzonej i tereny leśne. 

8. W zakresie ochrony powietrza, – promowanie w obszarze Parku i na jego otuliny niskoemisyjnych technologii 
grzewczych oraz odnawialnych źródeł energii niewpływających negatywnie na krajobraz i ekosystemy – 
w projekcie planu miejscowego ustalono stosowanie ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których następuje spalanie paliw dla celów grzewczych zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Podsumowując, realizacja ustaleń projektu planu miejscowego nie spowoduje znaczących oddziaływań na cele 
ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego. 

 
Obszar Chronionego Krajobrazu „Puszcza nad Drawą” 

Obszar Chronionego Krajobrazu „Puszcza nad Drawą” został wyznaczony uchwałą Nr IX/56/89 Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Pile z dnia 31 maja 1989 r. w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu 
w województwie pilskim (Dz. U. Woj. Pilskiego Nr 11, poz. 95). Obejmuje kompleksy leśne nad rzekami Drawą 
i Płociczną. Na całej długości swojej zachodniej granicy sąsiaduje z Drawieńskim Parkiem Narodowym i Obszarem 
Chronionego Krajobrazu Puszcza Drawska. Obszar charakteryzuje się wybitnymi walorami przyrodniczo-
krajobrazowymi, na które składają się malownicze doliny rzek, rynny polodowcowe z licznymi jeziorami, czyste wody 
powierzchniowe, duża lesistość terenu z resztkami dawnej „Puszczy Drawskiej”, bogate zbiorowiska rzadkich roślin 
i ostoje ginących zwierząt m.in. orła bielika, puchacza, bociana czarnego, żurawia i bobra a także ostatnie w Europie 
tarlisko łososia szlachetnego.  

Podstawowym zagrożeniem dla obszaru jest nadmierna presja turystyczna, eutrofizacja wody, wycinka drzew na 
brzegu i w strefie brzegowej, a także przekształcenia terenów związanych z rozwojem gospodarczym i turystycznym, 
kłusownictwo, pożary i zanieczyszczenie wód.  
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Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. 
w sprawie obszarów chronionego krajobrazu, do szczególnych celów ochrony na terenie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu należy: 

1) w zakresie ochrony ekosystemów leśnych – prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej polegającej na 
zachowaniu różnorodności biologicznej siedlisk, 

2) w zakresie ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych – dostosowanie zabiegów agrotechnicznych do 
wymogów zbiorowisk roślinnych i zasiedlających je gatunków fauny, zachowanie śródpolnych torfowisk, 
zabagnień, podmokłości, oczek wodnych oraz sprzyjanie ograniczaniu ich sukcesji, 

3) w zakresie ochrony ekosystemów wodnych – zachowanie i ochrona zbiorników wodnych wraz w pasem 
roślinności okalającej, ograniczanie zabudowy na skarpach wysoczyznowych, zapewnianie swobodnej 
migracji fauny w ciekach wodnych, wdrażanie programów reintrodukcji i restytucji rzadkich i zagrożonych 
gatunków zwierząt, roślin i grzybów bezpośrednio związanych. z ekosystemami wodnymi. 

Zgodnie z § 2 ust. 1 na obszarach chronionego krajobrazu wprowadza się następujące zakazy: 
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz 

tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych 
z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów 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; 

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one 
z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub 
budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków 
roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych 
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub 
utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych; 

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone 
wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka; 

7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych; 
8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych 

zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej 
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. 

Ocenę wpływu proponowanych rozwiązań zawartych w projekcie planu miejscowego należy odnieść do celów 
ochrony Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza nad Drawą”. 

Do inwestycji zapisanych w ustaleniach projektu planu miejscowego, których realizacja mogłaby spowodować 
największy wpływ na cele ochrony obszaru chronionego krajobrazu zaliczyć należy rozwój nowych terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów zabudowy zagrodowej. 

W odniesieniu do ustalonych szczególnych celów ochrony wskazać należy, że uchwalenie planu miejscowego 
zapewni zachowanie wszystkich ekosystemów leśnych, ochronę nieleśnych ekosystemów lądowych, w tym śródpolnych 
torfowisk, zabagnień, podmokłości, oczek wodnych, a także ochronę sąsiedniego zbiornika wodnego poprzez zachowanie 
terenów leśnych i terenu zieleni urządzonej w zasięgu strefy brzegowej bez możliwości realizacji nowej zabudowy. 

W odniesieniu do walorów przyrodniczych wskazać należy, że najbardziej wartościowe ekosystemy w granicach 
planu miejscowego położone są w obrębie kompleksów leśnych i strefy brzegowej jeziora Załom, a więc poza terenami 
przeznaczonymi pod nową zabudowę. Zgodnie z „Waloryzacją Przyrodniczą Województwa Zachodniopomorskiego” 
[17] w zasięgu terenów inwestycyjnych nie zinwentaryzowano chronionych siedlisk przyrodniczych, ani też chronionych 
gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Oddziaływania ustaleń planu miejscowego wiązać się będą z zajęciem części 
terenów dotychczas niezagospodarowanych, wyznaczonych w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Człopa, położonych w sąsiedztwie istniejącej zabudowy. Skutkiem 
realizacji nowych inwestycji będzie umniejszenie powierzchni biologicznie czynnej w obrębie gruntów rolnych, likwidacja 
pokrywy glebowej, niewielkie przekształcenia powierzchni ziemi w zakresie ograniczonym do gruntów zajętych przez 
nowe obiekty. W okresie funkcjonowania obiektów do negatywnych oddziaływań zaliczyć należy wzrost poziomu 
hałasu. Nowa zabudowa może spowodować wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzących ze spalania paliw 
wykorzystywanych do ogrzewania budynków, a także stanowić może potencjalne źródło zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych i podziemnych, jeżeli jej eksploatacja prowadzona będzie niezgodnie z ustaleniami planu. 
Oddziaływania te mogą stanowić źródło niekorzystnych wpływów na środowisko, jednakże skala i intensywność 
zainwestowania nie jest i nie będzie na tyle znacząca, aby mogła zagrozić celom ochrony Obszaru Chronionego 
Krajobrazu „Puszcza nad Drawą”. 

Odnosząc się do zgodności projektu planu miejscowego z ustaleniami Uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmiku 
Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu wskazać 
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należy, że ustalenia projektu planu nie dają podstaw do zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, 
legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry. W projekcie planu miejscowego ustalono zakaz 
lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych 
w przepisach odrębnych, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego. Na skutek realizacji ustaleń planu nie przewiduje się 
likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, wydobywania do celów 
gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów 
i bursztynu, wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu poza bezpośrednią lokalizacją nowej 
zabudowy, dokonywania zmian stosunków wodnych, czy likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy 
i obszarów wodno-błotnych. W projekcie planu uwzględniono ponadto zakaz lokalizowania obiektów budowlanych 
w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych. 

W projekcie planu miejscowego zawarto szereg rozwiązań eliminujących, ograniczających lub kompensujących 
potencjalne negatywne oddziaływania planowanej zabudowy. Ustalono zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących 
zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych, z wyjątkiem 
inwestycji celu publicznego. W zakresie ochrony gruntów i wód ustalono nakaz wykonania zabezpieczenia przed 
przenikaniem ścieków i innych zanieczyszczeń do gruntu i wód zgodnie z przepisami odrębnymi oraz nakaz 
przebudowy urządzeń melioracji wodnych w trakcie prowadzenia prac związanych z zagospodarowaniem terenów. 
W celu ochrony powietrza atmosferycznego wprowadzono stosowanie ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których następuje spalanie paliw dla celów grzewczych zgodnie z przepisami odrębnymi. Korzystne skutki 
dla środowiska przyniesie realizacja wodociągów i kanalizacji sanitarnej. Ustalono docelowe odprowadzanie ścieków do 
kanalizacji sanitarnej zgodnie z przepisami odrębnymi. Zgodnie z ustaleniami planu wprowadzono zagospodarowanie 
wód opadowych i roztopowych na własnym terenie lub ich odprowadzanie do kanalizacji deszczowej, dołów chłonnych 
lub do zbiorników retencyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi. Działania te, ukierunkowane na przeciwdziałanie 
zanieczyszczeniu wód, gleb i powietrza zabezpieczą tereny sąsiednie przed niekorzystnymi oddziaływaniami terenów 
planowanej zabudowy na walory przyrodnicze obszaru. 

Ustalenia planu miejscowego gwarantują zachowanie walorów przyrodniczych w warunkach zrównoważonego 
rozwoju. Oddziaływania na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego szerzej przeanalizowano w następnych 
rozdziałach niniejszej prognozy. Przeprowadzone oceny należy zatem odnosić także do celów ochrony Obszaru 
Chronionego Krajobrazu „Puszcza nad Drawą”. Generalnie oddziaływanie nowych terenów przeznaczonych pod 
zabudowę na walory przyrodnicze obszaru będzie miało charakter lokalny (niewielka skala), bezpośredni (zajęcie terenu 
pod nowe inwestycje) i pośredni (potencjalne zanieczyszczenia wód i powietrza), krótkoterminowy (w fazie realizacji) 
i stały (w fazie eksploatacji), przy czym zostaną one znacznie ograniczone dzięki wprowadzeniu omówionych ustaleń 
planu miejscowego. 

Podsumowując, realizacja ustaleń projektu planu miejscowego nie spowoduje znaczących oddziaływań na cele 
ochrony Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza nad Drawą”. 

 
Specjalny obszar ochrony (OSO) „Lasy Puszczy nad Drawą” PLB PLB320016 

Na obszarze Natura 2000 „Lasy Puszczy nad Drawą” stwierdzono ponad 180 gatunków ptaków, w tym 154 
gatunki lęgowe lub prawdopodobnie lęgowe. Wśród nich jest 40 gatunków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy 
Ptasiej (z czego 33 lęgowe), a 18 zostało wpisanych do „Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt”. Dzięki dotychczasowej 
stosunkowo niskiej presji człowieka oraz licznym, dobrze zachowanym siedliskom (m.in. śródleśne jeziora ramienicowe, 
lasy ze znacznym udziałem buka), liczebność 32 gatunków spełnia kryteria wyznaczenia obszaru specjalnej ochrony 
ptaków. Lasy Puszczy nad Drawą są kluczowym obszarem w Polsce dla krajowej populacji rybołowa. Stanowią jedną 
z większych ostoi lęgowej populacji żurawia, ważną także w okresie migracji (notuje się tu duże koncentracje w okresie 
wędrówek), jak również są ważnym obszarem dla populacji puchacza, bielika, trzmielojada, kani czarnej i rudej, siniaka, 
zimorodka i muchołówki małej. Jak wykazały badania prowadzone w latach 2012-2013, obszar ten jest także niezwykle 
istotny dla populacji lęgowych takich gatunków jak gągoł, nurogęś, słonka, perkoz dwuczuby, łabędź niemy, czapla siwa, 
włochatka oraz sóweczka. Licznie występują tu dzięcioły: czarny, średni, zielony i dzięciołek, jak również muchołówka 
żałobna, pliszka górska oraz ptaki szponiaste – myszołów i jastrząb. Charakter i stan zachowania siedlisk tworzą dogodne 
warunki dla populacji lęgowych grzywacza, krętogłowa oraz ptaków wróblowych (świergotek drzewny, pokrzywnica, 
piegża, gajówka, mysikrólik, sosnówka, bogatka, pełzacz leśny, zięba, gil). 

Przedmiotami ochrony obszaru „Lasy Puszczy nad Drawą” są następujące gatunki: Perkoz dwuczuby Podiceps 

cristatus, Bąk Botaurus stellaris, Bączek Ixobrychus minutus, Czapla siwa Ardea cinerea, Bocian czarny Ciconia nigra, Łabędź 
niemy Cygnus olor, Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus, Gęgawa Anser anser, Gągoł Bucephala clangula, Nurogęś Mergus 

merganser, Trzmielojad Pernis apivorus, Kania czarna Milvus migrans, Kania ruda Milvus milvus, Bielik Haliaeetus albicilla, 

Błotniak stawowy Circus aeruginosus, Orlik krzykliwy Aquila pomarina, Rybołów Pandion haliaetus, Żuraw Grus grus, Słonka 
Scolopax rusticola, Samotnik Tringa ochropus, Rybitwa czarna Chlidonias Niger, Siniak Columba oenas, Puchacz Bubo bubo, 
Sóweczka Glaucidum passerinum, Włochatka Aegolius funereus, Lelek Caprimulgus europaeus, Zimorodek Alcedo atthis, 

Dzięcioł czarny Dryocopus martius, Muchołówka mała Ficedula parva, Zielonka Porzana parva i Kropiatka Porzana porzana. 
Wśród zagrożeń dla funkcjonowania populacji prawie wszystkich gatunków, dla których Obszar Natura 2000 

„Lasy Puszczy nad Drawą” ma kluczowe znaczenie wymienia się rozwój turystyki (m.in. zwiększenie śmiertelności 
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młodych u gatunków wyprowadzających lęgi nad rzekami w wyniku płoszenia ptaków m.in. przez spływy kajakowe) 
i związanej z nią infrastruktury oraz zabudowy rekreacyjnej, kolidowanie terminów prowadzenia niektórych prac leśnych 
z sezonem lęgowym ptaków, wyrąb starodrzewów, usuwanie z lasu drzew martwych i dziuplastych, intensyfikacja lub 
porzucenie tradycyjnego użytkowania rolniczego obszarów nieleśnych, zalesianie śródleśnych enklaw i nieużytków 
porolnych oraz zanieczyszczenie i eutrofizacja wód. Istotnym zagrożeniem dla gatunków związanych z wodami jest 
rozwój populacji norki amerykańskiej oraz możliwość wzrostu populacji szopa pracza i wynikająca z tego śmiertelność 
ptaków dorosłych w okresie lęgowym, jak i same straty lęgów.  

Do inwestycji zapisanych w ustaleniach projektu planu miejscowego, których realizacja mogłaby spowodować 
największy wpływ na cele ochrony obszaru Natura 2000 „Lasy Puszczy nad Drawą” PLB PLB320016 zaliczyć należy 
rozwój nowych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów zabudowy zagrodowej. 

Wśród potencjalnych zagrożeń dla ptaków związanych z realizacją nowej zabudowy wskazuje się możliwość 
fragmentacji płatów siedlisk wykorzystywanych przez ptaki, fizyczne zniszczenie (zajęcie terenu) lub zmianę siedlisk 
lęgowych oraz siedlisk zajmowanych w okresie pozalęgowym. Oddziaływania ustaleń planu miejscowego wiązać się 
będą z zajęciem części terenów dotychczas niezagospodarowanych, wyznaczonych w obowiązującym Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Człopa, położonych w sąsiedztwie 
istniejącej zabudowy. Zgodnie z danymi „Waloryzacji Przyrodniczej Województwa Zachodniopomorskiego” [17] wśród 
gatunków ptaków stanowiących przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 w granicach obszaru opracowania 
zinwentaryzowano 2 stanowiska żurawia (Grus grus) w obrębie gruntów ornych w północno-zachodniej części obszaru 
oraz 1 stanowisko dzięcioła czarnego (Dryocopus maritus) i 1 stanowisko łabędzia niemego (Cygnus olor) w obrębie terenu 
zieleni urządzonej w sąsiedztwie jeziora Załom w południowo-wschodniej części obszaru. Dla przedmiotowych terenów 
w projekcie planu miejscowego ustalono przeznaczenie zgodne z aktualnym sposobem użytkowania (tereny rolnicze 
i tereny zieleni urządzonej). Nowe tereny przeznaczone pod zabudowę nie naruszają także siedlisk przyrodniczych 
przewidzianych do ochrony w ramach Dyrektywy Siedliskowej, które są istotne dla zachowania gatunków stanowiących 
przedmiot ochrony obszaru. Siedliska te zlokalizowane są poza terenami inwestycyjnymi. Tym samym rozwój nowej 
zabudowy nie spowoduje bezpośrednich oddziaływań na wskazane siedliska. 

Rozwój nowej zabudowy stanowić może źródło potencjalnych oddziaływań dla gatunków o wysokiej 
antropofobii. Wiele gatunków o wysokiej antropofobii spychana jest do nielicznych fragmentów najmniej dostępnych, 
choć nie zawsze optymalnie położonych np. w stosunku do żerowisk. Dotyczy to np. puchacza Bubo bubo, bociana 
czarnego Ciconia nigra, bielika Haliaeetus albicilla czy kani rudej Milvus milvus. Najistotniejszym czynnikiem wskazywanym 
jako ograniczający sukces lęgowy większości gatunków z tej grupy jest bezpośrednia penetracja ich siedlisk w okresie 
lęgów, prowadząca do porzucania gniazd lub ich niszczenia przez drapieżniki w wyniku spłoszenia dorosłych ptaków. 
Istotne w tej grupie zagrożeń są nie tylko czynniki bezpośrednie, ale także pośrednie, powodujące wzrost antropopresji 
w dłuższej perspektywie czasowej – zabudowa zagrodowa czy letniskowa w enklawach śródleśnych. Dla grupy 
gatunków związanych żerowiskowo z krajobrazem otwartym, istotnym czynnikiem ograniczającym dostępność i stan 
żerowisk mogą być przekształcenia form użytkowania gruntów, w tym szczególnie upadek tradycyjnego rolnictwa 
i związana z tym rezygnacja z ekstensywnego użytkowania wilgotnych łąk i pastwisk. Przekształcenia te prowadzą do 
ograniczania bazy żerowiskowej żurawia Grus grus, kani rudej Milvus milvus i innych gatunków. Potencjalny zagrożeniem 
dla lelka Caprimulgus europaeus, lerka Lullula arboreta, puchacza Bubo Bubo i włochatki Aegolius funereus jest także 
zmniejszenie powierzchni terenów otwartych powodujące ograniczenie powierzchni i pogorszenie jakości siedlisk. Do 
negatywnych oddziaływań nowej zabudowy należy także wzrost poziomu hałasu. W efekcie zwierzęta występujące na 
przedmiotowym terenie mogą zostać przepłoszone (głównie ptaki). Nowa zabudowa może spowodować wzrost emisji 
zanieczyszczeń do powietrza pochodzących ze spalania paliw wykorzystywanych do ogrzewania budynków, a także 
stanowić może potencjalne źródło zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, jeżeli jej eksploatacja 
prowadzona będzie niezgodnie z ustaleniami planu.  

Poniżej przedstawiono istniejące i potencjalne zagrożenia dla poszczególnych gatunków ptaków stanowiących 
przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 określone w projekcie Planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Lasy 
Puszczy nad Drawą” PLB320016 [7] oraz ocenę wpływu ustaleń planu miejscowego: 

1. Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus: 
1) Zagrożenia: 

a) I01 – obce gatunki inwazyjne – presja drapieżnicza gatunków inwazyjnych (jenot, norka 
amerykańska, szop pracz) powoduje utratę lęgów i tym samym zmniejszenie liczebności gatunku. 

b) K03.04 – drapieżnictwo – presja drapieżnicza gatunków inwazyjnych (jenot, norka amerykańska, 
szop pracz) powoduje utratę lęgów i tym samym zmniejszenie liczebności gatunku. 

c) G02 – infrastruktura sportowa i rekreacyjna – zabudowa i zagospodarowanie obrzeży zbiorników 
wodnych oraz związana z nimi fragmentacja i zwiększona penetracja strefy szuwarów, może 
przyczyniać się do zmniejszenia areału siedlisk gatunku, płoszenia i strat w lęgach. 

d) J02 – spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych – likwidacja lub przekształcanie 
oczek i większych śródpolnych zbiorników wodnych ogranicza powierzchnię siedlisk lęgowych. 
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2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zwiększenia presji drapieżniczej gatunków 

inwazyjnych. 
b) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zwiększenia presji drapieżniczej gatunków 

inwazyjnych. 
c) W projekcie planu miejscowego dla strefy brzegowej jeziora Załom ustalono przeznaczenie zgodne 

z aktualnym sposobem użytkowania (tereny rolnicze i tereny zieleni urządzonej). 
d) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany stosunków wodnych. 

2. Bąk Botaurus stellaris: 
1) Zagrożenia: 

a) I01 – obce gatunki inwazyjne – presja drapieżnicza, w tym gatunków inwazyjnych (jenot, norka 
amerykańska, szop pracz) powoduje utratę lęgów i tym samym zmniejszenie liczebności gatunku. 
Gwałtowne wahania poziomu wody mogą powodować straty w lęgach wskutek np. ułatwionej 
penetracji przez drapieżniki. 

b) J02.01 – zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie – ogólnie – likwidacja lub przekształcanie 
(w tym odwadnianie) oczek i większych śródpolnych zbiorników wodnych oraz mokradeł, a także 
wykaszanie lub wypalanie szuwarów powoduje zmniejszenie zasięgu siedlisk lęgowych i żerowisk. 

c) J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska – likwidacja lub przekształcanie (w tym 
odwadnianie) oczek i większych śródpolnych zbiorników wodnych oraz mokradeł, a także 
wykaszanie lub wypalanie szuwarów powoduje zmniejszenie zasięgu siedlisk lęgowych i żerowisk. 

d) K03.04 – drapieżnictwo – presja drapieżnicza, w tym gatunków inwazyjnych (jenot, norka 
amerykańska, szop pracz) powoduje utratę lęgów i tym samym zmniejszenie liczebności gatunku. 
Gwałtowne wahania poziomu wody mogą powodować straty w lęgach wskutek np. ułatwionej 
penetracji przez drapieżniki. 

e) G02 – infrastruktura sportowa i rekreacyjna – zabudowa i zagospodarowanie obrzeży zbiorników 
wodnych oraz fragmentacja siedlisk i zwiększona penetracja przez ludzi strefy szuwarów może 
powodować zmniejszenie areału siedlisk gatunku, płoszenie ptaków i straty w lęgach. 

f) J02 – spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych – gwałtowne obniżenie poziomu 
wód może powodować straty w lęgach wskutek ułatwionej penetracji przez drapieżniki. Gwałtowne 
podniesienie poziomu wody może powodować straty w lęgach wskutek zalewania gniazd. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zwiększenia presji drapieżniczej gatunków 

inwazyjnych. 
b) Obszar opracowania nie obejmuje oczek i większych śródpolnych zbiorników wodnych, w projekcie 

planu miejscowego dla mokradeł ustalono przeznaczenie zgodne z aktualnym sposobem 
użytkowania (tereny rolnicze i tereny leśne). 

c) Obszar opracowania nie obejmuje oczek i większych śródpolnych zbiorników wodnych, w projekcie 
planu miejscowego dla mokradeł ustalono przeznaczenie zgodne z aktualnym sposobem 
użytkowania (tereny rolnicze i tereny leśne). 

d) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zwiększenia presji drapieżniczej gatunków 
inwazyjnych. 

e) W projekcie planu miejscowego dla strefy brzegowej jeziora Załom ustalono przeznaczenie zgodne 
z aktualnym sposobem użytkowania (tereny rolnicze i tereny zieleni urządzonej). 

f) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany stosunków wodnych. 
3. Bączek Ixobrychus minutus: 

1) Zagrożenia: 
a) U – nieznane zagrożenie lub nacisk – niepełna wiedza o rozmieszczeniu stanowisk gatunku 

w obszarze powoduje brak możliwości pełnego zidentyfikowania zagrożeń. 
b) G02 – infrastruktura sportowa i rekreacyjna – zabudowa i zagospodarowanie obrzeży zbiorników 

wodnych oraz fragmentacja siedlisk i zwiększona penetracja przez ludzi strefy szuwarów może 
powodować zmniejszenie areału siedlisk gatunku, płoszenie ptaków i straty w lęgach. 

c) J02 – spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych – gwałtowne obniżenie poziomu 
wód może powodować straty w lęgach wskutek ułatwionej penetracji przez drapieżniki. Gwałtowne 
podniesienie poziomu wody może powodować straty w lęgach wskutek zalewania gniazd. 

d) J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska – likwidacja lub przekształcanie (w tym 
odwadnianie) oczek i większych śródpolnych zbiorników wodnych oraz mokradeł, a także 
wykaszanie lub wypalanie szuwarów powoduje zmniejszenie zasięgu siedlisk lęgowych i żerowisk. 

e) I01 – obce gatunki inwazyjne – presja drapieżnicza, w tym gatunków inwazyjnych (jenot, norka 
amerykańska, szop pracz) powoduje utratę lęgów i tym samym zmniejszenie liczebności gatunku. 
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f) K03.04 – drapieżnictwo – presja drapieżnicza, w tym gatunków inwazyjnych (jenot, norka 
amerykańska, szop pracz) powoduje utratę lęgów i tym samym zmniejszenie liczebności gatunku. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Nie dotyczy. 
b) W projekcie planu miejscowego dla strefy brzegowej jeziora Załom ustalono przeznaczenie zgodne 

z aktualnym sposobem użytkowania (tereny leśne i tereny zieleni urządzonej). 
c) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany stosunków wodnych. 
d) Obszar opracowania nie obejmuje oczek i większych śródpolnych zbiorników wodnych, w projekcie 

planu miejscowego dla mokradeł ustalono przeznaczenie zgodne z aktualnym sposobem 
użytkowania (tereny rolnicze i tereny leśne). 

e) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zwiększenia presji drapieżniczej gatunków 
inwazyjnych. 

f) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zwiększenia presji drapieżniczej gatunków 
inwazyjnych. 

4. Czapla siwa Ardea cinerea: 
1) Zagrożenia: 

a) J02 – spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych – likwidacja lub przekształcanie 
oraz odwadnianie terenów podmokłych skutkuje zanikiem lub pogorszeniem stanu siedlisk 
gatunku, obniżanie poziomu wód w zbiornikach stanowiących bazę żerowiskową gatunku 
powoduje ograniczenie jej zasobności. 

b) J02.01 – zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie – ogólnie – likwidacja lub przekształcanie oraz 
odwadnianie terenów podmokłych skutkuje zanikiem lub pogorszeniem stanu siedlisk gatunku, 
obniżanie poziomu wód w zbiornikach stanowiących bazę żerowiskową gatunku powoduje 
ograniczenie jej zasobności. 

c) F03.02.03 – chwytanie, trucie, kłusownictwo – podwyższona śmiertelność w wyniku odstrzałów na 
stawach rybnych. Płoszenie w koloniach w okresie lęgów może powodować straty i zmniejszony 
sukces lęgowy. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany stosunków wodnych 
b) Obszar opracowania nie obejmuje oczek i większych śródpolnych zbiorników wodnych, w projekcie 

planu miejscowego dla mokradeł ustalono przeznaczenie zgodne z aktualnym sposobem 
użytkowania (tereny rolnicze i tereny leśne). 

c) Zapisy dokumentu nie dają podstaw dla odstrzałów czy płoszenia ptaków. 
5. Bocian czarny Ciconia nigra: 

1) Zagrożenia: 
a) J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska – zmniejszanie się powierzchni 

odpowiednich żerowisk w wyniku zaniechania użytkowania łąk, osuszania lub zalesiania terenów 
żerowiskowych. 

b) B01.01 – zalesianie terenów otwartych – zmniejszanie się powierzchni odpowiednich żerowisk 
w wyniku osuszania i zalesiania łąk i innych terenów podmokłych. 

c) B02.02 – wycinka lasu – niedobór siedlisk lęgowych – lasów lub zadrzewień spełniających 
jednocześnie warunek odpowiedniego wieku oraz bezpieczeństwa (niewielkiej penetracji ludzkiej). 

d) C03.03 – produkcja energii wiatrowej – ryzyko śmierci lub zranienia w wyniku kolizji z siłowniami 
wiatrowymi i liniami elektroenergetycznymi lokalizowanymi w granicach obszaru lub w jego 
sąsiedztwie (na trasach migracji i lokalnego przemieszczania się w poszukiwaniu żerowisk). 

e) D02.01.01 – napowietrzne linie elektryczne i telefoniczne – ryzyko śmierci lub zranienia w wyniku 
kolizji z siłowniami wiatrowymi i liniami elektroenergetycznymi lokalizowanymi w granicach 
obszaru lub w jego sąsiedztwie (na trasach migracji i lokalnego przemieszczania się w poszukiwaniu 
żerowisk). 

f) G05.11 – śmierć lub uraz w wyniku kolizji – ryzyko śmierci lub zranienia w wyniku kolizji 
z siłowniami wiatrowymi i liniami elektroenergetycznymi lokalizowanymi w granicach obszaru lub 
w jego sąsiedztwie (na trasach migracji i lokalnego przemieszczania się w poszukiwaniu żerowisk). 

g) J02 – spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych – zmniejszanie się powierzchni 
odpowiednich żerowisk w wyniku osuszania i zalesiania łąk i innych terenów podmokłych 

h) J02.01 – zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie – ogólnie – zmniejszanie się powierzchni 
odpowiednich żerowisk w wyniku osuszania i zalesiania łąk i innych terenów podmokłych. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Obszar opracowania nie obejmuje łąk. 
b) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zalesienia terenów otwartych. 
c) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje wycinki lasów. 
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d) Zapisy dokumentu nie dopuszczają możliwości realizacji elektrowni wiatrowych. 
e) Na skutek realizacji ustaleń dokumentu nie przewiduje się lokalizacji nowych napowietrznych linii 

elektroenergetycznych – zaopatrzenie w energię elektryczną realizowane jest poprzez istniejącą linię 
elektroenergetyczną średniego napięcia. 

f) Zapisy dokumentu nie dopuszczają możliwości realizacji elektrowni wiatrowych, na skutek 
realizacji ustaleń dokumentu nie przewiduje się lokalizacji nowych napowietrznych linii 
elektroenergetycznych – zaopatrzenie w energię elektryczną realizowane jest poprzez istniejącą linię 
elektroenergetyczną średniego napięcia. 

g) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany stosunków wodnych. 
h) Obszar opracowania nie obejmuje oczek i większych śródpolnych zbiorników wodnych, w projekcie 

planu miejscowego dla mokradeł ustalono przeznaczenie zgodne z aktualnym sposobem 
użytkowania (tereny rolnicze i tereny leśne). 

6. Łabędź niemy Cygnus olor: 
1) Zagrożenia: 

a) X – brak zagrożeń i nacisków – nie stwierdzono zagrożeń. 
b) B01.01 – zalesianie terenów otwartych – zmniejszanie się powierzchni odpowiednich żerowisk 

w wyniku osuszania i zalesiania łąk, zabudowy terenów otwartych (w tym – 
wielkopowierzchniowymi farmami fotowoltaicznymi). 

c) C03.02 – produkcja energii słonecznej – zmniejszanie się powierzchni odpowiednich żerowisk 
w wyniku osuszania i zalesiania łąk, zabudowy terenów otwartych (w tym – 
wielkopowierzchniowymi farmami fotowoltaicznymi). 

d) C03.03 – produkcja energii wiatrowej – ryzyko śmierci w wyniku kolizji z siłowniami wiatrowymi 
i liniami elektroenergetycznymi. 

e) D02.01.01 – napowietrzne linie elektryczne i telefoniczne – ryzyko śmierci w wyniku kolizji 
z siłowniami wiatrowymi i liniami elektroenergetycznymi 

f) E01.03 – zabudowa rozproszona – zmniejszanie się powierzchni odpowiednich żerowisk w wyniku 
osuszania i zalesiania łąk, zabudowy terenów otwartych (w tym – wielkopowierzchniowymi 
farmami fotowoltaicznymi). 

g) G05.11 – śmierć lub uraz w wyniku kolizji – rozległe powierzchnie paneli (farmy fotowoltaiczne) 
mogą być mylone z lśniącą taflą wody i przyczyniać się do kolizji w przypadku podejmowania prób 
lądowania, powodując zwiększenie śmiertelności lub okaleczanie ptaków i zmiany wzorców 
wykorzystania terenu poprzez brak dostępności dotychczasowych miejsc żerowiskowych gatunku. 
Zagrożenie nie dotyczy niewielkich paneli słonecznych lokalizowanych na istniejących obiektach 
budowlanych. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Nie dotyczy. 
b) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zalesienia terenów otwartych. 
c) Zapisy dokumentu nie dopuszczają możliwości realizacji elektrowni słonecznych. 
d) Zapisy dokumentu nie dopuszczają możliwości realizacji elektrowni wiatrowych. 
e) Na skutek realizacji ustaleń dokumentu nie przewiduje się lokalizacji nowych napowietrznych linii 

elektroenergetycznych – zaopatrzenie w energię elektryczną realizowane jest poprzez istniejącą linię 
elektroenergetyczną średniego napięcia. 

f) Skutkiem realizacji ustaleń dokumentu będzie lokalizacja nowej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w południowo-zachodniej części miejscowości i nowej zabudowy zagrodowej 
w północnej części miejscowości w obrębie gruntów ornych, jednak biorąc pod uwagę brak siedlisk 
przyrodniczych istotnych dla zachowania gatunku w granicach wyznaczonych terenów 
przeznaczonych pod zabudowę, nie przewiduje się wystąpienia znaczących negatywnych 
oddziaływań na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000. 

g) Zapisy dokumentu nie dopuszczają możliwości realizacji elektrowni wiatrowych, na skutek 
realizacji ustaleń dokumentu nie przewiduje się lokalizacji nowych napowietrznych linii 
elektroenergetycznych – zaopatrzenie w energię elektryczną realizowane jest poprzez istniejącą linię 
elektroenergetyczną średniego napięcia. 

7. Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus: 
1) Zagrożenia: 

a) X - brak zagrożeń i nacisków – nie stwierdzono zagrożeń. 
b) B01.01 – zalesianie terenów otwartych – zmniejszanie się powierzchni odpowiednich żerowisk 

w wyniku osuszania i zalesiania łąk, zabudowy terenów otwartych (w tym – 
wielkopowierzchniowymi farmami fotowoltaicznymi). 
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c) C03.02 – produkcja energii słonecznej – zmniejszanie się powierzchni odpowiednich żerowisk 
w wyniku osuszania i zalesiania łąk, zabudowy terenów otwartych (w tym – 
wielkopowierzchniowymi farmami fotowoltaicznymi). 

d) C03.03 – produkcja energii wiatrowej – ryzyko śmierci w wyniku kolizji z siłowniami wiatrowymi 
i liniami elektroenergetycznymi. 

e) D02.01.01 – napowietrzne linie elektryczne i telefoniczne – ryzyko śmierci w wyniku kolizji 
z siłowniami wiatrowymi i liniami elektroenergetycznymi 

f) E01.03 – zabudowa rozproszona – zmniejszanie się powierzchni odpowiednich żerowisk w wyniku 
osuszania i zalesiania łąk, zabudowy terenów otwartych (w tym – wielkopowierzchniowymi 
farmami fotowoltaicznymi). 

g) G05.11 – śmierć lub uraz w wyniku kolizji – rozległe powierzchnie paneli (farmy fotowoltaiczne) 
mogą być mylone z lśniącą taflą wody i przyczyniać się do kolizji w przypadku podejmowania prób 
lądowania, powodując zwiększenie śmiertelności lub okaleczanie ptaków i zmiany wzorców 
wykorzystania terenu poprzez brak dostępności dotychczasowych miejsc żerowiskowych gatunku. 
Zagrożenie nie dotyczy niewielkich paneli słonecznych lokalizowanych na istniejących obiektach 
budowlanych. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Nie dotyczy. 
b) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zalesienia terenów otwartych. 
c) Zapisy dokumentu nie dopuszczają możliwości realizacji elektrowni słonecznych. 
d) Zapisy dokumentu nie dopuszczają możliwości realizacji elektrowni wiatrowych. 
e) Na skutek realizacji ustaleń dokumentu nie przewiduje się lokalizacji nowych napowietrznych linii 

elektroenergetycznych – zaopatrzenie w energię elektryczną realizowane jest poprzez istniejącą linię 
elektroenergetyczną średniego napięcia. 

f) Skutkiem realizacji ustaleń dokumentu będzie lokalizacja nowej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w południowo-zachodniej części miejscowości i nowej zabudowy zagrodowej 
w północnej części miejscowości w obrębie gruntów ornych, jednak biorąc pod uwagę brak siedlisk 
przyrodniczych istotnych dla zachowania gatunku w granicach wyznaczonych terenów 
przeznaczonych pod zabudowę, nie przewiduje się wystąpienia znaczących negatywnych 
oddziaływań na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000. 

g) Zapisy dokumentu nie dopuszczają możliwości realizacji elektrowni wiatrowych, na skutek 
realizacji ustaleń dokumentu nie przewiduje się lokalizacji nowych napowietrznych linii 
elektroenergetycznych – zaopatrzenie w energię elektryczną realizowane jest poprzez istniejącą linię 
elektroenergetyczną średniego napięcia. 

8. Gęgawa Anser anser: 
1) Zagrożenia: 

a) J02.01 – zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie – ogólnie – zanik, likwidacja lub przekształcanie 
oczek i większych śródpolnych zbiorników wodnych ogranicza zasięg siedlisk lęgowych. 
Wykaszanie lub wypalanie roślinności szuwarowej skutkuje brakiem możliwości bezpiecznego 
ukrycia lęgów. Gwałtowne zmiany poziomu wody, mogą powodować straty w lęgach wskutek np. 
ułatwionej penetracji przez drapieżniki. W wyniku zaniechania użytkowania gruntów rolnych (brak 
koszenia, wypasu) i zarastania siedlisk następuje zmniejszanie się powierzchni żerowisk. 

b) J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska – zanik, likwidacja lub przekształcanie 
oczek i większych śródpolnych zbiorników wodnych ogranicza zasięg siedlisk lęgowych. 
Wykaszanie lub wypalanie roślinności szuwarowej skutkuje brakiem możliwości bezpiecznego 
ukrycia lęgów. Gwałtowne zmiany poziomu wody, mogą powodować straty w lęgach wskutek np. 
ułatwionej penetracji przez drapieżniki. W wyniku zaniechania użytkowania gruntów rolnych (brak 
koszenia, wypasu) i zarastania siedlisk następuje zmniejszanie się powierzchni żerowisk. 

c) K03.04 – drapieżnictwo – presja drapieżnicza, w tym gatunków inwazyjnych (jenot, norka 
amerykańska, szop pracz) powoduje utratę lęgów i tym samym zmniejszenie liczebności gatunku. 

d) I01 – obce gatunki inwazyjne – presja drapieżnicza, w tym gatunków inwazyjnych (jenot, norka 
amerykańska, szop pracz) powoduje utratę lęgów i tym samym zmniejszenie liczebności gatunku 

e) C03.02 – produkcja energii słonecznej – rozległe powierzchnie paneli fotowoltaicznych (farmy) mogą 
być mylone z lśniącą taflą wody i przyczyniać się do kolizji w przypadku podejmowania prób 
lądowania, powodując zwiększenie śmiertelności lub okaleczanie ptaków i zmiany wzorców 
wykorzystania terenu poprzez brak dostępności dotychczasowych miejsc żerowiskowych gatunku 
(zmniejszenie powierzchni bazy pokarmowej). Zagrożenie to nie dotyczy niewielkich paneli 
fotowoltaicznych lokalizowanych na istniejących obiektach budowlanych. 

f) C03.03 – produkcja energii wiatrowej – ryzyko śmierci lub zranienia w wyniku kolizji z siłowniami 
wiatrowymi i liniami elektroenergetycznymi, 
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g) D02.01.01 – napowietrzne linie elektryczne i telefoniczne – ryzyko śmierci lub zranienia w wyniku 
kolizji z siłowniami wiatrowymi i liniami elektroenergetycznymi. 

h) G05.11 – śmierć lub uraz w wyniku kolizji – ryzyko śmierci lub zranienia w wyniku kolizji 
z siłowniami wiatrowymi i liniami elektroenergetycznymi. 

i) K03.04 – drapieżnictwo – presja drapieżnicza gatunków inwazyjnych (jenot, norka amerykańska, 
szop pracz) powoduje utratę lęgów i tym samym zmniejszenie liczebności gatunku. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Obszar opracowania nie obejmuje oczek i większych śródpolnych zbiorników wodnych, w projekcie 

planu miejscowego dla mokradeł ustalono przeznaczenie zgodne z aktualnym sposobem 
użytkowania (tereny rolnicze i tereny leśne). 

b) Obszar opracowania nie obejmuje oczek i większych śródpolnych zbiorników wodnych, w projekcie 
planu miejscowego dla mokradeł ustalono przeznaczenie zgodne z aktualnym sposobem 
użytkowania (tereny rolnicze i tereny leśne). 

c) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zwiększenia presji drapieżniczej gatunków 
inwazyjnych. 

d) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zwiększenia presji drapieżniczej gatunków 
inwazyjnych. 

e) Zapisy dokumentu nie dopuszczają możliwości realizacji elektrowni słonecznych. 
f) Zapisy dokumentu nie dopuszczają możliwości realizacji elektrowni wiatrowych.. 
g) Na skutek realizacji ustaleń dokumentu nie przewiduje się lokalizacji nowych napowietrznych linii 

elektroenergetycznych – zaopatrzenie w energię elektryczną realizowane jest poprzez istniejącą linię 
elektroenergetyczną średniego napięcia. 

h) Zapisy dokumentu nie dopuszczają możliwości realizacji elektrowni wiatrowych, na skutek 
realizacji ustaleń dokumentu nie przewiduje się lokalizacji nowych napowietrznych linii 
elektroenergetycznych – zaopatrzenie w energię elektryczną realizowane jest poprzez istniejącą linię 
elektroenergetyczną średniego napięcia. 

i) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zwiększenia presji drapieżniczej gatunków 
inwazyjnych. 

9. Gągoł Bucephala clangula: 
1) Zagrożenia: 

a) G01 – sporty i różne formy czynnego wypoczynku i rekreacji, uprawiane w plenerze – zwiększona 
śmiertelność młodych w wyniku płoszenia ptaków wyprowadzających lęgi nad rzekami lub 
jeziorami poprzez uprawianie różnych form ludzkiej działalności. 

b) I01 – obce gatunki inwazyjne – presja drapieżnicza, w tym gatunków inwazyjnych (jenot, norka 
amerykańska, szop pracz) powoduje utratę lęgów i tym samym zmniejszenie liczebności gatunku. 

c) J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska – fragmentacja siedlisk i zwiększona 
penetracja strefy obrzeży jezior i szuwarów powodująca płoszenie ptaków i straty w lęgach. 

d) K03.04 – drapieżnictwo – presja drapieżnicza, w tym gatunków inwazyjnych (jenot, norka 
amerykańska, szop pracz) powoduje utratę lęgów i tym samym zmniejszenie liczebności gatunku. 

e) B02.02 – wycinka lasu – niedobór drzew dziuplastych w lasach sąsiadujących ze zbiornikami 
wodnymi i ciekami. 

f) B02.04 – usuwanie martwych i umierających drzew – niedobór drzew dziuplastych w lasach 
sąsiadujących ze zbiornikami wodnymi i ciekami. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje wzrostu wykorzystania obszaru na cele sportowe 

i rekreacyjne. 
b) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zwiększenia presji drapieżniczej gatunków 

inwazyjnych. 
c) W projekcie planu miejscowego dla strefy brzegowej jeziora Załom ustalono przeznaczenie zgodne 

z aktualnym sposobem użytkowania (tereny leśne i tereny zieleni urządzonej). 
d) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zwiększenia presji drapieżniczej gatunków 

inwazyjnych. 
e) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje wycinki lasów 
f) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje usuwania martwych i umierających drzew. 

10. Nurogęś Mergus merganser: 
1) Zagrożenia: 

a) G01 – sporty i różne formy czynnego wypoczynku i rekreacji, uprawiane w plenerze – zwiększona 
śmiertelność młodych w wyniku płoszenia ptaków wyprowadzających lęgi nad rzekami i jeziorami 
poprzez uprawianie różnych form ludzkiej działalności. 
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b) I01 – obce gatunki inwazyjne – presja drapieżnicza, w tym gatunków inwazyjnych (jenot, norka 
amerykańska, szop pracz) powoduje utratę lęgów i tym samym zmniejszenie liczebności gatunku. 

c) J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska – fragmentacja siedlisk i zwiększona 
penetracja strefy obrzeży jezior i szuwarów powodująca płoszenie ptaków i straty w lęgach. 

d) K03.04 – drapieżnictwo – presja drapieżnicza, w tym gatunków inwazyjnych (jenot, norka 
amerykańska, szop pracz) powoduje utratę lęgów i tym samym zmniejszenie liczebności gatunku. 

e) B02.02 – wycinka lasu – niedobór odpowiednich miejsc lęgowych w lasach sąsiadujących ze 
zbiornikami wodnymi. 

f) B02.04 – usuwanie martwych i umierających drzew – niedobór odpowiednich miejsc lęgowych 
w lasach sąsiadujących ze zbiornikami wodnymi. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje wzrostu wykorzystania obszaru na cele sportowe 

i rekreacyjne. 
b) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zwiększenia presji drapieżniczej gatunków 

inwazyjnych. 
c) W projekcie planu miejscowego dla strefy brzegowej jeziora Załom ustalono przeznaczenie zgodne 

z aktualnym sposobem użytkowania (tereny leśne i tereny zieleni urządzonej). 
d) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zwiększenia presji drapieżniczej gatunków 

inwazyjnych. 
e) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje wycinki lasów. 
f) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje usuwania martwych i umierających drzew. 

11. Trzmielojad Pernis apivorus: 
1) Zagrożenia: 

a) A03.03 – zaniechanie, brak koszenia – zmniejszanie się powierzchni odpowiednich żerowisk 
w wyniku zaniechania użytkowania łąk. 

b) B01.01 – zalesianie terenów otwartych – zmniejszanie się powierzchni odpowiednich żerowisk 
w wyniku zalesiania łąk, intensyfikacji rolnictwa, wypalania roślinności, chemizacji upraw, 
zabudowy (w tym - wielkopowierzchniowymi farmami fotowoltaicznymi). 

c) J01.01 – wypalanie – zmniejszanie się powierzchni odpowiednich żerowisk w wyniku zalesiania łąk, 
intensyfikacji rolnictwa, wypalania roślinności, chemizacji upraw, zabudowy (w tym – 
wielkopowierzchniowymi farmami fotowoltaicznymi). 

d) C03.02 – produkcja energii słonecznej – zmniejszanie się powierzchni odpowiednich żerowisk 
w wyniku zalesiania łąk, intensyfikacji rolnictwa, wypalania roślinności, chemizacji upraw, 
zabudowy (w tym - wielkopowierzchniowymi farmami fotowoltaicznymi). 

e) C03.03 – produkcja energii wiatrowej – ryzyko śmierci lub zranienia w wyniku kolizji z siłowniami 
wiatrowymi i liniami elektroenergetycznymi. 

f) D02.01.01 – napowietrzne linie elektryczne i telefoniczne – ryzyko śmierci lub zranienia w wyniku 
kolizji z siłowniami wiatrowymi i liniami elektroenergetycznymi. 

g) G05.11 – śmierć lub uraz w wyniku kolizji – ryzyko śmierci lub zranienia w wyniku kolizji 
z siłowniami wiatrowymi i liniami elektroenergetycznymi. 

h) J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska – niedobór miejsc lęgowych – lasów lub 
zadrzewień spełniających jednocześnie warunek odpowiedniego wieku oraz bezpieczeństwa. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Obszar opracowania nie obejmuje użytków zielonych wymagających koszenia czy 

wykorzystywanych do wypasu. 
b) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zalesienia terenów otwartych. 
c) Skutkiem realizacji ustaleń dokumentu będzie lokalizacja nowej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej w południowo-zachodniej części miejscowości i nowej zabudowy zagrodowej 
w północnej części miejscowości w obrębie gruntów ornych, jednak biorąc pod uwagę brak siedlisk 
przyrodniczych istotnych dla zachowania gatunku w granicach wyznaczonych terenów 
przeznaczonych pod zabudowę, nie przewiduje się wystąpienia znaczących negatywnych 
oddziaływań na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000. 

d) Zapisy dokumentu nie dopuszczają możliwości realizacji elektrowni słonecznych. 
e) Zapisy dokumentu nie dopuszczają możliwości realizacji elektrowni wiatrowych. 
f) Na skutek realizacji ustaleń dokumentu nie przewiduje się lokalizacji nowych napowietrznych linii 

elektroenergetycznych – zaopatrzenie w energię elektryczną realizowane jest poprzez istniejącą linię 
elektroenergetyczną średniego napięcia. 

g) Zapisy dokumentu nie dopuszczają możliwości realizacji elektrowni wiatrowych, na skutek 
realizacji ustaleń dokumentu nie przewiduje się lokalizacji nowych napowietrznych linii 
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elektroenergetycznych – zaopatrzenie w energię elektryczną realizowane jest poprzez istniejącą linię 
elektroenergetyczną średniego napięcia. 

h) W projekcie planu miejscowego zachowano istniejące tereny leśne. 
12. Kania czarna Milvus migrans: 

1) Zagrożenia: 
a) A03.03 – zaniechanie, brak koszenia – zmniejszanie się powierzchni odpowiednich żerowisk 

w wyniku zaniechania użytkowania gruntów rolnych (brak koszenia, wypasu) i zarastania. 
b) A04.03 – zarzucenie pasterstwa, brak wypasu – zmniejszanie się powierzchni odpowiednich 

żerowisk w wyniku zaniechania użytkowania gruntów rolnych (brak koszenia, wypasu) i zarastania. 
c) B01.01 – zalesianie terenów otwartych – zmniejszanie się powierzchni odpowiednich żerowisk 

w wyniku zalesiania łąk i terenów podmokłych, zabudowy terenów otwartych oraz stref 
brzegowych wód. 

d) E01.04 – inne typy zabudowy – zmniejszanie się powierzchni odpowiednich żerowisk w wyniku 
zalesiania łąk i terenów podmokłych, zabudowy terenów otwartych oraz stref brzegowych wód. 

e) C03.02 – produkcja energii słonecznej – zmniejszanie się powierzchni odpowiednich żerowisk 
w wyniku zalesiania łąk i terenów podmokłych, zabudowy terenów otwartych oraz stref 
brzegowych wód. 

f) C03.03 – produkcja energii wiatrowej – ryzyko śmierci lub zranienia w wyniku kolizji z siłowniami 
wiatrowymi i liniami elektroenergetycznymi. 

g) D02.01.01 – napowietrzne linie elektryczne i telefoniczne – ryzyko śmierci lub zranienia w wyniku 
kolizji z siłowniami wiatrowymi i liniami elektroenergetycznymi. 

h) G05.11 – śmierć lub uraz w wyniku kolizji – ryzyko śmierci lub zranienia w wyniku kolizji 
z siłowniami wiatrowymi i liniami elektroenergetycznymi. 

i) J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska – niedobór miejsc lęgowych (lasów lub 
zadrzewień) spełniających jednocześnie warunek odpowiedniego wieku oraz bezpieczeństwa. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Obszar opracowania nie obejmuje użytków zielonych wymagających koszenia czy 

wykorzystywanych do wypasu. 
b) Obszar opracowania nie obejmuje użytków zielonych wymagających koszenia czy 

wykorzystywanych do wypasu. 
c) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zalesienia terenów otwartych. 
d) Skutkiem realizacji ustaleń dokumentu będzie lokalizacja nowej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej w południowo-zachodniej części miejscowości i nowej zabudowy zagrodowej 
w północnej części miejscowości w obrębie gruntów ornych, jednak biorąc pod uwagę brak siedlisk 
przyrodniczych istotnych dla zachowania gatunku w granicach wyznaczonych terenów 
przeznaczonych pod zabudowę, nie przewiduje się wystąpienia znaczących negatywnych 
oddziaływań na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000. 

e) Zapisy dokumentu nie dopuszczają możliwości realizacji elektrowni słonecznych. 
f) Zapisy dokumentu nie dopuszczają możliwości realizacji elektrowni wiatrowych. 
g) Na skutek realizacji ustaleń dokumentu nie przewiduje się lokalizacji nowych napowietrznych linii 

elektroenergetycznych – zaopatrzenie w energię elektryczną realizowane jest poprzez istniejącą linię 
elektroenergetyczną średniego napięcia. 

h) Zapisy dokumentu nie dopuszczają możliwości realizacji elektrowni wiatrowych, na skutek 
realizacji ustaleń dokumentu nie przewiduje się lokalizacji nowych napowietrznych linii 
elektroenergetycznych – zaopatrzenie w energię elektryczną realizowane jest poprzez istniejącą linię 
elektroenergetyczną średniego napięcia. 

i) W projekcie planu miejscowego zachowano istniejące tereny leśne. 
13. Kania ruda Milvus milvus: 

1) Zagrożenia: 
a) A03.03 – zaniechanie, brak koszenia – zmniejszanie się powierzchni odpowiednich żerowisk 

w wyniku zaniechania użytkowania gruntów rolnych (brak koszenia, wypasu) i zarastania. 
b) A04.03 – zarzucenie pasterstwa, brak wypasu – zmniejszanie się powierzchni odpowiednich 

żerowisk w wyniku zaniechania użytkowania gruntów rolnych (brak koszenia, wypasu) i zarastania. 
c) B01.01 – zalesianie terenów otwartych – zmniejszanie się powierzchni odpowiednich żerowisk 

w wyniku zalesiania łąk i terenów podmokłych, zabudowy terenów otwartych oraz stref 
brzegowych wód. 

d) E01.04 – inne typy zabudowy – zmniejszanie się powierzchni odpowiednich żerowisk w wyniku 
zalesiania łąk i terenów podmokłych, zabudowy terenów otwartych oraz stref brzegowych wód. 
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e) C03.02 – produkcja energii słonecznej – zmniejszanie się powierzchni odpowiednich żerowisk 
w wyniku zalesiania łąk i terenów podmokłych, zabudowy terenów otwartych oraz stref 
brzegowych wód. 

f) C03.03 – produkcja energii wiatrowej – ryzyko śmierci lub zranienia w wyniku kolizji z siłowniami 
wiatrowymi i liniami elektroenergetycznymi. 

g) D02.01.01 – napowietrzne linie elektryczne i telefoniczne – ryzyko śmierci lub zranienia w wyniku 
kolizji z siłowniami wiatrowymi i liniami elektroenergetycznymi. 

h) G05.11 – śmierć lub uraz w wyniku kolizji – ryzyko śmierci lub zranienia w wyniku kolizji 
z siłowniami wiatrowymi i liniami elektroenergetycznymi. 

i) J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska – niedobór miejsc lęgowych – lasów lub 
zadrzewień spełniających jednocześnie warunek odpowiedniego wieku oraz bezpieczeństwa. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Obszar opracowania nie obejmuje użytków zielonych wymagających koszenia czy 

wykorzystywanych do wypasu. 
b) Obszar opracowania nie obejmuje użytków zielonych wymagających koszenia czy 

wykorzystywanych do wypasu. 
c) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zalesienia terenów otwartych. 
d) Skutkiem realizacji ustaleń dokumentu będzie lokalizacja nowej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej w południowo-zachodniej części miejscowości i nowej zabudowy zagrodowej 
w północnej części miejscowości w obrębie gruntów ornych, jednak biorąc pod uwagę brak siedlisk 
przyrodniczych istotnych dla zachowania gatunku w granicach wyznaczonych terenów 
przeznaczonych pod zabudowę, nie przewiduje się wystąpienia znaczących negatywnych 
oddziaływań na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000. 

e) Zapisy dokumentu nie dopuszczają możliwości realizacji elektrowni słonecznych. 
f) Zapisy dokumentu nie dopuszczają możliwości realizacji elektrowni wiatrowych. 
g) Na skutek realizacji ustaleń dokumentu nie przewiduje się lokalizacji nowych napowietrznych linii 

elektroenergetycznych – zaopatrzenie w energię elektryczną realizowane jest poprzez istniejącą linię 
elektroenergetyczną średniego napięcia. 

h) Zapisy dokumentu nie dopuszczają możliwości realizacji elektrowni wiatrowych, na skutek 
realizacji ustaleń dokumentu nie przewiduje się lokalizacji nowych napowietrznych linii 
elektroenergetycznych – zaopatrzenie w energię elektryczną realizowane jest poprzez istniejącą linię 
elektroenergetyczną średniego napięcia. 

i) W projekcie planu miejscowego zachowano istniejące tereny leśne. 
14. Bielik Haliaeetus albicilla: 

1) Zagrożenia: 
a) X – brak zagrożeń i nacisków – nie stwierdzono istniejących zagrożeń. 
b) G02 – infrastruktura sportowa i rekreacyjna – zmniejszanie się dostępności odpowiednich żerowisk 

w wyniku zabudowy stref brzegowych jezior i wzrostu presji rekreacyjnej utrudniających 
żerowanie. 

c) E01.04 – inne typy zabudowy – zmniejszanie się dostępności odpowiednich żerowisk w wyniku 
zabudowy stref brzegowych jezior i wzrostu presji rekreacyjnej utrudniających żerowanie. 

d) D05 – usprawniony dostęp do obszaru – zmniejszanie się dostępności odpowiednich żerowisk 
w wyniku zabudowy stref brzegowych jezior i wzrostu presji rekreacyjnej utrudniających 
żerowanie. 

e) C03.02 – produkcja energii słonecznej – zmniejszanie się dostępności odpowiednich żerowisk 
w wyniku zabudowy stref brzegowych jezior i wzrostu presji rekreacyjnej utrudniających 
żerowanie. 

f) C03.03 – produkcja energii wiatrowej – możliwe ryzyko śmierci lub zranienia w wyniku kolizji 
z siłowniami wiatrowymi. 

g) G05.11 – śmierć lub uraz w wyniku kolizji – możliwe ryzyko śmierci lub zranienia w wyniku kolizji 
z siłowniami wiatrowymi, ryzyko śmierci lub zranienia w wyniku kolizji z liniami 
elektroenergetycznymi. 

h) D02.01.01 – napowietrzne linie elektryczne i telefoniczne – ryzyko śmierci lub zranienia w wyniku 
kolizji z liniami elektroenergetycznymi. 

i) F03.02.03 – chwytanie, trucie, kłusownictwo – zabijanie lub okaleczanie bielików na hodowlanych 
stawach rybnych (np. wykładanie zatrutych przynęt, strzelanie, płoszenie). 

j) J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska – niedobór miejsc lęgowych – lasów lub 
zadrzewień spełniających jednocześnie warunek odpowiedniego wieku oraz bezpieczeństwa. 
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2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Nie dotyczy. 
b) W projekcie planu miejscowego dla strefy brzegowej jeziora Załom ustalono przeznaczenie zgodne 

z aktualnym sposobem użytkowania (tereny leśne i tereny zieleni urządzonej). 
c) Skutkiem realizacji ustaleń dokumentu będzie lokalizacja nowej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej w południowo-zachodniej części miejscowości i nowej zabudowy zagrodowej 
w północnej części miejscowości w obrębie gruntów ornych, jednak biorąc pod uwagę brak siedlisk 
przyrodniczych istotnych dla zachowania gatunku w granicach wyznaczonych terenów 
przeznaczonych pod zabudowę, nie przewiduje się wystąpienia znaczących negatywnych 
oddziaływań na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000. 

d) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zabudowy stref brzegowych jezior i wzrostu presji 
rekreacyjnej. 

e) Zapisy dokumentu nie dopuszczają możliwości realizacji elektrowni słonecznych. 
f) Zapisy dokumentu nie dopuszczają możliwości realizacji elektrowni wiatrowych. 
g) Zapisy dokumentu nie dopuszczają możliwości realizacji elektrowni wiatrowych, na skutek 

realizacji ustaleń dokumentu nie przewiduje się lokalizacji nowych napowietrznych linii 
elektroenergetycznych – zaopatrzenie w energię elektryczną realizowane jest poprzez istniejącą linię 
elektroenergetyczną średniego napięcia. 

h) Na skutek realizacji ustaleń dokumentu nie przewiduje się lokalizacji nowych napowietrznych linii 
elektroenergetycznych – zaopatrzenie w energię elektryczną realizowane jest poprzez istniejącą linię 
elektroenergetyczną średniego napięcia. 

i) Zapisy dokumentu nie dają podstaw dla odstrzałów czy płoszenia ptaków. 
j) W projekcie planu miejscowego zachowano istniejące tereny leśne. 

15. Błotniak stawowy Circus aeruginosus: 
1) Zagrożenia: 

a) A03.03 – zaniechanie, brak koszenia – zmniejszanie się powierzchni odpowiednich żerowisk 
w wyniku zaniechania użytkowania gruntów rolnych (brak koszenia, wypasu) i zarastania. 

b) A04.03 – zarzucenie pasterstwa, brak wypasu – zmniejszanie się powierzchni odpowiednich 
żerowisk w wyniku zaniechania użytkowania gruntów rolnych (brak koszenia, wypasu) i zarastania. 

c) J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska – zmniejszanie się powierzchni 
odpowiednich żerowisk w wyniku zaniechania użytkowania gruntów rolnych (brak koszenia, 
wypasu) i zarastania. 

d) I01 – obce gatunki inwazyjne – presja drapieżnicza, w tym gatunków inwazyjnych (jenot, norka 
amerykańska, szop pracz) powoduje utratę lęgów i tym samym zmniejszenie liczebności gatunku. 

e) K03.04 – drapieżnictwo – presja drapieżnicza, w tym gatunków inwazyjnych (jenot, norka 
amerykańska, szop pracz) powoduje utratę lęgów i tym samym zmniejszenie liczebności gatunku. 

f) B01.01 – zalesianie terenów otwartych – zmniejszanie się powierzchni odpowiednich żerowisk 
w wyniku zalesiania lub zabudowy terenów otwartych (w tym wielkopowierzchniowymi farmami 
fotowoltaicznymi). 

g) E01.03 – zabudowa rozproszona – zmniejszanie się powierzchni odpowiednich żerowisk w wyniku 
zalesiania lub zabudowy terenów otwartych (w tym wielkopowierzchniowymi farmami 
fotowoltaicznymi), zabudowa stref brzegowych wód może powodować fragmentację siedlisk 
i zwiększoną penetrację strefy szuwarów a tym samym płoszenie ptaków i straty w lęgach. 

h) C03.02 – produkcja energii słonecznej – zmniejszanie się powierzchni odpowiednich żerowisk 
w wyniku zalesiania lub zabudowy terenów otwartych (w tym wielkopowierzchniowymi farmami 
fotowoltaicznymi). 

i) C03.03 – produkcja energii wiatrowej – ryzyko śmierci lub zranienia w wyniku kolizji z siłowniami 
wiatrowymi i liniami elektroenergetycznymi. 

j) D02.01.01 – napowietrzne linie elektryczne i telefoniczne – ryzyko śmierci lub zranienia w wyniku 
kolizji z siłowniami wiatrowymi i liniami elektroenergetycznymi. 

k) D05 – usprawniony dostęp do obszaru – zabudowa stref brzegowych wód może powodować 
fragmentację siedlisk i zwiększoną penetrację strefy szuwarów a tym samym płoszenie ptaków 
i straty w lęgach. 

l) F04 – pozyskiwanie/usuwanie roślin lądowych – likwidacja niewielkich zarośniętych szuwarami 
i krzewami zbiorników wodnych leżących w kompleksach upraw i stanowiących odpowiednie 
miejsce do lęgów, o ile nie są one penetrowane przez ludzi (płoszenie ptaków wysiadujących lęg lub 
poszukujących pokarmu niekorzystnie wpływa na udatność lęgów). 

m) J02 – spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych – likwidacja niewielkich 
zarośniętych szuwarami i krzewami zbiorników wodnych leżących w kompleksach upraw 
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i stanowiących odpowiednie miejsce do lęgów, o ile nie są one penetrowane przez ludzi (płoszenie 
ptaków wysiadujących lęg lub poszukujących pokarmu niekorzystnie wpływa na udatność lęgów). 

n) J02.01 – zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie – ogólnie – likwidacja niewielkich zarośniętych 
szuwarami i krzewami zbiorników wodnych leżących w kompleksach upraw i stanowiących 
odpowiednie miejsce do lęgów, o ile nie są one penetrowane przez ludzi (płoszenie ptaków 
wysiadujących lęg lub poszukujących pokarmu niekorzystnie wpływa na udatność lęgów). 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Obszar opracowania nie obejmuje użytków zielonych wymagających koszenia czy 

wykorzystywanych do wypasu. 
b) Obszar opracowania nie obejmuje użytków zielonych wymagających koszenia czy 

wykorzystywanych do wypasu. 
c) Obszar opracowania nie obejmuje użytków zielonych wymagających koszenia czy 

wykorzystywanych do wypasu. 
d) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zwiększenia presji drapieżniczej gatunków 

inwazyjnych. 
e) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zwiększenia presji drapieżniczej gatunków 

inwazyjnych. 
f) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zalesienia terenów otwartych. 
g) Skutkiem realizacji ustaleń dokumentu będzie lokalizacja nowej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej w południowo-zachodniej części miejscowości i nowej zabudowy zagrodowej 
w północnej części miejscowości w obrębie gruntów ornych, jednak biorąc pod uwagę brak siedlisk 
przyrodniczych istotnych dla zachowania gatunku w granicach wyznaczonych terenów 
przeznaczonych pod zabudowę, nie przewiduje się wystąpienia znaczących negatywnych 
oddziaływań na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000. 

h) Zapisy dokumentu nie dopuszczają możliwości realizacji elektrowni słonecznych. 
i) Zapisy dokumentu nie dopuszczają możliwości realizacji elektrowni wiatrowych. 
j) Na skutek realizacji ustaleń dokumentu nie przewiduje się lokalizacji nowych napowietrznych linii 

elektroenergetycznych – zaopatrzenie w energię elektryczną realizowane jest poprzez istniejącą linię 
elektroenergetyczną średniego napięcia. 

k) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zabudowy stref brzegowych jezior i wzrostu presji 
rekreacyjnej. 

l) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje likwidacji zarośniętych szuwarami i krzewami 
zbiorników wodnych leżących w kompleksach upraw i stanowiących odpowiednie miejsce do 
lęgów. 

m) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany stosunków wodnych. 
n) Obszar opracowania nie obejmuje oczek i większych śródpolnych zbiorników wodnych, w projekcie 

planu miejscowego dla mokradeł ustalono przeznaczenie zgodne z aktualnym sposobem 
użytkowania (tereny rolnicze i tereny leśne). 

16. Orlik krzykliwy Aquila pomarina: 
1) Zagrożenia: 

a) A03.03 – zaniechanie, brak koszenia – zmniejszanie się powierzchni odpowiednich żerowisk 
w wyniku zaniechania użytkowania gruntów rolnych (brak koszenia, wypasu) i zarastania. 

b) B01.01 – zalesianie terenów otwartych – zmniejszanie się powierzchni odpowiednich żerowisk 
w wyniku zalesiania łąk i innych terenów podmokłych oraz w wyniku zabudowy terenów 
otwartych (w tym wielkopowierzchniowymi farmami fotowoltaicznymi). 

c) E01.03 – zabudowa rozproszona – zmniejszanie się powierzchni odpowiednich żerowisk w wyniku 
zalesiania łąk i innych terenów podmokłych oraz w wyniku zabudowy terenów otwartych (w tym 
wielkopowierzchniowymi farmami fotowoltaicznymi). 

d) C03.02 – produkcja energii słonecznej – zmniejszanie się powierzchni odpowiednich żerowisk 
w wyniku zalesiania łąk i innych terenów podmokłych oraz w wyniku zabudowy terenów 
otwartych (w tym wielkopowierzchniowymi farmami fotowoltaicznymi). 

e) C03.03 – produkcja energii wiatrowej – ryzyko śmierci lub zranienia w wyniku kolizji z siłowniami 
wiatrowymi i liniami elektroenergetycznymi. 

f) D02.01.01 – napowietrzne linie elektryczne i telefoniczne – ryzyko śmierci lub zranienia w wyniku 
kolizji z siłowniami wiatrowymi i liniami elektroenergetycznymi. 

g) G05.11 – śmierć lub uraz w wyniku kolizji – ryzyko śmierci lub zranienia w wyniku kolizji 
z siłowniami wiatrowymi i liniami elektroenergetycznymi. 

h) J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska – niedobór miejsc lęgowych – lasów lub 
zadrzewień spełniających jednocześnie warunek odpowiedniego wieku oraz bezpieczeństwa. 
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2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Obszar opracowania nie obejmuje użytków zielonych wymagających koszenia czy 

wykorzystywanych do wypasu. 
b) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zalesienia terenów otwartych. 
c) Skutkiem realizacji ustaleń dokumentu będzie lokalizacja nowej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej w południowo-zachodniej części miejscowości i nowej zabudowy zagrodowej 
w północnej części miejscowości w obrębie gruntów ornych, jednak biorąc pod uwagę brak siedlisk 
przyrodniczych istotnych dla zachowania gatunku w granicach wyznaczonych terenów 
przeznaczonych pod zabudowę, nie przewiduje się wystąpienia znaczących negatywnych 
oddziaływań na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000. 

d) Zapisy dokumentu nie dopuszczają możliwości realizacji elektrowni słonecznych. 
e) Zapisy dokumentu nie dopuszczają możliwości realizacji elektrowni wiatrowych. 
f) Na skutek realizacji ustaleń dokumentu nie przewiduje się lokalizacji nowych napowietrznych linii 

elektroenergetycznych – zaopatrzenie w energię elektryczną realizowane jest poprzez istniejącą linię 
elektroenergetyczną średniego napięcia. 

g) Zapisy dokumentu nie dopuszczają możliwości realizacji elektrowni wiatrowych, na skutek 
realizacji ustaleń dokumentu nie przewiduje się lokalizacji nowych napowietrznych linii 
elektroenergetycznych – zaopatrzenie w energię elektryczną realizowane jest poprzez istniejącą linię 
elektroenergetyczną średniego napięcia. 

h) W projekcie planu miejscowego zachowano istniejące tereny leśne. 
17. Rybołów Pandion haliaetus: 

1) Zagrożenia: 
a) J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska – niedobór miejsc lęgowych – lasów lub 

zadrzewień spełniających jednocześnie warunek odpowiedniego wieku oraz bezpieczeństwa, a także 
dostępności żerowisk przez cały sezon lęgowy. 

b) C03.03 – produkcja energii wiatrowej – ryzyko śmierci lub zranienia w wyniku kolizji z liniami 
elektroenergetycznymi, turbinami wiatrowymi oraz kłusownictwa (nielegalny odstrzał). 

c) F03.02.03 – chwytanie, trucie, kłusownictwo – ryzyko śmierci lub zranienia w wyniku kolizji 
z liniami elektroenergetycznymi, turbinami wiatrowymi oraz kłusownictwa (nielegalny odstrzał). 

d) D02.01.01 – napowietrzne linie elektryczne i telefoniczne – ryzyko śmierci lub zranienia w wyniku 
kolizji z liniami elektroenergetycznymi, turbinami wiatrowymi oraz kłusownictwa (nielegalny 
odstrzał). 

e) G05.11 – śmierć lub uraz w wyniku kolizji – ryzyko śmierci lub zranienia w wyniku kolizji z liniami 
elektroenergetycznymi, turbinami wiatrowymi oraz kłusownictwa (nielegalny odstrzał). 

f) E01.04 – inne typy zabudowy – zmniejszanie się dostępności odpowiednich żerowisk w wyniku 
zabudowy stref brzegowych jezior i wzrostu presji rekreacyjnej ograniczającej skuteczność polowań. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) W projekcie planu miejscowego zachowano istniejące tereny leśne. 
b) Zapisy dokumentu nie dopuszczają możliwości realizacji elektrowni wiatrowych. 
c) Zapisy dokumentu nie dają podstaw dla odstrzałów czy płoszenia ptaków. 
d) Na skutek realizacji ustaleń dokumentu nie przewiduje się lokalizacji nowych napowietrznych linii 

elektroenergetycznych – zaopatrzenie w energię elektryczną realizowane jest poprzez istniejącą linię 
elektroenergetyczną średniego napięcia. 

e) Zapisy dokumentu nie dopuszczają możliwości realizacji elektrowni wiatrowych, na skutek 
realizacji ustaleń dokumentu nie przewiduje się lokalizacji nowych napowietrznych linii 
elektroenergetycznych – zaopatrzenie w energię elektryczną realizowane jest poprzez istniejącą linię 
elektroenergetyczną średniego napięcia. 

f) Skutkiem realizacji ustaleń dokumentu będzie lokalizacja nowej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w południowo-zachodniej części miejscowości i nowej zabudowy zagrodowej 
w północnej części miejscowości w obrębie gruntów ornych, jednak biorąc pod uwagę brak siedlisk 
przyrodniczych istotnych dla zachowania gatunku w granicach wyznaczonych terenów 
przeznaczonych pod zabudowę, nie przewiduje się wystąpienia znaczących negatywnych 
oddziaływań na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000. 

18. Żuraw Grus grus (populacja lęgowa): 
1) Zagrożenia: 

a) A03.03 – zaniechanie, brak koszenia – zmniejszanie się powierzchni żerowisk w wyniku zaniechania 
użytkowania gruntów rolnych (brak koszenia, wypasu) i zarastanie siedlisk. 

b) A04.03 – zarzucenie pasterstwa, brak wypasu – zmniejszanie się powierzchni żerowisk w wyniku 
zaniechania użytkowania gruntów rolnych (brak koszenia, wypasu) i zarastanie siedlisk. 
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c) J02 – spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych – zmiany warunków wodnych na 
terenach lęgowych i związane z nimi zmiany warunków siedliskowych. 

d) J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska – zmiany warunków wodnych na 
terenach lęgowych i związane z nimi zmiany warunków siedliskowych. 

e) B01.01 – zalesianie terenów otwartych – zmniejszanie się powierzchni żerowisk w wyniku zalesiania 
łąk i terenów podmokłych oraz w wyniku zabudowy terenów otwartych (w tym 
wielkopowierzchniowymi farmami fotowoltaicznymi). Fragmentacja siedlisk i zwiększona 
penetracja powodująca płoszenie ptaków i straty w lęgach. 

f) C03.02 – produkcja energii słonecznej – zmniejszanie się powierzchni żerowisk w wyniku zalesiania 
łąk i terenów podmokłych oraz w wyniku zabudowy terenów otwartych (w tym 
wielkopowierzchniowymi farmami fotowoltaicznymi). Fragmentacja siedlisk i zwiększona 
penetracja powodująca płoszenie ptaków i straty w lęgach. 

g) E01.04 – inne typy zabudowy – zmniejszanie się powierzchni żerowisk w wyniku zalesiania łąk 
i terenów podmokłych oraz w wyniku zabudowy terenów otwartych (w tym 
wielkopowierzchniowymi farmami fotowoltaicznymi). Fragmentacja siedlisk i zwiększona 
penetracja powodująca płoszenie ptaków i straty w lęgach. 

h) J02.01 – zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie – ogólnie – likwidacja lub przekształcanie oczek 
i większych śródpolnych zbiorników wodnych oraz mokradeł. 

i) J02 – spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych – likwidacja lub przekształcanie 
oczek i większych śródpolnych zbiorników wodnych oraz mokradeł. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Obszar opracowania nie obejmuje użytków zielonych wymagających koszenia czy 

wykorzystywanych do wypasu. 
b) Obszar opracowania nie obejmuje użytków zielonych wymagających koszenia czy 

wykorzystywanych do wypasu. 
c) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany stosunków wodnych. 
d) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany stosunków wodnych. 
e) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zalesienia terenów otwartych. 
f) Zapisy dokumentu nie dopuszczają możliwości realizacji elektrowni słonecznych. 
g) Skutkiem realizacji ustaleń dokumentu będzie lokalizacja nowej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej w południowo-zachodniej części miejscowości i nowej zabudowy zagrodowej 
w północnej części miejscowości w obrębie gruntów ornych, jednak biorąc pod uwagę brak siedlisk 
przyrodniczych istotnych dla zachowania gatunku w granicach wyznaczonych terenów 
przeznaczonych pod zabudowę, nie przewiduje się wystąpienia znaczących negatywnych 
oddziaływań na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000. 

h) Obszar opracowania nie obejmuje oczek i większych śródpolnych zbiorników wodnych, w projekcie 
planu miejscowego dla mokradeł ustalono przeznaczenie zgodne z aktualnym sposobem 
użytkowania (tereny rolnicze i tereny leśne). 

i) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany stosunków wodnych. 
19. Żuraw Grus grus (populacja migrująca): 

1) Zagrożenia: 
a) J02 – spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych – wahania poziomu wód na 

noclegowiskach. 
b) B01.01 – zalesianie terenów otwartych – zmniejszanie się powierzchni żerowisk w wyniku zalesiania 

łąk i terenów podmokłych oraz w wyniku zabudowy terenów otwartych, w tym gruntów rolnych. 
c) E01.04 – inne typy zabudowy – zmniejszanie się powierzchni żerowisk w wyniku zalesiania łąk 

i terenów podmokłych oraz w wyniku zabudowy terenów otwartych, w tym gruntów rolnych. 
d) C03.03 – produkcja energii wiatrowej – ryzyko śmierci lub zranienia w wyniku kolizji z siłowniami 

wiatrowymi i liniami elektroenergetycznymi. 
e) D02.01.01 – napowietrzne linie elektryczne i telefoniczne – ryzyko śmierci lub zranienia w wyniku 

kolizji z siłowniami wiatrowymi i liniami elektroenergetycznymi. 
f) G05.11 – śmierć lub uraz w wyniku kolizji – ryzyko śmierci lub zranienia w wyniku kolizji 

z siłowniami wiatrowymi i liniami elektroenergetycznymi. 
2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  

a) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany stosunków wodnych. 
b) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zalesienia terenów otwartych. 
c) Skutkiem realizacji ustaleń dokumentu będzie lokalizacja nowej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej w południowo-zachodniej części miejscowości i nowej zabudowy zagrodowej 
w północnej części miejscowości w obrębie gruntów ornych, jednak biorąc pod uwagę brak siedlisk 
przyrodniczych istotnych dla zachowania gatunku w granicach wyznaczonych terenów 
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przeznaczonych pod zabudowę, nie przewiduje się wystąpienia znaczących negatywnych 
oddziaływań na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000. 

d) Zapisy dokumentu nie dopuszczają możliwości realizacji elektrowni wiatrowych. 
e) Na skutek realizacji ustaleń dokumentu nie przewiduje się lokalizacji nowych napowietrznych linii 

elektroenergetycznych – zaopatrzenie w energię elektryczną realizowane jest poprzez istniejącą linię 
elektroenergetyczną średniego napięcia. 

f) Zapisy dokumentu nie dopuszczają możliwości realizacji elektrowni wiatrowych, na skutek 
realizacji ustaleń dokumentu nie przewiduje się lokalizacji nowych napowietrznych linii 
elektroenergetycznych – zaopatrzenie w energię elektryczną realizowane jest poprzez istniejącą linię 
elektroenergetyczną średniego napięcia. 

20. Słonka Scolopax rusticola: 
1) Zagrożenia: 

a) X – brak zagrożeń i nacisków – nie stwierdzono istniejących zagrożeń. 
b) I01 – obce gatunki inwazyjne – presja drapieżnicza gatunków inwazyjnych (jenot, norka 

amerykańska, szop pracz) powoduje utratę lęgów i tym samym zmniejszenie liczebności gatunku. 
c) K03.04 – drapieżnictwo – presja drapieżnicza gatunków inwazyjnych (jenot, norka amerykańska, 

szop pracz) powoduje utratę lęgów i tym samym zmniejszenie liczebności gatunku. 
d) J02 – spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych – zmniejszenie liczby dogodnych 

miejsc lęgowych i żerowiskowych spowodowane zanikaniem podmokłych siedlisk w lasach, a także 
upraszczaniem struktury wiekowej i przestrzennej lasów. 

e) J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska – zmniejszenie liczby dogodnych miejsc 
lęgowych i żerowiskowych spowodowane zanikaniem podmokłych siedlisk w lasach, a także 
upraszczaniem struktury wiekowej i przestrzennej lasów. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Nie dotyczy. 
b) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zwiększenia presji drapieżniczej gatunków 

inwazyjnych. 
c) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zwiększenia presji drapieżniczej gatunków 

inwazyjnych. 
d) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany stosunków wodnych. 
e) W projekcie planu miejscowego zachowano istniejące tereny leśne. 

21. Samotnik Tringa ochropus: 
1) Zagrożenia: 

a) J02 – spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych – utrata siedlisk w wyniku 
obniżenia poziomu wód gruntowych w lasach, likwidacji zastoisk wody, starorzeczy, śródleśnych 
stawów, torfowisk i bagienek, utrata żerowisk w wyniku odmulania cieków, likwidacji mielizn, łach 
i odsypów brzegowych, spowodowanych m.in. niewłaściwie wykonywanymi pracami 
melioracyjnymi. 

b) J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska – utrata siedlisk w wyniku obniżenia 
poziomu wód gruntowych w lasach, likwidacji zastoisk wody, starorzeczy, śródleśnych stawów, 
torfowisk i bagienek, utrata żerowisk w wyniku odmulania cieków, likwidacji mielizn, łach 
i odsypów brzegowych, spowodowanych m.in. niewłaściwie wykonywanymi pracami 
melioracyjnymi. 

c) B02.02 – wycinka lasu – zmniejszanie powierzchni dogodnych siedlisk lęgowych gatunku poprzez 
wycinanie olsów i lasów łęgowych przy ciekach. 

d) J02.02 – usuwanie mułu – regulacja koryt cieków i ich odmulanie, pozbawiające gatunek miejsc 
żerowania np. na mieliznach, łachach i odsypach brzegowych, które są likwidowane również 
w wyniku prac utrzymaniowych zabezpieczających brzegi przed podmywaniem/erozją. 

e) J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska – regulacja koryt cieków i ich odmulanie, 
pozbawiające gatunek miejsc żerowania np. na mieliznach, łachach i odsypach brzegowych, które są 
likwidowane również w wyniku prac utrzymaniowych zabezpieczających brzegi przed 
podmywaniem/erozją. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany stosunków wodnych. 
b) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany stosunków wodnych. 
c) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje wycinki lasów. 
d) Obszar opracowania nie obejmuje rzek. 
e) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany stosunków wodnych. 
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22. Rybitwa czarna Chlidonias niger: 
1) Zagrożenia: 

a) I01 – obce gatunki inwazyjne – presja drapieżnicza, w tym gatunków inwazyjnych (norka 
amerykańska, szop pracz) powoduje utratę lęgów i tym samym zmniejszenie liczebności gatunku. 

b) K03.04 – drapieżnictwo – presja drapieżnicza, w tym gatunków inwazyjnych (norka amerykańska, 
szop pracz) powoduje utratę lęgów i tym samym zmniejszenie liczebności gatunku. 

c) G01 – sporty i różne formy czynnego wypoczynku i rekreacji, uprawiane w plenerze – zmniejszenie 
sukcesu lęgowego i utraty lęgów wskutek płoszenia. 

d) J02 – spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych – zmiany reżimów 
hydrologicznych cieków, zmieniających długość i częstotliwość zalewów w dolinach, zasypywanie 
starorzeczy i zagłębień terenu okresowo wypełnianych wodą, osuszanie śródpolnych zbiorników 
wodnych, oraz intensyfikacja użytkowania wód połączona z pogłębianiem stawów, niszczeniem 
roślinności wynurzonej i likwidacją wysp na stawach hodowlanych, może prowadzić do 
zmniejszenia lub zaniku dobrych jakościowo siedlisk lęgowych. 

e) J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska – zmiany reżimów hydrologicznych 
cieków, zmieniających długość i częstotliwość zalewów w dolinach, zasypywanie starorzeczy 
i zagłębień terenu okresowo wypełnianych wodą, osuszanie śródpolnych zbiorników wodnych, oraz 
intensyfikacja użytkowania wód połączona z pogłębianiem stawów, niszczeniem roślinności 
wynurzonej i likwidacją wysp na stawach hodowlanych, może prowadzić do zmniejszenia lub 
zaniku dobrych jakościowo siedlisk lęgowych. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zwiększenia presji drapieżniczej gatunków 

inwazyjnych. 
b) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zwiększenia presji drapieżniczej gatunków 

inwazyjnych. 
c) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje wzrostu wykorzystania obszaru na cele sportowe 

i rekreacyjne. 
d) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany stosunków wodnych. 
e) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany stosunków wodnych. 

23. Siniak Columba oenas: 
1) Zagrożenia: 

a) X – brak zagrożeń i nacisków – nie stwierdzono istniejących zagrożeń. 
b) B02.04 – usuwanie martwych i umierających drzew – niedobór miejsc lęgowych - lasów, szczególnie 

bukowych, w odpowiednim wieku. Niedobór drzew z odpowiednio dużymi dziuplami (np. 
wykuwanymi przez dzięcioła czarnego). 

c) J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska – niedobór miejsc lęgowych – lasów, 
szczególnie bukowych, w odpowiednim wieku. Niedobór drzew z odpowiednio dużymi dziuplami 
(np. wykuwanymi przez dzięcioła czarnego). 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Nie dotyczy. 
b) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje usuwania martwych i umierających drzew. 
c) W projekcie planu miejscowego zachowano istniejące tereny leśne. 

24. Puchacz Bubo bubo: 
1) Zagrożenia: 

a) A03.03 – zaniechanie, brak koszenia – zmniejszanie się powierzchni odpowiednich żerowisk 
w wyniku zaniechania użytkowania i zarastania. 

b) G05.07 – niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich brak – nieskuteczność ochrony 
strefowej z uwagi na biologię rozrodu (kilka miejsc rozrodu w obrębie rozległego terytorium, 
wykorzystywanych naprzemiennie). 

c) B01.01 – zalesianie terenów otwartych – zmniejszanie się powierzchni odpowiednich żerowisk 
w wyniku zalesiania łąk i terenów podmokłych oraz w wyniku zabudowy terenów otwartych (w 
tym wielkopowierzchniowymi farmami fotowoltaicznymi). 

d) C03.02 – produkcja energii słonecznej – zmniejszanie się powierzchni odpowiednich żerowisk 
w wyniku zalesiania łąk i terenów podmokłych oraz w wyniku zabudowy terenów otwartych (w 
tym wielkopowierzchniowymi farmami fotowoltaicznymi). 

e) J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska – ograniczenie miejsc gniazdowych 
poprzez usuwanie martwych i zamierających drzew oraz wykrotów, które gatunek ten często 
wykorzystuje do gniazdowania. 

f) C03.03 – produkcja energii wiatrowej – ryzyko śmierci lub zranienia w wyniku kolizji z siłowniami 
wiatrowymi i liniami elektroenergetycznymi. 
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g) G05.11 – śmierć lub uraz w wyniku kolizji – ryzyko śmierci lub zranienia w wyniku kolizji 
z siłowniami wiatrowymi i liniami elektroenergetycznymi. 

h) E01.03 – zabudowa rozproszona – zmniejszanie się powierzchni odpowiednich żerowisk w wyniku 
zalesiania łąk i terenów podmokłych oraz w wyniku zabudowy terenów otwartych (w tym 
wielkopowierzchniowymi farmami fotowoltaicznymi). 

i) J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska – niedobór miejsc lęgowych – lasów 
spełniających jednocześnie warunek odpowiedniego wieku oraz bezpieczeństwa (niewielkiej 
penetracji ludzkiej). 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Obszar opracowania nie obejmuje użytków zielonych wymagających koszenia czy 

wykorzystywanych do wypasu. 
b) Realizacja ustaleń dokumentu nie będzie miała wpływu na realizację działań ochronnych. 
c) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zalesienia terenów otwartych. 
d) Zapisy dokumentu nie dopuszczają możliwości realizacji elektrowni słonecznych. 
e) W projekcie planu miejscowego zachowano istniejące tereny leśne. 
f) Zapisy dokumentu nie dopuszczają możliwości realizacji elektrowni wiatrowych. 
g) Zapisy dokumentu nie dopuszczają możliwości realizacji elektrowni wiatrowych, na skutek 

realizacji ustaleń dokumentu nie przewiduje się lokalizacji nowych napowietrznych linii 
elektroenergetycznych – zaopatrzenie w energię elektryczną realizowane jest poprzez istniejącą linię 
elektroenergetyczną średniego napięcia. 

h) Skutkiem realizacji ustaleń dokumentu będzie lokalizacja nowej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w południowo-zachodniej części miejscowości i nowej zabudowy zagrodowej 
w północnej części miejscowości w obrębie gruntów ornych, jednak biorąc pod uwagę brak siedlisk 
przyrodniczych istotnych dla zachowania gatunku w granicach wyznaczonych terenów 
przeznaczonych pod zabudowę, nie przewiduje się wystąpienia znaczących negatywnych 
oddziaływań na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000. 

i) W projekcie planu miejscowego zachowano istniejące tereny leśne. 
25. Sóweczka Glaucidum passerinum: 

1) Zagrożenia: 
a) U – nieznane zagrożenie lub nacisk – niedostateczna wiedza na temat występowania gatunku 

w obszarze oraz istniejących zagrożeń. Ochrona strefowa, z uwagi na wymóg znalezienia gniazda 
dla utworzenia strefy jest w praktyce sporadycznie stosowana. Nieskuteczność tej formy ochrony 
wynika także ze specyfiki gatunku (częsta zmiana dziupli lęgowych, najczęściej w cyklu dwuletnim). 

b) G05.07 – niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich brak – niedostateczna wiedza na 
temat występowania gatunku w obszarze oraz istniejących zagrożeń. Ochrona strefowa, z uwagi na 
wymóg znalezienia gniazda dla utworzenia strefy jest w praktyce sporadycznie stosowana. 
Nieskuteczność tej formy ochrony wynika także ze specyfiki gatunku (częsta zmiana dziupli 
lęgowych, najczęściej w cyklu dwuletnim). 

c) B02.04 – usuwanie martwych i umierających drzew – niedobór lub pogorszony stan siedlisk (mała 
ilość starodrzewi) – szczególnie zwartych kompleksów lasów i niedobór martwych oraz 
obumierających starych drzew, niedobór miejsc lęgowych spełniających jednocześnie warunek 
bezpieczeństwa oraz dostępności żerowisk przez cały sezon lęgowy. 

d) J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska – niedobór lub pogorszony stan siedlisk 
(mała ilość starodrzewi) – szczególnie zwartych kompleksów lasów i niedobór martwych oraz 
obumierających starych drzew, niedobór miejsc lęgowych spełniających jednocześnie warunek 
bezpieczeństwa oraz dostępności żerowisk przez cały sezon lęgowy. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Nie dotyczy. 
b) Realizacja ustaleń dokumentu nie będzie miała wpływu na realizację działań ochronnych. 
c) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje usuwania martwych i umierających drzew. 
d) W projekcie planu miejscowego zachowano istniejące tereny leśne. 

26. Włochatka Aegolius funereus: 
1) Zagrożenia: 

a) U – nieznane zagrożenie lub nacisk – niedostateczna wiedza na temat występowania gatunku 
w obszarze oraz istniejących zagrożeń. Ochrona strefowa, z uwagi na wymóg znalezienia gniazda 
dla utworzenia strefy jest w praktyce sporadycznie stosowana i przez to nieskuteczna. 

b) G05.07 – niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich brak – niedostateczna wiedza na 
temat występowania gatunku w obszarze oraz istniejących zagrożeń. Ochrona strefowa, z uwagi na 
wymóg znalezienia gniazda dla utworzenia strefy jest w praktyce sporadycznie stosowana i przez to 
nieskuteczna. 
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c) B01.01 – zalesianie terenów otwartych – zmniejszanie się powierzchni żerowisk i ich dostępności 
w wyniku zalesiania łąk i nieużytków. 

d) J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska – niedobór miejsc lęgowych – lasów 
spełniających jednocześnie warunek odpowiedniego wieku, obecności drzew dziuplastych, 
bezpieczeństwa. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Nie dotyczy. 
b) Realizacja ustaleń dokumentu nie będzie miała wpływu na realizację działań ochronnych. 
c) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zalesienia terenów otwartych. 
d) W projekcie planu miejscowego zachowano istniejące tereny leśne. 

27. Lelek Caprimulgus europaeus: 
1) Zagrożenia: 

a) J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska – niedobór rozległych obszarów 
otwartych w obrębie większych kompleksów leśnych w wyniku zarastania i zabudowy terenów 
otwartych. 

b) B01.01 – zalesianie terenów otwartych – niedobór rozległych obszarów otwartych w obrębie 
większych kompleksów leśnych w wyniku zalesiania łąk. 

c) B04 – stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych – stosowanie oprysków 
chemicznych, redukujących bazę pokarmową. 

d) B02 – gospodarka leśna i plantacyjna i użytkowanie lasów i plantacji – niedostateczna wiedza na 
temat rozmieszczenia gatunku w obszarze może skutkować wykonywaniem prac leśnych (wyrąb, 
składowanie i wywóz drewna, czyszczenie młodników i upraw) w pełni sezonu lęgowego gatunku, 
powodując płoszenie ptaków oraz straty w lęgach. 

e) G05.07 – niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich brak – niedostateczna wiedza na 
temat rozmieszczenia gatunku w obszarze może skutkować wykonywaniem prac leśnych (wyrąb, 
składowanie i wywóz drewna, czyszczenie młodników i upraw) w pełni sezonu lęgowego gatunku, 
powodując płoszenie ptaków oraz straty w lęgach. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Skutkiem realizacji ustaleń dokumentu będzie lokalizacja nowej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej w południowo-zachodniej części miejscowości i nowej zabudowy zagrodowej 
w północnej części miejscowości w obrębie gruntów ornych, jednak biorąc pod uwagę brak siedlisk 
przyrodniczych istotnych dla zachowania gatunku w granicach wyznaczonych terenów 
przeznaczonych pod zabudowę, nie przewiduje się wystąpienia znaczących negatywnych 
oddziaływań na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000. 

b) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zalesienia terenów otwartych. 
c) Realizacja ustaleń dokumentu nie będzie stanowiła podstawy dla stosowania biocydów, hormonów 

i substancji chemicznych.  
d) W projekcie planu miejscowego zachowano istniejące tereny leśne. 
e) Realizacja ustaleń dokumentu nie będzie miała wpływu na realizację działań ochronnych. 

28. Zimorodek Alcedo atthis: 
1) Zagrożenia: 

a) G01 – sporty i różne formy czynnego wypoczynku i rekreacji, uprawiane w plenerze – zwiększona 
śmiertelność młodych w wyniku płoszenia ptaków wyprowadzających lęgi nad rzekami wskutek 
wzmożonej działalności człowieka poprzez różne formy działalności. 

b) J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska – likwidacja, profilowanie lub umacnianie 
nadwodnych skarp nad ciekami wodnymi ogranicza lub wyklucza możliwość budowy gniazd. 
Usuwanie przewróconych w nurt cieków drzew pozbawia gatunek odpowiedniej ilości niezbędnych 
czatowni podczas polowań. Wycinanie nadwodnych zadrzewień i zakrzaczeń pozbawia brzegi 
cieków w siedliskach gatunku niezbędnej osłony, zaś brak zacienienia toni wodnej wpływa 
negatywnie na efektywność żerowania. 

c) J02 – spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych – likwidacja, profilowanie lub 
umacnianie nadwodnych skarp nad ciekami wodnymi ogranicza lub wyklucza możliwość budowy 
gniazd. Usuwanie przewróconych w nurt cieków drzew pozbawia gatunek odpowiedniej ilości 
niezbędnych czatowni podczas polowań. Wycinanie nadwodnych zadrzewień i zakrzaczeń 
pozbawia brzegi cieków w siedliskach gatunku niezbędnej osłony, zaś brak zacienienia toni wodnej 
wpływa negatywnie na efektywność żerowania. 

d) J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska – działania na ciekach zubażające 
naturalną strukturę morfologiczną koryta (w tym dna) oraz redukcja mikrosiedlisk (także poprzez 
nadmierne usuwanie roślinności oraz rumoszu drzewnego) może wpłynąć negatywnie 
bezpośrednio lub pośrednio na bazę żerową gatunku. 
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2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje wzrostu wykorzystania obszaru na cele sportowe 

i rekreacyjne. 
b) Obszar opracowania nie obejmuje cieków wodnych. 
c) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany stosunków wodnych. 
d) Obszar opracowania nie obejmuje cieków wodnych. 

29. Dzięcioł czarny Dryocopus martius: 
1) Zagrożenia: 

a) X – brak zagrożeń i nacisków – nie stwierdzono istniejących zagrożeń. 
b) B02.04 – usuwanie martwych i umierających drzew – niedobór lub pogorszony stan siedlisk (mała 

ilość starodrzewi, juwenalizacja siedlisk) – szczególnie zwartych kompleksów lasów i niedobór 
martwych oraz obumierających starych drzew. 

c) J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska – niedobór lub pogorszony stan siedlisk 
(mała ilość starodrzewi, juwenalizacja siedlisk) – szczególnie zwartych kompleksów lasów 
i niedobór martwych oraz obumierających starych drzew. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Nie dotyczy. 
b) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje usuwania martwych i umierających drzew. 
c) W projekcie planu miejscowego zachowano istniejące tereny leśne. 

30. Muchołówka mała Ficedula parva: 
1) Zagrożenia: 

a) X – brak zagrożeń i nacisków – nie stwierdzono istniejących zagrożeń. 
b) B02.02 – wycinka lasu – potencjalne zagrożenie stanowi wycinka drzew w miejscach gniazdowania 

(w tym drzew z gniazdami) i żerowania, co może powodować zniszczenia lęgów, płoszenie ptaków 
przy gniazdach oraz możliwość porzucania lęgów przez ptaki (newralgiczny okres maj – lipiec). 

c) B02.04 – usuwanie martwych i umierających drzew  
d) J03.01 - zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska – niedobór lub pogorszony stan siedlisk 

(mała ilość starodrzewi, juwenalizacja siedlisk) – szczególnie zwartych kompleksów lasów 
bukowych i niedobór martwych oraz obumierających starych drzew. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Nie dotyczy. 
b) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje wycinki lasów. 
c) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje usuwania martwych i umierających drzew. 
d) W projekcie planu miejscowego zachowano istniejące tereny leśne. 

31. Zielonka Porzana parva: 
1) Zagrożenia: 

a) U – nieznane zagrożenie lub nacisk – niedostateczna wiedza na temat występowania gatunku 
w obszarze oraz istniejących zagrożeń. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Nie dotyczy. 

32. Kropiatka Porzana porzana: 
1) Zagrożenia: 

a) U – nieznane zagrożenie lub nacisk – niedostateczna wiedza na temat występowania gatunku 
w obszarze oraz istniejących zagrożeń. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Nie dotyczy. 

Analizując zagrożenia dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 określone w projekcie Planu zadań 
ochronnych oraz zapisy planu miejscowego należy stwierdzić, że realizacja ustaleń dokumentu nie wiąże się ze 
znaczącym powiększeniem potencjału tych zagrożeń. 

Oddziaływania planowanych terenów zabudowy na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 będą miały 
jedynie charakter lokalny, pośredni (zabudowa zlokalizowana zostanie poza zinwentaryzowanymi siedliskami 
i miejscami obserwacji gatunków stanowiących przedmiot ochrony obszaru), krótkoterminowy (etap realizacji inwestycji) 
i stały (etap funkcjonowania inwestycji). Oddziaływania terenów nowej zabudowy mogą stanowić źródło niekorzystnych 
wpływów na środowisko, jednakże skala i intensywność zainwestowania nie jest i nie będzie na tyle znacząca, aby mogła 
zagrozić celom i przedmiotom ochrony obszaru Natura 2000 „Lasy Puszczy nad Drawą”. W planie miejscowym zawarto 
szereg rozwiązań eliminujących, ograniczających lub kompensujących potencjalne negatywne oddziaływania planowanej 
zabudowy. 
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Obszar Natura 2000 „Uroczyska Puszczy Drawskiej” PLH320046 

Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000 „Uroczyska Puszczy Drawskiej” obejmuje większą część dużego 
kompleksu leśnego na równinie sandrowej, położonej w środkowym i dolnym biegu rzeki Drawy. W lasach dominują 
drzewostany sosnowe, jednak duży jest udział buczyn i dąbrów; niektóre ich płaty mają charakter zbliżony do 
naturalnego. W miejscach, gdzie teren jest pofałdowany, wzgórza osiągają wysokość do 121 m. Najcenniejszym 
przyrodniczo obszarem jest centralna część ostoi, położona w widłach rzek: Drawy i Płocicznej. Są tu liczne jeziora. 
W rzeźbie terenu odznaczają się meandry obu rzek, obramowane wysokimi skarpami. Charakterystyczną cechą tych rzek 
jest bystry prąd wywołany silnym spadkiem terenu. Ich koryta i doliny zachowały charakter zbliżony do naturalnego. 
Jeziora są zróżnicowane pod względem trofizmu wód, od dystroficznych przez mezotroficzne do eutroficznych. Na 
terenie ostoi rozproszone są liczne, małopowierzchniowe ale bardzo cenne torfowiska przejściowe i kilka dobrze 
zachowanych torfowisk alkalicznych.  

Przedmiotami ochrony obszaru „Uroczyska Puszczy Drawskiej” PLH320046 są następujące siedliska 
przyrodnicze: 3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charetea), 3150 
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, 3160 Naturalne, 
dystroficzne zbiorniki wodne, 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis, 

6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae), 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion), 
6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium), 6510 Niżowe i górskie 
świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą 
(żywe), 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea), 7210 Torfowiska 
nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis), 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe 
o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum), 9130 Żyzne buczyny (Dentario 

glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion), 9160 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum), 9170 Grąd środkowoeuropejski 
i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion roboli-petraeae), 91D0 Bory i lasy 
bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii- 

Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne, 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum 

albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe), 91T0 Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-

Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum). Przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 „Uroczyska Puszczy 
Drawskiej” PLH320046 są następujące gatunki roślin: 6216 Sierpowiec błyszczący (Hamatocaulis vernicosus), 1831 Elisma 
wodna (Luronium natans), 1903 Lipiennik Loesela (Liparis loeselii) oraz gatunki zwierząt: 1324 Nocek duży (Myotis myotis), 
1337 Bóbr europejski (Castor fiber), 1355 Wydra (Lutra lutra), 1352 Wilk (Canis lupus), 1166 Traszka grzebieniasta (Triturus 

cristatus), 1188 Kumak nizinny (Bombina bombina), 1220 Żółw błotny (Emys orbicularis), 1096 Minóg strumieniowy (Lampetra 

planeri), 1106 Łosoś atlantycki (Salmo salar), 1163 Głowacz białopłetwy (Cottus gobio), 5339 Różanka (Rhodeus amarus), 1149 
Koza (Cobitis taenia), 1014 Poczwarówka zwężona (Vertigo angustior), 1016 Poczwarówka jajowata (Vertigo moulinsiana), 
1032 Skójka gruboskorupowa (Unio crassus), 1037 Trzepla zielona (Ophiogomphus ceclia), 1042 Zalotka większa (Leucorrhinia 

pectoralis), 1060 Czerwończyk nieparek (Lycaena dispar), 1084 Pachnica dębowa (Osmoderma eremita), 1088 Kozioróg dębosz 
(Cerambyx cerdo) i 4056 Zatoczek łamliwy (Anisus vorticulus). 

Do najważniejszych zagrożeń dla przedmiotów ochrony obszaru należy zmniejszenie lub utrata określonych cech 
siedliska, usuwanie martwych i umierających drzew, wydeptywanie, nadmierne użytkowanie, polowanie, zaniechanie 
koszenia, nierodzime gatunki zaborcze, śmierć lub uraz w wyniku kolizji, pozyskiwanie / usuwanie zwierząt, 
wędkarstwo, odpady, zmiana czynników abiotycznych, usprawniony dostęp do obszaru, zarzucanie pasterstwa / brak 
wypasu, drogi, ścieżki i drogi kolejowe, sporty i różne formy czynnego wypoczynku, rekreacji uprawiane w plenerze, 
zmiana składu gatunkowego (sukcesja), zabudowa rozproszona, zanieczyszczenia wód powierzchniowych, zmiany 
stosunków wodnych, zmniejszenie spójności siedlisk, nierodzime gatunki zaborcze. 

Do inwestycji zapisanych w ustaleniach projektu planu miejscowego, których realizacja mogłaby spowodować 
największy wpływ na cele ochrony obszaru Natura 2000 „Uroczyska Puszczy Drawskiej” PLH320046 zaliczyć należy 
rozwój nowych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów zabudowy zagrodowej. 

Oddziaływania ustaleń planu miejscowego wiązać się będą z zajęciem części terenów dotychczas 
niezagospodarowanych, wyznaczonych w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Człopa, położonych w sąsiedztwie istniejącej zabudowy. Zgodnie z danymi „Waloryzacji 
Przyrodniczej Województwa Zachodniopomorskiego” [17] wśród siedlisk przyrodniczych stanowiących przedmiot 
ochrony obszaru Natura 2000 w granicach obszaru opracowania zinwentaryzowano torfowiska przejściowe i trzęsawiska 
(7140) oraz bory i lasy bagienne (91D0) położone w obrębie terenów leśnych w północno-wschodniej części obszaru, 
a także grąd subatlantycki (9160) położony w obrębie terenów leśnych w południowej części obszaru. W bezpośrednim 
sąsiedztwie granic obszaru opracowania zlokalizowane są ponadto śródlądowe kwaśne dąbrowy (9190-2) oraz torfowiska 
przejściowe i trzęsawiska (7140) położone w obrębie terenów leśnych po stronie północno-zachodniej, grąd subatlantycki 
(9160) oraz łęgi olszowe, olszowo-jesionowe i jesionowe (91E0b) położone w obrębie terenów leśnych po stronie 
południowo-wschodniej. Tym samym rozwój nowej zabudowy nie spowoduje bezpośrednich oddziaływań na wskazane 
siedliska. 

Wprowadzenie nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę może stać się źródłem potencjalnych zagrożeń 
dla wód powierzchniowych i podziemnych zarówno na etapie inwestycyjnych jak i w fazie eksploatacji. W trakcie 
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posadowienia fundamentów pod planowane budynki może dojść do kolizji z pierwszym horyzontem wodonośnym, 
dlatego ważnym jest, aby nie należy dopuścić do zanieczyszczenia wód, zwłaszcza substancjami ropopochodnymi. 
W trakcie funkcjonowania nowej zabudowy do potencjalnych zagrożeń dla środowiska wodnego zaliczyć należy 
indywidualny pobór wody oraz możliwość zanieczyszczenia poprzez niekontrolowane zrzuty ścieków. Dlatego należy 
położyć szczególny nacisk na właściwe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz zagospodarowanie 
terenu dostosowane do odporności warstw wodonośnych na antropopresję.  

Zgodnie z ustaleniami projektu planu miejscowego przewiduje się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej. 
Takie rozwiązania sprzyjają racjonalnej eksploatacji i ochronie wód. Korzystne skutki dla środowiska będzie miało 
rozwiązanie problemu odprowadzania ścieków. Ustalono docelowe odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej 
zgodnie z przepisami odrębnymi, a do czasu budowy kanalizacji sanitarnej dopuszczenie stosowania szczelnych 
zbiorników bezodpływowych zgodnie z przepisami odrębnymi.  Ustalono ponadto zagospodarowanie wód opadowych 
i roztopowych na własnym terenie lub ich odprowadzanie do kanalizacji deszczowej, dołów chłonnych lub do zbiorników 
retencyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi. Działania te, ukierunkowane na przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wód, 
gleb i powietrza zabezpieczą tereny sąsiednie przed niekorzystnymi oddziaływaniami terenów planowanej zabudowy na 
walory przyrodnicze obszaru. 

Poniżej przedstawiono istniejące i potencjalne zagrożenia dla poszczególnych siedlisk przyrodniczych i gatunków 
stanowiących przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 określone w projekcie Planu zadań ochronnych dla obszaru 
Natura 2000 „Uroczyska Puszczy Drawskiej” PLH320046 [8] oraz ocenę wpływu ustaleń planu miejscowego: 

1. 3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charetea): 
1) Zagrożenia: 

a) H01.08 – rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu ścieków z gospodarstw 
domowych – zanieczyszczenia wód i antropogeniczne przyspieszenie eutrofizacji, w wyniku 
niewłaściwej gospodarki wodno-ściekowej, dopływu wód ze zdegradowanych torfowisk lub 
w wyniku nieskanalizowanej rekreacji na brzegach jezior powoduje degradację jezior. Może 
zachodzić także za pośrednictwem zasilających jeziora wód podziemnych. 

b) H01.05 – rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu działalności związanej 
z rolnictwem i leśnictwem – zanieczyszczenia wód i antropogeniczne przyspieszenie eutrofizacji, 
w wyniku niewłaściwej gospodarki wodno-ściekowej, dopływu wód ze zdegradowanych torfowisk 
lub w wyniku nieskanalizowanej rekreacji na brzegach jezior powoduje degradację jezior. Może 
zachodzić także za pośrednictwem zasilających jeziora wód podziemnych. 

c) H01.09 – zanieczyszczenie wód powierzchniowych z innych źródeł rozproszonych – 
zanieczyszczenia wód i antropogeniczne przyspieszenie eutrofizacji, w wyniku niewłaściwej 
gospodarki wodno-ściekowej, dopływu wód ze zdegradowanych torfowisk lub w wyniku 
nieskanalizowanej rekreacji na brzegach jezior powoduje degradację jezior. Może zachodzić także za 
pośrednictwem zasilających jeziora wód podziemnych. 

d) G01 – sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze – nadmierna 
i nieskanalizowana rekreacja na brzegach wód może powodować niszczenie strefy brzegowej jezior, 
roślinności szuwarowej i litoralnej. 

e) F02.03 – wędkarstwo – nadmierne wędkarstwo może powodować naruszanie strefy brzegowej 
i litoralnej w wyniku wydeptywania roślinności, nielegalnej budowy kładek i pomostów oraz 
wzmożenie eutrofizacji akwenów w wyniku zanęcania. 

f) F02 – rybołówstwo i zbieranie zasobów wodnych – nadmierne lub niewłaściwe użytkowanie 
rybackie i wędkarskie może powodować ograniczanie udziału ryb drapieżnych, a dominację 
karpiowatych i za pośrednictwem ryb wpływać negatywnie na stan całego ekosystemu. Połowy ryb 
z użyciem sieci ciągnionych, mogą niszczyć łąki ramienicowe. 

g) U – nieznane zagrożenie lub nacisk – nieumyślne negatywne oddziaływania w przypadku 
nieprawidłowego rozpoznania siedliska 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Realizacja ustaleń planu nie spowoduje nowych źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych. 

W projekcie planu miejscowego ustalono docelowe odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej 
zgodnie z przepisami odrębnymi, do czasu budowy kanalizacji sanitarnej dopuszczenie stosowania 
szczelnych zbiorników bezodpływowych zgodnie z przepisami odrębnymi. 

b) Realizacja ustaleń planu nie spowoduje nowych źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych. 
W projekcie planu miejscowego ustalono docelowe odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej 
zgodnie z przepisami odrębnymi, do czasu budowy kanalizacji sanitarnej dopuszczenie stosowania 
szczelnych zbiorników bezodpływowych zgodnie z przepisami odrębnymi. 

c) Realizacja ustaleń planu nie spowoduje nowych źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych. 
W projekcie planu miejscowego ustalono docelowe odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej 
zgodnie z przepisami odrębnymi, do czasu budowy kanalizacji sanitarnej dopuszczenie stosowania 
szczelnych zbiorników bezodpływowych zgodnie z przepisami odrębnymi. 
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d) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje wzrostu wykorzystania obszaru na cele sportowe 
i rekreacyjne. 

e) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje wzrostu wykorzystania obszaru na cele wędkarskie. 
f) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje wzrostu wykorzystania obszaru na cele wędkarskie 
g) Nie dotyczy. 

2. Siedlisko przyrodnicze 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami 
z Nymphaeion, Potamion: 
1) Zagrożenia: 

a) H01.08 – rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu ścieków z gospodarstw 
domowych – zanieczyszczenia wód i antropogeniczne przyspieszenie eutrofizacji, w wyniku 
niewłaściwej gospodarki wodno-ściekowej, dopływu wód ze zdegradowanych torfowisk lub 
w wyniku nieskanalizowanej rekreacji na brzegach jezior powoduje degradację jezior. Może 
zachodzić także za pośrednictwem zasilających jeziora wód podziemnych. Przyspieszony zanik 
starorzeczy odciętych od głównego nurtu rzeki w wyniku dawniejszych prac regulacyjnych. 

b) H01.05 - rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu działalności związanej 
z rolnictwem i leśnictwem – zanieczyszczenia wód i antropogeniczne przyspieszenie eutrofizacji, 
w wyniku niewłaściwej gospodarki wodno-ściekowej, dopływu wód ze zdegradowanych torfowisk 
lub w wyniku nieskanalizowanej rekreacji na brzegach jezior powoduje degradację jezior. Może 
zachodzić także za pośrednictwem zasilających jeziora wód podziemnych. Przyspieszony zanik 
starorzeczy odciętych od głównego nurtu rzeki w wyniku dawniejszych prac regulacyjnych. 

c) H01.09 – zanieczyszczenie wód powierzchniowych z innych źródeł rozproszonych – 
zanieczyszczenia wód i antropogeniczne przyspieszenie eutrofizacji, w wyniku niewłaściwej 
gospodarki wodno-ściekowej, dopływu wód ze zdegradowanych torfowisk lub w wyniku 
nieskanalizowanej rekreacji na brzegach jezior powoduje degradację jezior. Może zachodzić także za 
pośrednictwem zasilających jeziora wód podziemnych. Przyspieszony zanik starorzeczy odciętych 
od głównego nurtu rzeki w wyniku dawniejszych prac regulacyjnych. 

d) G01 - sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze – nadmierna 
i nieskanalizowana rekreacja na brzegach wód może powodować niszczenie strefy brzegowej jezior, 
roślinności szuwarowej i litoralnej. 

e) F02.03 – wędkarstwo – nadmierne wędkarstwo może powodować wydeptywanie, naruszanie strefy 
brzegowej i litoralnej w wyniku nielegalnej budowy kładek i pomostów oraz wzmożenie eutrofizacji 
akwenów w wyniku zanęcania 

f) F02 – rybołówstwo i zbieranie zasobów wodnych – nadmierne lub niewłaściwe użytkowanie 
rybackie może powodować ograniczanie udziału ryb drapieżnych, a dominację karpiowatych i za 
pośrednictwem ryb wpływać negatywnie na stan całego ekosystemu. 

g) U – nieznane zagrożenie lub nacisk – nieumyślne negatywne oddziaływania w przypadku 
nieprawidłowego rozpoznania siedliska. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Realizacja ustaleń planu nie spowoduje nowych źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych. 

W projekcie planu miejscowego ustalono docelowe odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej 
zgodnie z przepisami odrębnymi, do czasu budowy kanalizacji sanitarnej dopuszczenie stosowania 
szczelnych zbiorników bezodpływowych zgodnie z przepisami odrębnymi. 

b) Realizacja ustaleń planu nie spowoduje nowych źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych. 
W projekcie planu miejscowego ustalono docelowe odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej 
zgodnie z przepisami odrębnymi, do czasu budowy kanalizacji sanitarnej dopuszczenie stosowania 
szczelnych zbiorników bezodpływowych zgodnie z przepisami odrębnymi. 

c) Realizacja ustaleń planu nie spowoduje nowych źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych. 
W projekcie planu miejscowego ustalono docelowe odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej 
zgodnie z przepisami odrębnymi, do czasu budowy kanalizacji sanitarnej dopuszczenie stosowania 
szczelnych zbiorników bezodpływowych zgodnie z przepisami odrębnymi. 

d) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje wzrostu wykorzystania obszaru na cele sportowe 
i rekreacyjne. 

e) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje wzrostu wykorzystania obszaru na cele wędkarskie. 
f) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje wzrostu wykorzystania obszaru na cele wędkarskie. 
g) Nie dotyczy. 

3. Siedlisko przyrodnicze 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne: 
1) Zagrożenia: 

a) F02 – rybołówwstwo i zbieranie zasobów wodnych – negatywny wpływ na stan ekosystemów 
jeziorek dystroficznych wywiera użytkowanie wędkarskie i rybackie. 
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b) F02.03 – wędkarstwo – negatywny wpływ na stan ekosystemów jeziorek dystroficznych wywiera 
użytkowanie wędkarskie i rybackie. 

c) G05.01 – wydeptywanie, nadmierne użytkowanie – w przypadku wykorzystywania do wędkowania 
dochodzi do niszczenia, uszkadzania i zaśmiecania torfowej strefy okalającej. 

d) H05.01 – odpadki i odpady stałe – w przypadku wykorzystywania do wędkowania dochodzi do 
niszczenia, uszkadzania i zaśmiecania torfowej strefy okalającej. 

e) J02.01.02 – osuszanie terenów morskich, ujściowych, bagiennych – konserwowanie rowów 
odwadniających kompleksy torfowe stanowi potencjalne zagrożenie dla siedliska. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje wzrostu wykorzystania obszaru na cele wędkarskie. 
b) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje wzrostu wykorzystania obszaru na cele wędkarskie. 
c) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje wzrostu wykorzystania obszaru na cele wędkarskie. 
d) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje wzrostu wykorzystania obszaru na cele wędkarskie. 
e) Realizacja ustaleń dokumentu nie będzie stanowiła podstaw dla prowadzenia prac konserwacyjnych 

rowów odwadniających. 
4. Siedlisko przyrodnicze 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion 

fluitantis: 
1) Zagrożenia: 

a) H01.08 – rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu ścieków z gospodarstw 
domowych – degradacja siedliska następuje w wyniku zanieczyszczenia wód, w tym 
powodowanego nadmiarem biogenów, nadmierną trofią wód rzecznych, oraz nadmiernym 
rozwojem fitoplanktonu w jeziorach, przez które przepływają rzeki włosienicznikowe. Skutkuje to 
brakiem wolnego dwutlenku węgla w wodach rzek i tym samym zaburza warunki rozwoju 
gatunków typowych dla siedliska. Spływ drobnocząsteczkowych osadów z terenów rolniczych 
prowadzi do zamulania powodującego kolmatację osadów dennych. 

b) H01.05 – rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu działalności związanej 
z rolnictwem i leśnictwem – degradacja siedliska następuje w wyniku zanieczyszczenia wód, w tym 
powodowanego nadmiarem biogenów, nadmierną trofią wód rzecznych, oraz nadmiernym 
rozwojem fitoplanktonu w jeziorach, przez które przepływają rzeki włosienicznikowe. Skutkuje to 
brakiem wolnego dwutlenku węgla w wodach rzek i tym samym zaburza warunki rozwoju 
gatunków typowych dla siedliska. Spływ drobnocząsteczkowych osadów z terenów rolniczych 
prowadzi do zamulania powodującego kolmatację osadów dennych. 

c) H01.09 – zanieczyszczenie wód powierzchniowych z innych źródeł rozproszonych – degradacja 
siedliska następuje w wyniku zanieczyszczenia wód, w tym powodowanego nadmiarem biogenów, 
nadmierną trofią wód rzecznych, oraz nadmiernym rozwojem fitoplanktonu w jeziorach, przez które 
przepływają rzeki włosienicznikowe. Skutkuje to brakiem wolnego dwutlenku węgla w wodach 
rzek i tym samym zaburza warunki rozwoju gatunków typowych dla siedliska. Spływ 
drobnocząsteczkowych osadów z terenów rolniczych prowadzi do zamulania powodującego 
kolmatację osadów dennych. 

d) J03.02 – antropogeniczne zmniejszenie spójności siedlisk – zagrożenie dla siedliska stanowi także 
brak ciągłości ekologicznej, ograniczający występowanie gatunków typowych. 

e) J02.02 – usuwanie osadów (mułu...) – potencjalne zagrożenie stanowi pogłębianie lub odmulanie 
rzek oraz ingerencja w naturalne procesy korytowe, w tym w naturalną dynamikę występowania 
rumoszu drzewnego, pod wpływem którego naturalnie powstaje zróżnicowanie koryta rzecznego. 

f) J02.03 – regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych – 
potencjalne zagrożenie stanowi pogłębianie lub odmulanie rzek oraz ingerencja w naturalne procesy 
korytowe, w tym w naturalną dynamikę występowania rumoszu drzewnego, pod wpływem którego 
naturalnie powstaje zróżnicowanie koryta rzecznego. 

g) M01 – zmiana czynników abiotycznych – zmiany klimatyczno-hydrologiczne, kumulacja biogenów 
w osadach dennych lub nie w pełni poznane procesy, zarówno naturalne jak i wywoływane 
pośrednio działalnością człowieka, mogą powodować obniżanie zasilania rzek przez wody 
podziemne i prowadzić do niewłaściwej jakości wód hyporeicznych. 

h) G05 – inna ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka – zmiany klimatyczno-
hydrologiczne, kumulacja biogenów w osadach dennych lub nie w pełni poznane procesy, zarówno 
naturalne jak i wywoływane pośrednio działalnością człowieka, mogą powodować obniżanie 
zasilania rzek przez wody podziemne i prowadzić do niewłaściwej jakości wód hyporeicznych 

i) G01.01.02 – niemotorowe sporty wodne – nieuporządkowana turystyka kajakowa, w przypadku 
wzrostu jej natężenia, może powodować naruszanie dna, brzegów i roślinności rzek podczas 
spływów. 
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j) U – nieznane zagrożenie lub nacisk – nieumyślne negatywne oddziaływania w przypadku 
nieprawidłowego rozpoznania siedliska 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Realizacja ustaleń planu nie spowoduje nowych źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych. 

W projekcie planu miejscowego ustalono docelowe odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej 
zgodnie z przepisami odrębnymi, do czasu budowy kanalizacji sanitarnej dopuszczenie stosowania 
szczelnych zbiorników bezodpływowych zgodnie z przepisami odrębnymi. 

b) Realizacja ustaleń planu nie spowoduje nowych źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych. 
W projekcie planu miejscowego ustalono docelowe odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej 
zgodnie z przepisami odrębnymi, do czasu budowy kanalizacji sanitarnej dopuszczenie stosowania 
szczelnych zbiorników bezodpływowych zgodnie z przepisami odrębnymi. 

c) Realizacja ustaleń planu nie spowoduje nowych źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych. 
W projekcie planu miejscowego ustalono docelowe odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej 
zgodnie z przepisami odrębnymi, do czasu budowy kanalizacji sanitarnej dopuszczenie stosowania 
szczelnych zbiorników bezodpływowych zgodnie z przepisami odrębnymi. 

d) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje naruszenia czy zmniejszenia ciągłości 
zinwentaryzowanych siedlisk. 

e) Obszar objęty planem nie obejmuje cieków i zbiorników wodnych. 
f) Obszar objęty planem nie obejmuje cieków i zbiorników wodnych. 
g) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany stosunków wodnych. 
h) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany stosunków wodnych. 
i) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje wzrostu wykorzystania obszaru na cele sportowe 

i rekreacyjne. 
j) Nie dotyczy. 

5. Siedlisko przyrodnicze 6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae): 
1) Zagrożenia: 

a) K02.01 – zmiana składu gatunkowego (sukcesja) – w wyniku naturalnej sukcesji roślinności, 
spowodowanej zaniechaniem użytkowania muraw, dochodzi do zmian składu gatunkowego 
siedliska i jego przekształcania w kierunku zbiorowisk łąkowych, zaroślowych a docelowo leśnych. 

b) A03.03 – zaniechanie/brak koszenia – w wyniku naturalnej sukcesji roślinności, spowodowanej 
zaniechaniem użytkowania muraw, dochodzi do zmian składu gatunkowego siedliska i jego 
przekształcania w kierunku zbiorowisk łąkowych, zaroślowych a docelowo leśnych. 

c) A04.03 – zarzucenie pasterstwa, brak wypasu – w wyniku naturalnej sukcesji roślinności, 
spowodowanej zaniechaniem użytkowania muraw, dochodzi do zmian składu gatunkowego 
siedliska i jego przekształcania w kierunku zbiorowisk łąkowych, zaroślowych a docelowo leśnych. 

d) G05.07 – niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich brak – niewłaściwie rozpoznanie 
siedliska może skutkować niewłaściwym sposobem jego użytkowania i ochrony. 

e) U – nieznane zagrożenie lub nacisk – nieumyślne negatywne oddziaływania w przypadku 
nieprawidłowego rozpoznania siedliska. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany składu gatunkowego siedliska. 
b) Obszar opracowania nie obejmuje użytków zielonych wymagających koszenia czy 

wykorzystywanych do wypasu. 
c) Obszar opracowania nie obejmuje użytków zielonych wymagających koszenia czy 

wykorzystywanych do wypasu. 
d) Realizacja ustaleń dokumentu nie będzie miała wpływu na realizację działań ochronnych. 
e) Nie dotyczy. 

6. Siedlisko przyrodnicze 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion): 
1) Zagrożenia: 

a) K02.01 – zmiana składu gatunkowego (sukcesja) – zagrożenie dla siedliska stanowi niewłaściwe 
użytkowanie, w szczególności pozostawienie pokosu na powierzchni łąki - warstwa martwej materii 
organicznej uniemożliwia wzrost części gatunków w kolejnych sezonach wegetacyjnych, a nawet 
w przypadku jej rozdrobnienia, powoduje eutrofizację i zubożenie gatunkowe. W wyniku braku 
użytkowania następuje przekształcenie siedliska w wilgotne ziołorośla lub zarastanie krzewami 
i drzewami. 

b) A03.03 – zaniechanie/brak koszenia – zagrożenie dla siedliska stanowi niewłaściwe użytkowanie, 
w szczególności pozostawienie pokosu na powierzchni łąki - warstwa martwej materii organicznej 
uniemożliwia wzrost części gatunków w kolejnych sezonach wegetacyjnych, a nawet w przypadku 
jej rozdrobnienia, powoduje eutrofizację i zubożenie gatunkowe. W wyniku braku użytkowania 
następuje przekształcenie siedliska w wilgotne ziołorośla lub zarastanie krzewami i drzewami. 
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c) A04.03 – zarzucenie pasterstwa, brak wypasu – zagrożenie dla siedliska stanowi niewłaściwe 
użytkowanie, w szczególności pozostawienie pokosu na powierzchni łąki - warstwa martwej materii 
organicznej uniemożliwia wzrost części gatunków w kolejnych sezonach wegetacyjnych, a nawet 
w przypadku jej rozdrobnienia, powoduje eutrofizację i zubożenie gatunkowe. W wyniku braku 
użytkowania następuje przekształcenie siedliska w wilgotne ziołorośla lub zarastanie krzewami 
i drzewami. 

d) K02.02 – nagromadzenie materii organicznej – zagrożenie dla siedliska stanowi niewłaściwe 
użytkowanie, w szczególności pozostawienie pokosu na powierzchni łąki – warstwa martwej materii 
organicznej uniemożliwia wzrost części gatunków w kolejnych sezonach wegetacyjnych, a nawet 
w przypadku jej rozdrobnienia, powoduje eutrofizację i zubożenie gatunkowe. W wyniku braku 
użytkowania następuje przekształcenie siedliska w wilgotne ziołorośla lub zarastanie krzewami 
i drzewami. 

e) G05.07 – niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich brak – koszenie niewłaściwym 
sprzętem powoduje uszkadzanie podłoża i runi. 

f) A03.01 – intensywne koszenie lub intensyfikacja – zbyt intensywne lub zbyt niskie koszenia mogą 
prowadzić do utraty różnorodności biologicznej siedliska. 

g) J02.01.02 – osuszanie terenów morskich, ujściowych, bagiennych – odtwarzanie i konserwacja 
zarośniętych rowów może potencjalnie prowadzić do zmiany stosunków wodnych. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany składu gatunkowego siedliska. 
b) Obszar opracowania nie obejmuje użytków zielonych wymagających koszenia czy 

wykorzystywanych do wypasu. 
c) Obszar opracowania nie obejmuje użytków zielonych wymagających koszenia czy 

wykorzystywanych do wypasu. 
d) Obszar opracowania nie obejmuje użytków zielonych wymagających koszenia. 
e) Realizacja ustaleń dokumentu nie będzie miała wpływu na realizację działań ochronnych. 
f) Obszar opracowania nie obejmuje użytków zielonych wymagających koszenia. 
g) Realizacja ustaleń dokumentu nie będzie stanowiła podstaw dla prowadzenia prac konserwacyjnych 

rowów odwadniających. 
7. Siedlisko przyrodnicze 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia 

sepium): 
1) Zagrożenia: 

a) X – brak zagrożeń lub nacisków – nie stwierdzono zagrożeń. 
b) A03.01 – intensywne koszenie lub intensyfikacja – potencjalnie zagrożenie dla siedliska stanowi jego 

niszczenie podczas wykonywania prac utrzymaniowych wód lub prac „porządkujących” teren 
(np.: intensywne wykaszanie, ingerencja w strefę korzeniową, zdzieranie darni, zasypywanie 
namułami wydobywanymi z koryt cieków. 

c) J02.02 – usuwanie osadów (mułu...) – potencjalnie zagrożenie dla siedliska stanowi jego niszczenie 
podczas wykonywania prac utrzymaniowych wód lub prac „porządkujących” teren 
(np.: intensywne wykaszanie, ingerencja w strefę korzeniową, zdzieranie darni, zasypywanie 
namułami wydobywanymi z koryt cieków. 

d) U – nieznane zagrożenie lub nacisk – nieumyślne negatywne oddziaływania w przypadku 
nieprawidłowego rozpoznania siedliska. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Nie dotyczy. 
b) Obszar opracowania nie obejmuje użytków zielonych wymagających koszenia. 
c) Obszar objęty planem nie obejmuje cieków i zbiorników wodnych. 
d) Nie dotyczy. 

8. Siedlisko przyrodnicze. 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris): 
1) Zagrożenia: 

a) K02.01 – zmiana składu gatunkowego (sukcesja) – zagrożenie dla siedliska stanowi niewłaściwe 
użytkowanie, w szczególności pozostawienie pokosu na powierzchni łąki – warstwa martwej materii 
organicznej uniemożliwia wzrost części gatunków w kolejnych sezonach wegetacyjnych, a nawet 
w przypadku jej rozdrobnienia, powoduje eutrofizację i zubożenie gatunkowe. W wyniku braku 
użytkowania następuje przekształcenie siedliska w wilgotne ziołorośla lub zarastanie krzewami 
i drzewami. 

b) A03.03 – zaniechanie/brak koszenia – zagrożenie dla siedliska stanowi niewłaściwe użytkowanie, 
w szczególności pozostawienie pokosu na powierzchni łąki – warstwa martwej materii organicznej 
uniemożliwia wzrost części gatunków w kolejnych sezonach wegetacyjnych, a nawet w przypadku 
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jej rozdrobnienia, powoduje eutrofizację i zubożenie gatunkowe. W wyniku braku użytkowania 
następuje przekształcenie siedliska w wilgotne ziołorośla lub zarastanie krzewami i drzewami. 

c) A04.03 – zarzucenie pasterstwa, brak wypasu – zagrożenie dla siedliska stanowi niewłaściwe 
użytkowanie, w szczególności pozostawienie pokosu na powierzchni łąki – warstwa martwej materii 
organicznej uniemożliwia wzrost części gatunków w kolejnych sezonach wegetacyjnych, a nawet 
w przypadku jej rozdrobnienia, powoduje eutrofizację i zubożenie gatunkowe. W wyniku braku 
użytkowania następuje przekształcenie siedliska w wilgotne ziołorośla lub zarastanie krzewami 
i drzewami. 

d) K02.02 – nagromadzenie materii organicznej – zagrożenie dla siedliska stanowi niewłaściwe 
użytkowanie, w szczególności pozostawienie pokosu na powierzchni łąki – warstwa martwej materii 
organicznej uniemożliwia wzrost części gatunków w kolejnych sezonach wegetacyjnych, a nawet 
w przypadku jej rozdrobnienia, powoduje eutrofizację i zubożenie gatunkowe. W wyniku braku 
użytkowania następuje przekształcenie siedliska w wilgotne ziołorośla lub zarastanie krzewami 
i drzewami. 

e) A03.01 – intensywne koszenie lub intensyfikacja – zbyt intensywne lub zbyt niskie koszenia mogą 
prowadzić do utraty różnorodności biologicznej siedliska. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany składu gatunkowego siedliska. 
b) Obszar opracowania nie obejmuje użytków zielonych wymagających koszenia czy 

wykorzystywanych do wypasu. 
c) Obszar opracowania nie obejmuje użytków zielonych wymagających koszenia czy 

wykorzystywanych do wypasu. 
d) Obszar opracowania nie obejmuje użytków zielonych wymagających koszenia. 
e) Obszar opracowania nie obejmuje użytków zielonych wymagających koszenia. 

9. Siedlisko przyrodnicze 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe): 
1) Zagrożenia: 

a) J02 – spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych – negatywny wpływ na stan 
siedliska wywierają funkcjonujące odwodnienia oraz obecność inwazyjnego gatunku obcego – 
tawuły kutnerowatej (Spiraea tomentosa). 

b) I01 – obce gatunki inwazyjne – negatywny wpływ na stan siedliska wywierają funkcjonujące 
odwodnienia oraz obecność inwazyjnego gatunku obcego – tawuły kutnerowatej (Spiraea tomentosa). 

c) J02 – spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych – negatywny wpływ na stan 
siedliska mogą wywierać: zmiany stosunków wodnych, w tym wahania warunków wodnych, 
konserwowanie rowów odwadniających. 

d) J02.01.02 – osuszanie terenów morskich, ujściowych, bagiennych – negatywny wpływ na stan 
siedliska mogą wywierać: zmiany stosunków wodnych, w tym wahania warunków wodnych, 
konserwowanie rowów odwadniających. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany stosunków wodnych. 
b) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zwiększenia presji drapieżniczej gatunków 

inwazyjnych. 
c) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany stosunków wodnych. 
d) Realizacja ustaleń dokumentu nie będzie stanowiła podstaw dla prowadzenia prac konserwacyjnych 

rowów odwadniających. 
10. Siedlisko przyrodnicze 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio- 

Caricetea): 
1) Zagrożenia: 

a) J02 – spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych – negatywny wpływ na stan 
siedliska wywierają funkcjonujące odwodnienia oraz obecność inwazyjnego gatunku obcego – 
tawuły kutnerowatej (Spiraea tomentosa). 

b) I01 – obce gatunki inwazyjne – negatywny wpływ na stan siedliska wywierają funkcjonujące 
odwodnienia oraz obecność inwazyjnego gatunku obcego – tawuły kutnerowatej (Spiraea tomentosa). 

c) J02 – spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych – negatywny wpływ na stan 
siedliska mogą wywierać: zmiany stosunków wodnych, w tym wahania warunków wodnych, 
konserwowanie rowów odwadniających. 

d) J02.01.02 – osuszanie terenów morskich, ujściowych, bagiennych – negatywny wpływ na stan 
siedliska mogą wywierać: zmiany stosunków wodnych, w tym wahania warunków wodnych, 
konserwowanie rowów odwadniających. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany stosunków wodnych. 
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b) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zwiększenia presji drapieżniczej gatunków 
inwazyjnych. 

c) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany stosunków wodnych. 
d) Realizacja ustaleń dokumentu nie będzie stanowiła podstaw dla prowadzenia prac konserwacyjnych 

rowów odwadniających. 
11. Siedlisko przyrodnicze 7210 Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum 

nigricantis): 
1) Zagrożenia: 

a) J02 – spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych – zmiana stosunków wodnych 
prowadzi do przesuszenia siedliska i jego zarastania drzewami. 

b) J02.01.02 – osuszanie terenów morskich, ujściowych, bagiennych – negatywny wpływ na stan 
siedliska mogą potencjalnie wywierać: konserwowanie rowów odwadniających, inwazja gatunku 
obcego - tawuły kutnerowatej (Spiraea tomentosa). 

c) I01 – obce gatunki inwazyjne – negatywny wpływ na stan siedliska mogą potencjalnie wywierać: 
konserwowanie rowów odwadniających, inwazja gatunku obcego - tawuły kutnerowatej (Spiraea 

tomentosa). 
2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  

a) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany stosunków wodnych. 
b) Realizacja ustaleń dokumentu nie będzie stanowiła podstaw dla prowadzenia prac konserwacyjnych 

rowów odwadniających. 
c) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zwiększenia presji drapieżniczej gatunków 

inwazyjnych. 
12. Siedlisko przyrodnicze 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk 

i mechowisk: 
1) Zagrożenia: 

a) J02.01.02 – osuszanie terenów morskich, ujściowych, bagiennych – funkcjonujące rowy odwadniające 
zakłócają przesiąkanie wód podziemnych przez torfowisko. Zakłócenia warunków wodnych w 
połączeniu z zaprzestaniem koszenia prowadzi do uruchomienia procesu sukcesji, przejawiającego 
się m.in. ekspansją trzciny, wkraczaniem ziołorośli, zarastaniem siedliska drzewami. 

b) K02.01 – zmiana składu gatunkowego (sukcesja) – funkcjonujące rowy odwadniające zakłócają 
przesiąkanie wód podziemnych przez torfowisko. Zakłócenia warunków wodnych w połączeniu 
z zaprzestaniem koszenia prowadzi do uruchomienia procesu sukcesji, przejawiającego się m.in. 
ekspansją trzciny, wkraczaniem ziołorośli, zarastaniem siedliska drzewami. 

c) G05.07 – niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich brak – koszenie niewłaściwym 
sprzętem powoduje uszkadzanie podłoża i runi. 

d) I01 – obce gatunki inwazyjne – inwazja gatunku obcego - tawuły kutnerowatej (Spiraea tomentosa) - 
może potencjalnie wywierać negatywny wpływ na stan siedliska. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Realizacja ustaleń dokumentu nie będzie stanowiła podstaw dla prowadzenia prac konserwacyjnych 

rowów odwadniających. 
b) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany składu gatunkowego siedliska. 
c) Realizacja ustaleń dokumentu nie będzie miała wpływu na realizację działań ochronnych. 
d) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zwiększenia presji drapieżniczej gatunków 

inwazyjnych. 
13. Siedlisko przyrodnicze 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk 

i mechowisk: 
1) Zagrożenia: 

a) J03.02 – antropogeniczne zmniejszenie spójności siedlisk – fragmentacja naturalnego areału 
występowania siedliska przez sztuczne drzewostany leśne zbudowane z gatunków obcych 
ekologicznie. Rezultatem wprowadzonych w wyniku dawnej gospodarki leśnej gatunków obcych 
ekologicznie, w tym sosny (w przypadku jej dominacji w drzewostanie) na siedliskach kwaśnych 
buczyn, mogą być płaty o charakterze borów mieszanych z bukiem (Pino-Quercetum fagetosum), 
różnego rodzaju leśne zbiorowiska zastępcze z dominacją gatunków borowych, porębowych lub 
nawet ruderalnych w runie, a nawet lasy do złudzenia przypominające świeże bory sosnowe 
(Leucobryo-Pinetum), co w wielu kompleksach leśnych Polski Północnej skutecznie zatarło obraz 
pierwotnego areału buczyn. 

b) I02 – problematyczne gatunki rodzime – fragmentacja naturalnego areału występowania siedliska 
przez sztuczne drzewostany leśne zbudowane z gatunków obcych ekologicznie. Rezultatem 
wprowadzonych w wyniku dawnej gospodarki leśnej gatunków obcych ekologicznie, w tym sosny 
(w przypadku jej dominacji w drzewostanie) na siedliskach kwaśnych buczyn, mogą być płaty 
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o charakterze borów mieszanych z bukiem (Pino-Quercetum fagetosum), różnego rodzaju leśne 
zbiorowiska zastępcze z dominacją gatunków borowych, porębowych lub nawet ruderalnych 
w runie, a nawet lasy do złudzenia przypominające świeże bory sosnowe (Leucobryo-Pinetum), co 
w wielu kompleksach leśnych Polski Północnej skutecznie zatarło obraz pierwotnego areału buczyn. 

c) I01 – obce gatunki inwazyjne – wnikanie do składu gatunkowego zespołów roślinnych gatunków 
obcego pochodzenia, w szczególności ekspansja niecierpka drobnokwiatowego (Impatiens parviflora) 

d) B02.04 – usuwanie martwych i umierających drzew – deficyt martwego drewna. 
2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  

a) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje naruszenia czy zmniejszenia ciągłości 
zinwentaryzowanych siedlisk. 

b) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje wprowadzania sztucznych gatunków w obrębie 
siedliska. 

c) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zwiększenia presji drapieżniczej gatunków 
inwazyjnych. 

d) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje usuwania martwych i umierających drzew. 
14. Siedlisko przyrodnicze 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae- Fagenion, Galio odorati-Fagenion): 

1) Zagrożenia: 
a) J03.02 – antropogeniczne zmniejszenie spójności siedlisk – fragmentacja naturalnego areału 

występowania siedliska przez sztuczne drzewostany leśne gatunków obcych ekologicznie. 
b) I01 – obce gatunki inwazyjne – wnikanie do składu gatunkowego zespołów roślinnych gatunków 

obcego pochodzenia, w szczególności ekspansja niecierpka drobnokwiatowego (Impatiens parviflora). 
c) B02.04 – usuwanie martwych i umierających drzew – deficyt martwego drewna. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje naruszenia czy zmniejszenia ciągłości 

zinwentaryzowanych siedlisk. 
b) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zwiększenia presji drapieżniczej gatunków 

inwazyjnych. 
c) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje usuwania martwych i umierających drzew. 

15. Siedlisko przyrodnicze 9160 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum): 
1) Zagrożenia: 

a) J03.02 – antropogeniczne zmniejszenie spójności siedlisk – fragmentacja naturalnego areału 
występowania przez sztuczne drzewostany leśne gatunków obcych ekologicznie. 

b) I02 – problematyczne gatunki rodzime – fragmentacja naturalnego areału występowania przez 
sztuczne drzewostany leśne gatunków obcych ekologicznie. 

c) I01 – obce gatunki inwazyjne – wnikanie do składu gatunkowego zespołów roślinnych gatunków 
obcego pochodzenia, w szczególności ekspansja niecierpka drobnokwiatowego (Impatiens parviflora). 

d) B02.04 – usuwanie martwych i umierających drzew – deficyt martwego drewna. 
2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  

a) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje naruszenia czy zmniejszenia ciągłości 
zinwentaryzowanych siedlisk. 

b) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje wprowadzania sztucznych gatunków w obrębie 
siedliska. 

c) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zwiększenia presji drapieżniczej gatunków 
inwazyjnych. 

d) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje usuwania martwych i umierających drzew. 
16. Siedlisko przyrodnicze 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-

Carpinetum): 
1) Zagrożenia: 

a) J03.02 – antropogeniczne zmniejszenie spójności siedlisk – fragmentacja naturalnego areału 
występowania przez sztuczne drzewostany leśne gatunków obcych ekologicznie. 

b) I02 – problematyczne gatunki rodzime – fragmentacja naturalnego areału występowania przez 
sztuczne drzewostany leśne gatunków obcych ekologicznie. 

c) I01 – obce gatunki inwazyjne – wnikanie do składu gatunkowego zespołów roślinnych gatunków 
obcego pochodzenia, w szczególności ekspansja niecierpka drobnokwiatowego (Impatiens parviflora). 

d) B02.04 – usuwanie martwych i umierających drzew – deficyt martwego drewna. 
2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  

a) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje naruszenia czy zmniejszenia ciągłości 
zinwentaryzowanych siedlisk. 

b) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje wprowadzania sztucznych gatunków w obrębie 
siedliska. 
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c) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zwiększenia presji drapieżniczej gatunków 
inwazyjnych. 

d) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje usuwania martwych i umierających drzew. 
17. Siedlisko przyrodnicze 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae): 

1) Zagrożenia: 
a) J03.02 – antropogeniczne zmniejszenie spójności siedlisk – fragmentacja naturalnego areału 

występowania przez sztuczne drzewostany leśne gatunków obcych ekologicznie. 
b) I02 – problematyczne gatunki rodzime – fragmentacja naturalnego areału występowania przez 

sztuczne drzewostany leśne gatunków obcych ekologicznie. 
c) I01 – obce gatunki inwazyjne – wnikanie do składu gatunkowego zespołów roślinnych gatunków 

obcego pochodzenia, w szczególności ekspansja niecierpka drobnokwiatowego (Impatiens parviflora). 
d) B02.04 – usuwanie martwych i umierających drzew – deficyt martwego drewna. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje naruszenia czy zmniejszenia ciągłości 

zinwentaryzowanych siedlisk. 
b) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje wprowadzania sztucznych gatunków w obrębie 

siedliska. 
c) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zwiększenia presji drapieżniczej gatunków 

inwazyjnych. 
d) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje usuwania martwych i umierających drzew. 

18. Siedlisko przyrodnicze 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio 

uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii- Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne 
lasy borealne: 
1) Zagrożenia: 

a) I01 – obce gatunki inwazyjne – negatywny wpływ na stan siedliska wywiera inwazja tawuły 
kutnerowatej (Spiraea tomentosa). 

b) J02 – spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych – negatywnie mogą oddziaływać 
zmiany stosunków wodnych oraz konserwowanie rowów odwadniających. 

c) J02.01.02 - osuszanie terenów morskich, ujściowych, bagiennych – negatywnie mogą oddziaływać 
zmiany stosunków wodnych oraz konserwowanie rowów odwadniających. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zwiększenia presji drapieżniczej gatunków 

inwazyjnych. 
b) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany stosunków wodnych. 
c) Realizacja ustaleń dokumentu nie będzie stanowiła podstaw dla prowadzenia prac konserwacyjnych 

rowów odwadniających. 
19. Siedlisko przyrodnicze 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso- incanae, olsy źródliskowe): 
1) Zagrożenia: 

a) G01 – sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze – zaśmiecenie 
i lokalne niszczenie siedliska w wyniku rekreacji na brzegach jezior i wzdłuż rzek oraz w wyniku 
prac utrzymaniowych cieków i rowów. 

b) H05.01 – odpadki i odpady stałe – zaśmiecenie i lokalne niszczenie siedliska w wyniku rekreacji na 
brzegach jezior i wzdłuż rzek oraz w wyniku prac utrzymaniowych cieków i rowów. 

c) K04.03 – zawleczone choroby (patogeny mikrobowe) – zaśmiecenie i lokalne niszczenie siedliska 
w wyniku rekreacji na brzegach jezior i wzdłuż rzek oraz w wyniku prac utrzymaniowych cieków 
i rowów. 

d) J02 – spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych – negatywny wpływ na stan 
siedliska mogą wywierać zmiany stosunków wodnych, w tym w wyniku odmulania cieków 
i rowów oraz ingerencji w sąsiadujące cieki, w tym prac utrzymaniowych. 

e) J02.02 – usuwanie osadów (mułu...) – negatywny wpływ na stan siedliska mogą wywierać zmiany 
stosunków wodnych, w tym w wyniku odmulania cieków i rowów oraz ingerencji w sąsiadujące 
cieki, w tym prac utrzymaniowych. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje wzrostu wykorzystania obszaru na cele sportowe 

i rekreacyjne. 
b) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje wzrostu wykorzystania obszaru na cele wędkarskie. 
c) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zaśmiecania i niszczenia siedliska. 
d) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany stosunków wodnych. 



 
 
 

56

e) Obszar objęty planem nie obejmuje cieków i zbiorników wodnych. 
20. Siedlisko przyrodnicze 91T0 Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać 

Peucedano-Pinetum): 
1) Zagrożenia: 

a) K02.01 - zmiana składu gatunkowego (sukcesja) – zanik pokrywy porostowej, najprawdopodobniej 
związany z depozycją azotu z powietrza oraz z procesami naturalnych przemian ekosystemów 
leśnych. 

b) M01 – zmiana czynników abiotycznych – zanik pokrywy porostowej, najprawdopodobniej związany 
z depozycją azotu z powietrza oraz z procesami naturalnych przemian ekosystemów leśnych. 

c) U – nieznane zagrożenie lub nacisk – nieumyślne negatywne oddziaływania w przypadku 
nieprawidłowego rozpoznania siedliska. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany składu gatunkowego siedliska. 
b) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany czynników abiotycznych. 
c) Nie dotyczy. 

21. 6216 Sierpowiec błyszczący (Hamatocaulis vernicosus): 
1) Zagrożenia: 

a) X – brak zagrożeń lub nacisków – nie stwierdzono zagrożeń. 
b) J02 – spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych – długookresowe oddziaływania 

na wody podziemne, w tym ograniczenie ich alimentacji, ich pobory, bądź zmiany hydrologiczno-
klimatyczne mogą prowadzić do zakłóceń zasilania torfowisk wodami podziemnymi objawiającego 
się ich przesuszeniem. 

c) M01 – zmiana czynników abiotycznych – długookresowe oddziaływania na wody podziemne, 
w tym ograniczenie ich alimentacji, ich pobory, bądź zmiany hydrologiczno-klimatyczne mogą 
prowadzić do zakłóceń zasilania torfowisk wodami podziemnymi objawiającego się ich 
przesuszeniem. 

d) K02.01 – zmiana składu gatunkowego (sukcesja) – zagrożeniem może być zarośnięcie torfowiska 
drzewami i krzewami, do czego może dojść w konsekwencji przesuszenia. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Nie dotyczy. 
b) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany stosunków wodnych. 
c) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany stosunków wodnych. 
d) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany składu gatunkowego siedliska. 

22. 1831 Elisma wodna (Luronium natans): 
1) Zagrożenia: 

a) X – brak zagrożeń lub nacisków – nie stwierdzono zagrożeń. 
b) J02 – spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych – negatywny wpływ na stan 

gatunku może powodować zmiana trofii lub poziomu wody w jez. Łowiska oraz wzrost presji 
rekreacyjnej na akwen. 

c) K02.03 – eutrofizacja (naturalna) wodnych – negatywny wpływ na stan gatunku może powodować 
zmiana trofii lub poziomu wody w jez. Łowiska oraz wzrost presji rekreacyjnej na akwen. 

d) G01 – sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze wodnych – 
negatywny wpływ na stan gatunku może powodować zmiana trofii lub poziomu wody w jez. 
Łowiska oraz wzrost presji rekreacyjnej na akwen. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Nie dotyczy. 
b) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany stosunków wodnych. 
c) Obszar objęty planem nie obejmuje jeziora Łowiska. 
d) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje wzrostu wykorzystania obszaru na cele sportowe 

i rekreacyjne. 
23. 1903 Lipiennik Loesela (Liparis loeselii): 

1) Zagrożenia: 
a) X – brak zagrożeń lub nacisków – nie stwierdzono zagrożeń. 
b) J02 – długookresowe oddziaływania na wody podziemne, w tym ograniczenie ich alimentacji, ich 

pobory bądź zmiany hydrologiczno-klimatyczne mogą prowadzić do zakłóceń zasilania torfowisk 
wodami podziemnymi objawiającego się ich przesuszeniem, a w dalszej kolejności zarastaniem 
krzewami i drzewami. 

c) M01 – zmiana czynników abiotycznych – długookresowe oddziaływania na wody podziemne, 
w tym ograniczenie ich alimentacji, ich pobory bądź zmiany hydrologiczno-klimatyczne mogą 
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prowadzić do zakłóceń zasilania torfowisk wodami podziemnymi objawiającego się ich 
przesuszeniem, a w dalszej kolejności zarastaniem krzewami i drzewami. 

d) K02.01 – zmiana składu gatunkowego (sukcesja) – długookresowe oddziaływania na wody 
podziemne, w tym ograniczenie ich alimentacji, ich pobory bądź zmiany hydrologiczno-klimatyczne 
mogą prowadzić do zakłóceń zasilania torfowisk wodami podziemnymi objawiającego się ich 
przesuszeniem, a w dalszej kolejności zarastaniem krzewami i drzewami. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Nie dotyczy. 
b) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany stosunków wodnych. 
c) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany stosunków wodnych. 
d) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany składu gatunkowego siedliska. 

24. 1324 Nocek duży (Myotis myotis): 
1) Zagrożenia: 

a) U – nieznane zagrożenie lub nacisk – niepełna wiedza o rozmieszczeniu stanowisk gatunku 
w obszarze powoduje brak możliwości pełnego zidentyfikowania zagrożeń. 

b) A07 – stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych – stosowanie oprysków 
insektycydami może ograniczać zasobność bazy żerowiskowej nocków i przyczyniać się do 
podtruwania organizmów nietoperzy. 

c) E06.02 – odbudowa, remont budynków – zagrożenie dla gatunku może spowodować remont zamku 
w Niemieńsku lub strychu w Głusku, gdzie występują kolonie nocka, w szczególności zablokowanie 
wlotów nietoperzy, zmiana charakteru otoczenia obiektu, w tym jego oświetlenia. Nieumyślne 
negatywne oddziaływania w przypadku nieprawidłowego rozpoznania kryjówek rozrodczych 
nietoperzy. 

d) G05.04 – wandalizm – zagrożeniem może być wandalizm – płoszenie nietoperzy w koloniach 
rozrodczych lub w rozproszonych miejscach zimowania. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Nie dotyczy. 
b) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zwiększenia wykorzystania biocydów, hormonów 

i substancji chemicznych. 
c) Obszar objęty planem nie obejmuje ww. miejscowości. 
d) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zwiększenia wandalizmu. 

25. 1337 Bóbr europejski (Castor fiber): 
1) Zagrożenia: 

a) X – brak zagrożeń lub nacisków – nie stwierdzono zagrożeń. 
b) F03.02 – pozyskiwanie usuwanie zwierząt (lądowych) – zagrożeniem może być nielegalne zabijanie 

osobników tego gatunku. 
c) F03.02.03 – chwytanie, trucie, kłusownictwo – zagrożeniem może być nielegalne zabijanie osobników 

tego gatunku. 
2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  

a) Nie dotyczy. 
b) Zapisy dokumentu nie dają podstaw dla nielegalnego zabijania osobników. 
c) Zapisy dokumentu nie dają podstaw dla nielegalnego zabijania osobników. 

26. 1355 Wydra (Lutra lutra): 
1) Zagrożenia: 

a) X – brak zagrożeń lub nacisków – nie stwierdzono zagrożeń. 
b) F03.02 - pozyskiwanie / usuwanie zwierząt (lądowych) – zagrożeniem może być nielegalne zabijanie 

osobników tego gatunku, zwłaszcza w sąsiedztwie stawów rybnych. 
c) F03.02.03 – chwytanie, trucie, kłusownictwo – zagrożeniem może być nielegalne zabijanie osobników 

tego gatunku, zwłaszcza w sąsiedztwie stawów rybnych. 
2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  

a) Nie dotyczy. 
b) Zapisy dokumentu nie dają podstaw dla nielegalnego zabijania osobników. 
c) Zapisy dokumentu nie dają podstaw dla nielegalnego zabijania osobników. 

27. 1352 Wilk (Canis lupus): 
1) Zagrożenia: 

a) X G01 – sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze – niepokojenie 
i penetracja ludzka w siedliskach rozrodu oraz w obszarach preferowanych do lokalizacji miejsc 
rozrodu. Wzmożona penetracja lasu w okresach grzybobrań. 

b) F03.01 – polowanie – nielegalne zabijanie podczas polowań. 
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c) D05 – usprawniony dostęp do obszaru – rozbudowa sieci dróg powodująca wzrost ryzyka 
wypadków komunikacyjnych na tych drogach. Wypadki komunikacyjne na istniejących drogach, 
zwłaszcza o dużym natężeniu ruchu (w tym droga krajowa nr 22). 

d) D01 – drogi, ścieżki, linie kolejowe – rozbudowa sieci dróg powodująca wzrost ryzyka wypadków 
komunikacyjnych na tych drogach. Wypadki komunikacyjne na istniejących drogach, zwłaszcza 
o dużym natężeniu ruchu (w tym droga krajowa nr 22). 

e) G05.11 – śmierć lub uraz w wyniku kolizji – rozbudowa sieci dróg powodująca wzrost ryzyka 
wypadków komunikacyjnych na tych drogach. Wypadki komunikacyjne na istniejących drogach, 
zwłaszcza o dużym natężeniu ruchu (w tym droga krajowa nr 22). 

f) J03.02 – antropogeniczne zmniejszenie spójności siedlisk – potencjalnie zagrożenie stanowi 
powstanie barier ekologicznych pogarszających możliwość migracji i łączność z populacjami 
sąsiednimi, w szczególności w wyniku wzrostu ruchu na drogach krajowych nr 10 i 22 lub w wyniku 
inwestycji drogowych i kolejowych. 

g) F03.02.03 – chwytanie, trucie, kłusownictwo – potencjalnym zagrożeniem jest kłusownictwo. 
2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  

a) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje wzrostu wykorzystania obszaru na cele sportowe 
i rekreacyjne. 

b) Zapisy dokumentu nie dają podstaw dla nielegalnego zabijania osobników. 
c) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje istotnej rozbudowy układu komunikacyjnego. 
d) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje istotnej rozbudowy układu komunikacyjnego. 
e) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje istotnej rozbudowy układu komunikacyjnego. 
f) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje naruszenia czy zmniejszenia ciągłości 

zinwentaryzowanych siedlisk. 
g) Zapisy dokumentu nie dają podstaw dla nielegalnego zabijania osobników. 

28. 1166 Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus): 
1) Zagrożenia: 

a) U – nieznane zagrożenie lub nacisk – niepełna wiedza o rozmieszczeniu stanowisk gatunku 
w obszarze powoduje brak możliwości pełnego zidentyfikowania zagrożeń. 

b) J02 – spowodowane przez człowieka zmiany. stosunków wodnych – w wyniku odwadniania terenu 
przez człowieka oraz w wyniku spadku poziomu wód gruntowych, niezależnie od jego przyczyny 
może dochodzić do zaniku zbiorników wodnych stanowiących siedliska gatunku. 

c) D01 – drogi, ścieżki, linie kolejowe – zabudowa lub budowa dróg może skutkować zaburzeniem 
funkcjonowania metapopulacji, w tym ograniczeniem możliwości przemieszczania się osobników 
traszki pomiędzy miejscami zimowania i miejscami rozrodu oraz między różnymi zbiornikami 
wodnymi, a także ograniczeniem powierzchni siedlisk lądowych gatunku 

d) E01.03 – zabudowa rozproszona – zabudowa lub budowa dróg może skutkować zaburzeniem 
funkcjonowania metapopulacji, w tym ograniczeniem możliwości przemieszczania się osobników 
traszki pomiędzy miejscami zimowania i miejscami rozrodu oraz między różnymi zbiornikami 
wodnymi, a także ograniczeniem powierzchni siedlisk lądowych gatunku. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Nie dotyczy. 
b) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany stosunków wodnych. 
c) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje istotnej rozbudowy układu komunikacyjnego. 
d) Skutkiem realizacji ustaleń dokumentu będzie lokalizacja nowej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej w południowo-zachodniej części miejscowości i nowej zabudowy zagrodowej 
w północnej części miejscowości w obrębie gruntów ornych, jednak biorąc pod uwagę brak siedlisk 
przyrodniczych istotnych dla zachowania gatunku w granicach wyznaczonych terenów 
przeznaczonych pod zabudowę, nie przewiduje się wystąpienia znaczących negatywnych 
oddziaływań na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000. 

29. 1188 Kumak nizinny (Bombina bombina): 
1) Zagrożenia: 

a) U – nieznane zagrożenie lub nacisk – niepełna wiedza o rozmieszczeniu stanowisk gatunku 
w obszarze powoduje brak możliwości pełnego zidentyfikowania zagrożeń. 

b) J02 – spowodowane przez człowieka zmiany. stosunków wodnych – w wyniku odwadniania terenu 
przez człowieka oraz w wyniku spadku poziomu wód gruntowych, niezależnie od jego przyczyny 
może dochodzić do zaniku zbiorników wodnych stanowiących siedliska gatunku. 

c) D01 – drogi, ścieżki, linie kolejowe – zabudowa lub budowa dróg może skutkować zaburzeniem 
funkcjonowania metapopulacji, w tym ograniczeniem możliwości przemieszczania się osobników 
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traszki pomiędzy miejscami zimowania i miejscami rozrodu oraz między różnymi zbiornikami 
wodnymi, a także ograniczeniem powierzchni siedlisk lądowych gatunku 

d) E01.03 – zabudowa rozproszona – zabudowa lub budowa dróg może skutkować zaburzeniem 
funkcjonowania metapopulacji, w tym ograniczeniem możliwości przemieszczania się osobników 
traszki pomiędzy miejscami zimowania i miejscami rozrodu oraz między różnymi zbiornikami 
wodnymi, a także ograniczeniem powierzchni siedlisk lądowych gatunku. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Nie dotyczy. 
b) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany stosunków wodnych. 
c) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje istotnej rozbudowy układu komunikacyjnego. 
d) Skutkiem realizacji ustaleń dokumentu będzie lokalizacja nowej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej w południowo-zachodniej części miejscowości i nowej zabudowy zagrodowej 
w północnej części miejscowości w obrębie gruntów ornych, jednak biorąc pod uwagę brak siedlisk 
przyrodniczych istotnych dla zachowania gatunku w granicach wyznaczonych terenów 
przeznaczonych pod zabudowę, nie przewiduje się wystąpienia znaczących negatywnych 
oddziaływań na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000. 

30. 1220 Żółw błotny (Emys orbicularis): 
1) Zagrożenia: 

a) U – nieznane zagrożenie lub nacisk – niepełna wiedza o rozmieszczeniu stanowisk gatunku 
w obszarze powoduje brak możliwości pełnego zidentyfikowania zagrożeń. 

b) K02.01 - zmiana składu gatunkowego (sukcesja) – zagrożenie dla stanu gatunku stanowić może 
zarastanie potencjalnych miejsc lęgowych. W związku z niską liczebnością gatunku, wszelkie 
czynniki przypadkowe stanowią potencjalne zagrożenie dla stanu gatunku. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Nie dotyczy. 
b) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany składu gatunkowego siedliska. 

31. 1096 Minóg strumieniowy (Lampetra planeri): 
1) Zagrożenia: 

a) J03.02 – antropogeniczne zmniejszenie spójności siedlisk – brak pełnej ciągłości ekologicznej cieków 
w obszarze, w szczególności istnienie barier: elektrowni Kamienna na Drawie, jazów na Korytnicy, 
progów na Cieszynce, progu na Szczucznej; inne jazy i przegrody na ciekach, powodują 
fragmentację lokalnej populacji i ograniczają możliwości przemieszczania się między miejscami 
bytowania, tarliskami, siedliskami stadiów juwenilnych. 

b) J02.02.05 – niewielkie projekty hydroenergetyczne, jazy – brak pełnej ciągłości ekologicznej cieków 
w obszarze, w szczególności istnienie barier: elektrowni Kamienna na Drawie, jazów na Korytnicy, 
progów na Cieszynce, progu na Szczucznej; inne jazy i przegrody na ciekach, powodują 
fragmentację lokalnej populacji i ograniczają możliwości przemieszczania się między miejscami 
bytowania, tarliskami, siedliskami stadiów juwenilnych. 

c) J03.02.01 – bariery dla migracji – brak pełnej ciągłości ekologicznej cieków w obszarze, 
w szczególności istnienie barier: elektrowni Kamienna na Drawie, jazów na Korytnicy, progów na 
Cieszynce, progu na Szczucznej; inne jazy i przegrody na ciekach, powodują fragmentację lokalnej 
populacji i ograniczają możliwości przemieszczania się między miejscami bytowania, tarliskami, 
siedliskami stadiów juwenilnych. 

d) J02.02 – usuwanie osadów – brak pełnej ciągłości ekologicznej cieków w obszarze, w szczególności 
istnienie barier: elektrowni Kamienna na Drawie, jazów na Korytnicy, progów na Cieszynce, progu 
na Szczucznej; inne jazy i przegrody na ciekach, powodują fragmentację lokalnej populacji 
i ograniczają możliwości przemieszczania się między miejscami bytowania, tarliskami, siedliskami 
stadiów juwenilnych. 

e) U – nieznane zagrożenie lub nacisk – zagrożenie nieumyślnymi negatywnymi oddziaływaniami 
w przypadku nie rozpoznania znaczenia cieku dla gatunku, w związku z niepełnym rozpoznaniem 
występowania gatunku. Niepełna wiedza o występowaniu gatunku w obszarze powoduje brak 
możliwości pełnego zidentyfikowania zagrożeń. 

f) H01 – zanieczyszczenie wód powierzchniowych – prace regulacyjne lub utrzymaniowe w ciekach, 
przekształcanie koryt rzecznych, usuwanie namulisk w ciekach oraz zanieczyszczenie wód mogą 
stanowić zagrożenie dla stanu gatunku. 

g) J02 – spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych – prace regulacyjne lub 
utrzymaniowe w ciekach, przekształcanie koryt rzecznych, usuwanie namulisk w ciekach oraz 
zanieczyszczenie wód mogą stanowić zagrożenie dla stanu gatunku. 
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2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje naruszenia czy zmniejszenia ciągłości 

zinwentaryzowanych siedlisk. 
b) Obszar objęty planem nie obejmuje cieków i zbiorników wodnych. 
c) Obszar objęty planem nie obejmuje cieków i zbiorników wodnych. 
d) Obszar objęty planem nie obejmuje cieków i zbiorników wodnych. 
e) Nie dotyczy. 
f) Realizacja ustaleń planu nie spowoduje nowych źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych. 

W projekcie planu miejscowego ustalono docelowe odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej 
zgodnie z przepisami odrębnymi, do czasu budowy kanalizacji sanitarnej dopuszczenie stosowania 
szczelnych zbiorników bezodpływowych zgodnie z przepisami odrębnymi. 

g) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany stosunków wodnych. 
32. 1106 Łosoś atlantycki (Salmo salar): 

1) Zagrożenia: 
a) J03.02 – antropogeniczne zmniejszenie spójności siedlisk – brak ciągłości ekologicznej Drawy, 

w szczególności bariera elektrowni Kamienna, uniemożliwia wykorzystanie pełnych potencjalnych 
siedlisk gatunku w obszarze. 

b) J02.02.05 – niewielkie projekty hydroenergetyczne, jazy – brak ciągłości ekologicznej Drawy, 
w szczególności bariera elektrowni Kamienna, uniemożliwia wykorzystanie pełnych potencjalnych 
siedlisk gatunku w obszarze. 

c) J03.02.01 – bariery dla migracji – brak ciągłości ekologicznej Drawy, w szczególności bariera 
elektrowni Kamienna, uniemożliwia wykorzystanie pełnych potencjalnych siedlisk gatunku 
w obszarze. 

d) G05.07 – niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich brak – brak ciągłości ekologicznej 
Drawy, w szczególności bariera elektrowni Kamienna, uniemożliwia wykorzystanie pełnych 
potencjalnych siedlisk gatunku w obszarze. 

e) H01 – zanieczyszczenie wód powierzchniowych – prace regulacyjne lub utrzymaniowe w ciekach, 
przekształcanie koryt rzecznych, usuwanie namulisk w ciekach oraz zanieczyszczenie wód mogą 
stanowić zagrożenie dla stanu gatunku. 

f) J02 – spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych – prace regulacyjne lub 
utrzymaniowe w ciekach, przekształcanie koryt rzecznych, usuwanie namulisk w ciekach oraz 
zanieczyszczenie wód mogą stanowić zagrożenie dla stanu gatunku. 

g) F02 - rybołówstwo i zbieranie zasobów wodnych – kłusownictwo może stanowić zagrożenie dla 
stanu gatunku. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje naruszenia czy zmniejszenia ciągłości 

zinwentaryzowanych siedlisk. 
b) Obszar objęty planem nie obejmuje cieków i zbiorników wodnych. 
c) Obszar objęty planem nie obejmuje cieków i zbiorników wodnych. 
d) Realizacja ustaleń dokumentu nie będzie miała wpływu na realizację działań ochronnych. 
e) Realizacja ustaleń planu nie spowoduje nowych źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych. 

W projekcie planu miejscowego ustalono docelowe odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej 
zgodnie z przepisami odrębnymi, do czasu budowy kanalizacji sanitarnej dopuszczenie stosowania 
szczelnych zbiorników bezodpływowych zgodnie z przepisami odrębnymi. 

f) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany stosunków wodnych. 
g) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje wzrostu wykorzystania obszaru na cele wędkarskie. 

33. 1163 Głowacz białopłetwy (Cottus gobio): 
1) Zagrożenia: 

a) J03.02 – antropogeniczne zmniejszenie spójności siedlisk – brak ciągłości ekologicznej cieków 
w obszarze, w szczególności istnienie barier: elektrowni Kamienna na Drawie, jazu na Korytnicy, 
progów na Cieszynce, progu na Szczucznej, inne jazy i przegrody na ciekach, powodują 
fragmentację lokalnej populacji. 

b) J02.02.05 – niewielkie projekty hydroenergetyczne, jazy – brak ciągłości ekologicznej cieków 
w obszarze, w szczególności istnienie barier: elektrowni Kamienna na Drawie, jazu na Korytnicy, 
progów na Cieszynce, progu na Szczucznej, inne jazy i przegrody na ciekach, powodują 
fragmentację lokalnej populacji. 

c) U – nieznane zagrożenie lub nacisk – zagrożenie negatywnymi oddziaływaniami w przypadku nie 
rozpoznania znaczenia cieku dla gatunku, w związku z niepełnym rozpoznaniem występowania 
gatunku. 
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d) H01 – zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych, morskich i słonawych) – 
prace regulacyjne lub utrzymaniowe w ciekach, ingerencja w naturalne dno cieków i zróżnicowanie 
morfologiczne ich koryt oraz zanieczyszczenie wód mogą stanowić zagrożenie dla stanu gatunku. 

e) J02 - spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych – prace regulacyjne lub 
utrzymaniowe w ciekach, ingerencja w naturalne dno cieków i zróżnicowanie morfologiczne ich 
koryt oraz zanieczyszczenie wód mogą stanowić zagrożenie dla stanu gatunku. 

f) J02.02 - usuwanie osadów – prace regulacyjne lub utrzymaniowe w ciekach, ingerencja w naturalne 
dno cieków i zróżnicowanie morfologiczne ich koryt oraz zanieczyszczenie wód mogą stanowić 
zagrożenie dla stanu gatunku. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje naruszenia czy zmniejszenia ciągłości 

zinwentaryzowanych siedlisk. 
b) Obszar objęty planem nie obejmuje cieków i zbiorników wodnych. 
c) Nie dotyczy. 
d) Realizacja ustaleń planu nie spowoduje nowych źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych. 

W projekcie planu miejscowego ustalono docelowe odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej 
zgodnie z przepisami odrębnymi, do czasu budowy kanalizacji sanitarnej dopuszczenie stosowania 
szczelnych zbiorników bezodpływowych zgodnie z przepisami odrębnymi. 

e) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany stosunków wodnych. 
f) Obszar objęty planem nie obejmuje cieków i zbiorników wodnych. 

34. 5339 Różanka (Rhodeus amarus): 
1) Zagrożenia: 

a) U – nieznane zagrożenie lub nacisk – zagrożenie negatywnymi oddziaływaniami w przypadku nie 
rozpoznania znaczenia cieku dla gatunku, w związku z niepełnym rozpoznaniem występowania 
gatunku. 

b) J02 – spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych – prace regulacyjne lub 
utrzymaniowe w ciekach, usuwanie namulisk w ciekach, zanieczyszczenie wód oraz zanik populacji 
małży w wyniku ewentualnego zanieczyszczenia wód mogą stanowić zagrożenie dla gatunku. 

c) F02.03 – wędkarstwo – nielegalne wykorzystywanie gatunku, jako żywca przy połowach 
wędkarskich może stanowić zagrożenie dla jego stanu. 

d) F02.02.01 – zbieranie przynęty – nielegalne wykorzystywanie gatunku, jako żywca przy połowach 
wędkarskich może stanowić zagrożenie dla jego stanu. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Nie dotyczy. 
b) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany stosunków wodnych. 
c) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje wzrostu wykorzystania obszaru na cele wędkarskie. 
d) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje wzrostu wykorzystania obszaru na cele wędkarskie. 

35. 1149 Koza (Cobitis taenia): 
1) Zagrożenia: 

a) U – nieznane zagrożenie lub nacisk – zagrożenie negatywnymi oddziaływaniami w przypadku nie 
rozpoznania znaczenia cieku dla gatunku, w związku z niepełnym rozpoznaniem występowania 
gatunku. 

b) J02 – spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych – prace regulacyjne lub 
utrzymaniowe w ciekach, usuwanie namulisk w ciekach oraz zanieczyszczenie wód mogą stanowić 
zagrożenie dla stanu gatunku. 

c) F02.03 – wędkarstwo – nielegalne wykorzystywanie gatunku, jako żywca przy połowach 
wędkarskich może stanowić zagrożenie dla jego stanu. 

d) F02.02.01 – zbieranie przynęty – nielegalne wykorzystywanie gatunku, jako żywca przy połowach 
wędkarskich może stanowić zagrożenie dla jego stanu. 

e) F01 – akwakultura morska i słodkowodna – wprowadzanie do jezior ryb grzebiących w dnie 
i roślinożernych może stanowić zagrożenie dla stanu siedliska gatunku. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Nie dotyczy. 
b) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany stosunków wodnych. 
c) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje wzrostu wykorzystania obszaru na cele wędkarskie. 
d) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje wzrostu wykorzystania obszaru na cele wędkarskie. 
e) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje wprowadzania do jezior ryb grzebiących w dnie 

i roślinożernych. 
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36. 1014 Poczwarówka zwężona (Vertigo angustior): 
1) Zagrożenia: 

a) U – nieznane zagrożenie lub nacisk – zagrożenie negatywnymi oddziaływaniami w przypadku nie 
rozpoznania znaczenia cieku dla gatunku, w związku z niepełnym rozpoznaniem występowania 
gatunku. 

b) J02 – spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych – zarośnięcie siedlisk lub zmiany 
ich stosunków wodnych mogą stanowić zagrożenie dla stanu gatunku. 

c) K02.01 – zmiana składu gatunkowego (sukcesja) – zarośnięcie siedlisk lub zmiany ich stosunków 
wodnych mogą stanowić zagrożenie dla stanu gatunku. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Nie dotyczy. 
b) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany stosunków wodnych. 
c) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany składu gatunkowego siedliska. 

37. 1016 Poczwarówka jajowata (Vertigo moulinsiana): 
1) Zagrożenia: 

a) U – nieznane zagrożenie lub nacisk – zagrożenie negatywnymi oddziaływaniami w przypadku nie 
rozpoznania znaczenia cieku dla gatunku, w związku z niepełnym rozpoznaniem występowania 
gatunku. 

b) J02 – spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych – zarośnięcie siedlisk lub zmiany 
ich stosunków wodnych mogą stanowić zagrożenie dla stanu gatunku. 

c) K02.01 – zmiana składu gatunkowego (sukcesja) – zarośnięcie siedlisk lub zmiany ich stosunków 
wodnych mogą stanowić zagrożenie dla stanu gatunku. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Nie dotyczy. 
b) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany stosunków wodnych. 
c) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany składu gatunkowego siedliska. 

38. 1032 Skójka gruboskorupowa (Unio crassus): 
1) Zagrożenia: 

a) U – nieznane zagrożenie lub nacisk – zagrożenie negatywnymi oddziaływaniami w przypadku nie 
rozpoznania znaczenia cieku dla gatunku, w związku z niepełnym rozpoznaniem występowania 
gatunku. 

b) H01 - zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych, morskich i słonawych) – 
prace regulacyjne lub utrzymaniowe w ciekach oraz zanieczyszczenia wody – w szczególności 
azotanami - mogą stanowić zagrożenie dla stanu gatunku. 

c) J02 – spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych – prace regulacyjne lub 
utrzymaniowe w ciekach oraz zanieczyszczenia wody – w szczególności azotanami - mogą stanowić 
zagrożenie dla stanu gatunku. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Nie dotyczy. 
b) Realizacja ustaleń planu nie spowoduje nowych źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych. 

W projekcie planu miejscowego ustalono docelowe odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej 
zgodnie z przepisami odrębnymi, do czasu budowy kanalizacji sanitarnej dopuszczenie stosowania 
szczelnych zbiorników bezodpływowych zgodnie z przepisami odrębnymi. 

c) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmiany stosunków wodnych. 
39. 1037 Trzepla zielona (Ophiogomphus ceclia): 

1) Zagrożenia: 
a) U – nieznane zagrożenie lub nacisk – zagrożenie negatywnymi oddziaływaniami w przypadku nie 

rozpoznania znaczenia cieku dla gatunku, w związku z niepełnym rozpoznaniem występowania 
gatunku. 

b) X – brak zagrożeń lub nacisków – nie stwierdzono zagrożeń. 
2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  

a) Nie dotyczy. 
b) Nie dotyczy. 

40. 1042 Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis): 
1) Zagrożenia: 

a) U – nieznane zagrożenie lub nacisk – zagrożenie negatywnymi oddziaływaniami w przypadku nie 
rozpoznania znaczenia cieku dla gatunku, w związku z niepełnym rozpoznaniem występowania 
gatunku. 

b) X – brak zagrożeń lub nacisków – nie stwierdzono zagrożeń. 
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2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Nie dotyczy. 
b) Nie dotyczy. 

41. 1060 Czerwończyk nieparek (Lycaena dispar): 
1) Zagrożenia: 

a) U – nieznane zagrożenie lub nacisk – ryzyko niewłaściwej ochrony w związku z brakiem wiedzy - 
nieznane przyczyny silnego spadku liczebności w obszarze. 

b) A03.03 – zaniechanie/brak koszenia – niewłaściwe użytkowanie łąk oraz brak użytkowania 
powodujący ich zarastanie, mogą prowadzić do pogorszenia stanu gatunku. 

c) A04.03 – zarzucenie pasterstwa, brak wypasu – niewłaściwe użytkowanie łąk oraz brak użytkowania 
powodujący ich zarastanie, mogą prowadzić do pogorszenia stanu gatunku. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Nie dotyczy. 
b) Obszar opracowania nie obejmuje użytków zielonych wymagających koszenia czy 

wykorzystywanych do wypasu. 
c) Obszar opracowania nie obejmuje użytków zielonych wymagających koszenia czy 

wykorzystywanych do wypasu. 
42. 1084 Pachnica dębowa (Osmoderma eremita): 

1) Zagrożenia: 
a) U – nieznane zagrożenie lub nacisk – zagrożenie negatywnymi oddziaływaniami, w związku 

z niepełnym rozpoznaniem występowania gatunku. 
b) J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska – zagrożenie negatywnymi 

oddziaływaniami, w związku z niepełnym rozpoznaniem występowania gatunku. 
c) F04 – pozyskiwanie i usuwanie roślin lądowych – potencjalne ryzyko wycięcia drzew zasiedlonych 

oraz deficyt drzew do zasiedlenia. 
2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  

a) Nie dotyczy. 
b) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmniejszenia lub utraty cech siedliska. 
c) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje likwidacji drzewostanu. 

43. 1088 Kozioróg dębosz (Cerambyx cerdo): 
1) Zagrożenia: 

a) U – nieznane zagrożenie lub nacisk – zagrożenie negatywnymi oddziaływaniami, w związku 
z niepełnym rozpoznaniem występowania gatunku. 

b) J03.01 – zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska – zagrożenie negatywnymi 
oddziaływaniami, w związku z niepełnym rozpoznaniem występowania gatunku. 

c) B02 – gospodarka leśna – zagrożenie negatywnymi oddziaływaniami, w związku z niepełnym 
rozpoznaniem występowania gatunku. 

d) F04 – pozyskiwanie i usuwanie roślin lądowych – potencjalne ryzyko wycięcia drzew zasiedlonych 
oraz deficyt drzew do zasiedlenia. 

2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  
a) Nie dotyczy. 
b) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje zmniejszenia lub utraty cech siedliska. 
c) W projekcie planu miejscowego zachowano istniejące tereny leśne. 
d) Realizacja ustaleń dokumentu nie spowoduje likwidacji drzewostanu. 

44. 4056 Zatoczek łamliwy (Anisus vorticulus): 
1) Zagrożenia: 

a) U – nieznane zagrożenie lub nacisk – zagrożenie negatywnymi oddziaływaniami, w związku 
z niepełnym rozpoznaniem występowania gatunku. 

b) X – brak zagrożeń lub nacisków – nie stwierdzono zagrożeń. 
2) Ocena oddziaływania ustaleń planu miejscowego:  

a) Nie dotyczy. 
b) Nie dotyczy. 

Analizując zagrożenia dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 określone w projekcie Planu zadań 
ochronnych oraz zapisy planu miejscowego należy stwierdzić, że realizacja ustaleń dokumentu nie wiąże się ze 
znaczącym powiększeniem potencjału tych zagrożeń. 

Oddziaływania planowanych terenów zabudowy na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 będą miały 
jedynie charakter lokalny, pośredni (zabudowa zlokalizowana zostanie poza zinwentaryzowanymi siedliskami 
przyrodniczymi stanowiącymi przedmiot ochrony), krótkoterminowy (etap realizacji inwestycji) i stały (etap 
funkcjonowania inwestycji). Oddziaływania terenów nowej zabudowy mogą stanowić źródło niekorzystnych wpływów 
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na środowisko, jednakże skala i intensywność zainwestowania nie jest i nie będzie na tyle znacząca, aby mogła zagrozić 
celom i przedmiotom ochrony obszaru Natura 2000 „Uroczyska Puszczy Drawskiej”. W planie miejscowym zawarto 
szereg rozwiązań eliminujących, ograniczających lub kompensujących potencjalne negatywne oddziaływania planowanej 
zabudowy. 

 
Pomniki przyrody 

W granicach obszaru opracowania występują dwa obiekty uznane za pomnik przyrody, które podlegają ochronie 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

W świetle powyższych ustaleń nie przewiduje się, aby realizacja planu miejscowego spowodowała znaczące 
oddziaływania na istniejące pomniki przyrody. 

 
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody [24] na obszarze opracowania, tak jak w całej Polsce, obowiązuje ochrona 

gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 
 

9.2. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO SKUTKÓW REALIZACJI 
USTALEŃ PLANU, W TYM BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, 
KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE, 
POZYTYWNE I NEGATYWNE 
Proponowany nowy sposób zagospodarowania na obszarach objętych miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w różnym stopniu zmienia dotychczasową strukturę przestrzenną. Jednakże każda realizacja ustaleń 
planu wywoła określone skutki w środowisku i krajobrazie w zależności od rodzaju, skali i charakteru zmian. 

Z punktu widzenia projektowanego dokumentu oddziaływanie na środowisko odbywać się będzie na etapie 
inwestycyjnym, jak i eksploatacyjnym na następujące komponenty środowiska: 

 
9.2.1. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ, ROŚLINY 

I ZWIERZĘTA 
Wpływ realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Załom, 

Gmina Człopa na różnorodność biologiczną będzie niewątpliwie długotrwały, bezpośredni i pośredni oraz trwały, 
aczkolwiek przy zachowaniu środków ostrożności i przestrzeganiu pewnych zasad można to oddziaływanie zniwelować.  

 
Szata roślinna 

Zgodnie z ustaleniami planu nie należy spodziewać się znaczących i niekorzystnych przekształceń szaty roślinnej. 
Zgodnie z „Waloryzacją Przyrodniczą Województwa Zachodniopomorskiego” [17] w granicach obszaru opracowania 
zinwentaryzowano chronione siedliska przyrodnicze: torfowiska przejściowe i trzęsawiska (7140) oraz bory i lasy 
bagienne (91D0) położone w obrębie terenów leśnych w północno-wschodniej części obszaru, a także grąd subatlantycki 
(9160) położony w obrębie terenów leśnych w południowej części obszaru. W bezpośrednim sąsiedztwie granic obszaru 
opracowania zlokalizowane są ponadto śródlądowe kwaśne dąbrowy (9190-2) oraz torfowiska przejściowe i trzęsawiska 
(7140) położone w obrębie terenów leśnych po stronie północno-zachodniej, grąd subatlantycki (9160) oraz łęgi olszowe, 
olszowo-jesionowe i jesionowe (91E0b) położone w obrębie terenów leśnych po stronie południowo-wschodniej oraz 
twardolistne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic (3140) położone w obrębie jeziora 
Załom. W granicach obszaru nie stwierdzono natomiast występowania chronionych gatunków roślin. Tym samym rozwój 
nowej zabudowy nie spowoduje bezpośrednich oddziaływań na wskazane siedliska przyrodnicze czy stanowiska 
chronionych gatunków roślin. 

Oddziaływania ustaleń planu miejscowego wiązać się będą z zajęciem części terenów dotychczas 
niezagospodarowanych, wyznaczonych w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Człopa, położonych w sąsiedztwie istniejącej zabudowy. Realizacja ustaleń planu 
miejscowego spowoduje przekształcenia szaty roślinnej wyłącznie w obrębie wyznaczonych terenów przeznaczonych 
pod zabudowę. W trakcie budowy poszczególnych obiektów, w związku z użyciem ciężkiego sprzętu i składowaniem 
elementów konstrukcyjnych, mogą też wystąpić przekształcenia fizyczne szaty roślinnej w sąsiedztwie terenów 
bezpośredniej lokalizacji inwestycji. W okresie funkcjonowania nowej zabudowy nie przewiduje się negatywnego 
oddziaływania na świat roślin. Mogą wystąpić ponadto oddziaływania pozytywne związane z wprowadzaniem zieleni 
towarzyszącej planowanym inwestycjom. Wobec powyższego przewiduje się, że planowane przeznaczenie terenów pod 
zabudowę mieszkaniową, zagrodową i usługową wraz z towarzyszącą infrastrukturą spowoduje relatywnie niskie straty 
przyrodnicze i nie wpłynie znacząco na zmniejszenie różnorodności biologicznej obszaru. 

W projekcie ustaleń planu przewiduje się ograniczenie powierzchni terenów uszczelnionych na rzecz powierzchni 
biologicznie czynnych, obsadzonych zielenią. Aby zachować prawidłowe funkcjonowanie elementów środowiska 
przyrodniczego ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej wynoszącej od 40% powierzchni działki na 
terenie zabudowy usługowej do 70% na terenach zieleni urządzonej i terenach cmentarzy. 

W przypadku realizacji ustaleń planu związanych z wprowadzeniem nowych funkcji oraz niezbędnej 
infrastruktury przekształcenie szaty roślinnej będzie bezpośrednie i krótkoterminowe w przypadku terenów 
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pozostawionych do ponownego zagospodarowania zielenią, natomiast bezpośrednie, trwałe lub chwilowe, ale nie 
koniecznie negatywne, w przypadku realizacji obiektów kubaturowych. 

 
Świat zwierząt 

Realizacja ustaleń miejscowego planu może wpłynąć w sposób bezpośredni i stały na warunki bytowania drobnej 
zwierzyny. Świat zwierząt reprezentowany jest przez gatunki powszechnie występujące i przystosowane do życia 
w przekształconym antropogenicznie krajobrazie. Wśród zwierząt występujących na spotkać można sarnę, lisy, zające 
oraz drobne gryzonie. 

Zgodnie z „Waloryzacją Przyrodniczą Województwa Zachodniopomorskiego” [17] w granicach obszaru 
opracowania zinwentaryzowano 2 stanowiska żurawia (Grus grus), 2 stanowiska żaby wodnej (Rana esculenta), 
2 stanowiska żaby jeziorkowej (Rana lessonae), 1 stanowisko żaby moczarowej (Rana arcalis), 1 stanowisko grzebuszki 
ziemnej (Pleobates fuscus), 1 stanowisko kumaka nizinnego (Bombina bombina) i 1 stanowisko ropuchy szarej (Bufo bufo) 
w obrębie gruntów ornych w północno-zachodniej części obszaru, 1 stanowisko jaszczurki zielonej (Lacerta viridis), 
1 stanowisko żaby jeziorkowej (Rana lessonae), 1 stanowisko padalca zwyczajnego (Anguis fragilis), 1 stanowisko żaby 
moczarowej (Rana arcalis), 1 stanowisko żaby trawnej (Rana temporaria) i 1 stanowisko żaby wodnej (Rana esculenta) 
w obrębie terenów leśnych w północno-wschodniej części obszaru oraz 1 stanowisko żagnicy mniejszej (Aeschna cyanea), 
1 stanowisko żagnicy okazałej (Aeschna cyanea), 1 stanowisko lecichy południowej (Orthetrum brunneum), 1 stanowisko 
dzięcioła czarnego (Dryocopus maritus), 1 stanowisko rogowca wapiennego (Macoma calcerea) i 1 stanowisko łabędzia 
niemego (Cygnus olor) w obrębie terenu zieleni urządzonej w sąsiedztwie jeziora Załom w południowo-wschodniej części 
obszaru. Tym samym rozwój nowej zabudowy nie spowoduje bezpośrednich oddziaływań na wskazane stanowiska 
chronionych gatunków zwierząt. 

Pojawienie się zabudowy na terenach rolnych może zakłócić dotychczasowe bytowanie zwierząt, które mają 
w nim swoje siedliska. Wprowadzenie bariery, jaką stanowić będzie zabudowa wraz z ogrodzeniami, może przerwać 
istniejące obecnie w otwartej przestrzeni ciągi migracyjne zwierząt. W trakcie budowy nowych obiektów, w związku 
z funkcjonowaniem sprzętu budowlanego (hałas, spaliny, drgania, zagrożenia fizyczne) i dojazdami na place budowy, 
fauna wyemigruje prawdopodobnie okresowo na tereny sąsiednie, z wyjątkiem gatunków łatwo podlegających 
synantropizacji o dużych zdolnościach adaptacyjnych do zmiennych warunków środowiskowych. Na terenach 
bezpośredniej lokalizacji obiektów i na terenach dróg, w związku z likwidacją pokrywy glebowej, wystąpi także 
likwidacja fauny glebowej. Ze względu na stosunkowo niewielką skalę planowanych inwestycji wpływ ten jednak będzie 
niewielki. Niemniej w przypadku realizacji konkretnych inwestycji należy przeprowadzić inwentaryzacje, m.in. pod 
kątem gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową w związku z obowiązującym zakazem 
niszczenia ich siedlisk i ostoi. Na terenach już zainwestowanych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie przewiduje się, 
aby nowe inwestycje spowodowały negatywne oddziaływania na świat zwierząt. 

 
9.2.2. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA LUDZI I DOBRA MATERIALNE 

O jakości życia mieszkańców decyduje szereg czynników. W zakresie zagadnień przestrzennych o warunkach 
i jakości życia społeczności lokalnych decydują standardy zagospodarowania terenu i zaspokojenie potrzeb bytowych. 

Na obszarze objętym planem miejscowym nie występują zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia 
wynikające z występowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, takich jak np. obszary szczególnego 
zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych.  

Występują natomiast ograniczenia w użytkowaniu terenów wynikające z wyznaczonych pasów technicznych linii 
elektroenergetycznych średniego napięcia. 

Zagrożeniem dla ludzi i dóbr materialnych może być wystąpienie coraz częściej pojawiających się niekorzystnych 
zjawisk meteorologicznych, m.in.: burz, huraganów, deszczy nawalnych. 

Ustalenia zawarte w projekcie planu mają też pośredni wpływ na życie społeczne gminy Człopa. Związane jest to 
ze zwiększeniem oferty mieszkaniowej i inwestycyjnej, a tym samym polepszeniem jakości życia mieszkańców. 

W prawidłowym funkcjonowaniu istniejących na terenie przedsięwzięć zawsze istnieje ryzyko wystąpienia 
poważnych awarii, które jest trudne do określenia i zminimalizowania w ustaleniach planu (np. wystąpienie pożaru, 
eksplozja lub wyciek paliwa w trakcie transportu, awaria sieci kanalizacyjnej lub wodnej, awaria linii 
elektroenergetycznych i inne). Zagrożeniem dla środowiska i pośrednio zdrowia ludzi może być niepełne zrealizowanie 
ustaleń planu miejscowego (np. w zakresie uzbrojenia terenów, zagospodarowania odpadów) lub późniejsze zaniedbania 
w eksploatacji. 

W konsekwencji realizacja ustaleń planu miejscowego na ludzi i ich mienie będzie miała pozytywne 
oddziaływania bezpośrednie, jak i pośrednie, długookresowe i skumulowane, a w wielu wypadkach trwałe. Zapewni 
właściwą ochronę elementów środowiska przyrodniczego, właściwe standardy jakości środowiska, a co za tym idzie 
dobre warunki życia i zdrowia mieszkańców, a także pozwoli zachować odpowiednie proporcje między 
zainwestowaniem i zagospodarowaniem terenów przeznaczonych pod zabudowę a rolniczym i leśnym charakterem 
otoczenia. 
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9.2.3. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 
W projekcie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego 

Załom, Gmina Człopa, wskazano działania polegające na ochronie wód zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Nowe inwestycje spowodują większe zapotrzebowanie na wodę i wzrost ilości produkowanych ścieków. Woda 

potrzebna będzie także dla celów przeciwpożarowych i pielęgnacji terenów zielonych. 
W wyniku realizacji ustaleń planu nie należy spodziewać się znaczących wpływów na jakość wód 

powierzchniowych i podziemnych. Przewiduje się zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej, 
co jest istotne z punktu widzenia ochrony zasobów wód podziemnych. Realizacja podpiwniczenia budynków nie 
spowoduje znaczących oddziaływań na jakość wód podziemnych, ze względu na lokalny charakter potencjalnych 
inwestycji. 

Odprowadzanie ścieków odbywać się będzie do sieci kanalizacyjnej zgodnie z przepisami odrębnymi, a do czasu 
budowy kanalizacji sanitarnej, stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Odprowadzanie ścieków do zbiornika bezodpływowego nie budzi obaw o spowodowanie zagrożenia dla środowiska 
gruntowo-wodnego pod warunkiem właściwego, zgodnego z projektem, jego wykonania oraz instalacji doprowadzającej 
do niego ścieki. Zawsze może istnieć niebezpieczeństwo pogorszenia jakości wód gruntowych podczas opróżniania 
zbiornika. Takie oddziaływanie bezpośrednio nie jest zależne od realizacji ustaleń planu. 

Korzystnym działaniem dla ochrony wód powierzchniowych i podziemnych będzie zmniejszenie odpływu wód 
opadowych i roztopowych z terenów objętych planem miejscowym. Wprowadza się zagospodarowanie wód opadowych 
i roztopowych na własnym terenie lub ich odprowadzanie do kanalizacji deszczowej, dołów chłonnych lub do zbiorników 
retencyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi. Takie działanie będzie miało długoterminowe, pozytywne i pożądane 
skutki dla środowiska. Lokalne retencjonowanie wody na działkach przyczyni się do bezpośredniego zasilania wód 
gruntowych danej zlewni oraz do racjonalnego gospodarowania zasobami wody poprzez zużywanie wód opadowych 
i roztopowych do pielęgnacji terenów zieleni. Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej spowoduje 
oddziaływanie krótkoterminowe, bezpośrednie i chwilowe na środowisko, ale w konsekwencji pozytywne dla ochrony 
wód gruntowych i podziemnych. 

W związku zachowaniem terenów rolniczych ważne jest także podnoszenie poziomu świadomości rolników 
i producentów rolnych w zakresie stosowania dobrych praktyk rolniczych, gospodarowania biomasą organiczną na polu 
i w zagrodzie, stosowania środków chemicznych i płynnych nawozów organicznych w polowej produkcji rolnej, ze 
szczególnym podkreśleniem wpływu i skutków tej działalności na jakość poszczególnych elementów środowiska 
przyrodniczego, głównie wodnego. 

Ustalenia planu nie zwiększą ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w „Planie gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza Odry”, zatwierdzonym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. 
Realizacja ustaleń planu miejscowego polegająca na wprowadzeniu nowych inwestycji przy zachowaniu ustaleń 
związanych z ochroną wód i sposobem odprowadzania ścieków, nie powinna spowodować wzrostu ryzyka 
nieosiągnięcia celów środowiskowych. 

 
9.2.4. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 

Na skutek realizacji ustaleń planu nie prognozuje się znaczącego wzrostu zanieczyszczenia powietrza 
atmosferycznego. Oddziaływanie ustaleń planu na powietrze atmosferyczne będzie uzależnione od zastosowanych 
systemów grzewczych oraz natężenia ruchu pojazdów na drodze powiatowej oraz na drogach wewnętrznych. 

Ze względu na ochronę powietrza w zakresie ogrzewania i sieci cieplnej wprowadza się stosowanie ograniczeń 
lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw dla celów grzewczych zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 

Na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oddziałują także szlaki komunikacyjne. Szkodliwe skutki 
ruchu samochodowego obejmują emisję do atmosfery substancji, jak m.in. CO, węglowodory, tlenki azotu, SO2, aldehydy, 
Pb, pył gumowy ze ścierania opon samochodowych. Ilość tych związków będzie uzależniona od natężenia ruchu oraz 
rodzaju pojazdów dojeżdżających na omawiany obszar. Należy zaznaczyć, że w granicach obszaru opracowania 
przebiega droga powiatowa oraz drogi wewnętrzne, na których ruch kołowy ma wyłącznie charakter lokalny. Lokalizacja 
nowej zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej może spowodować wzrost ilości samochodów osobowych 
i ciężarowych, jednak biorąc pod uwagę aktualną wielkość ruchu na okolicznych drogach, wzrost ten nie będzie miał 
charakteru znaczącego. Oddziaływanie to będzie bezpośrednie, średnioterminowe, chwilowe i często okresowe. Może być 
ono ograniczone poprzez wprowadzenie zieleni izolacyjnej oraz odpowiednie kształtowanie zieleni na działkach. 

Korzystnie na jakość powierza atmosferycznego wpłynie wprowadzenie minimalnych powierzchni biologicznie 
czynnych na terenach przeznaczonych pod zabudowę oraz zachowanie istniejących terenów leśnych, terenu zieleni 
urządzonej i terenu cmentarza. Ustalenia te będą miały pozytywne oddziaływania na jakość powietrza. 

Na pozostałych terenach nadal prowadzona będzie działalność rolnicza. Wiązać się to będzie z typowo rolniczymi 
oddziaływaniami takimi jak wiosenne prace polowe, żniwa, wykopki, siewy jesienne. W okresie przygotowywania gleby 
do zasiewów często stosuje się nawozy naturalne – obornik. Może w tym przypadku wystąpić oddziaływanie substancji 
odorowych. Obecnie nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania nieprzyjemnych zapachów. Można je jednak 
ograniczyć stosując dobre praktyki rolnicze. W projekcie planu miejscowego nie wprowadzano szczególnych ustaleń 
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w zakresie ochrony wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem w związku z prowadzeniem gospodarki rolnej. 
Prowadzenie działalności rolniczej musi uwzględniać zasady określone w przepisach odrębnych. 

Na etapie realizacji ustaleń planu miejscowego zwiększyć się może lokalnie zanieczyszczenie powietrza związane 
z pracą sprzętu budowlanego oraz pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi. Będą one jednak krótkotrwałe 
i ograniczone w czasie. 

 
9.2.5. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI 

Obszar objęty planem charakteryzuje się stosunkowo niewielkim zróżnicowaniem morfologicznym, jednak nie 
należy spodziewać się istotnych zmian ukształtowania powierzchni. 

Realizacja projektowanych obiektów kubaturowych będzie powodować przekształcenia powierzchni ziemi, 
naruszenie profilu glebowego, wykonywanie wykopów, przemieszczanie mas ziemnych o charakterze oddziaływania 
bezpośrednim, pośrednim i stałym stosownie do powierzchni obiektów kubaturowych, czy miejsc postojowych. Istotnym 
zjawiskiem będzie także uszczelnienie powierzchni ziemi w obrębie części terenów w sąsiedztwie powstających obiektów. 
Dopuszczenie w ustaleniach planu lokalizacji sieci infrastruktury technicznej na terenach komunikacji zmniejszy zasięg 
przekształcenia powierzchni ziemi w ich otoczeniu. 

Przewiduje się, iż maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej ma 
wynosić od 10% na terenie ogrodów działkowych do 40% ma terenie zabudowy usługowej. 

W czasie budowy obiektów w sposób pierwotny i krótkoterminowy mogą wystąpić oddziaływania także na 
tereny przyległe, szczególnie w okresie wzmożonych prac ziemnych (fundamentowanie, uzbrojenie terenu), korzystania 
ze specjalistycznego sprzętu budowlanego czy wzmożonego ruchu samochodów dostawczych z materiałami 
budowlanymi, ale w dużej mierze odwracalne i nie zawsze uciążliwe. Przy obecnie stosowanej technice oddziaływania 
realizacji infrastruktury technicznej na środowisko będą bezpośrednie i krótkotrwałe. W fazie eksploatacji nie powstają 
nowe przeobrażenia powierzchni ziemi. 

W czasie prac budowlanych mogą nastąpić także pewne zagrożenia dla gleb i wód gruntowych poprzez np. 
nieodpowiednie zabezpieczenie materiałów budowlanych, awarię itp. Po zakończeniu budowy teren wokół 
poszczególnych obiektów zostanie uporządkowany i urządzony zgodnie z ustaleniami planu. 

 
9.2.6. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA KRAJOBRAZ 

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody [24], ochronie podlega również krajobraz. Potrzeba tej ochrony wynika 
m.in. z konieczności utrzymania harmonii, czyli takiego zróżnicowania i ukształtowania krajobrazu, który zapewniałby 
funkcjonowanie poszczególnych ekosystemów zapewniając dobre warunki dla życia człowieka. Harmonia krajobrazu 
może być utrzymana, a nawet wzbogacana przez świadome działanie człowieka. 

Ochrona krajobrazu dotyczy przede wszystkim cech widokowych i wartości estetycznych obszaru. Ocena 
oddziaływań wizualnych jest jedną z najbardziej subiektywnych elementów oceny oddziaływania ustaleń zmiany planu 
miejscowego na środowisko. Zredukowaniu subiektywizmu oceny służy jednak zastosowanie odpowiedniej metodyki. 
Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na elementy krajobrazu powinna analizować istniejące zasoby 
i wartości obszaru, rozpoznawać potencjalne konflikty oraz określać działania minimalizujące negatywne wpływy 
nowego zagospodarowania terenu. 

Na skutek realizacji ustaleń planu wprowadzenie nowej zabudowy w sąsiedztwie istniejących terenów zabudowy 
mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej na terenach użytkowane rolniczo zmieni dotychczasowy charakter krajobrazu. 
W granicach terenu zabudowy usługowej i terenu zabudowy usług turystyki zmiany w krajobrazie będą największe. 
Ustala się tu maksymalną wysokość budynków na poziomie 12,0 m. 

Pozytywnie na walory krajobrazowe wpłyną zapisy planu w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego. 

Ustalenia planu wprowadzają także tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 
rozdzielając funkcje mieszkaniowe, zagrodowe i usługowe od sąsiednich terenów rolniczych i leśnych, co pozwoli 
zachować ład przestrzenny i nie dopuścić do chaosu funkcjonalno-przestrzennego. 

Ustalenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w nawiązaniu do 
sąsiedniej zabudowy nie wpłynie negatywnie na estetykę krajobrazu okolicy. 

 
9.2.7. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT 

Na skutek zainwestowania, w tym przede wszystkim wprowadzenia nowej zabudowy, w niewielkim zakresie 
mogą zmienić się warunki klimatu lokalnego. Mogą one dotyczyć wzrostu maksymalnych temperatur powietrza, spadku 
wilgotności powietrza i prędkości wiatru w zakresie ograniczonym do terenów lokalizacji nowych inwestycji, w tym 
zwłaszcza terenów o nawierzchni utwardzonej. Będą to oddziaływania wtórne, długoterminowe i stałe, ale nie będą one 
znacząco wpływać na warunki klimatu odczuwalnego przez ludzi. 

 
9.2.8. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA ZASOBY NATURALNE 

Na terenach objętych planem miejscowym nie występują udokumentowane złoża kopalin i projektowane tu 
zagospodarowanie nie będzie miało na nie wpływu. 
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9.2.9. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA ZABYTKI  
Realizacja ustaleń planu miejscowego nie spowoduje negatywnych oddziaływań na zabytki. Zapisy w ustaleniach 

planu wprowadzają ograniczenia w zagospodarowaniu, tak by zachować prawidłowe funkcjonowanie elementów 
środowiska przyrodniczego i kulturowego. 

W zakresie ochrony zabytków ustalono nakaz ochrony obszaru zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków – 
zespołu dworsko-parkowego z dziedzińcem folwarcznym, oraz nakaz ochrony obszarów zabytkowych ujętych w gminnej 
ewidencji zabytków: zespołu folwarcznego, cmentarzy ewangelickich. Ustalono ponadto strefę ochrony konserwatorskiej 
zespołu dworsko-parkowego z dziedzińcem dworskim i dziedzińcem folwarcznym, zgodnie z rysunkiem planu, w której 
obowiązuje: nakaz zachowania i konserwacji historycznego układu przestrzennego, nakaz zachowania wszystkich 
elementów historycznego układu, w tym skali i formy architektonicznej obiektów zabytkowych, obiektów małej 
architektury i nawierzchni, oraz strefę ochrony konserwatorskiej cmentarzy ewangelickich, zgodnie z rysunkiem planu, 
w której obowiązuje: nakaz zachowania, konserwacji i rewaloryzacji elementów zagospodarowania cmentarzy oraz zakaz 
lokalizacji nowej zabudowy. 

W zakresie ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego ustalono strefę „WIII” ograniczonej ochrony 
archeologiczno-konserwatorskiej, zgodnie z rysunkiem planu, w której obowiązuje: nakaz współdziałania w zakresie 
zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków, 
w tym powiadamiania o zamiarze podjęcia prac ziemnych, nakaz przeprowadzenia archeologicznych badań 
ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych na zasadach określonych przepisami odrębnymi. Dzięki tym 
działaniom każda realizacji inwestycji przyczyni się do zbadania zasobów kulturowych i ewentualnego podjęcia 
odpowiednich zabiegów zabezpieczających.  

Działania na rzecz ochrony dziedzictwa archeologicznego zapisane w ustaleniach planu są zgodne z ideą 
Europejskiej konwencji o ochronie dziedzictwa archeologicznego, przyjętej przez Polskę w 1996 roku. Najważniejszym 
rezultatem Konwencji Maltańskiej jest zapewnienie, iż żadna inwestycja nie będzie niszczyła stanowisk archeologicznych 
bez przeprowadzenia wcześniejszych wykopalisk ratowniczych. 

Nie określa się natomiast zasad ochrony dóbr kultury współczesnej z uwagi na brak takich obiektów na obszarach 
objętych planem. 

 
9.2.10. INNE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA 

 

Hałas 

Stan klimatu akustycznego jest jednym z najistotniejszych czynników określających jakość środowiska 
bezpośrednio odczuwalnym przez człowieka. Klimat akustyczny warunkuje możliwości odpoczynku i regeneracji sił. 

W ustaleniach planu wprowadza się obowiązek ochrony przed hałasem i zapewnienia standardu akustycznego. 
Na obszarach objętym planem wskazuje się tereny podlegające ochronie akustycznej, dla których ustala się obowiązek 
zachowania określonych w przepisach odrębnych, dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, jak dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów zabudowy zagrodowej. 

Skutkiem realizacji ustaleń planu będzie pojawienie się nowych źródeł hałasu nieuchronnie związanych 
z urbanizacją. Zmiana użytkowania związana z wprowadzeniem zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej nie 
będzie znacząco oddziaływać na kształtowanie lokalnego klimatu akustycznego. Dominował tu będzie hałas komunalno-
bytowy. 

W odniesieniu do drogi powiatowej oraz dróg gminnych przebiegającej w granicach obszaru objętego planem 
miejscowym, na podstawie literatury przedmiotu oraz przy założeniu średniej prędkości poruszania się pojazdów na 
terenie zabudowanym wynoszącym 50 km/h, można domniemywać, iż równoważny poziom dźwięku dla pory dnia 
i nocy przy złagodzeniu norm hałasowych nie przekracza wartości dopuszczalnych. Rozwój zabudowy mieszkaniowej, 
zagrodowej i usługowej na analizowanym obszarze nie spowoduje znaczącego wzrostu natężenia ruchu, dlatego nie 
prognozuje się nasilenia emisji hałasu komunikacyjnego. 

 
Pole elektromagnetyczne 

Problemy dotyczące ochrony ludzi i środowiska przed oddziaływaniem pola elektromagnetycznego 
wytwarzanego m.in. przez linie napowietrzne wysokiego napięcia zostały ujęte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku [33]. 
Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na obszarze objętym planem miejscowym ograniczy się do oddziaływania linii 
elektroenergetycznych średniego napięcia oraz urządzeń domowych. 

Zgodnie z zapisami ustaleń planu wprowadzono zakaz lokalizacji budynków w obrębie pasów technicznych 
napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia. Wobec powyższego dla linii średniego napięcia nie ma 
konieczności wydzielenia w tej strefie dodatkowej ochrony. Przewiduje się także możliwość likwidacji lub skablowania 
linii elektroenergetycznych. 

 Zaopatrzenie w energię elektryczną odbywać się będzie z istniejącej sieci elektroenergetycznej. Dopuszczono 
zachowanie istniejącej sieci elektroenergetycznej, z możliwością jej przebudowy oraz rozbudowy. Przy obecnie 
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stosowanej technice oddziaływania związane z realizacją infrastruktury technicznej na środowisko będą bezpośrednie 
i krótkotrwałe, przyczynią się także do oszczędnego gospodarowania powierzchnią ziemi. 

W wyniku realizacji ustaleń planu mogą pojawić się nowe źródła promieniowania sztucznego, takie jak: stacje 
transformatorowe, sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. 
Na podstawie dostępnej literatury można stwierdzić, że ich eksploatacja nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych. 

Realizację ustaleń planu w zakresie oddziaływania pól elektromagnetycznych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych nie powinna oddziaływać 
negatywnie na ludzi i środowisko. 

 
Ryzyko wystąpienia poważnych awarii 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska [18] poważna awaria jest to zdarzenie, 
w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, 
w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania 
zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Na skutek realizacji 
ustaleń planu miejscowego nie przewiduje się wzrostu zagrożenia poważnymi awariami. 

 
Gromadzeniem odpadów 

Bardzo ważna dla ochrony środowiska jest prawidłowa gospodarka odpadami. W planie miejscowym 
wyznaczono tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych i ogrodniczych, teren zabudowy usługowej oraz teren zabudowy usług turystyki. Rozwój nowej zabudowy 
spowoduje z pewnością powiększenie ilości odpadów, ale też zakresu selektywnej zbiórki odpadów. 

W planie ustalono warunki gospodarowania odpadami poprzez nakaz gromadzenia i zagospodarowania 
odpadów zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie oraz przepisami odrębnymi.  

Generalnie najwięcej problemów z powstawaniem odpadów będzie miało miejsce na etapie inwestycyjnym. Na 
etapie budowy wytwarzane są zazwyczaj znaczne ilości odpadów, głównie budowlanych. Mogą pojawić się także odpady 
niebezpieczne. Prawidłowa organizacja systemu bieżącego gospodarowania odpadami oraz właściwa organizacja placu 
budowy wpłynie na minimalizację bezpośredniego oddziaływania odpadów na zdrowie i życie ludzi oraz na środowisko. 

 
 

10. CHARAKTERYSTYKA I OCENA ISTNIEJĄCYCH ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH 
ZAWARTYCH W USTALENIACH MIEJSCOWEGO PLANU W ASPEKCIE OCHRONY ŚRODOWISKA 

 
10.1. OCENA ZGODNOŚCI USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU Z PRZEPISAMI PRAWA DOTYCZĄCYMI 

OCHRONY ŚRODOWISKA 
Przy sporządzaniu ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania uwzględniono przepisy odrębne 

dotyczące ochrony środowiska, przyrody, dóbr kultury, itp. Dotyczy to spełnienia wymogów ochrony jakości środowiska 
w zakresie standardów emisyjnych, jakości powietrza, standardów akustycznych. 

 
Ochrona gleb 

Na obszarze objętym planem miejscowym nie występują grunty podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów ornych i leśnych [22]. 

 
Ochrona lasów 

W granicach obszaru objętego planem miejscowym zachowuje się istniejące grunty leśne. 
 

Ochrona wód 

Przewiduje się zaopatrzenie w wodę wyłącznie z sieci wodociągowej, co jest istotne z punktu widzenia ochrony 
zasobów wód podziemnych. Ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej zgodnie z przepisami odrębnymi, 
z dopuszczeniem stosowania szczelnych zbiorników bezodpływowych zgodnie z przepisami odrębnymi. W zakresie 
odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ustalono zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym 
terenie lub ich odprowadzanie do kanalizacji deszczowej, dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 

 
Ochrona kopalin 

Na terenach objętych planem miejscowym nie występują udokumentowane złoża kopalin i projektowane tu 
zagospodarowanie nie będzie miało na nie wpływu. 
Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

W zakresie ochrony zabytków ustalono nakaz ochrony obszaru zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków – 
zespołu dworsko-parkowego z dziedzińcem folwarcznym, oraz nakaz ochrony obszarów zabytkowych ujętych w gminnej 
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ewidencji zabytków: zespołu folwarcznego, cmentarzy ewangelickich. Ustalono ponadto strefę ochrony konserwatorskiej 
zespołu dworsko-parkowego z dziedzińcem dworskim i dziedzińcem folwarcznym, zgodnie z rysunkiem planu, w której 
obowiązuje: nakaz zachowania i konserwacji historycznego układu przestrzennego, nakaz zachowania wszystkich 
elementów historycznego układu, w tym skali i formy architektonicznej obiektów zabytkowych, obiektów małej 
architektury i nawierzchni, oraz strefę ochrony konserwatorskiej cmentarzy ewangelickich, zgodnie z rysunkiem planu, 
w której obowiązuje: nakaz zachowania, konserwacji i rewaloryzacji elementów zagospodarowania cmentarzy oraz zakaz 
lokalizacji nowej zabudowy. 

W zakresie ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego ustalono strefę „WIII” ograniczonej ochrony 
archeologiczno-konserwatorskiej, zgodnie z rysunkiem planu, w której obowiązuje: nakaz współdziałania w zakresie 
zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków, 
w tym powiadamiania o zamiarze podjęcia prac ziemnych, nakaz przeprowadzenia archeologicznych badań 
ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych na zasadach określonych przepisami odrębnymi. Dzięki tym 
działaniom każda realizacji inwestycji przyczyni się do zbadania zasobów kulturowych i ewentualnego podjęcia 
odpowiednich zabiegów zabezpieczających.  

 
10.2. OCENA STRUKTURY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ 

Proponowana w ustaleniach projektu planu miejscowego struktura funkcjonalno-przestrzenna uwzględnia 
wymogi ochrony środowiska, a także jest zgodna z potrzebami funkcjonalnymi i zamierzeniami gminy.  

Celem planu miejscowego jest ustalenie przeznaczenia terenów zgodnie z polityką przestrzenna gminy, a przede 
wszystkim ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej przez nowym zainwestowaniem. Projektowana zabudowa 
i zainwestowanie nie wprowadza radykalnych zmian w strukturze przestrzennej całej gminy. Pojawienie się nowej 
zabudowy i towarzyszącej jej ludności oraz pojazdów mechanicznych spowoduje wzrost zagospodarowania terenu 
w obrębie obszaru zwartej zabudowy wsi. 

Przyjęty kierunek ustalony w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 
geodezyjnego Załom, Gmina Człopa, jest zgodny ze strukturą funkcjonalno-przestrzenną gminy określoną w Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Człopa [15]. Studium określa politykę 
przestrzenna gminy, w tym także lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium [15] 
w granicach obszaru objętego planem wskazano tereny zainwestowane lub do zainwestowania (tereny zabudowy 
zagrodowej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej), tereny zieleni urządzonej, 
tereny cmentarzy, tereny lasów i gruntów leśnych oraz tereny rolnicze. 

 
11. WNIOSKI 

 
11.1. PROPONOWANE ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB 

KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 
W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARÓW NATURA 2000 
Realizacja ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego 

Załom, Gmina Człopa, nie wywoła znaczących oddziaływań na obszary objęte ochroną prawną, w tym przedmiot i cele 
ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich integralność i spójność. Planowana zmiana przeznaczenia terenów pod funkcje 
mieszkaniowe, zagrodowe i usługowe wraz z układem komunikacyjnym nie wpłynie także znacząco na utratę walorów 
przyrodniczych Drawieńskiego Parku Narodowego i Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza nad Drawą” oraz celów 
ochrony obszarów Natura 2000: „Lasy Puszczy nad Drawą” PLB320016 i „Uroczyska Puszczy Drawskiej” PLH320046. 
Nieliczne prognozowane oddziaływania będą miały charakter lokalny i ograniczony do granic obszarów objętych 
opracowaniem. 

Nie mniej każde ustalenie planu będzie miało wpływ na stan i funkcjonowanie poszczególnych elementów 
środowiska przyrodniczego. Będzie on krótkotrwały, długotrwały, bezpośredni, pośredni, stały, często pozytywny. 

Plan miejscowego wprowadza szereg ustaleń (rozwiązań) zapewniających ochronę elementów środowiska 
przyrodniczego: 

− wzbogacenie terenów biologicznie czynnych (poprawa bilansu terenów zieleni) m.in. poprzez: ograniczenie 
powierzchni terenów uszczelnionych na terenach przewidzianych pod zabudowę na rzecz powierzchni 
biologicznie czynnych, określony udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działek 
budowlanych lub terenów, co zapewnia zachowanie pokrywy glebowej na znacznym obszarze, a także 
zachowanie terenów leśnych, terenu zieleni urządzonej, terenu ogrodów działkowych i terenu cmentarza, 

− ochronę wód powierzchniowych i podziemnych m.in. poprzez: nakaz wykonania zabezpieczenia przed 
przenikaniem ścieków i innych zanieczyszczeń do gruntu i wód zgodnie z przepisami odrębnymi, nakaz 
przebudowy urządzeń melioracji wodnych w trakcie prowadzenia prac związanych z zagospodarowaniem 
terenów, zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej, odprowadzenie ścieków do 
kanalizacji sanitarnej zgodnie z przepisami odrębnymi, do czasu budowy kanalizacji sanitarnej dopuszczenie 
stosowania szczelnych zbiorników bezodpływowych zgodnie z przepisami odrębnymi, dopuszczenie 
lokalizacji lokalnych przepompowni ścieków z zapewnieniem dostępu do dróg publicznych, 
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zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie lub ich odprowadzanie do kanalizacji 
deszczowej, dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi 

− ochronę powietrza atmosferycznego poprzez stosowanie ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których następuje spalanie paliw dla celów grzewczych zgodnie z przepisami odrębnymi, 

− ochronę powierzchni ziemi m.in. poprzez: ograniczanie uszczelniania terenu, ustalając minimalny udział 
powierzchni biologicznie czynnej, co przyczyni się do bezpośredniego zasilania wód gruntowych danej 
zlewni, 

− racjonalne gospodarowanie odpadami poprzez nakaz gromadzenia odpadów zgodnie z regulaminem 
utrzymania czystości i porządku w gminie. 

W ustaleniach planu miejscowego zaproponowano także rozwiązania mające na celu ograniczenie potencjalnych 
negatywnych oddziaływań na środowisko dotyczących: 

− ochrony przed hałasem i zapewnienia standardu akustycznego poprzez nakaz zachowania dopuszczalnych 
poziomów hałasu określonych w przepisach odrębnych na terenach oznaczonych symbolami: MN jak dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, RM jak dla terenów zabudowy zagrodowej, 

− ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych i promieniowania niejonizującego poprzez zakaz 
lokalizacji budynków w obrębie pasów technicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego 
napięcia. 

Wprowadza się ponadto zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych z wyjątkiem inwestycji celu publicznego. 

W projekcie planu wprowadza się także szereg ustaleń mających na celu poprawę ładu przestrzennego i walorów 
krajobrazowych. W wielu przypadkach odpowiednie zagospodarowanie terenów (zgodne z uwarunkowaniami 
środowiskowymi) i przestrzeganie przepisów odrębnych może odgrywać kluczową rolę w ograniczaniu ryzyka narażenia 
życia i zdrowia ludzi na potencjalne zjawiska katastroficzne. 

 
11.2. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE 

PLANU MIEJSCOWEGO, JEŚLI STWIERDZONO WYSTĘPOWANIE ZNACZĄCYCH NEGATYWNYCH 
ODDZIAŁYWAŃ NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY ORAZ INTEGRALNOŚĆ I SPÓJNOŚĆ OBSZARÓW 
NATURA 2000 
Przyjęte w projekcie planu miejscowego rozwiązania nie naruszają zapisów Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Człopa [15]. Szczegółowa ocena ustaleń projektu planu miejscowego 
wykazała, że przyjęte rozwiązania dotyczące ochrony środowiska są właściwe, zgodne z obowiązującym prawem 
i zapewniające rozwój zrównoważony. 

Ze względu na brak znaczących oddziaływań na obszary cenne przyrodniczo, w tym obszary Natura 2000 oraz 
integralność tego obszaru, przy zachowaniu wskazanych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych 
ograniczających, eliminujących lub kompensujących negatywne oddziaływania na cele i przedmiot ochrony obszaru 
Natura 2000 oraz integralność tych obszaru, nie przedstawiono rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych 
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Załom, Gmina 
Człopa. Podczas sporządzania projektu dokumentu nie napotkano na trudności wynikające z niedostatków techniki lub 
luk we współczesnej wiedzy. 

 
11.3. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI 

POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ 
PRZEPROWADZANIA 
Istotną rolę w kontroli realizacji postanowień projektowanego dokumentu ma Urząd Gminy Człopa. Zgodnie ze 

swoimi kompetencjami powinien monitorować bieżący stan zagospodarowania przestrzeni gminy oraz wszelkich 
niekorzystnych zjawisk mających wpływ na jakość środowiska przyrodniczego, czy rozwój gminy. 

Skutki realizacji postanowień projektowanego dokumentu podlegają też ocenom i analizom prowadzonym 
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 
Środowiska [29]. 

Kontrole przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrody 
prowadzi Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, monitorując na bieżąco poszczególne komponenty środowiska, takie 
jak: powietrze, wody, gleby, klimat akustyczny, promieniowanie elektroenergetyczne i inne w zakresie określonym 
w przepisach szczególnych. 

Niezależnie od ww. instytucji Urząd Gminy i Miasta może przeprowadzać okresowe kontrole przestrzegania 
prawa środowiska, a w konsekwencji ich przeprowadzenia, wskazane wnioski, uwagi i zalecenia przyczynią się do 
uzupełnienia ewentualnych uchybień w tym zakresie a tym samym poprawy stanu środowiska na danym terenie. 

Ponadto kontrole przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym wykorzystaniu zasobów 
przyrody prowadzą instytucje do tego powołane. 

Po zrealizowaniu ustaleń miejscowego planu proponuje się monitoring poszczególnych komponentów 
środowiska, w tym w szczególności jakości powietrza i poziomu hałasu, w oparciu o wyniki pomiarów uzyskanych 
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w ramach państwowego monitoringu środowiska lub w ramach indywidualnych zamówień oraz kontrolę i ocenę 
zgodności wyposażenia terenów infrastrukturę techniczną z ustaleniami planu miejscowego raz na rok. 

Przy przeprowadzaniu analiz i monitorowaniu skutków realizacji ustaleń planu możliwe jest wykorzystanie 
sporządzonych uprzednio prognoz, raportów i ocen oddziaływania na środowisko. Dokumenty te stanowią istotne 
źródło danych niezbędne do analizy środowiska na danym terenie. 

 
11.4. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO 

Gmina Człopa nie sąsiaduje bezpośrednio z terytoriami innych państw i nie przewiduje się transgranicznego 
oddziaływania na środowisko w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [19]. 

 
 

12. STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
 
Podstawę prawną wykonania niniejszej prognozy stanowi Uchwała Nr XIII/101/2019 Rady Miejskiej w Człopie 

z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Załom, Gmina Człopa. 

Podstawę prawną wykonania samej prognozy stanowią: 
− 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 [19], 
− ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. [20], 
a także dyrektywy unijne. 
Zgodnie z ustawą 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 [19] prognoza oddziaływania na 
środowisko stanowi jeden z etapów przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Celem prognozy opracowanej dla potrzeb projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części obrębu geodezyjnego Załom, Gmina Człopa jest identyfikacja i ocena skutków oddziaływania ustaleń projektu 
planu na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego, w tym świat zwierzęcy i roślinny oraz krajobraz we 
wzajemnym ich powiązaniu, warunki życia i zdrowia ludzi, środowisko kulturowe, zabytki i dobra materialne, będących 
potencjalnym wynikiem realizacji projektowanego zagospodarowania przestrzeni. 

W prognozie oddziaływania na środowisko, w oparciu o wykonane opracowania dotyczące charakterystyki 
i stanu środowiska przedmiotowych terenów, dokonano identyfikacji najważniejszych uwarunkowań ekofizjograficznych 
na obszarach objętych projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na tle uwarunkowań 
przyrodniczych w skali gminy i w skali regionalnej. 

W wyniku analiz wskazuje się istotne potencjalne konflikty między użytkownikami przestrzeni, realizację 
założonych celów ekologicznych i ich wpływ na elementy środowiska, świat zwierzęcy i roślinny oraz krajobraz we 
wzajemnym ich powiązaniu, warunki życia i zdrowia ludzi, a także możliwości rozwiązań planistycznych 
najkorzystniejszych dla środowiska. 

Pełen zakres niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko oraz stopień szczegółowości informacji zawartych 
w opracowaniu został uzgodniony z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wałczu oraz z Regionalnym 
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie. 

W prognozie dokonano przede wszystkim: 
− analizy uwarunkowań przyrodniczych i oceny stanu środowiska, 
− analizy celów ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym 

istotnych z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz sposobów, w jakich te cele i inne problemy 
środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania projektu miejscowego planu, 

− oceny przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko skutków realizacji ustaleń planu, w tym: 
bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, 
stałe i chwilowe, pozytywne i negatywne, 

− oceny rozwiązań eliminujących lub ograniczających negatywne oddziaływania na środowisko realizacji 
ustaleń planu, 

Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów na obszarach objętych 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Załom, Gmina Człopa. 

Zakres ustaleń planu wynika z Uchwały Nr XIII/101/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19 listopada 2019 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 
geodezyjnego Załom, Gmina Człopa. 

Plan miejscowy składa się z treści uchwały oraz integralnych części: 
1) rysunek planu, zatytułowany „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 

geodezyjnego Załom, Gmina Człopa” wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Człopa – w skali 1:2000 – załącznik nr 1; 
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2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Człopie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu – załącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Człopie o sposobie realizacji zapisanych w planie zadań z zakresu 
infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania należących do zadań własnych gminy – załącznik 
nr 3. 

4) dane przestrzenne w postaci dokumentu elektronicznego GML – załącznik nr 4. 
Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenu: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN; 
2) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oznaczone 

symbolami 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM; 
3) teren zabudowy usługowej oznaczony symbolem U; 
4) teren zabudowy usług turystyki oznaczony symbolem UT; 
5) tereny zieleni urządzonej oznaczone symbolami 1ZP, 2ZP; 
6) teren ogrodów działkowych oznaczony symbolem ZD; 
7) teren cmentarza oznaczony symbolem ZC; 
8) tereny leśne oznaczone symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL; 
9) tereny użytków zielonych oznaczone symbolami 1Rz, 2Rz, 3Rz, 4Rz; 
10) tereny rolnicze oznaczone symbolami 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R; 
11) teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka oznaczony symbolem E; 
12) teren drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczony symbolem KD-Z; 
13) teren drogi publicznej klasy lokalnej oznaczony symbolem KD-L; 
14) tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 

8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW. 
Przy wykonaniu prognozy uwzględniono dokumenty, które zostały opracowane na różnych poziomach: 

wspólnotowym, krajowym, regionalnym i lokalnym. W dokumentach tych ważne miejsce zajmują zagadnienia ochrony 
środowiska i zrównoważonego rozwoju. 

Są to m.in. dokumenty Unii Europejskiej regulujące sprawy związane z wprowadzaniem w życie koncepcji 
zrównoważonego rozwoju oraz zasady ochrony środowiska do polityk krajowych, dokumenty na szczeblu krajowym 
(m.in.: Polityka Ekologiczna Państwa 2030 – strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej), na szczeblu 
regionalnym (Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030, Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego, programy ochrony powietrza), także dokumenty gminne 
(Studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Człopa i inne). 

Przy opracowaniu prognozy zastosowano metody opisowe dotyczące charakterystyki środowiska oraz 
wykorzystano dostępne wskaźniki stanu środowiska. Uwzględniono także informacje zawarte w obowiązującym 
Studium [15], prognozach oddziaływań na środowisko sporządzonych dla przyjętych dokumentów powiązanych 
z obszarami objętymi planem miejscowym, a także innych dokumentach regionalnych i lokalnych, odnoszących się 
bezpośrednio i pośrednio do ochrony środowiska, przyrody oraz zdrowia i życia ludzi. 

Przedstawiono także rozwiązania przestrzenne w aspekcie ochrony środowiska oraz inne zawarte w projekcie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Do najważniejszych zasad zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części obrębu geodezyjnego Załom, Gmina Człopa, a mających wpływ na środowisko i krajobraz terenów objętych 
projektem planu należą: 

− ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, 
− zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 
− granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych 

przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią i obszarów osuwania 
się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz planach 
zagospodarowania przestrzennego województwa, 

− szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu 
zabudowy, 

− zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej. 
Prognoza składa się z trzynastu części, w tym siedmiu części merytorycznych (rozdziały od 5 do 11). 
W rozdziale 5 omówiono położenie obszaru w ponadlokalnym systemie powiązań przyrodniczych. Omówiono 

istniejące zainwestowanie i użytkowanie obszaru objętego miejscowym planem. Następnie scharakteryzowano 
poszczególne elementy środowiska przyrodniczego we wzajemnym, w tym m.in.: rzeźbę terenu, wody powierzchniowe 
i podziemne, gleby, szatę roślinną, świat zwierzęcy, warunki klimatyczne. 

Określono również stan środowiska przyrodniczego istotny z punktu widzenia omawianego obszaru, w tym 
jakość wód podziemnych, powietrza atmosferycznego, klimatu akustycznego. 

Obszar objęty projektem planu miejscowego obejmuje tereny położone w obrębie Załom, w zasięgu enklawy 
śródleśnej. W granicach obszaru znajdują się przede wszystkim tereny zabudowy zagrodowej i tereny zabudowy 
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mieszkaniowej jednorodzinnej stanowiące zwartą strukturę funkcjonalno-przestrzenną wsi. W południowo-wschodniej 
części jednostki osadniczej zlokalizowane są tereny zabudowy usługowej i tereny zieleni urządzonej wchodzące w skład 
zabytkowego zespołu dworsko-parkowego z dziedzińcem folwarcznym. W północnej części wsi zlokalizowany jest 
natomiast teren zabudowy usług turystyki, obejmujący istniejący obiekt hotelowy. W części zachodniej, w obrębie 
gruntów leśnych, znajduje się leśniczówka, natomiast w części północnej zlokalizowany został budynek magazynowy 
(suszarnia) z zapleczem technicznym służący obsłudze istniejącego gospodarstwa rolnego. W centralnej i północnej części 
wsi znajdują się zabytkowe cmentarze. Pozostała część obszaru obejmuje tereny rolnicze, w tym zadrzewienia 
i zakrzewienia, oraz tereny leśne. 

Obszar opracowania sąsiaduje z terenami leśnymi, a od południowego wschodu z linią brzegową jeziora Załom. 
Główną oś komunikacyjną obszaru stanowi droga powiatowa nr 2305Z. Obsługę komunikacyjną poszczególnych terenów 
zapewnia układ dróg wewnętrznych. 

Obszar objęty planem miejscowym posiada w częściowe uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej – posiada 
sieć elektroenergetyczną, zaopatrzenie w wodę realizowane jest z sieci wodociągowej. Brak jest natomiast sieci 
kanalizacyjnej. 

Z analizy mapy sytuacyjno-wysokościowej wyraźnie wynika stosunkowo niewielkie urozmaicenie rzeźby terenu. 
Pod względem geomorfologicznym teren stanowi fragment wysoczyzny morenowej o wysokości ok. 62 m n.p.m. 
w rejonie linii brzegowej jeziora Załom do ok. 91 m n.p.m. w północnej części obszaru. 

Zgodnie z Bilansem zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce według stanu na 31 grudnia 2019 r. na 
analizowanym obszarze nie występują udokumentowane złoża kopalin. 

Obszar objęty projektem planu miejscowego, zgodnie z Atlasem Podziału Hydrograficznego Polski (2005), 
położony jest w zlewni Cieszynki. Na obszarze objętym planem nie występują cieki i zbiorniki wodne. Obszar od strony 
południowo-wschodniej sąsiaduje natomiast z linią brzegową jeziora Załom. Główną warstwę wodonośną stanowią 
utwory piaszczyste i żwirowe. Pierwszy poziom wód podziemnych zalega na głębokości od 1 m p.p.t. w południowo-
wschodniej części obszaru do 5 m p.p.t. w części północnej. Obszar opracowania położone są w granicach Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych nr 125 o nazwie „Piła – Wałcz”. 

Zgodnie z ewidencją gruntów na obszarze objętym planem miejscowym występują grunty sklasyfikowane jako 
grunty orne IVa, IVb, V i VI klasy bonitacyjnej. Analizowany obszar charakteryzuje się zróżnicowanymi wartościami 
przyrodniczymi. Poza terenami zainwestowanymi i terenami rolniczymi, największą wartość przyrodniczą posiadają lasy. 
Szatę roślinną obszaru opracowania uzupełnia parki, zieleń cmentarna, zieleń przydomowa, składająca się z zieleni 
średniej i wysokiej oraz trawników, a także zadrzewienia przydrożne. Świat zwierzęcy analizowanego terenu jest typowy 
dla obszarów nizinnych. W granicach obszaru stwierdzono występowanie siedlisk gatunków zwierząt objętych ochroną 
gatunkową wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183). 

W granicach obszaru zlokalizowany jest zespół dworsko-parkowy z dziedzińcem folwarcznym wpisany do 
rejestru zabytków oraz zespół folwarczny i dwa cmentarze ewangelickie ujęte w gminnej ewidencji zabytków. 
W granicach obszaru wyznaczono ponadto strefę WIII ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, zgodnie 
z rysunkiem planu, w której obowiązuje nakaz współdziałania w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych 
z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków, w tym powiadamiania o zamiarze podjęcia prac 
ziemnych, oraz nakaz przeprowadzenia archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac 
ziemnych na zasadach określonych przepisami odrębnymi.  

Obszar objęty planem położony jest w granicach jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 25. Zgodnie 
z ustaleniami „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, zatwierdzonego Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 18 października 2016 r., stan ilościowy i chemiczny JCWPd nr 26 określono jako dobry. Tym samym 
brak jest zagrożenia dla nieosiągnięcia celów środowiskowych (dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilościowego). 
Jak wynika z  badań wód podziemnych prowadzonych w sieci krajowej w ramach monitoringu diagnostycznego w 2019 
r. w punkcie pomiarowym w miejscowości Człopa w granicach JCWPd nr 25 wykazano III klasę jakości. 

Obszar objęty opracowaniem położony jest w granicach JCWP „Cieszynka” stanowiącej naturalną część wód. 
Zgodnie z ustaleniami „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, zatwierdzonego Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r., stan JCWP określono jako zły. W 2019 r. przeprowadzono ocenę stanu 
JCWP w punkcie pomiarowo-kontrolnym „Płociczna – m. Kamienna”. W wyniku pomiarów dla wód Płocicznej 
wykazano stan chemiczny poniżej dobrego i zły stan wód. 

Potencjalne źródła zanieczyszczenia atmosfery w rejonie obszaru opracowania to emisja zanieczyszczeń 
komunikacyjnych z drogi powiatowej i dróg wewnętrznych oraz emisja zanieczyszczeń pochodzących ze sprzętu 
rolniczego i sektora komunalno-bytowego. Emisja niska zanieczyszczeń powietrza w gminie pochodzi przede wszystkim 
z lokalnych kotłowni węglowych i indywidualnych palenisk domowych. Obecnie mieszkańcy gminy korzystają 
z ogrzewania indywidualnego, przede wszystkim węglowego. 

W granicach obszaru objętego planem przebiega droga powiatowa oraz drogi wewnętrzne, dla których nie 
przeprowadzano pomiarów natężenia ruchu. Należy przypuszczać, iż ze względu na lokalny charakter ciągów 
komunikacyjnych i niewielkie natężenie ruchu, nie występują tu przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. 
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Na obszarze objętym projektem planu występują linie elektroenergetyczne średniego napięcia, dla których 
zachowuje się pasy techniczne, w których obowiązuje nakaz uwzględnienia wymagań wynikających z przepisów 
odrębnych. Tym samym oddziaływanie linii elektroenergetycznej nie powinno wykraczać poza pas techniczny 
wynikający z przepisów odrębnych. 

Obszar objęty projektem planu miejscowego nie jest zagrożony występowaniem zjawisk powodziowych. 
W granicach obszaru opracowania Starostwo Powiatowe w Wałczu nie wyznaczyło terenów potencjalnie zagrożonych 
występowaniem ruchów masowych. 

W przypadku braku realizacji ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
wybranych terenów na obszarze gminy Człopa istnieje ryzyko braku realizacji kierunków zagospodarowania 
przestrzennego przyjętych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Człopa [15].  

Skutkiem braku planu miejscowego dla przedmiotowego obszaru będzie realizacja zabudowy na podstawie 
decyzji administracyjnych, bez zachowania zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Człopa [15]. Celem planu miejscowego jest ustalenie przeznaczenia 
terenów zgodnie z polityką przestrzenna gminy, a przede wszystkim ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej przez 
nowym zainwestowaniem. Ze względu na brak planu miejscowego dla przedmiotowego obszaru w ostatnich latach na 
terenach wskazanych w studium do wyłączenia z zabudowy zlokalizowana została zabudowa magazynowa służąca 
obsłudze gospodarstwa rolnego. Co więcej planowane są także nowe inwestycje, których realizacji nie można wykluczyć 
w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy. Tym samym brak planu miejscowego uniemożliwia skuteczną ochronę 
przestrzeni przed nowym zainwestowaniem. 

Przedmiotem planu miejscowego jest ustalenie przeznaczenia terenów pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, zabudowy usługowej, 
zabudowy usług turystyki wraz z układem komunikacyjnym oraz zachowanie terenów rolniczych, leśnych, zieleni 
urządzonej i cmentarzy, zgodnie z polityką przestrzenną określoną w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Człopa [15]. 

Plan miejscowy poprzez jego uchwalenie jako akt prawa miejscowego, zabezpieczy tereny rozwój zabudowy 
mieszkaniowej, zagrodowej, usługowej i produkcyjnej, określi zasady zagospodarowania terenu z uwzględnieniem 
koniecznych rozwiązań w zakresie obsługi komunikacyjnej. Ponadto plan miejscowy wprowadzi nowe ustalenia 
dotyczące ochrony i kształtowania środowiska wynikające z obowiązujących przepisów prawnych. Projekt dokumentu 
zawiera szereg ustaleń dotyczących eliminacji lub ograniczenia negatywnych oddziaływań na środowisko. 

W granicach obszaru objętego projektem planu miejscowego występują obszary i obiekty podlegające ochronie na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [24]. Południowa i zachodnia część obszaru wchodzi 
w skład otuliny Drawieńskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 „Uroczyska Puszczy Drawskiej” PLH320046, 
natomiast całość obszaru położona jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Puszcza nad Drawą” i obszaru 
Natura 2000 „Lasy Puszczy nad Drawą” PLB320016. Ustanowiono też dwa obiekty stanowiące pomniki przyrody. 

Przeprowadzona analiza uwarunkowań pozwoliła zidentyfikować ponadto inne problemy ochrony środowiska, 
istotne z punktu widzenia realizacji ustaleń planu miejscowego. Wynikają one głównie z zanieczyszczeń obszarowych 
generowanych przez rolnictwo, zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych na skutek intensywnego 
użytkowania gospodarczego oraz przekroczenia norm jakości powietrza atmosferycznego. 

W następnym rozdziale omówiono podstawowe cele ochrony środowiska, formułowane na szczeblu 
międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym. 

Na etapie prognozy brak jest podstaw do określenia znaczących oddziaływań na środowisko realizacji ustaleń 
planu miejscowego, choć nigdy nie można wykluczyć takich oddziaływań. W rozdziale 9 przedstawiono przewidywane 
oddziaływanie projektu ustaleń planu na środowisko.  

W pierwszej kolejności oceniono wpływ proponowanych rozwiązań na obszary cenne przyrodniczo objęte 
ochroną prawną, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz na integralność tego obszaru. Obszar 
objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Załom, Gmina 
Człopa położony jest w granicach obszarów chronionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. [24]. 
Południowa i zachodnia część obszaru wchodzi w skład otuliny Drawieńskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 
2000 „Uroczyska Puszczy Drawskiej” PLH320046, natomiast całość obszaru położona jest w granicach obszaru 
chronionego krajobrazu „Puszcza nad Drawą” i obszaru Natura 2000 „Lasy Puszczy nad Drawą” PLB320016. 
Ustanowiono też dwa obiekty stanowiące pomniki przyrody. 

Do inwestycji zapisanych w ustaleniach projektu planu miejscowego, których realizacja mogłaby spowodować 
największy wpływ na cele ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego, zaliczyć należy rozwój nowych terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów zabudowy zagrodowej. W odniesieniu do walorów przyrodniczych 
wskazać należy, że najbardziej wartościowe ekosystemy w granicach planu miejscowego położone są w obrębie 
kompleksów leśnych i strefy brzegowej jeziora Załom, a więc poza terenami przeznaczonymi pod nową zabudowę. 
Zgodnie z „Waloryzacją Przyrodniczą Województwa Zachodniopomorskiego” [17] w zasięgu terenów inwestycyjnych nie 
zinwentaryzowano chronionych siedlisk przyrodniczych, ani też chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. 
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Oddziaływania ustaleń planu miejscowego wiązać się będą z zajęciem części terenów dotychczas niezagospodarowanych, 
wyznaczonych w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
i Gminy Człopa, położonych w sąsiedztwie istniejącej zabudowy. Skutkiem realizacji nowych inwestycji będzie 
umniejszenie powierzchni biologicznie czynnej w obrębie gruntów rolnych, likwidacja pokrywy glebowej, niewielkie 
przekształcenia powierzchni ziemi w zakresie ograniczonym do gruntów zajętych przez nowe obiekty. W okresie 
funkcjonowania obiektów do negatywnych oddziaływań zaliczyć należy wzrost poziomu hałasu. Nowa zabudowa może 
spowodować wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzących ze spalania paliw wykorzystywanych do 
ogrzewania budynków, a także stanowić może potencjalne źródło zanieczyszczenia wód powierzchniowych 
i podziemnych, jeżeli jej eksploatacja prowadzona będzie niezgodnie z ustaleniami planu. Oddziaływania te mogą 
stanowić źródło niekorzystnych wpływów na środowisko, jednakże skala i intensywność zainwestowania nie jest i nie 
będzie na tyle znacząca, aby mogła zagrozić celom ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego. 

Do inwestycji zapisanych w ustaleniach projektu planu miejscowego, których realizacja mogłaby spowodować 
największy wpływ na cele ochrony obszaru chronionego krajobrazu zaliczyć należy rozwój nowych terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów zabudowy zagrodowej. Odnosząc się do zgodności projektu planu miejscowego 
z ustaleniami Uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. 
w sprawie obszarów chronionego krajobrazu wskazać należy, że ustalenia projektu planu nie dają podstaw do zabijania 
dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry. 
W projekcie planu miejscowego ustalono zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego. Na skutek 
realizacji ustaleń planu nie przewiduje się likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych 
i nadwodnych, wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych 
szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu, wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających 
rzeźbę terenu poza bezpośrednią lokalizacją nowej zabudowy, dokonywania zmian stosunków wodnych, czy 
likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych. W projekcie planu 
uwzględniono ponadto zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, 
jezior i innych zbiorników wodnych. 

Do inwestycji zapisanych w ustaleniach projektu planu miejscowego, których realizacja mogłaby spowodować 
największy wpływ na cele ochrony obszaru Natura 2000 „Lasy Puszczy nad Drawą” PLB PLB320016 zaliczyć należy 
rozwój nowych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów zabudowy zagrodowej. Wśród 
potencjalnych zagrożeń dla ptaków związanych z realizacją nowej zabudowy wskazuje się możliwość fragmentacji 
płatów siedlisk wykorzystywanych przez ptaki, fizyczne zniszczenie (zajęcie terenu) lub zmianę siedlisk lęgowych oraz 
siedlisk zajmowanych w okresie pozalęgowym. Oddziaływania ustaleń planu miejscowego wiązać się będą z zajęciem 
części terenów dotychczas niezagospodarowanych, wyznaczonych w obowiązującym Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Człopa, położonych w sąsiedztwie istniejącej zabudowy. 
Zgodnie z danymi „Waloryzacji Przyrodniczej Województwa Zachodniopomorskiego” [17] wśród gatunków ptaków 
stanowiących przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 w granicach obszaru opracowania zinwentaryzowano 
2 stanowiska żurawia (Grus grus) w obrębie gruntów ornych w północno-zachodniej części obszaru oraz 1 stanowisko 
dzięcioła czarnego (Dryocopus maritus) i 1 stanowisko łabędzia niemego (Cygnus olor) w obrębie terenu zieleni urządzonej 
w sąsiedztwie jeziora Załom w południowo-wschodniej części obszaru. Dla przedmiotowych terenów w projekcie planu 
miejscowego ustalono przeznaczenie zgodne z aktualnym sposobem użytkowania (tereny leśne i tereny zieleni 
urządzonej). Nowe tereny przeznaczone pod zabudowę nie naruszają także siedlisk przyrodniczych przewidzianych do 
ochrony w ramach Dyrektywy Siedliskowej, które są istotne dla zachowania gatunków stanowiących przedmiot ochrony 
obszaru. Siedliska te zlokalizowane są poza terenami inwestycyjnymi. Tym samym rozwój nowej zabudowy nie 
spowoduje bezpośrednich oddziaływań na wskazane siedliska. Oddziaływania planowanych terenów zabudowy na cele 
i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 będą miały jedynie charakter lokalny, pośredni (zabudowa zlokalizowana 
zostanie poza zinwentaryzowanymi siedliskami i miejscami obserwacji gatunków stanowiących przedmiot ochrony 
obszaru), krótkoterminowy (etap realizacji inwestycji) i stały (etap funkcjonowania inwestycji). Oddziaływania terenów 
nowej zabudowy mogą stanowić źródło niekorzystnych wpływów na środowisko, jednakże skala i intensywność 
zainwestowania nie jest i nie będzie na tyle znacząca, aby mogła zagrozić celom i przedmiotom ochrony obszaru Natura 
2000 „Lasy Puszczy nad Drawą”. W planie miejscowym zawarto szereg rozwiązań eliminujących, ograniczających lub 
kompensujących potencjalne negatywne oddziaływania planowanej zabudowy. 

Do inwestycji zapisanych w ustaleniach projektu planu miejscowego, których realizacja mogłaby spowodować 
największy wpływ na cele ochrony obszaru Natura 2000 „Uroczyska Puszczy Drawskiej” PLH320046 zaliczyć należy 
rozwój nowych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów zabudowy zagrodowej. Oddziaływania 
ustaleń planu miejscowego wiązać się będą z zajęciem części terenów dotychczas niezagospodarowanych, wyznaczonych 
w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Człopa, 
położonych w sąsiedztwie istniejącej zabudowy. Zgodnie z danymi „Waloryzacji Przyrodniczej Województwa 
Zachodniopomorskiego” [17] wśród siedlisk przyrodniczych stanowiących przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 
w granicach obszaru opracowania zinwentaryzowano torfowiska przejściowe i trzęsawiska (7140) oraz bory i lasy 
bagienne (91D0) położone w obrębie terenów leśnych w północno-wschodniej części obszaru, a także grąd subatlantycki 
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(9160) położony w obrębie terenów leśnych w południowej części obszaru. W bezpośrednim sąsiedztwie granic obszaru 
opracowania zlokalizowane są ponadto śródlądowe kwaśne dąbrowy (9190-2) oraz torfowiska przejściowe i trzęsawiska 
(7140) położone w obrębie terenów leśnych po stronie północno-zachodniej, grąd subatlantycki (9160) oraz łęgi olszowe, 
olszowo-jesionowe i jesionowe (91E0b) położone w obrębie terenów leśnych po stronie południowo-wschodniej. Tym 
samym rozwój nowej zabudowy nie spowoduje bezpośrednich oddziaływań na wskazane siedliska. 

W granicach obszaru opracowania występują dwa obiekty uznane za pomnik przyrody, które podlegają ochronie 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Następnie przeprowadzono analizę przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko, w tym na: 
różnorodność biologiczną oraz zmiany pokrywy roślinnej i świata zwierzęcego, wody powierzchniowe i podziemne, 
powietrze atmosferyczne, powierzchnię ziemi łącznie z glebą, krajobraz, klimat (w tym klimat akustyczny), zabytki, 
zdrowie ludzi i dobra materialne oraz pola elektromagnetyczne. 

Z punktu widzenia projektowanego dokumentu oddziaływanie na środowisko odbywać się będzie na etapie 
inwestycyjnym, jak i eksploatacyjnym na następujące komponenty środowiska: 

− Zgodnie z ustaleniami planu nie należy spodziewać się znaczących i niekorzystnych przekształceń szaty 
roślinnej. W projekcie ustaleń planu przewiduje się ograniczenie powierzchni terenów uszczelnionych na 
rzecz powierzchni biologicznie czynnych, obsadzonych zielenią. Aby zachować prawidłowe funkcjonowanie 
elementów środowiska przyrodniczego ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
wynoszącej od 40% powierzchni działki na terenie zabudowy usługowej do 70% na terenach zieleni 
urządzonej i terenach cmentarzy. 

− Realizacja ustaleń miejscowego planu może wpłynąć w sposób bezpośredni i stały na warunki bytowania 
drobnej zwierzyny. Świat zwierząt reprezentowany jest przez gatunki powszechnie występujące 
i przystosowane do życia w przekształconym antropogenicznie krajobrazie. Wśród zwierząt występujących 
na spotkać można sarnę, lisy, zające oraz drobne gryzonie. 

− Na obszarze objętym planem miejscowym nie występują zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia 
wynikające z występowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, takich jak np. obszary 
szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych. Występują natomiast 
ograniczenia w użytkowaniu terenów wynikające z wyznaczonych pasów technicznych linii 
elektroenergetycznych średniego napięcia. Zagrożeniem dla ludzi i dóbr materialnych może być wystąpienie 
coraz częściej pojawiających się niekorzystnych zjawisk meteorologicznych, m.in.: burz, huraganów, deszczy 
nawalnych. 

− W wyniku realizacji ustaleń planu nie należy spodziewać się znaczących wpływów na jakość wód 
powierzchniowych i podziemnych. Przewiduje się zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projektowanej sieci 
wodociągowej, co jest istotne z punktu widzenia ochrony zasobów wód podziemnych. Realizacja 
podpiwniczenia budynków nie spowoduje znaczących oddziaływań na jakość wód podziemnych, ze względu 
na lokalny charakter potencjalnych inwestycji. Odprowadzanie ścieków odbywać się będzie do sieci 
kanalizacyjnej zgodnie z przepisami odrębnymi, a do czasu budowy kanalizacji sanitarnej, stosowanie 
szczelnych zbiorników bezodpływowych zgodnie z przepisami odrębnymi. Odprowadzanie ścieków do 
zbiornika bezodpływowego nie budzi obaw o spowodowanie zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego 
pod warunkiem właściwego, zgodnego z projektem, jego wykonania oraz instalacji doprowadzającej do niego 
ścieki. Zawsze może istnieć niebezpieczeństwo pogorszenia jakości wód gruntowych podczas opróżniania 
zbiornika. Takie oddziaływanie bezpośrednio nie jest zależne od realizacji ustaleń planu. 

− Na skutek realizacji ustaleń planu nie prognozuje się znaczącego wzrostu zanieczyszczenia powietrza 
atmosferycznego. Oddziaływanie ustaleń planu na powietrze atmosferyczne będzie uzależnione od 
zastosowanych systemów grzewczych oraz natężenia ruchu pojazdów na drodze powiatowej oraz na drogach 
wewnętrznych. Ze względu na ochronę powietrza w zakresie ogrzewania i sieci cieplnej wprowadza się 
stosowanie ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw dla 
celów grzewczych zgodnie z przepisami odrębnymi. 

− Obszar objęty planem charakteryzuje się stosunkowo niewielkim zróżnicowaniem morfologicznym, jednak 
nie należy spodziewać się istotnych zmian ukształtowania powierzchni. Realizacja projektowanych obiektów 
kubaturowych będzie powodować przekształcenia powierzchni ziemi, naruszenie profilu glebowego, 
wykonywanie wykopów, przemieszczanie mas ziemnych o charakterze oddziaływania bezpośrednim, 
pośrednim i stałym stosownie do powierzchni obiektów kubaturowych, czy miejsc postojowych. Istotnym 
zjawiskiem będzie także uszczelnienie powierzchni ziemi w obrębie części terenów w sąsiedztwie 
powstających obiektów. Dopuszczenie w ustaleniach planu lokalizacji sieci infrastruktury technicznej na 
terenach komunikacji zmniejszy zasięg przekształcenia powierzchni ziemi w ich otoczeniu. 

− Pozytywnie na walory krajobrazowe wpłyną zapisy planu w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego. 

− W zakresie ochrony zabytków ustalono nakaz ochrony obszaru zabytkowego wpisanego do rejestru 
zabytków – zespołu dworsko-parkowego z dziedzińcem folwarcznym, oraz nakaz ochrony obszarów 
zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków: zespołu folwarcznego, cmentarzy ewangelickich. 
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Ustalono ponadto strefę ochrony konserwatorskiej zespołu dworsko-parkowego z dziedzińcem dworskim 
i dziedzińcem folwarcznym, zgodnie z rysunkiem planu, w której obowiązuje: nakaz zachowania 
i konserwacji historycznego układu przestrzennego, nakaz zachowania wszystkich elementów historycznego 
układu, w tym skali i formy architektonicznej obiektów zabytkowych, obiektów małej architektury 
i nawierzchni, oraz strefę ochrony konserwatorskiej cmentarzy ewangelickich, zgodnie z rysunkiem planu, 
w której obowiązuje: nakaz zachowania, konserwacji i rewaloryzacji elementów zagospodarowania 
cmentarzy, zakaz lokalizacji nowej zabudowy. W zakresie ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego ustalono strefę „WIII” ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, zgodnie 
z rysunkiem planu, w której obowiązuje: nakaz współdziałania w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych 
związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków, w tym powiadamiania 
o zamiarze podjęcia prac ziemnych, nakaz przeprowadzenia archeologicznych badań ratunkowych na terenie 
objętym realizacją prac ziemnych na zasadach określonych przepisami odrębnymi. Dzięki tym działaniom 
każda realizacji inwestycji przyczyni się do zbadania zasobów kulturowych i ewentualnego podjęcia 
odpowiednich zabiegów zabezpieczających. 

− W ustaleniach planu wprowadza się obowiązek ochrony przed hałasem i zapewnienia standardu 
akustycznego. Na obszarach objętym planem wskazuje się tereny podlegające ochronie akustycznej, dla 
których ustala się obowiązek zachowania określonych w przepisach odrębnych, dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów zabudowy 
zagrodowej. 

− Zgodnie z zapisami ustaleń planu wprowadzono zakaz lokalizacji budynków w obrębie pasów technicznych 
napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia. Wobec powyższego dla linii średniego 
napięcia nie ma konieczności wydzielenia w tej strefie dodatkowej ochrony. Przewiduje się także możliwość 
likwidacji lub skablowania linii elektroenergetycznych. 

Realizacja ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego 
Załom, Gmina Człopa, nie wywoła znaczących oddziaływań na obszary objęte ochroną prawną, w tym przedmiot i cele 
ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich integralność i spójność. Planowana zmiana przeznaczenia terenów pod funkcje 
mieszkaniowe, zagrodowe i usługowe wraz z układem komunikacyjnym nie wpłynie także znacząco na utratę walorów 
przyrodniczych Drawieńskiego Parku Narodowego i Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza nad Drawą” oraz celów 
ochrony obszarów Natura 2000: „Lasy Puszczy nad Drawą” PLB320016 i „Uroczyska Puszczy Drawskiej” PLH320046. 
Nieliczne prognozowane oddziaływania będą miały charakter lokalny i ograniczony do granic obszarów objętych 
opracowaniem. 

Nie mniej każde ustalenie planu będzie miało wpływ na stan i funkcjonowanie poszczególnych elementów 
środowiska przyrodniczego. Będzie on krótkotrwały, długotrwały, bezpośredni, pośredni, stały, często pozytywny. 

Plan miejscowego wprowadza szereg ustaleń (rozwiązań) zapewniających ochronę elementów środowiska 
przyrodniczego: 

− wzbogacenie terenów biologicznie czynnych (poprawa bilansu terenów zieleni) m.in. poprzez: ograniczenie 
powierzchni terenów uszczelnionych na terenach przewidzianych pod zabudowę na rzecz powierzchni 
biologicznie czynnych, określony udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działek 
budowlanych lub terenów, co zapewnia zachowanie pokrywy glebowej na znacznym obszarze, a także 
zachowanie terenów leśnych, terenu zieleni urządzonej, terenu ogrodów działkowych i terenu cmentarza, 

− ochronę wód powierzchniowych i podziemnych m.in. poprzez: nakaz wykonania zabezpieczenia przed 
przenikaniem ścieków i innych zanieczyszczeń do gruntu i wód zgodnie z przepisami odrębnymi, nakaz 
przebudowy urządzeń melioracji wodnych w trakcie prowadzenia prac związanych z zagospodarowaniem 
terenów, zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej, odprowadzenie ścieków do 
kanalizacji sanitarnej zgodnie z przepisami odrębnymi, do czasu budowy kanalizacji sanitarnej dopuszczenie 
stosowania szczelnych zbiorników bezodpływowych zgodnie z przepisami odrębnymi, dopuszczenie 
lokalizacji lokalnych przepompowni ścieków z zapewnieniem dostępu do dróg publicznych, 
zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie lub ich odprowadzanie do kanalizacji 
deszczowej, dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi 

− ochronę powietrza atmosferycznego poprzez stosowanie ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których następuje spalanie paliw dla celów grzewczych zgodnie z przepisami odrębnymi, 

− ochronę powierzchni ziemi m.in. poprzez: ograniczanie uszczelniania terenu, ustalając minimalny udział 
powierzchni biologicznie czynnej, co przyczyni się do bezpośredniego zasilania wód gruntowych danej 
zlewni, 

− racjonalne gospodarowanie odpadami poprzez nakaz gromadzenia odpadów zgodnie z regulaminem 
utrzymania czystości i porządku w gminie. 

W ustaleniach planu miejscowego zaproponowano także rozwiązania mające na celu ograniczenie potencjalnych 
negatywnych oddziaływań na środowisko dotyczących: 
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− ochrony przed hałasem i zapewnienia standardu akustycznego poprzez nakaz zachowania dopuszczalnych 
poziomów hałasu określonych w przepisach odrębnych na terenach oznaczonych symbolami: MN jak dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, RM jak dla terenów zabudowy zagrodowej, 

− ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych i promieniowania niejonizującego poprzez zakaz 
lokalizacji budynków w obrębie pasów technicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego 
napięcia. 

Wprowadza się ponadto zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych z wyjątkiem inwestycji celu publicznego. 

W projekcie planu wprowadza się także szereg ustaleń mających na celu poprawę ładu przestrzennego i walorów 
krajobrazowych. W wielu przypadkach odpowiednie zagospodarowanie terenów (zgodne z uwarunkowaniami 
środowiskowymi) i przestrzeganie przepisów odrębnych może odgrywać kluczową rolę w ograniczaniu ryzyka narażenia 
życia i zdrowia ludzi na potencjalne zjawiska katastroficzne. 

Ze względu na brak znaczących oddziaływań na obszary cenne przyrodniczo, w tym obszary Natura 2000 oraz 
integralność tego obszaru, przy zachowaniu wskazanych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych 
ograniczających, eliminujących lub kompensujących negatywne oddziaływania na cele i przedmiot ochrony obszaru 
Natura 2000 oraz integralność tych obszaru, nie przedstawiono rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych 
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Załom, Gmina 
Człopa. Podczas sporządzania projektu dokumentu nie napotkano na trudności wynikające z niedostatków techniki lub 
luk we współczesnej wiedzy. 

Po zrealizowaniu ustaleń miejscowego planu proponuje się monitoring poszczególnych komponentów 
środowiska, w tym w szczególności jakości powietrza i poziomu hałasu, w oparciu o wyniki pomiarów uzyskanych 
w ramach państwowego monitoringu środowiska lub w ramach indywidualnych zamówień oraz kontrolę i ocenę 
zgodności wyposażenia terenów infrastrukturę techniczną z ustaleniami planu miejscowego raz na rok. 

Gmina Człopa nie sąsiaduje bezpośrednio z terytoriami innych państw i nie przewiduje się transgranicznego 
oddziaływania na środowisko. 

Reasumując, realizacja ustaleń planu miejscowego nie powinna przyczynić się do pogorszenia jakości środowiska, 
a tym samym problemów dalszego utrzymania istniejących walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru objętego 
projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Załom, Gmina Człopa. 

Można uznać, iż przy istniejącej strukturze funkcjonalno-przestrzennej obszaru przedstawiony projekt ustaleń 
planu wskazuje na racjonalną kontynuację dotychczasowego sposobu użytkowania i zagospodarowania analizowanych 
terenów. 
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OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Ja, niżej podpisany, Tomasz Kuźniar, jako autor prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Załom, Gmina Człopa, oświadczam, że spełniam 

wymagania określone 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 (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 283 ze zmianami), tj. ukończyłem, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, jednolite studia 

magisterskie i brałem udział w przygotowaniu co najmniej 5 prognoz oddziaływania na środowisko. 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


