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1. Wprowadzenie. 
 
1.1. Podstawy formalne opracowania. 
 
     Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko dotyczy projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec w obrębie geodezyjnym 
Jenin – lokalizacja funkcji przewidzianych w planie miejscowym: 
 
1) MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) NO – teren przepompowni ścieków; 
3) E – teren stacji transformatorowej 15/04kV; 
4) KDL – teren drogi publicznej klasy lokalnej; 
5) KDD – teren drogi publicznej klasy dojazdowej;  
6) KDW –  teren drogi wewnętrznej; 
7) KDX – teren ciągu pieszo-jezdnego; 
8) KX – teren ciągu pieszego. 

     Zakres przestrzenny obszaru planistycznego objętego planem miejscowym jest 
zgodny z załącznikiem graficznym do Uchwały Rady Gminy Bogdaniec                                
Nr XI.79.2016 z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec w obrębie 
Jenin. 
     Organem opracowującym przedmiotowy miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego jest Wójt Gminy Bogdaniec. Urząd Gminy znajduje się w Bogdańcu 
(kod pocztowy: 66 – 450) przy ulicy Mickiewicza 45. Autorem projektu planu 
miejscowego, oraz prognozy oddziaływania na środowisko jest Autorskie Biuro 
Projektów R. Mycka i W. Gołacki s.c., z siedzibą przy ul. Kosynierów Gdyńskich 50  
w Gorzowie Wlkp. (kod pocztowy: 66 – 400) 
 
1.2. Podstawy prawne opracowania. 
 
     Podstawy prawne niniejszego opracowania zawarte są w licznych i różnych 
dokumentach prawnych. 
 
Ustawy i konwencje:  

- Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa,  

- Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich 
siedlisk naturalnych (Konwencja Berneńska) sporządzona w Bernie dnia 19 
września 1979r. (Dz. U. z 1996r. Nr 58, poz. 263),  

- Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze 
zmianami), 

- Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory,  

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz. U. 
z 2015r. poz. 909 ze zmianami). 

- Ustawa z dnia 31 sierpnia 1995r. o ratyfikacji Konwencji o różnorodności 
biologicznej (Dz. U. z 1995r. Nr 118, poz. 565),  

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 
856 ze zmianami),  
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- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U.  
z 2013r., poz. 1232 ze zmianami),  

- Ustawa z dnia 6 lipca 2001r. o zachowaniu narodowego charakteru 
strategicznych zasobów naturalnych kraju (Dz. U. z 2001r. Nr 97, poz. 1051 
ze zmianami),  

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze 
zmianami), 

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. z 2014r. poz. 1446 ze zmianami), 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2015r. 
poz. 1651 ze zmianami), 

- Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zmianami). 

 

Rozporządzenia:  
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie 

opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002r. Nr 155, poz. 1298),  
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014r. poz. 112,  
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U.  
z 2016r. poz. 71 ze zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007r. zmieniające 
Rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 
(Dz. U. z 2007r. Nr 179, poz. 1275),  

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008r. 
zmieniające Rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków 
Natura 2000 (Dz. U. z 2008r. Nr 198, poz. 1226). 

 

Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego, Uchwały Sejmiku Województwa 
Lubuskiego:  

- Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 roku  
w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urzędowy Woj. Lubuskiego 
Nr 9 poz. 172, ze zm.; Dz. Urzędowy Woj. Lubuskiego z 2008r. Nr 91 poz. 
1373; Dz. Urzędowy Woj. Lubuskiego z 2009r. Nr 4 poz. 99);  

- Uchwała Nr LVII/579/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 25 
października 2010r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie obszarów 
chronionego krajobrazu (Dz. Urzędowy Woj. Lubuskiego Nr 113 poz. 1820  
z dn. 10.12.2010r.);  

- Uchwała Nr XVII/157/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 
2011 roku zmieniająca rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego 
krajobrazu (Dz. Urzędowy Woj. Lubuskiego z dnia 13 stycznia 2012r. poz. 98);  

- Uchwała Nr XXXIII/352/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 
grudnia 2012 roku zmieniająca rozporządzenie w sprawie obszarów 
chronionego krajobrazu (Dz. Urzędowy Woj. Lubuskiego z dnia 24 grudnia 
2012r. poz. 2867);  

- Uchwała Nr XXXIX/457/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 lipca 
2013r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego 
krajobrazu (Dz. Urzędowy Woj. Lubuskiego z dnia 9 lipca 2013r. poz. 1728);  
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- Uchwała Nr XLV/534/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 lutego 
2014r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego 
krajobrazu (Dz. Urzędowy Woj. Lubuskiego z dnia 3 marca 2014r., poz. 564);  

- Uchwała Nr X/100/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 czerwca 
2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Lasy 
Witnicko-Dębieńskie” (Dz. Urzędowy Woj. Lubuskiego z dnia 25 czerwca 2015 
r., poz. 1171);  

 
Uchwały Rady Gminy Bogdaniec: 

- Uchwała Rady Gminy Bogdaniec Nr XXIX.182.2014 z dnia 14 maja 2014r.  
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/132/2000 z dnia 24 listopada 2000r.  
w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Bogdaniec. 

- Uchwała Rady Gminy Bogdaniec Nr XI.79.2016 z dnia 26 kwietnia 2016r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec w obrębie Jenin. 

 
1.3. Cel i zawarto ść opracowania. 
 
     Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 353) prognoza 
oddziaływania na środowisko do przedmiotowego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec jest elementem procedury 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wykonywanej dla tego właśnie 
dokumentu planistycznego. Wynika to z art. 46, punkt 1 w/w ustawy. Ponadto organ 
opracowujący projekt dokumentu, który jest przedmiotem postępowania w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ma obowiązek uzgodnienia 
zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania 
na środowisko z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz 
właściwym Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym (art. 53 oraz art. 57 
punkt 2 i art. 58, punkt 3). Obowiązek ten został dopełniony. 
  
     Pismem znak: WOOŚ-I.411.93.2016.JF z dnia 1 czerwca 2016r. Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim uzgodnił zakres i stopień 
szczegółowości Prognozy zgodnie z art. 51, z uwzględnieniem art. 52 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, przy jednoczesnym uszczegółowieniu o informacje 
określone w przedmiotowym piśmie. 
     W prognozie oddziaływania na środowisko należy przedstawić szczegółowe 
informacje dotyczące: 

- wpływu realizacji ustaleń planu miejscowego na glebę; 
- wpływu ustaleń dokumentu planistycznego na walory krajobrazowe oraz 

zadrzewienia i zakrzewienia, a także, jakie rozwiązania przyjęto w planie 
miejscowym dotyczące zagospodarowania terenów zieleni, aby pełniły funkcje 
publiczne oraz tworzyły powiązany system z przyległymi obszarami o tym 
charakterze; 

- sposobu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, gromadzenia oraz 
odprowadzania ścieków,  
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- oddziaływania na wody powierzchniowe (Kanał Maszówek, rowy melioracyjne) 
oraz podziemne, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu realizacji ustaleń 
planu miejscowego na wynikającą z art. 38 ust. 2 ustawy  
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze 
zmianami) konieczność ochrony wód, aby osiągnąć cele środowiskowe, 
zdefiniowane w art. 38b ww. ustawy dla jednolitych części wód 
powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych oraz obszarów 
chronionych, o których mowa w art. 113 ust. 4 ww. ustawy, a także poprawa 
jakości wód oraz biologicznych stosunków w środowisku wodnym i na 
terenach podmokłych; 

- wpływu realizacji ustaleń planu miejscowego na klimat, a także, w jakim 
stopniu te ustalenia będą zapobiegać ekstremalnym zjawiskom klimatycznym; 

- wpływu realizacji ustaleń planu miejscowego na wzrost poziomu 
zanieczyszczeń emitowanych do powietrza oraz hałasu; 

- uwzględnienia w ustaleniach planu miejscowego konieczności lokalizowania 
nowej zabudowy na obszarach o wykształconej strukturze funkcjonalno-
przestrzennej, przede wszystkim poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy; 

- oceny skuteczności rozwiązań przewidzianych w zapisach planu, mających na 
celu ograniczenie lub zminimalizowanie ww. oddziaływań mogących 
negatywnie wpłynąć na środowisko oraz zdrowie i jakość życia ludzi. 

     Zakres oraz dokładność powyższych informacji, które należy zawrzeć  
w sporządzanej prognozie oddziaływania na środowisko powinny być dostosowane 
do zawartości i stopnia szczegółowości ustaleń dokumentu planistycznego. 
 
     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. pismem z dnia  
20 maja 2016r., znak: NZ-779-12/16/opinia uzgodnił w następujący sposób zakres  
i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na 
środowisko: prognoza powinna spełniać wymagania określone w art. 51 ust. 1 i 2 
oraz w art., 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ze szczegółowym 
uwzględnieniem wpływu planowanych zamierzeń zawartych w zmianie 
przedmiotowego planu na życie i zdrowie ludzi. 
     W prognozie należy określić, przeanalizować i ocenić: 

- lokalizację obszarów objętych opracowaniem w odniesieniu do terenów 
sąsiednich z uwzględnieniem sposobu ich zagospodarowania oraz odległości 
od najbliższej zabudowy mieszkalnej bądź innej przeznaczonej zna pobyt 
ludzi (np. placówki oświatowe); 

- uciążliwości (w tym akustyczne, zanieczyszczenie powietrza oraz środowiska 
gruntowo – wodnego), które będą wynikały z realizacji zamierzeń zawartych  
w w/w projekcie planu; 

- wpływ realizacji zamierzeń zawartych w w/w projekcie planu na ewentualne 
ujęcia i źródła wody z uwzględnieniem obszarów stref ochronnych tych ujęć 
oraz odległości do najbliższego ujęcia wody; 

- wpływ realizacji planowanych funkcji na obszary znajdujące się w najbliższym 
sąsiedztwie terenów objętych opracowaniem (w tym na tereny zabudowy 
mieszkalnej); 

- sposoby odprowadzania wód opadowych i roztopowych; 
- zasady gospodarki odpadami oraz wodno – ściekowej na terenach objętych 

w/w projektem planu; 
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- rozwiązania dotyczące zaopatrzenia w ciepło; 
- sposoby ograniczenia uciążliwości mogących wystąpić w związku z realizacją 

planowanych funkcji oraz poprawność tych rozwiązań; 
- rozwiązania dotyczące lokalizacji cmentarzy (istniejących i planowanych),  

z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 
 
     Głównym celem opracowania prognozy oddziaływania na środowisko jest jej 
dołączenie, do projektu przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, jako dokumentu identyfikującego prognozowane oddziaływanie na 
środowisko, podczas poddania projektu planu opiniowaniu przez właściwe organy 
(art. 54, ustęp 1), oraz podczas wyłożenia do publicznego wglądu w celu 
umożliwienia zapoznania się społeczeństwa z dokumentem planistycznym, oraz 
wniesienia ewentualnych uwag i wniosków (art. 54, ustęp 2). 
     Zgodnie z art. 51 ustęp 2 cytowanej wyżej ustawy, prognoza oddziaływania na 
środowisko zawiera informacje o zawartości, głównych celach przedmiotowego 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz jego 
powiązaniach z innymi dokumentami (punkt 1 a). Prognoza informuje również  
o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy (punkt 1 b), zawiera 
również propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 
postanowień projektowanego planu miejscowego oraz częstotliwości jej 
przeprowadzenia (punkt 1 c). Prognoza informuje także o możliwym transgranicznym 
oddziaływaniu na środowisko (punkt 1 d). Jako element końcowy, prognoza zawiera 
streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym (punkt 1 e). 
     Zapisy w art. 51 ustęp 2, punkt 2 ustawy wymagają, aby prognoza określała, 
analizowała i oceniała: 

a) istniejący stan środowiska, oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku 
braku realizacji projektowanego dokumentu, 

b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 
oddziaływaniem, 

c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów 
podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.  
o ochronie przyrody, 

d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 
wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego 
dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały 
uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 

e) 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, 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. 

 
     Cytowana ustawa wymaga, aby prognoza przedstawiała: 

a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być 
rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele  
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i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru (art. 
51 ustęp 2, punkt 3a), 

b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu, oraz cele i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania 
alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz  
z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej 
do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym 
wskazanie napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub 
luk we współczesnej wiedzy (art. 51 ustęp 2, punkt 3b). 

 
     Art. 52 ustęp 1 wskazuje na to, aby informacje zawarte w prognozie 
oddziaływania na środowisko powinny być opracowane stosownie do stanu 
współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia 
szczegółowości projektowanego dokumentu oraz etapu przyjęcia tego dokumentu  
w procesie opracowywania projektów dokumentów powiązanych z tym dokumentem. 
 
     Zgodnie z art. 52 ustęp 2 w prognozie oddziaływania na środowisko uwzględnia 
się informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych 
dla innych, przyjętych już dokumentów powiązanych z projektem dokumentu 
będącego przedmiotem postępowania. 
 
Zawartość projektowanego dokumentu. 
     Przedmiotowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy 
Bogdaniec w obrębie geodezyjnym Jenin, będący przedmiotem niniejszej prognozy 
oddziaływania na środowisko, poza tzw. formalno – prawną dokumentacją 
planistyczną, składa się z dwóch zasadniczych części:  
- tekstu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Bogdaniec, oraz 
- rysunku planu miejscowego w postaci załącznika graficznego nr 1 pn. „Miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec w obrębie Jenin”. 
 
     Projekt tekstu przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Bogdaniec składa się z czterech następujących głównych 
działów: 

- rozdział 1 Przepisy ogólne (§§ 1 – 5); 
- rozdział 2 Ustalenia ogólne (§§ 6 – 16); 
- rozdział 3 Ustalenia szczegółowe (§§ 17 – 24); 
- rozdział 4 Ustalenia końcowe (§§ 25 – 28). 

 
Cel projektowanego dokumentu: 
     Zgodnie z art. 9, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, w celu określenia polityki przestrzennej gminy,  
w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, rada gminy podejmuje 
uchwałę o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy. 
     Zgodnie z uzasadnieniem do Uchwały Rady Gminy Bogdaniec Nr XI.79.2016  
z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec dla fragmentu obrębu 
Jenin, przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wynikało z potrzeby określenia warunków zabudowy  
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i zagospodarowania terenu przy uwzględnieniu istniejącego zagospodarowania 
terenów i struktury własności. Obszar objęty planem miejscowym będzie 
przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
     W wyniku realizacji uchwały został opracowany projekt planu miejscowego wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych 
uchwalenia planu miejscowego (zwanego dalej planem). 
     Niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Bogdaniec uchwalonego uchwałą Nr XXIX.182.2014 z dnia 14 maja 2014r. 
 
1.4. Powi ązania z innymi dokumentami. 
 
Dokumenty powiązane wyższego rzędu (o większym stopniu ogólności).     
     Poprzez uwzględnienie zapisów innych dokumentów, analizowany plan 
miejscowy jest zgody z ustaleniami Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, 
oraz z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubskiego Oba te 
dokumenty zostały przyjęte i zatwierdzone Uchwałą Sejmiku Województwa 
Lubuskiego. 
     Wcześniej, w trakcie procesu uzgadniania odpowiedniej zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uzyskano decyzje  
o zgodności projektu tego dokumentu z zadaniami rządowymi realizowanymi na 
szczeblu kraju i województwa (uzgodnienie z Wojewodą Lubuskim z siedzibą  
w Gorzowie Wlkp.), oraz z zadaniami samorządowymi na szczeblu wojewódzkim 
(uzgodnienie z Marszałkiem Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze), 
oraz na szczeblu powiatowym (uzgodnienie ze Starostą Powiatu Gorzowskiego). 
Dokumenty powiązane tego samego rzędu. 
     Nie mogą istnieć dwa różne plany miejscowe obejmujące ten sam obszar 
planistyczny. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego realizowane „obok 
siebie” czy nawet – w uzasadnionych przypadkach – w pewnej odległości od siebie, 
powinny wzajemnie uwzględniać swoje treści, a przede wszystkim ewentualny zasięg 
i charakter zewnętrznego oddziaływania.  
     Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Bogdaniec w sprawie przystąpienia do 
opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w chwili 
obecnej trwają prace przy sporządzaniu różnych miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Prace nad tymi planami są prowadzone  
w porozumieniu z organami gminy i przez nie koordynowane. 
 
2. Materiały wej ściowe. 
 
     Punktem wyjścia do sporządzenia Prognozy wpływu na środowisko był projekt 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec składający 
się z: 

• części tekstowej (projekt uchwały Rady Gminy Bogdaniec w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 
Jenin), 

• części graficznej (załącznik graficzny Nr 1 w skali 1:1000 – do celów 
opiniowania i uzgodnień rysunek w formacie A4 w wersji kolorowej): 
„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec  
w obrębie Jenin”. 
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     Poza tym, do głównych materiałów mających istotne znaczenie dla niniejszej 
prognozy należy „Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe” sporządzone 
specjalnie na potrzeby tego konkretnego  miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Bogdaniec” (pierwotne studium z późniejszą zmianą). 
     Przy opracowaniu Prognozy wykorzystano również inne podstawowe materiały 
merytoryczne oraz specjalistyczne, a w szczególności: 
 

- Atlas Hydrograficzny w skali 1:200 000, 
- branżowe materiały archiwalne Urzędu Gminy Bogdaniec, 
- Ekofizjografia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Bogdaniec – obręb geodezyjny Jenin, 
- Fizjografia ogólna gminy Bogdaniec,  
- Geografia regionalna Polski. Jerzy Kondracki PWN, Warszawa 2001r. 
- Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Bogdaniec. Klub Przyrodników, 

Świebodzin, 2006r. 
- mapy geologiczne i hydrologiczne w różnych skalach, 
- materiały archiwalne autorów opracowania, 
- materiały archiwalne Biura Planowania Przestrzennego z siedzibą w Gorzowie 

Wlkp. 
- materiały z wizji terenowej oraz inwentaryzacji szczegółowej wykonanej przez 

autorów opracowania ekofizjograficznego, 
- Ochrona Środowiska w Województwie Lubuskim w latach 2013 – 2014. WIOŚ 

Zielona Góra, 2015r. 
- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego, przyjęty 

uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego. 
- Program Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Województwa 

Lubuskiego przyjęty uchwałą Semiku Województwa Lubuskiego. 
- Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego przyjęta uchwałą Semiku 

Województwa Lubuskiego. 
- Wnioski do zmiany planu, które wpłynęły do Urzędu Gminy Bogdaniec po 

ukazaniu się w prasie komunikatu o przystąpieniu do opracowania tego 
dokumentu planistycznego. 

 
3. Charakterystyka terenu. 
 
     Aby scharakteryzować strukturę systemu przyrodniczego obszaru objętego 
projektem planu miejscowego oraz jego regionalne zróżnicowanie i płynące z tego 
wnioski, co do różnych aspektów jego funkcjonowania, należy w pierwszym rzędzie 
chociażby pokrótce zapoznać się z jego położeniem w układzie zasadniczych 
struktur przyrodniczych oraz w układzie zróżnicowanych regionalnie ważniejszych 
komponentów środowiska. 
     Rozpoznanie i charakterystykę stanu oraz funkcjonowania środowiska wykonano 
na dwóch zróżnicowanych poziomach szczegółowości: na poziomie ogólnym (w skali 
powiatu i regionu) oraz na poziomie szczegółowym, bezpośrednio związanym  
z obszarem będącym przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (w skali fragmentu obrębu geodezyjnego Jenin, oraz jego bliższego  
i dalszego otoczenia). 
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3.1. Ogólna charakterystyka środowiska. 
 
     Gmina Bogdaniec leży na zachód od Gorzowa Wlkp. Obszar gminy zajmuje 112 
km2, liczba mieszkańców ok. 6,9 tysiąca. Gmina graniczy z gminami: od wschodu                 
z miastem Gorzów Wlkp., od południa z gminą Krzeszyce, gminą Deszczno, od 
zachodu z gminą Witnica, a na północy z gminą Lubiszyn.  
     Południowa część gminy położona jest w Kotlinie Gorzowskiej, w dolinie rzeki 
Warty, część północna znajduje się na Równinie Gorzowskiej. Równina ta obejmuje 
rozległy sandr z rzadko występującymi wzniesieniami morenowymi. Ze względu na 
swoje położenie na granicy dwóch jednostek fizycznogeograficznych gmina 
charakteryzuje się zróżnicowanym krajobrazem ukształtowanym w czasie ostatniego 
zlodowacenia (faza poznańska zlodowacenia bałtyckiego). Na południu dominującym 
elementem są rozległe łąki nadrzeczne poprzecinane siecią kanałów i rowów. 
Północna część gminy odznacza się silnie zróżnicowaną rzeźbą terenu, w której 
dominują zalesione stoki pocięte malowniczymi wąwozami.  
 

• Jednostki podziału regionalnego.     
     Teren gminy należy do dwóch, bardzo różnych jednostek geomorfologicznych  
i regionalnych. Wg regionalnego podziału Polski w międzynarodowym układzie 
dziesiętnym J. Kondrackiego, analizowany obszar położony jest w prowincji Niż 
Środkowoeuropejski, podprowincji Pojezierza Południowobałtyckie (314/315). 
Południowa część gminy (na południe od szosy Gorzów - Kostrzyn) położona jest  
w makroregionie Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka (315.3) i mezoregionie – Kotlina 
Gorzowska (315.33). Kotlina Gorzowska stanowi część pradoliny Toruńsko - 
Eberswaldzkiej położoną pomiędzy ujściem Warty do Odry na zachodzie a okolicami 
Obornik, Czarnkowa i Trzcianki na wschodzie. Długość całej kotliny wynosi 120 km, 
szerokość do 35 km, a powierzchnia 3.737 km².  
     Północna część gminy (na północ od drogi wojewódzkiej nr 132 relacji Gorzów 
Wlkp.– Kostrzyn nad Odrą) należy do makroregionu Pojezierze  
Południowopomorskie (314.6/7) i mezoregionu Równina Gorzowska (314.61). 
Równina Gorzowska (albo Myślańska) przedstawia sandr przylegający od południa 
do Pojezierza Myśliborskiego i oddzielony wyraźną krawędzią od Pradoliny Toruńsko 
– Eberswaldzkiej. Piaszczyste podłoże równiny porośnięte jest lasem. Jednakże 
wśród piasków wodnolodowcowych występuje kilka wzniesień, zbudowanych z gliny 
morenowej (pomiędzy Mieszkowicami a Dębnem, między Kostrzynem a Witnicą                          
i koło Gorzowa Wlkp.), zajętych przez pola uprawne. Mezoregion ten ma 1.636 km² 
powierzchni.  
 

• Jednostki zoogeograficzne i geobotaniczne. 
     Wg geobotanicznego podziału Polski (W. Szafer, B. Pawłowski), analizowany 
obszar położony jest w Państwie Holarktyka, Obszarze Euro – Syberyjskim, Prowincji 
Środkowoeuropejskiej, Dziale Bałtyckim (A), Pododdziale Pas Równin Przymorskich  
i Wysoczyzn Pomorskich (A1), Krainie Pojezierze Pomorskie (A15) i okręgu 
Myśliborskim (A15a). Dział Bałtycki zajmuje największą powierzchnię, ponieważ 
obejmuje cały Niż Polski, oraz Wyżynę Małopolską. Pozostaje on jeszcze pod 
wyraźnym wpływem klimatu oceanicznego. Występuje tu znaczna ilość gatunków 
roślin typowych dla Europy Zachodniej, jednak ku wschodowi ilość ich wyraźnie się 
zmniejsza. Charakterystycznym drzewem jest buk, dąb bezszypułkowy i jawor. 
     Wg podziału zoogeograficznego Polski (A. Jakubski), teren położony jest  
w Krainie Południowobałtyckiej zaliczanej do Dzielnicy Bałtyckiej. Wśród 
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charakterystycznych dla tej Krainy zwierząt kręgowych, osiągających granice 
areałów na terenie Polski można wymienić m. in. ostrygojada i rybitwę popielatą – dla 
terenów północnych, jeża zachodniego i dropa – dla terenów środkowych jaszczurkę 
zieloną  
i potrzeszcza – dla terenów południowych. 
 

• Dzielnice rolniczo – klimatyczne. 
    Wg podziału na dzielnice rolniczo - klimatyczne (R. Gumiński), analizowany teren 
położony jest w Dzielnicy Bydgoskiej (VI).  
     Dzielnica Bydgoska obejmuje Pojezierze Południowopomorskie i Pradolinę Noteci 
– Warty (pas szerokości 50 – 70 km) a także Dolinę Dolnej Wisły. Ma ona charakter 
przejściowy pomiędzy chłodną i dość wilgotną Dzielnicą Pomorską a cieplejszą  
i suchą Dzielnicą Środkową. Dni z przymrozkami jest tutaj ponad 100. Opady 
wynoszą średnio rocznie ok. 550 mm, czas trwania pokrywy śnieżnej od 40 do 60 
dni. Długość okresu wegetacyjnego wynosi 210 – 215 dni. Początek robót polnych 
przypada wcześniej niż w dzielnicach wymienionych poprzednio, a mianowicie  
w drugiej dekadzie marca. 
 

• Geomorfologia i budowa geologiczna. 
     Osady czwartorzędowe pokrywają całą powierzchnię obszaru powiatu Gorzów 
Wlkp. Znaczna część profilu osadów plejstoceńskich wykazuje silne zaburzenia 
glacitektoniczne szczególnie intensywne w strefie wysokiego ułożenia miocenu 
pomiędzy Witnicą a Gorzowem. Miąższość osadów czwartorzędowych na terenie 
powiatu jest bardzo zmienna. Od zaledwie kilku metrów w rejonie Marwic od ponad 
220 m (Racław) i blisko 200 m w rejonie Deszczna, Chwalęcic i Różanek. W profilu 
osadów czwartorzędowych występują: 

- osady glacjalne reprezentowane przez gliny lodowcowe i piaski gliniaste, oraz 
piaszczysto – żwirowe osady morenowe; 

- osady wodnolodowcowe piaski i żwiry równin sandrowych, form szczelinowych 
(ozy, kemy) i rynien subglacjalnych; 

- osady limnoglacjalne – mułki i iły zastoiskowe akumulowane  
w zbiornikach na przedpolu czoła lądolodów, oraz w obrębie rynien  
i przetain lodowcowych; 

- mułkowo – piaszczyste i piaszczysto – żwirowe osady kopalnych dolin 
rzecznych z okresu interglacjału wielkiego (mazowieckiego) występujące  
w strefie pradoliny (Deszczno, Siedlice) oraz jej dopływów (Chwalęcice, 
Bogdaniec, Różanki) oraz z okresu interglacjału emskiego (także osady 
jeziorne).  

 
• Hydrogeologia. 

     Powiat gorzowski w całości mieści się w jednostce hydrogeologicznej pierwszego 
rzędu, jaką jest region szczeciński (Mapa Hydrogeologiczna Polskie w skali 1: 
200 000, Arkusz Gorzów Wielkopolski - Halina Jarząbek, 1986r., Arkusz Pyrzyce – 
Halina Jarząbek, 1986r.). Region szczeciński charakteryzuje się występowaniem 
czwartorzędowego poziomu wodonośnego, jako głównego poziomu użytkowego. 
Poziom wodonośny w obrębie tej jednostki hydrogeologicznej związany jest  
z piaskami i piaskami z domieszką żwirów.  
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• Sieć hydrograficzna. 
     Obszar gminy Bogdaniec i całego powiatu gorzowskiego pod względem 
hydrograficznym znajduje się w dorzeczu rzeki Odry (I rzędu) i Warty (II rzędu), oraz 
Noteci (III rzędu). Główną rzeką przepływającą przez obszar powiatu jest rzeka 
Warta, w części powiatu najbardziej wysuniętej na wschód dominuje Noteć, 
natomiast we zachodniej części wody podziemne kierują się wprost do zlewni 
pierwszego rzędu, którą jest Odra. W rejonie Santoka rzeka Warta zmienia swój bieg 
z południkowego na równoleżnikowy i płynie na zachód. W Santoku też do Warty 
wpada jej największy dopływ, jakim jest rzeka Noteć. Obie rzeki płyną 
uregulowanymi korytami, otoczone są systemem wałów przeciwpowodziowych i są 
rzekami żeglownymi. 
 
3.2. Stan istniej ący środowiska w obszarze planistycznym. 
 
     Zgodnie z art. 51 ustęp 2, punkt 2, litera a ustawy z dnia 3 października 2008r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – w skrócie 
ustawy OOŚ (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.), prognoza oddziaływania na 
środowisko m. in. określa, analizuje i ocenia „istniejący stan środowiska, oraz 
potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego 
dokumentu”. 
 

• Rzeźba terenu i geomorfologia. 
     Tereny objęte przedmiotowym planem miejscowym położone są generalnie  
w środkowej część obszaru gminy i  stanowią prawie płaską piaszczysto – żwirową 
terasę pradolinną w pradolinie Warty. Ten fragment analizowanych obszarów 
planistycznych, w ostatecznym kształcie został uformowany przez procesy 
zachodzące w peryglacjale (przewaga erozji) i holocenie (przewaga akumulacji). 
    Bezpośrednio na północ znajduje się mniej lub bardziej pochylone w kierunku 
południowym zbocze (strefa krawędziowa wysoczyzny), w znacznej części 
porośnięte roślinnością (zwarte kompleksy leśne). Zbocze to rozcinają liczne 
mniejsze i większe doliny i dolinki o charakterze erozyjnym, erozyjno – 
denudacyjnym i denudacyjnym. U wylotu tych dolin uformowały się wyraźne stożki 
napływowe i nasypowe. Miejscami, w odsłoniętych partiach stoków na powierzchnię 
wychodzą fragmenty osadów starszych faz zlodowacenia.  
     Bezpośrednio na południe od obszarów objętych planem miejscowym znajduje się 
rozległe obniżenie współczesnej doliny Warty, stanowiące dziś mozaikę terenów 
zalewowych – łąk, pastwisk, szuwarów, zarośli wierzbowych, łęgów, grobli, 
starorzeczy i kanałów.  
 

• Budowa geologiczna. 
     Obszary planistyczne zbudowane są w podłożu z piasków i żwirów rzecznych 
tarasów nadzalewowych. Jest to ciągły, parometrowej miąższości poziom osadów 
fluwialnych, odsłaniający się pod madami na całej długości krawędzi doliny. Są to 
zazwyczaj piaski różnoziarniste w spągu, ku stropowi przechodzące w piaski 
drobnoziarniste. Często występują w nich wkładki żwirów. Miąższość piasków  
i żwirów fluwialnych jest znaczna. Utwory te przykryte są miejscami piaskami  
i glinami deluwialnymi oraz piaskami i żwirami stożków napływowych. Obszary 
planistyczne położone są poza udokumentowanymi lub perspektywicznymi złożami 
surowców okruchowych. 
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• Warunki gruntowo – wodne. 

     Generalnie warunki geologiczno – inżynierskie w obszarach objętych planem 
miejscowym cechują się jednorodnością pod względem geomorfologicznym, 
hydrogeologicznym i geodynamicznym przy jednorodności litogenetycznej 
wynikające ze zróżnicowania facjalnego utworów akumulacji glacjalnej  
i fluwioglacjalnej. Podłoże ma zatem charakter podłoża jednorodnego, wie-
lowarstwowego, w przewadze nośnego. Dla poszczególnych obiektów 
inwestycyjnych należy uszczegółowić badania geologiczno – inżynierskie wg zaleceń 
projektantów. W bezpośrednim otoczeniu cieków należy liczyć się z lokalnym, 
odpowierzchniowym pogorszeniem warunków posadowienia. W przestrzeni tej 
występują bardziej nawodnione piaski i żwiry oraz mogą lokalnie wystąpić niewielkie 
przewarstwienia nienośnych utworów organicznych. 
     Analizowany obszar, wraz ze swym najbliższym otoczeniem położony jest  
w obrębie jednolitej części wód podziemnych Nr JCWPd: 35.  
 

• Wody powierzchniowe. 
     Obszary planistyczne pozbawione są całkowicie wód powierzchniowych. Na 
obszarach przylegających do terenów objętych opracowaniem ekofizjograficznym, 
sieć hydrograficzna jest znacznie bardziej urozmaicona. Znajduje się tam wiele 
cieków naturalnych i rowów melioracyjnych, często wypełnionych wodą tylko 
okresowo. Niewielkie zbiorniki wodne znajdujące się w dalszych okolicach mają  
w większości charakter zbiorników powyrobiskowych. 
     Analizowany obszar, wraz ze swym najbliższym otoczeniem położony jest  
w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych: PLRW6000211899.  
 

• Warunki glebowe. 
     W obszarach planistycznych występują gleby bielicowe, rdzawe i brunatne 
kwaśne. Zajmują one głównie kompleksy 6, 7 i 5. Jednak zdecydowanie można 
zauważyć silną tendencję do przekształcania w tym rejonie gruntów rolnych na 
grunty budowlane, co jest w tym obszarze raczej zupełnie naturalną konsekwencją 
rozwoju gospodarczego i społecznego gminy. 
 

• Szata roślinna i świat zwierzęcy. 
     Z map zamieszczonych w „Inwentaryzacji przyrodniczej” wykonanej przez Klub 
Przyrodników ze Świebodzina wynika, że wszystkie opisane w niej wartościowe  
i chronione przyrodniczo stanowiska roślin i zwierząt znajdują się poza obszarami 
objętymi analizowanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
Żaden z powyższych elementów nie znajduje się w takiej odległości od obszarów 
planistycznych, która uzasadniała by rozpatrywanie jakiegokolwiek wpływu tych 
obszarów na stanowiska wartościowych i chronionych roślin i zwierząt. 
 

• Warunki klimatyczne i topoklimatyczne.  
     Na terenie gminy istnieje pewne zróżnicowanie warunków topoklimatycznych, 
odczuwalne szczególnie podczas długotrwałych stanów radiacyjnych w okresie 
jesienno – zimowym. Istnieją tu różne typy obszarów charakteryzujących się 
odmiennymi warunkami topoklimatycznymi. Obszary planistyczne położone są  
w typie rozległej doliny rzecznej, charakteryzującym się pewną inwersyjnością  
w porównaniu z terenami otaczającymi, niższymi temperaturami powietrza, 
podwyższoną wilgotnością, dużą częstotliwością występowania mgieł radiacyjnych.  
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3.3. Potencjalne zmiany przy braku realizacji dokum entu planistycznego. 
 
     Aktualnie najsilniej przekształconymi w wyniku działalności człowieka są na 
terenie gminy obszary zabudowy: obszar wsi gminnej Bogdaniec, oraz obszary 
pozostałych, szczególnie większych wsi. Na terenach niezabudowanych najsilniej 
zostało przekształcone środowisko przyrodnicze obecnych pól uprawnych 
(zajmujących największe powierzchnie w południowej i północnej części gminy)  
i w mniejszym stopniu użytków zielonych. Słabiej zdegradowane są: obecne lasy 
(grupujące się w kompleksy głównie w środkowej i północnej części gminy). Najmniej 
zdegradowanymi pozostały biotopy związane obecnie z ciekami i zbiornikami 
wodnymi (rzeki, strumienie, źródliska, jeziora i stawy), oraz biotopy z dużym 
uwilgotnieniem podłoża (łąki i torfowiska). 
     W przypadku braku realizacji projektowanego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Bogdaniec, na obszarach otwartych nastąpi utrwalenie 
funkcjonowania przyrodniczo – technicznych agrocenoz. Na obszarach 
zabudowanych nastąpi spontaniczna ekspansja roślinności o charakterze 
ruderalnym. W przypadku braku realizacji funkcji przewidzianych w projekcie planu 
miejscowego, nie przewiduje się wystąpienia istotnych negatywnych zmian  
w środowisku przyrodniczym przedmiotowych obszarów. Ewentualne zmiany stanu 
środowiska spowodowane mogą być imisją zanieczyszczeń powietrza. Do głównych 
źródeł zanieczyszczeń tego typu w sąsiedztwie terenów objętych Prognozą zaliczyć 
należy: emisję zanieczyszczeń komunikacyjnych (spaliny) oraz emisję z emitorów 
niskich z jednostek osadniczych. 
 
3.4. Stan istniej ący środowiska w obszarze znacz ącego oddziaływania. 
 
     Zgodnie z art. 51 ustęp 2, punkt 2, litera b ustawy OOŚ, prognoza oddziaływania 
na środowisko m. in. określa, analizuje i ocenia „stan środowiska na obszarach 
objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem”.  
     Komponenty środowiska przyrodniczego obszaru objętego planem miejscowym 
nie podlegały w przeszłości i nie podlegają obecnie szczególnym badaniom 
identyfikującym ich zanieczyszczenia, przeprowadzanym przez inspektoraty 
sanitarne i ochrony środowiska. W bliższym i dalszym otoczeniu, a więc na terenach 
potencjalnego przewidywanego znaczącego oddziaływania obszaru planistycznego, 
również takich pomiarów nie prowadzono. W związku z powyższym brak jest 
miarodajnych przesłanek do skwantyfikowanego określenia jakości poszczególnych 
komponentów i środowiska jako całości. 
     Położenie analizowanego terenu, jego powierzchnia, charakter, oraz rodzaj  
i intensywność obecnego, i przyszłego zagospodarowania nie uzasadnia również 
konieczności przeprowadzenia takich badań w przyszłości. Obecnie, wg wykonanego 
specjalnie dla potrzeb niniejszego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego opracowania ekofizjograficznego, na podstawie obserwacji 
terenowych stwierdzono, że brak jest wizualnych patologicznych zmian  
w komponentach biotycznych (bioindykatory). Świadczy to o względnie dobrej jakości 
pozostałych komponentów i środowiska jako całości. Pod względem przyrodniczym 
analizowany obszar nie będzie wpływał w sposób szczególny na obszary sąsiednie. 
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4. Charakterystyka ustale ń planu miejscowego. 
 
     Analizowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, do którego 
sporządzana jest niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko, składa się  
z tekstu (tekst uchwały Rady Gminy Bogdaniec w sprawie uchwalenia 
przedmiotowego miejscowego planu), oraz załącznika graficznego nr 1 w postaci 
rysunku planu (mapa w skali 1: 1000 – do celów opiniowania pomniejszone do 
formatu A4), który podlega wyłożeniu i uchwaleniu wraz z częścią tekstową. 
 
4.1. Materiały planistyczne – graficzne. 
 
     Analizowany rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  
w skali 1: 1000 (mapa), zawiera kilkupunktowy katalog wydzieleń i oznaczeń. 
Obowiązującymi ustaleniami planu są: 

1) granica obszaru objętego planem, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania, 
3) symbole określające przeznaczenie terenów, 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
5) obowiązujące linie zabudowy, 
6) punkt zmiany linii zabudowy, 
7) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
8) teren przepompowni ścieków, 
9) teren stacji transformatorowej, 
10)teren drogi publicznej klasy lokalnej, 
11)teren drogi publicznej klasy dojazdowej, 
12)teren drogi wewnętrznej, 
13)teren ciągu pieszo – jezdnego, 
14)teren ciągu pieszego, 
15)stanowiska archeologiczne, 
16)wielkości wymiarowe. 

 
     Oznaczenia graficzne elementów informacyjnych nie będących ustaleniami planu: 

1) nr i granica działki ewidencyjnej,, 
2) granica obszaru chronionego krajobrazu, 
3) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15kV wraz ze strefą ograniczonego 

użytkowania, w której obowiązują ograniczenia użytkowania                                             
i zagospodarowania. 

 
4.2. Ustalenia istotne z punktu widzenia ochrony środowiska. 
 
     Paragrafy Rozdziału pierwszego („Przepisy ogólne”) nie zawierają żadnych 
odniesień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska, poza informacją (§4, 
punkt 2), że w granicach obszaru objętego planem nie występują tereny górnicze, 
udokumentowane złoża kopalin, obszary szczególnego zagrożenia powodzią  
i obszary osuwania się mas ziemnych, strefy ochronne ujęć wody, oraz obszary 
ochronne zbiorników śródlądowych, krajobrazy priorytetowe, obszary rehabilitacji 
istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, tereny rekreacyjno– wypoczynkowe,  
oraz tereny służące organizacji imprez masowych. 
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     W Rozdziale 2 „Ustalenia ogólne” znajdują się m. in. następujące ustalenia, 
istotne z punktu widzenia ochrony środowiska, ochrony krajobrazu  
i zrównoważonego rozwoju: 
 

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego (§7): 
1) ustala się lokalizację budynków i wiat przy zachowaniu określonych na rysunku 

planu obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy; 
2) ustala się punkty zmiany linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 
3) ustala się uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych w kształtowaniu 

zabudowy i urządzeń komunikacji; 
4) dopuszcza się lokalizację budynków, wiat i innych obiektów budowlanych,                              

w odległości 1,5m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio 
przy tej granicy, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej; 

5) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo-handlowych na 
terenach objętych planem; 

6) ograniczenia wysokości, o których mowa w ustaleniach szczegółowych, nie 
dotyczą budowli i urządzeń infrastruktury technicznej z zakresu łączności 
publicznej. 

 
Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu (§8): 

1) ustala się ochronę akustyczną dla terenów oznaczonych symbolem MN jak dla 
terenów "teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej"; 

2) pozostałe tereny nie wymienione w pkt 1, nie są objęte ochroną przed hałasem 
zgodnie z przepisami odrębnymi;  

3) zakazuje się odprowadzania ścieków bezpośrednio do gruntu, cieków wodnych                   
i rowów, za wyjątkiem niezanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych 
zgodnie z zapisami przyjętymi w ustaleniach szczegółowych; 

4) na terenach objętych planem zakazuje się przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na  środowisko zgodnie z przepisami odrębnymi                                    
z zastrzeżeniem pkt 6; 

5) na terenach objętych planem dopuszcza się przedsięwzięcia mogące potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko, w ramach określonego w planie 
przeznaczenia; 

6) zakazy i warunki, o których mowa w pkt 4 i pkt 5 nie dotyczą inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej i dróg publicznych, które dopuszcza się na całym 
obszarze planu niezależnie do której grupy przedsięwzięć zostały 
zakwalifikowane; 

7) zakaz lokalizacji przedsięwzięć związanych ze zbieraniem, magazynowaniem, 
odzyskiem, unieszkodliwianiem odpadów, oraz punktów zbierania złomu; 

8) zakaz  lokalizacji  turbin wiatrowych  i elektrowni wiatrowych. 
 
Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego (§9) dla: 

1) stanowiska  archeologicznego 1 AZP 46-10/1; 
2) stanowiska  archeologicznego 2 AZP 46-10/2; 
3) stanowiska  archeologicznego 3 AZP 46-10/3; 
4) stanowiska  archeologicznego 4 AZP 46-10/4; 
5) stanowiska  archeologicznego 5 AZP 46-10/5; 
6) stanowiska  archeologicznego 8 AZP 46-10/8; 
7) stanowiska  archeologicznego 9 AZP 46-10/9. 
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  Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej (§15): 

  3. Ustalenia w zakresie systemów infrastruktury technicznej: 
1) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 

a) zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej, 
b) przy budowie i rozbudowie sieci wodociągowej należy uwzględnić wymagania              

w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 

2) w zakresie odprowadzania ścieków bytowych:  
a) ustala się odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej zgodnie                                       

z przepisami odrębnymi, 
b) dopuszcza się lokalizację przepompowni ścieków, 
c) dopuszcza się na okres czasowy, do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej, 

odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych na 
nieczystości ciekłe,   

d) zakazuje się lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków; 
3) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych: 

a) ustala się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dróg do kanalizacji 
deszczowej,    zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) dopuszcza się stosowanie na działkach budowlanych ażurowych nawierzchni 
utwardzonych, 

c) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z dachów budynków i wiat do 
gruntu, 

d) dopuszcza się retencjonowanie wód opadowych na terenie działki; 
4) w zakresie zasilania w energię cieplną: 

a) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła, 
b) ustala się stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim 

stopniu emisji zanieczyszczeń, w przypadku korzystania z indywidualnych 
źródeł ciepła, 

c) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z ogólnodostępnej sieci ciepłowniczej, 
d) dopuszcza się instalację kolektorów słonecznych i innych alternatywnych źródeł 

energii odnawialnej o mocy do 100 kW zgodnie z przepisami odrębnymi;  
5) w  zakresie zasilania w energię elektryczną: 

a) ustala się budowę podziemnych sieci elektroenergetycznych niskiego                              
i średniego napięcia w pasach zieleni, w pasach rozgraniczających dróg, 
zasilanych ze stacji transformatorowych 15/04kV znajdujących się poza planem 
i w obszarze planu, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) dopuszcza się przebudowę elektroenergetycznej linii napowietrznej 15kV, 
c) dopuszcza się instalację baterii słonecznych i innych alternatywnych źródeł 

energii odnawialnej o mocy do 100kW zgodnie z przepisami odrębnymi, 
d) zakazuje się lokalizowania nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych, 

za wyjątkiem linii  elektroenergetycznych prowadzonych na czas budowy; 
6) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala: 

a) ustala się prowadzenie sieci gazowych w pasach drogowych, w ciągach 
chodnikowych lub w pasach zieleni, 

b) ustala się minimalną średnicę sieci gazowej 25[mm], 
c) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i likwidację sieci gazowej, 
d) przy podziale na działki budowlane należy przewidzieć dostępność do sieci 

gazowej; 
7) w zakresie telekomunikacji: 



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec, obręb Jenin  – Prognoza oddziaływania na środowisko. 

str. 20 

 

a) dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności 
publicznej, jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi;   

8) w zakresie gospodarki odpadami: 
a) nakaz zapewnienia w granicach terenu objętego planem miejsc na lokalizację 

pojemników na czasowe gromadzenie odpadów, 
b) gospodarkę odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi i innymi niż 

niebezpieczne, należy realizować zgodnie z przepisami odrębnymi, oraz                            
z prawem miejscowym normującym utrzymanie czystości i porządku na terenie 
gminy. 

 
     W Rozdziale 3 „Ustalenia szczegółowe” znajdują się m. in. następujące ustalenia: 
 

Zasady zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami (§17): 1MN, 2MN, 
3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (m. in.): 
1) ustala się minimalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki 

budowlanej – 0,15; 
2) ustala się  maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki 

budowlanej –  0,44%; 
3) ustala się minimalną intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki 

budowlanej – 0,55; 
4) ustala się maksymalną  intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni 

działki – 1,2; 
5) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej  

w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 40%. 
 

Zasady zagospodarowania terenu (§18) oznaczonego na rysunku planu 
symbolem: NO – teren  przepompowni ścieków: 
1) ustala się utrzymanie lokalizacji przepompowni ścieków; 
2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, likwidację przepompowni ścieków; 
3) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej. 
 

Zasady zagospodarowania terenu (§19) oznaczonego na rysunku planu 
symbolem: 1E – teren stacji transformatorowej 15/0,4kV: 
1) ustala się utrzymanie lokalizacji stacji transformatorowej 15/0,4kV; 
2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i likwidację stacji transformatorowej; 
3) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej. 
 
     Powyższa treść zapisów przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego podlega właściwej analizie i ocenie w zasadniczym procesie 
prognozowania. 
 
5. Istotne problemy ochrony środowiska. 
 
     Zgodnie z art. 51 ustęp 2, punkt 2, litera c ustawy OOŚ, prognoza oddziaływania 
na środowisko m. in. określa, analizuje i ocenia: „istniejące problemy ochrony 
środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu,  
w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy  
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody”, a zgodnie z literą c tego przepisu – 
„cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 
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wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, 
oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione 
podczas opracowania dokumentu”. 
 
5.1. Istniej ące elementy i obszary chronione. 
 
     Z map zamieszczonych w „Inwentaryzacji przyrodniczej” wykonanej przez Klub 
Przyrodników ze Świebodzina wynika, że wszystkie opisane w tym dokumencie 
wartościowe i chronione przyrodniczo stanowiska roślin i zwierząt znajdują się poza 
obszarami objętymi analizowanym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Żaden z powyższych elementów nie znajduje się w takiej odległości 
od obszarów planistycznych, która uzasadniała by rozpatrywanie jakiegokolwiek 
wpływu tych obszarów na stanowiska wartościowych i chronionych roślin i zwierząt. 
     Na analizowanym w ramach niniejszego opracowania terenie nie występują  
(poza jednym wyjątkiem – północno – zachodni niewielki fragment wschodniego 
obszaru planistycznego położony jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu) 
w chwili obecnej żadne elementy czy obszary podlegające ochronie prawnej w myśl 
ustawy O ochronie przyrody i ustawy Prawo ochrony środowiska. Dalsze otoczenie 
analizowanego terenu, ze względu na wysokie walory środowiska, obfituje w takie 
elementy i obszary chronione. 
 

 
 

Poło żenie obszarów planistycznych wzgl ędem obszaru specjalnej ochrony ptaków sieci  
Natura 2000. 
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Poło żenie obszarów planistycznych wzgl ędem obszaru chronionego krajobrazu. 
 
5.2. Cele ochrony środowiska. 
 
     Na obszarach objętych analizowanym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego nie są realizowane cele ochrony ustanowione na szczeblu 
wspólnotowym. Na terenie gminy znajduje się wschodni kraniec proponowanego 
obszaru siedliskowego Natura 2000 „Ujście Warty”, oraz powołanego obszaru 
„ptasiego” „Ujście Warty” (PLC080001). Północną część gminy obejmuje obszar ptasi 
„Ostoja Witnicko – Dębniańska” (PLB320015). Wszystkie te obszary położone są  
w znacznej odległości od obszarów planistycznych. Te obszary chronione, z punktu 
widzenia projektowanego dokumentu, nie mają dla niego żadnego istotnego 
znaczenia. Obszary planistyczne nie kolidują w stanie obecnym w żadnym zakresie  
z celami ochrony właściwymi dla tych obszarów naturowych  
     Natomiast na niewielkim fragmencie obszaru planistycznego realizowane są cele 
szczebla krajowego i miejscowego. Obszar ten położony jest bowiem w granicach 
Obszaru Chronionego Krajobrazu „5 – Gorzowsko – Krzeszycka Dolina Warty”.  
W ustaleniach dla tego obszaru planistycznego, uwzględniono wymogi  
i ograniczenia w zagospodarowaniu wynikające z obecności tego typu obszaru 
chronionego.  
     Poza tym, na terenach objętych planem miejscowym, podczas inwentaryzacji 
wykonanej w ramach opracowania ekofizjograficznego podstawowego, nie 
zinwentaryzowano istotnych jakościowo i ilościowo dodatkowych obiektów 
jednoznacznie kwalifikujących się do ochrony zgodnie z przepisami ustawy  
o ochronie przyrody.  
 
6. Prognoza oddziaływania na środowisko. 
 
     Zgodnie z art. 51 ustęp 1 ustawy OOŚ, organ opracowujący projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego sporządza prognozę oddziaływania na 
środowisko. Ustala zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych  
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w prognozie oddziaływania na środowisko (art. 53 ustawy OOŚ) z Regionalnym 
Dyrektorem Ochrony Środowiska (art. 57 punkt 2) i Państwowym Powiatowym 
Inspektorem Sanitarnym (art. 58 punkt 3). Forma uzgodnienia wymaga 
uwzględnienia stanowiska organu uzgadniającego oraz wypracowanie rozwiązań 
kompromisowych. Należy podkreślić, że uzgodniony zakres i stopień szczegółowości 
prognozy musi obejmować wszystkie elementy wymienione w art. 51 ustęp 2 ustawy 
OOŚ. W praktyce oznacza to określenie stopnia szczegółowości tych elementów. 
 
     Jak już wcześniej wspomniano, pismem znak: WOOŚ-I.411.93.2016.JF z dnia                   
1 czerwca 2016r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie 
Wielkopolskim uzgodnił zakres i stopień szczegółowości Prognozy zgodnie z art. 51,  
z uwzględnieniem art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przy 
jednoczesnym uszczegółowieniu o informacje określone w przedmiotowym piśmie. 
     Również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. pismem  
z dnia 20 maja 2016r., znak: NZ-779-12/16/opinia uzgodnił w następujący sposób 
zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania 
na środowisko: prognoza powinna spełniać wymagania określone w art. 51 ust. 1 i 2 
oraz w art., 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ze szczegółowym 
uwzględnieniem wpływu planowanych zamierzeń zawartych w zmianie 
przedmiotowego planu na życie i zdrowie ludzi. 
 
     Prognoza oddziaływania na środowisko stanowi odpowiednik, sporządzanego  
w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanych 
przedsięwzięć, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a jej celem 
jest określenie potencjalnych znaczących oddziaływań na środowisko realizacji 
przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  
z uwzględnieniem możliwych do zastosowania wariantów tego dokumentu. 
Szczegółowy zakres zagadnień, które powinna określać prognoza oddziaływania na 
środowisko dla wszystkich dokumentów podlegających strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko (art. 51 ustęp 2 ustawy OOŚ), jest analogiczny do 
zakresu zawartego w aneksie nr 1 Dyrektywy 2001/42/WE. 
 
6.1. Metodyka prognozy. 
 
     Przewidywanie skutków środowiskowych jest elementem metody sporządzania 
opracowań planistycznych oraz procedury strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko. Stanowi proces identyfikowania i oceny projektowanych rozwiązań 
planistycznych, określenie procesów pozytywnych i ujawnienie konfliktów  
w środowisku przyrodniczym. Proces obejmuje analizy cząstkowe (wybranych 
elementów środowiska) i zestawienie zbiorcze – wartościowanie całości 
przedsięwzięć planistycznych, które są realizowane w określonych warunkach 
środowiskowych. 
     Celem Prognozy jest określenie charakteru, nasilenia i zasięgu przestrzennego 
prawdopodobnych oddziaływań na środowisko, które mogą być wywołane przez 
realizację dopuszczonych przez plan miejscowy sposób użytkowania  
i zagospodarowania terenu. 
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Oddziaływania te, Prognoza ocenia z punktu widzenia potencjalnych korzystnych  
i niekorzystnych wpływów na poszczególne elementy środowiska jak: obszary Natura 
2000, różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, 
powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne,  
a także z punktu widzenia wywołanych konfliktów między różnymi sposobami 
użytkowania przestrzeni. 
     Prognoza obejmuje następujące zagadnienia: 

- podstawowe informacje o dokumencie planistycznym i dokumentach 
powiązanych, 

- rozpoznanie stanu istniejącego środowiska przyrodniczego i określenie 
potencjalnych jego zmian (na podstawie opracowania ekofizjograficznego  
i wizji terenowej), 

- charakterystykę i ocenę ustaleń oraz rozwiązań proponowanych w projekcie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

- charakterystykę elementów i obszarów chronionych, oraz celów ochrony 
środowiska, 

- prognozę znaczącego oddziaływania na środowisko, zagrożeń i zmian 
środowiska wynikających z projektowanego przeznaczenia terenów, 

- analizę rozwiązań zapobiegawczych i ograniczających negatywne skutki  
w środowisku, 

- analizę możliwego transgranicznego oddziaływania, 
- streszczenie zagadnień w języku niespecjalistycznym. 

     
 
 Prognoza w szczególności: 

- uwzględnia zagrożenia mające wpływ na środowisko i zdrowie ludzi, 
- uwzględnia wrażliwość i odporność środowiska na presję i jego zdolność do 

regeneracji, 
- analizuje proponowane w projekcie planu miejscowego warunki 

zagospodarowania terenu, wynikające z potrzeb ochrony środowiska, 
prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów 
rolnych i leśnych. 

 
     W wyniku analizy ogólnej charakterystyki terenu i zamierzeń planistycznych, oraz 
dostępnych materiałów, wizji terenowej, przyjęto następujące założenia: 
 
a) prognoza będzie wykonana w oparciu o istniejące materiały i wizję terenową, 
b) podstawą merytoryczną prognozy będzie opracowanie ekofizjograficzne 

wykonane specjalnie dla potrzeb niniejszego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego analizowany obszar (zgodnie  
z art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, 

c) zastosowana metoda oceny (wartościowania) terenów umożliwi ocenę skutków 
realizacji ustaleń planistycznych w środowisku przyrodniczym i antropogenicznym, 

d) część analityczna opracowania prognozy uwzględni nieco większy teren niż ten 
określony zgodnie z w zamierzeniami planistycznymi, 

e) do ocen wykonywanych w ramach prognozy zostaną zastosowane względne 
wartości, które umożliwią ostateczną ocenę danego przedsięwzięcia 
planistycznego.  
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6.2. Przewidywane znacz ące oddziaływanie na środowisko. 
 
     Zgodnie z art. 51 ustęp 2, punkt 2, litera e, ustawy z dnia 3 października 2008r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, prognoza 
oddziaływania na środowisko m in. określa, analizuje i ocenia przewidywane 
znaczące oddziaływanie, w tym oddziaływanie 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 poszczególne przyrodnicze  
i kulturowe komponenty środowiska. 
 
6.2.1. Oddziaływanie na obszary Natura 2000. 
 
     Jak wynika z charakterystyki elementów i obszarów chronionych oraz celów 
ochrony środowiska na terenie objętym niniejszym analizowanym planem 
miejscowym (punkt 5.1. i 5.2. niniejszego opracowania) nie znajdują się żadne 
obszary chronione sieci Natura 2000. Stosunkowo najbliżej położony jest Specjalny 
Obszar Ochrony Ptaków „Ostoja Witnicko – Dębniańska” (PLB320015). Pozostałe 
obszary chronione Natura 2000 znajdują się w zdecydowanie większej odległości od 
obszaru planistycznego. 
     Ogólny opis tych obszarów naturowych znajduje się w rozdziale 5.1. „Istniejące 
elementy i obszary chronione”. Poniże przedstawiono dane odnoszące się do 
przedmiotów i celów ochrony oraz do kwestii zagrożeń dla tego najbliższego obszaru 
(wg SDF). 
     „Ostoja Witnicko – Dębniańska” stanowi fragment lasów położonych na północ od 
doliny Warty, zlokalizowanych w strefie krawędziowej doliny i na obszarze do niej 
przyległym oraz kompleks leśny ciągnący się po Dębno i dolinę Myśli. Obszar 
wyróżnia się dużą lesistością. Zasadniczą część kompleksu leśnego stanowią lasy 
gospodarcze, w których znajdują się liczne torfowiska mszarne. Zachodnią część 
obszaru rozcinają ekosystemy rzeki Myśli i jej dopływu Kosy. na obrzeżach rzek  
o silnie meandrujących korytach znajdują się niewielkie starorzecza o różnym stopniu 
lądowienia i procesów torfotwórczych, a także rozległe enklawy zbiorowisk wodno-
bagiennych, szuwarowych i leśnych. na całym obszarze występują różnej wielkości 
zbiorniki wodne. Są to zarówno jeziora dystroficzne, jak i duże zbiorniki eutroficzne. 
Charakterystycznym elementem krajobrazu są torfowiska. Teren jest w małym 
stopniu zurbanizowany i przekształcony antropogenicznie. 
     Występują co najmniej 24 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 4 
gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla co 
najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) następujących gatunków ptaków: bielik 
(PCK), kania czarna (PCK), kania ruda (PCK), puchacz (PCK), gęgawa;  
w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występuje: dzięcioł czarny, dzięcioł średni  
i żuraw. Bardzo ciekawy teren pod względem florystycznym. W południowej części 
terenu występują grądy, ciepłolubne dąbrowy, a także płaty buczyn i torfowiska 
mszarne. Północna część to obszar występowania różnych chronionych, rzadkich lub 
zagrożonych gatunków roślin. Miejsce występowania bardzo rzadkiego w Polsce 
żółwia błotnego. Gatunki wymienione w p. 3.3. z motywacją D to gatunki prawnie 
chronione w Polsce. 
     Najistotniejsze zagrożenia dla tego obszaru chronionego to: gospodarka leśna, 
wydobycie ropy i gazu na pn. od obszaru, procesy odwadniania ekosystemów 
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torfowisk niskich, mszarnych przejściowych oraz wysokich. Rybacka penetracja jezior 
dzierżawionych przez PZW oraz spływ nawozów z pól nasila procesy eutrofizacji 
zbiorników dystroficznych i powoduje wydeptywanie stale tych samych fragmentów 
fitocenoz mszarnych; natomiast łowiectwo i kłusownictwo jest przyczyną 
penetrowania siedlisk. Poważnym zagrożeniem jest rozbudowana kopalnia ropy i jej 
pola eksploatacyjne położone w pobliżu ostoi. 
     Z powodu tego, że obszary objęte analizowanym planem miejscowym nie 
stanowią żadnego istotnego dla funkcjonowania w/w obszaru naturowego siedliska, 
można wykluczyć jakiekolwiek istotne negatywne oddziaływanie na przedmioty 
ochrony tego obszaru chronionego. Na obszarach planistycznych nie znajdują się 
żadne siedliska wskazane do ochrony, wymienione w załączniku do Dyrektywy 
Siedliskowej, ani też same tereny nie stanowią siedlisk istotnych z punktu widzenia 
lęgowego, pokarmowego, lokalnych tras na żerowiska czy zasadniczych korytarzy 
migracyjnych kluczowych dla otaczających w dalszej odległości obszarów 
naturowych ptasich. Ponadto, pomiędzy obszarami planistycznymi a granicami 
położonych dalej obszarów specjalnej ochrony ptaków znajdują się tereny 
zabudowane oraz infrastruktura komunikacyjna. Zatem obszary objęte planem 
miejscowym, poprzez realizację planowanych funkcji nie wpłyną w żaden sposób na 
cele i przedmiot ochrony otaczających obszarów Natura 2000 oraz na integralność 
przestrzenną i funkcjonalną tych obszarów. 
 
6.2.2. Oddziaływanie na środowisko. 
 
     Prognoza określa również m in. skutki, które mogą wynikać z projektowanego 
przeznaczenia terenu dla środowiska składającego się z kompleksu przyrodniczych  
i kulturowych komponentów, dla ekosystemów, siedlisk i bioróżnorodności. 
Prognozowanie skutków środowiskowych realizacji ustaleń przedmiotowego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbywa się  
z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między 
oddziaływaniami na te elementy. 
 
     Oddziaływania na środowisko związane z realizacją planu miejscowego w obrębie 
geodezyjnym Jenin, wiązać się będą z realizacją planowanej funkcji na 
analizowanym terenie. Plan miejscowy zakłada możliwość lokalizacji następujących 
głównych funkcji (wg rysunku planu): zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
zabudowa usługowa z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
tereny infrastruktury i tereny komunikacyjne.  
     W warunkach naturalnych wszystkie elementy środowiska przyrodniczego są 
wzajemnie powiązane. Środowisko znajduje się wtedy w stanie równowagi.  
W wyniku działalności człowieka ulega ono jednak przekształceniom i degradacji. 
Efektem antropopresji jest obniżenie odporności poszczególnych elementów 
środowiska. W wyniku wielokrotnych zmian środowisko staje się coraz bardziej 
podatne na zaburzenia równowagi, a prognozowanie przebiegu dalszych 
przekształceń wydaje się być coraz trudniejsze. Charakter równowagi środowiska 
ulega zmianom w czasie. Wynika to z różnicy podatności poszczególnych 
komponentów na czynniki degradujące. Proponowany sposób zagospodarowania na 
obszarze objętym przedmiotowym planem miejscowym w pewnym, minimalnym 
stopniu oddziałuje na dotychczasową strukturę przestrzenną w tej części gminy. 
Realizacja ustaleń planu miejscowego może wywołać określone skutki w środowisku 
i krajobrazie w zależności od rodzaju, skali i charakteru przyszłych zmian. 
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Oddziaływania na środowisko spowodowane przez realizację ustaleń planu 
miejscowego będą zróżnicowane. Postępujące zagospodarowanie przestrzeni może 
wpływać na pogorszenie stanu środowiska, ale również może powodować jego 
poprawę lub służyć jego ochronie. Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z zapisami 
planu miejscowego, będzie w sposób bardzo ograniczony oddziaływało na 
poszczególne elementy środowiska przyrodniczego. Rozwój nowych funkcji nie 
będzie również oddziaływał na obszary znajdujące się poza granicami obszaru 
planistycznego. Z punktu widzenia projektowanego dokumentu oddziaływanie 
ustaleń planu miejscowego na poszczególne komponenty środowiska odbywać się 
będzie zarówno na etapie inwestycyjnym, jak i eksploatacyjnym. 
 
6.2.2.1. Wpływ na flor ę i faun ę. 
 
     Potencjalne oddziaływanie na faunę i florę wiąże się z realizacją 
zagospodarowania przewidzianego w ustaleniach analizowanego planu 
miejscowego. Oddziaływanie terenu zainwestowanego wraz z towarzyszącą 
infrastrukturą techniczną na szatę roślinną, będzie miało miejsce na etapie 
inwestycyjnym. W trakcie realizacji dojść i dojazdów oraz obiektów i urządzeń 
związanych z funkcją terenu, w związku z użyciem ciężkiego sprzętu i składowaniem 
elementów budowlanych, mogą wystąpić przekształcenia fizyczne szaty roślinnej.  
     Po realizacji, w okresie funkcjonowania planowanych inwestycji, nie przewiduje 
się negatywnego oddziaływania na świat roślin. Może nawet wystąpić pozytywny 
wpływ ze względu na wprowadzenie różnorodnej roślinności w ramach powierzchni 
biologicznie czynnej. Plan miejscowy przewiduje wskaźnik intensywności zabudowy, 
określony jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do 
powierzchni działki budowlanej: dla terenów zabudowy jednorodzinnej – minimalny 
0,15 a maksymalny – 0,45. Ponadto, powierzchnia biologicznie czynna będzie nie 
mniejsza niż 40% powierzchni działki. W zakresie ochrony terenów zieleni, zapisy 
ustaleń planu dopuszczają lokalizację obiektów małej architektury, wiat 
przystankowych i zieleni. Ponadto plan ustala obowiązek wprowadzenia powierzchni 
biologicznie czynnej w terenach  niezabudowanych i nieutwardzonych. 
     W trakcie budowy, 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 dojść i dojazdów oraz urządzeń 
związanych z funkcją terenu, w związku z likwidacją pokrywy glebowej, wystąpi także 
likwidacja fauny glebowej. Oddziaływania te będą miały jednak charakter lokalny. 
 
6.2.2.2. Wpływ na ekosystemy i krajobraz. 
 
     W wyniku przeprowadzonej analizy flory i fauny nie stwierdzono występowania, 
na terenie bezpośrednio przeznaczonym pod zabudowę kubaturową i planowane 
zagospodarowanie infrastrukturalne oraz w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru 
planistycznego siedlisk gatunków roślin i zwierząt wymienionych w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz 
gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów 
wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary 
Natura 2000, ani też siedlisk gatunków roślin chronionych prawem polskim 
wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r.  



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec, obręb Jenin  – Prognoza oddziaływania na środowisko. 

str. 28 

 

w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną, siedlisk gatunków 
zwierząt chronionych prawem polskim wymienionych w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 12 października 2011r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 
oraz siedlisk gatunków grzybów chronionych prawem polskim wymienionych  
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków 
dziko występujących grzybów objętych ochroną. 
     Planowana lokalizacja zainwestowania nie wpłynie na integralność i powiązanie 
form ochrony przyrody, w tym obszarów podlegających ochronie w formie 
wyznaczenia obszaru Natura 2000. Przyszłe zagospodarowanie nie naruszy 
istniejących korytarzy ekologicznych. Plan miejscowy przewiduje powstanie nowych 
terenów zieleni towarzyszącej zabudowie (powierzchnia biologicznie czynna będzie 
nie mniejsza niż 40% powierzchni działki), przewiduje ochronę istniejącej zieleni.  
W zakresie ochrony powierzchni ziemi, oraz ochrony środowiska przed odpadami, 
ustalenia planu nakazują gromadzenie i usuwanie odpadów zgodnie z zasadami 
obowiązującymi w gminie, z wyposażeniem działek w miejsca przygotowane do 
gromadzenia odpadów stałych, zgodnie z przepisami odrębnymi. Plan zakazuje 
realizacji funkcji związanych ze składowaniem i utylizacją lub przetwarzaniem 
odpadów, oraz nie dopuszcza prowadzenie gospodarki odpadami niebezpiecznymi. 
     Zatem można przyjąć, że realizacja funkcji określonych w analizowanym planie 
miejscowym nie wpłynie znacząco na zmniejszenie różnorodności biologicznej 
obszaru planistycznego i jego bezpośredniego otoczenia. Do czasu realizacji ustaleń 
planu miejscowego teren pozostanie nadal w dotychczasowym użytkowaniu. Dopiero 
realizacja planowanego zainwestowania skutkować będzie oddziaływaniem na 
powierzchnię ziemi i warstwę gleby. Oddziaływanie to będzie miało jednak charakter 
bardzo ograniczony. 
     Obszar objęty przedmiotowym planem miejscowym charakteryzuje się małym 
zróżnicowaniem morfologicznym, stąd przy realizacji planowanego 
zagospodarowania nie należy spodziewać się istotnych zmian w ukształtowaniu 
powierzchni. W trakcie realizacji przedsięwzięć, w związku z użyciem ciężkiego 
sprzętu mogą również wystąpić przekształcenia fizyczne pokrywy glebowej  
w bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji. 
     Po zakończonych robotach wszystkie nawierzchnie powinny być odbudowane. 
Wykopy powinny być zrekultywowane poprzez zasypanie z zachowaniem sekwencji 
występujących warstw. Po zakończeniu realizacji inwestycji infrastruktury technicznej 
zmiany na powierzchni ziemi i w krajobrazie nie będą widoczne. 
 
6.2.2.3. Oddziaływanie na ludzi. 
 
     O jakości życia mieszkańców decyduje szereg czynników. W zakresie zagadnień 
przestrzennych na warunki życia społeczności lokalnych wpływ mają przede 
wszystkim standardy zagospodarowania terenu i stopień zaspokojenia potrzeb 
bytowych. Obszar objęty analizowanym planem miejscowym przeznaczony będzie 
pod funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny infrastruktury i tereny 
komunikacji. Na terenie objętym istniejącym i nowym zagospodarowaniem nie 
wystąpią zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia wynikające z możliwości 
występowania powodzi i osuwania się mas ziemnych. Plan m. in. ustala, że                              
w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami obowiązuje stosowanie                            
w celach grzewczych technologii gwarantujących zachowanie nieprzekraczalnych 
wskaźników emisji zanieczyszczeń do atmosfery, określonych w przepisach 
szczególnych. Ponadto plan ustala się ochronę akustyczną terenów, przyjmując 
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dopuszczone przepisami odrębnymi poziomy hałasu, w związku z czym  
w rozumieniu ww. przepisów: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczone symbolem MN należy traktować jako "teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej". Pozostałe tereny nie wymienione, nie są objęte ochroną przed 
hałasem zgodnie z przepisami odrębnymi. Dodatkowo plan ustala strefę 
ograniczonego użytkowania od elektroenergetycznej linii napowietrznej 15kV po 
6,0m w obie strony, licząc od osi  linii, w której obowiązują ograniczenia jego 
użytkowania i zagospodarowania. Ponadto plan dopuszcza przebudowę 
elektroenergetycznej linii napowietrznej 15kV poprzez wprowadzenie jej do ziemi. 
     Przy prawidłowym funkcjonowaniu obiektów i instalacji na terenie planistycznym 
nie zachodzi ryzyko wystąpienia poważnych awarii. Co więcej, zagrożeniem dla 
środowiska i pośrednio dla zdrowia ludzi może być niepełne zrealizowanie ustaleń 
analizowanego planu miejscowego np. dotyczących uzbrojenia terenów, urządzenia 
terenu, zagospodarowania odpadów lub późniejsze zaniedbania w ich eksploatacji. 
Pewne ryzyko związane jest także z samym transportem samochodowym. 
     Podsumowując, lokalizacja planowanego zainwestowania nie będzie miała 
negatywnego wpływu na zdrowie ludzi. Spodziewać się można wystąpienia 
potencjalnych oddziaływań na poszczególne elementy środowiska, w tym zwłaszcza 
emisji hałasu. Oddziaływania te będą miały charakter okresowy, zależny od rodzaju  
i wielkości nowej inwestycji. Korzyści środowiskowe przyniesie zachowanie 
powierzchni biologicznie czynnych. 
 
6.2.2.4. Oddziaływanie na obszary chronione. 
 
     Obszary objęte analizowanym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego położone są (poza jednym małym wyjątkiem) poza jakimikolwiek 
elementami i obszarami chronionymi. Obszary planistyczne położone są poza 
korytarzami ekologicznymi, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i regionalnym. 
Wyjątkiem jest niewielki fragment wschodniego obszaru planistycznego, który 
znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu (5 – Gorzowsko – Krzeszycka 
Dolina Warty). 
     Realizacja funkcji planistycznych przewidzianych w analizowanym miejscowym 
planie nie narusza przepisów ochronnych określonych w dokumentach 
ustanawiających ten obszar chroniony. Ustalenia przedmiotowego planu 
zagospodarowania przestrzennego odnoszą się wyczerpująco i odpowiednio do 
jakości i walorów architektoniczno – krajobrazowych zabudowy. Zapewniają 
maksymalne jej zharmonizowanie z istniejącą tradycyjną mozaiką krajobrazową. 
 
6.2.2.5. Oddziaływanie na zabytki i inne dobra kult ury. 
 
     Realizacja zapisów analizowanego planu miejscowego nie spowoduje 
negatywnych oddziaływań na zabytki i dobra materialne. Plan ustala zasady 
dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, oraz dóbr kultury 
współczesnej. W przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na przedmioty  
o cechach zabytku, zgodnie z zapisami planu, zastosowanie mają przepisy ustawy  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ponadto plan ustala się ochronę 
konserwatorską dla: 

- stanowiska  archeologicznego 1 AZP 46-10/1, 
- stanowiska  archeologicznego 2 AZP 46-10/2, 
- stanowiska  archeologicznego 3 AZP 46-10/3, 
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- stanowiska  archeologicznego 4 AZP 46-10/4, 
- stanowiska  archeologicznego 5 AZP 46-10/5, 
- stanowiska  archeologicznego 8 AZP 46-10/8, 
- stanowiska  archeologicznego 9 AZP 46-10/9. 

     Nowe funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, funkcje infrastruktury                            
i komunikacyjne, z uwagi na lokalizację, oraz charakter oddziaływania na 
środowisko, nie będą miały wpływu na zabytki chronione znajdujące się na 
obszarach sąsiednich. 
 
6.2.2.6. Oddziaływanie na środowisko wodne. 
 
     Analizowany obszar, wraz ze swym najbliższym otoczeniem położony jest  
w obrębie jednolitej części wód podziemnych Nr JCWPd: 35. Obszar planistyczny 
znajduje się w jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych nr 
PLRW6000211899. 
     Realizacja ustaleń przedmiotowego planu miejscowego nie będzie źródłem 
znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko wodne. Należy zauważyć, że 
określone w planie miejscowym ustalenia dotyczące zabudowy infrastrukturalnej na 
obszarze planistycznym, takie negatywne oddziaływanie wykluczają. Plan zakazuje 
odprowadzania ścieków bezpośrednio do gruntu, cieków wodnych i rowów, za 
wyjątkiem niezanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych zgodnie z zapisami 
przyjętymi w ustaleniach szczegółowych. Na terenach objętych planem zakazuje się 
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na  środowisko zgodnie  
z przepisami odrębnymi z zastrzeżeniem, że na terenach objętych planem 
dopuszcza się przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, w ramach określonego w planie przeznaczenia. Ponadto plan 
wprowadza zakaz lokalizacji przedsięwzięć związanych ze zbieraniem, 
magazynowaniem, odzyskiem, unieszkodliwianiem odpadów, oraz punktów zbierania 
złomu. 
     Analizowany obszar planistyczny położony jest poza strefami ochronnymi 
(pośrednimi i bezpośrednimi) ustanowionymi dla ujęć podziemnych  
i powierzchniowych na obszarze gminy Bogdaniec. Nie podlega również, z uwagi na 
brak tych elementów, uwarunkowaniom wynikającym z zasad ochrony i utrzymania 
istniejących zasobów wodnych, utrzymania i konserwacji wód powierzchniowych 
istotnych dla rolnictwa oraz istniejących urządzeń wodnych. 
     Ewentualne oddziaływanie realizacji ustaleń analizowanego planu miejscowego 
na wody powierzchniowe i podziemne mogą wiązać się wyłącznie z etapem 
inwestycyjnym. Jednak w trakcie prowadzenia prac ziemnych i eksploatacji 
planowanego zagospodarowania należy nie dopuścić do zanieczyszczenia wód 
opadowych, bowiem istnieje pewne ryzyko skażenia wód opadowych substancjami 
ropopochodnymi, związane z ruchem i postojem pojazdów. Zagrożenie to zostało 
wyraźnie ograniczone poprzez szczegółowe ustalenia analizowanego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 
 
6.3. Rozwiązania zapobiegawcze i ograniczaj ące negatywne skutki. 
 
     Zgodnie z art. 51 ustęp 2, punkt 3, litera a, ustawy z dnia 3 października 2008r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, prognoza 
oddziaływania na środowisko powinna przedstawiać rozwiązania mające na celu 
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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.   
     Przedmiotowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego odpowiada na 
potrzeby rozwoju gminy, związane z  wykorzystaniem jej położenia, różnorodnością 
związków zewnętrznych, wykorzystania walorów z zasadą zrównoważonego 
rozwoju, docelowym wykorzystaniem terenu dla lokalizacji funkcji mieszkaniowych  
i usługowych. Elementy docelowej struktury przestrzennej w obszarze objętym 
planem jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
     Niniejsza prognoza, w punkcie 4.2. „Ustalenia istotne z punktu widzenia ochrony 
środowiska” zacytowała większość istotnych zapisów analizowanego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, które odnoszą się do rozwiązań 
zapobiegawczych i ograniczających ewentualne negatywne skutki jego realizacji. 
Dlatego, aby uniknąć powtarzania całych sekwencji zapisów planu, w rozdziale tym 
zamieszczono jedynie odniesienie do rozdziału 4.2. prognozy. 
 
6.4. Rozwiązania alternatywne w obszarach Natura 2000. 
 
     Zgodnie z art. 51 ustęp 2, punkt 3, litera b, ustawy z dnia 3 października 2008r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, prognoza 
oddziaływania na środowisko powinna przedstawiać – biorąc pod uwagę cele  
i geograficzny zasięg dokumentu, oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 
2000, oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań 
zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru, oraz 
opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku 
rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających  
z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 
     Obszar objęty analizowanym planem miejscowym nie stanowi istotnego dla 
funkcjonowania obszarów naturowych siedliska, ani dla specjalnego obszaru ochrony 
siedlisk, ani dla obszaru specjalnej ochrony ptaków, można wykluczyć jakiekolwiek 
istotne negatywne oddziaływanie na przedmioty ochrony tych obszarów chronionych. 
Jak już wcześniej wspomniano, na obszarze planistycznym nie znajdują się żadne 
siedliska wskazane do ochrony, wymienione w załączniku do Dyrektywy 
Siedliskowej, ani też sam teren nie stanowi siedlisk istotnych z punktu widzenia 
lęgowego, pokarmowego, lokalnych tras na żerowiska czy zasadniczych korytarzy 
migracyjnych dla kluczowych dla tego obszaru naturowego ptaków. Zatem obszar 
objęty planem miejscowym, poprzez realizację planowanych funkcji nie wpłynie  
w żaden sposób na cele i przedmiot ochrony przedmiotowych obszarów Natura 
2000, oraz na integralność przestrzenną i funkcjonalną tych obszarów. Z uwagi na 
powyższe, nie ma potrzeby rozważania rozwiązań alternatywnych w obrębie planu, 
prowadzących do lepszej ochrony ze względu na cele, przedmiot ochrony, oraz 
integralność tych obszarów Natura 2000. 
 
6.5. Propozycje analizy skutków realizacji postanow ień planu. 
 
     Art. 51 ustęp 2, punkt 1, litera c, ustawy z dnia 3 października 2008r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stanowi, że 
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prognoza oddziaływania na środowisko zawiera propozycje dotyczące 
przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego 
dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania. 
     Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717 ze zmianami) na 
etapie przed realizacją dokumentów planistycznych wójt, burmistrz albo prezydent 
miasta, w celu oceny aktualności planów miejscowych dokonuje analizy zmian  
w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowaniu planów 
miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do 
ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, oraz 
wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego (art. 32, ustęp 1). 
Częstotliwość takiej analizy została określona przez ustawodawcę w kolejnym 
ustępie tego artykułu (art. 32, ustęp 2): wójt, burmistrz albo prezydent miasta 
przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których mowa w ustępie 1, po uzyskaniu 
opinii gminnej lub innej właściwej komisji urbanistyczno – architektonicznej, co 
najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie 
aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich za 
nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje działania prowadzące do aktualizacji 
tych dokumentów. Rada Gminy zobowiązana jest do stwierdzenia czy miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego wybranych trenów nie narusza ustaleń 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, (art. 
20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).  
 
6.6. Informacje o mo żliwym transgranicznym oddziaływaniu. 
 
     Biorąc po uwagę rodzaj i ograniczony zasięg oddziaływania projektowanych 
funkcji planistycznych oraz sposobu zabudowy i zagospodarowania terenu na 
otoczenie i wprowadzenie bezpiecznej dla środowiska infrastruktury technicznej,  
a także znaczną odległość obszaru planistycznego od granic państwa należy uznać, 
że oddziaływanie transgraniczne planowanego zagospodarowania jest w sensie 
przyrodniczym niemożliwe i nie będzie miało miejsca. 
 
7. Streszczenie w j ęzyku niespecjalistycznym. 
 
     Gmina Bogdaniec leży na zachód od Gorzowa Wlkp. Obszar gminy zajmuje 112 
km2, liczba mieszkańców ok. 6,9 tysiąca. Gmina graniczy z gminami: od wschodu                 
z miastem Gorzów Wlkp., od południa z gminą Krzeszyce, gminą Deszczno, od 
zachodu z gminą Witnica, a na północy z gminą Lubiszyn.  
     Południowa część gminy położona jest w Kotlinie Gorzowskiej, w dolinie rzeki 
Warty, część północna znajduje się na Równinie Gorzowskiej. Równina ta obejmuje 
rozległy sandr z rzadko występującymi wzniesieniami morenowymi. Ze względu na 
swoje położenie na granicy dwóch jednostek fizycznogeograficznych gmina 
charakteryzuje się zróżnicowanym krajobrazem ukształtowanym w czasie ostatniego 
zlodowacenia (faza poznańska zlodowacenia bałtyckiego). Na południu dominującym 
elementem są rozległe łąki nadrzeczne poprzecinane siecią kanałów i rowów. 
Północna część gminy odznacza się silnie zróżnicowaną rzeźbą terenu, w której 
dominują zalesione stoki pocięte malowniczymi wąwozami.  
     Podstawowym celem przeprowadzonej prognozy było określenie na ile ustalenia 
przedmiotowego planu miejscowego przyczynią się do wdrażania zrównoważonego 
rozwoju, a działania w niej zawarte gwarantują bezpieczeństwo środowiska 
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przyrodniczego oraz sprzyjają jego ochronie. Jest to postępowanie wskazane  
z uwagi na konstytucyjny zapis o potrzebie rozwiązywania problemów ochrony 
środowiska zgodnie ze wspomnianą zasadą zrównoważonego rozwoju. 
W prognozie dokonano: 
- oceny stopnia i sposobu uwzględnienia zagadnień ochrony środowiska we 
wszystkich zapisach analizowanego planu miejscowego, 
- oceny potencjalnych skutków środowiskowych w przypadku braku realizacji ustaleń 
planu miejscowego, 
- przygotowano rekomendacje pozwalające na pełniejsze uwzględnienie zagadnień 
ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w trakcie realizacji planu 
miejscowego. 
     Tereny objęte przedmiotowym planem miejscowym położone są generalnie  
w środkowej część obszaru gminy i  stanowią prawie płaską piaszczysto – żwirową 
terasę pradolinną w pradolinie Warty. Ten fragment analizowanych obszarów 
planistycznych, w ostatecznym kształcie został uformowany przez procesy 
zachodzące w peryglacjale (przewaga erozji) i holocenie (przewaga akumulacji). 
Obszary planistyczne zbudowane są w podłożu z piasków i żwirów rzecznych 
tarasów nadzalewowych. Jest to ciągły, parometrowej miąższości poziom osadów 
fluwialnych, odsłaniający się pod madami na całej długości krawędzi doliny. Są to 
zazwyczaj piaski różnoziarniste w spągu, ku stropowi przechodzące w piaski 
drobnoziarniste. Często występują w nich wkładki żwirów. Podłoże ma zatem 
charakter podłoża jednorodnego, wielowarstwowego, w przewadze nośnego. Dla 
poszczególnych obiektów inwestycyjnych należy uszczegółowić badania geologiczno 
– inżynierskie wg zaleceń projektantów. Analizowany obszar, wraz ze swym 
najbliższym otoczeniem położony jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych 
Nr JCWPd: 35. i w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych: 
PLRW6000211899.  
     W obszarach planistycznych występują gleby bielicowe, rdzawe i brunatne 
kwaśne. Zajmują one głównie kompleksy 6, 7 i 5. Jednak zdecydowanie można 
zauważyć silną tendencję do przekształcania w tym rejonie gruntów rolnych na 
grunty budowlane, co jest w tym obszarze raczej zupełnie naturalną konsekwencją 
rozwoju gospodarczego i społecznego gminy. 
     Z map zamieszczonych w „Inwentaryzacji przyrodniczej” wykonanej przez Klub 
Przyrodników ze Świebodzina wynika, że wszystkie opisane w niej wartościowe  
i chronione przyrodniczo stanowiska roślin i zwierząt znajdują się poza obszarami 
objętymi analizowanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
Żaden z powyższych elementów nie znajduje się w takiej odległości od obszarów 
planistycznych, która uzasadniała by rozpatrywanie jakiegokolwiek wpływu tych 
obszarów na stanowiska wartościowych i chronionych roślin i zwierząt. 
     Elementy docelowej struktury przestrzennej w obszarze objętym planem są 
następujące: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa usługowa  
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, infrastruktura  
i komunikacja. Przewidziane są również elementy terenów zielonych. 
     Prognoza oddziaływania na środowisko wykazała, że na etapie inwestycyjnym 
oddziaływanie na środowisko ograniczone będzie do ewentualnych prac ziemnych 
związanych z wykopami pod infrastrukturę techniczną, oraz budową dojść i dojazdów 
a także wystąpią oddziaływania okresowe związane z transportem urobku  
z wykopów i materiałów budowlanych. Dotyczy to jednak tylko pewnej części obszaru 
planistycznego, bowiem plan ustala maksymalne wskaźniki intensywności zabudowy, 
nie pozwalające na zbyt intensywną zabudowę. 
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     W wyniku przeprowadzonej analizy flory i fauny nie stwierdzono występowania, 
na terenach bezpośrednio przeznaczonych pod zainwestowanie oraz w ich 
bezpośrednim sąsiedztwie siedlisk gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną 
prawną. 
     Planowana lokalizacja nowych funkcji nie wpłynie negatywnie na integralność  
i powiązanie form ochrony przyrody, w tym obszarów podlegających ochronie  
w formie sieci Natura 2000. Dotychczasowa wiedza na temat świata zwierząt na 
obszarze planistycznym i stopnia wykorzystania przez nie tego terenu wskazuje, że 
projektowane zagospodarowanie nie spowoduje negatywnego istotnego wpływu na 
te osobniki. 
     Planowane zagospodarowanie nie będzie również oddziaływać negatywnie na 
walory krajobrazowe terenu. Realizacja ustaleń planu miejscowego nie będzie miała 
negatywnego wpływu na zabytki i dobra kultury współczesnej. Obowiązujące 
ustalenia planu gwarantują zachowanie dopuszczalnych, odpowiednich do rodzaju 
terenu poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie (tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej). 
     W prognozie przedstawiono również rozwiązania eliminujące lub ograniczające 
ewentualne negatywne oddziaływania na środowisko ustaleń planu miejscowego. 
Prognoza nie wykazała możliwości wystąpienia oddziaływania transgranicznego. 
 
 
8. Załącznik graficzny. 
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