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1. WST"P.

Opracowanie niniejsze dotyczy zagadnie( zwi&zanych z oddzia%ywaniem na 'rodowisko ustale(

wynikaj&cych z projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obr$bie

Barnis%aw gm. Ko%baskowo. Projekt planu obejmuje tereny po%o)one po pó%nocnej stronie autostrady

A6 i tu) przy dawnym przej'ciu granicznym Ko%baskowo – Pomellen (Niemcy). Obszar planu jest ko-

munikacyjnie powi&zany z zewn$trznym uk%adem drogowym poprzez drog$ powiatow& nr 3924Z pro-

wadz&c& z Ko%baskowa w kierunku Smol$cina.

Obszar planu obejmuje tereny o powierzchni 111,5585 ha, z czego bardzo istotne zmiany b$d&

dotyczy%y ok. 80 % obszaru. W stanie nienaruszony pozostanie centralny fragment obszaru planu

okre'lany nazw& „Dolina !ez” oraz enklawy istniej&cej zieleni skupionej wokó% 'ródpolnych oczek wod-

nych i istniej&cy las po%o)ony w pó%nocno-wschodnim naro)niku obszaru planu.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania, stosownie do uchwa%y Nr XXXVIII/464/2014 Ra-

dy Gminy Ko%baskowo z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie przyst&pienia do sporz&dzenia zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania, zmienionej uchwa%& Nr IX/89/2015 Rady Gminy Ko%baskowo z dnia

29 czerwca 2015 r., przygotowany zosta% w Firmie Architektonicznej – Andrzej Skrouba, z siedzib& w

Bia%ymstoku.

Zgodnie z postanowieniem ustawy z 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z pó*niejszymi zmianami), sporz&dzenie miejscowych doku-

mentów dotycz&cych zagospodarowania przestrzennego wymaga opracowania prognozy oddzia%ywania

na 'rodowisko ustale( tego planu (art. 17, pkt 4).

Obowi&zek sporz&dzenia prognozy oddzia%ywania na 'rodowisko nak%ada tak)e na organ przy-

gotowuj&cy projekt zagospodarowania art. 51 i art. 52 ustawy z 3 pa*dziernika 2008 r. - o udost#p-

nianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spo"ecze%stwa w ochronie $rodowiska oraz o

ocenach oddzia"ywania na $rodowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z pó*niejszymi zmianami). Ustawa ta

podaje ogólny zakres zagadnie(, jaki powinna omawia, prognoza oddzia%ywania na 'rodowisko ustale(

zawartych w planie zagospodarowania.

Obszar obj$ty planem pozostaje w zgodzie z ustaleniami studium uwarunkowa( i kierunków za-

gospodarowania gminy Ko%baskowo zatwierdzonym uchwa%& Nr XXXIII/434/06 Rady Gminy Ko%basko-

wo z dnia 12 czerwca 2006 r. i zmienionym uchwa%& Nr XXXVI/446/2014 Rady Gminy Ko%baskowo z

dnia 18 kwietnia 2014 r.

Dla potrzeb wcze'niejszych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obr$bie

Barnis%aw gm. Ko%baskowo, w roku 2003 i w roku 2008 zosta%y wykonane opracowania ekofizjogra-

ficzne, a tak)e prognozy oddzia"ywania na $rodowisko ustale( tych planów. Opracowania zosta%y spo-

rz&dzone przez Pracowni$ Badawczo-Projektow& Ochrony "rodowiska z siedzib& w Szczecinie, a auto-

rem tych opracowa( by% mgr in). Nikodem Marcinkowski.

2. DANE OGÓLNE I ZAKRES OPRACOWANIA.

2.1. Zakres i cel opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje obszar w obr$bie Barnis%aw po%o)ony po pó%nocnej stronie au-

tostrady A6 i jest oddalony od skraju miejscowo'ci Ko%baskowo (siedziby gminy) na odleg%o', ok. 0,5

km. Map$ po%o)enia obszaru planu w skali 1:25000 przedstawia rys. nr 1. Mapa ta pokazuje, oprócz

zarysu terenu obj$tego opracowaniem, charakter otoczenia.

Obszar, dla którego sporz&dzony zosta% projekt miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego, jest wielobokiem zbli)onym od po%udnia do autostrady i przylegaj&cym od zachodu do
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granicy pa(stwa, a od wschodu do terenów kolejowych. Pó%nocn& granice tworzy linia %amana w wi$k-

szo'ci pokrywaj&ca si$ z granicami dzia%ek nr 227/3 i 227/16. Obejmuje on powierzchni$ 111,5585

ha gruntów o ró)nym charakterze.

Ukszta%towanie powierzchni obszaru planu jest mocno zró)nicowane, szczególnie w cz$'ci pó%-

nocnej. W cz$'ci pó%nocnej i pó%nocno-wschodniej obszaru planu rz$dne wynosz& od 50 m – 70 m

n.p.m. W cz$'ci 'rodkowej i po%udniowej, w tym w tzw. „Dolinie !ez”, rz$dne s& znacznie ni)sze i wy-

nosz& 33 m – 45 m n.p.m.

Prognoza niniejsza omawia miejscowe warunki 'rodowiskowe i przyrodnicze uwzgl$dniaj&c dane

wynikaj&ce z opracowa( wymienionych wy)ej, a tak)e informacje miejscowe zawarte w opracowaniu

ekofizjograficznym wykonanym dla tego zadania w Firmie Architektonicznej – Andrzej Skrouba w

sierpniu 2014 r. W opracowaniu niniejszym rozpatrywane jest powi&zanie tych elementów z ustale-

niami zawartymi w projekcie planu zagospodarowania tego obszaru.

Omawiany obszar obejmuje tereny w zasadzie wolne od zabudowy. Jedynie w rejonie po%udnio-

wym istnieje niewyko(czony budynek i inne elementy przestrzenne jako pozosta%o'ci po rozpocz$tym

przedsi$wzi$ciu inwestycyjnym polegaj&cym na planowanym wcze'niej urz&dzeniu pola golfowego.

Wi$kszo', terenów jest u)ytkowana rolniczo. Wyst$puj& tak)e enklawy nieu)ytków ze 'ródpolnymi

oczkami wodnymi wraz z towarzysz&cym im zadrzewieniem i zakrzewieniem. Map$ uwarunkowa( te-

renowych w skali 1:5000 przedstawia rys. nr 3.

Zmiany przewidziane w projekcie planu ustalaj& nowe kierunki zagospodarowania terenów ró)-

ni&ce si$ zasadniczo od aktualnego stanu terenu i sposobu jego u)ytkowania. Dane dotycz&ce po-

szczególnych terenów funkcjonalnych i ich zakres obszarowy, dla lepszej czytelno'ci pokazane zosta%y

na odr$bnej mapie sytuacyjnej 1 : 5000 (rys. nr 5). Na mapie tej, oprócz granic poszczególnych wy-

dziele(, podano oznaczenia graficzne dotycz&ce aktualnego stanu poszczególnych terenów.

Projekt planu przewiduje wprowadzenie na ca%y teren funkcji komercyjnej powi&zanej z lokal-

nym uk%adem komunikacyjnym. Takie rozwi&zanie wymaga, b$dzie stworzenia niezb$dnej infrastruk-

tury technicznej.

Wprowadzane oznaczenia zmian w kierunkach zagospodarowania przestrzennego ustalaj& funk-

cje i wymagania dla poszczególnych terenów, przy czym znaczna cz$', obszaru planu zostanie prze-

znaczona pod zabudow$ i zagospodarowanie na potrzeby us%ug i magazynów, w tym tak)e na potrze-

by obs%ugi komunikacji. Takie zmiany w kierunkach zagospodarowania wynikaj& przede wszystkim z

ustale( zawartych w aktualnym studium uwarunkowa( i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy Ko%baskowo.

Nieruchomo'ci po%o)one w granicach obszaru planu nale)& g%ównie do gminy Ko%baskowo (ok.

77 %). W po%udniowo-zachodnim i pó%nocno-wschodnim rejonie planu wyst$puj& nieruchomo'ci nale-

)&ce do skarbu pa(stwa i zarz&dzane przez Agencj$ Nieruchomo'ci Rolnych (ok. 21 %) oraz wyst$-

puje jedna nieruchomo', nale)&ca do osoby fizycznej.

Niemal wszystkie dzia%ki w obszarze planu posiadaj& kwalifikacj$ roln&, g%ównie klasy RIV i RV

(ok. 70 %). Inne grunty rolne, to grunty klasy RIIIa i RIIIb stanowi&ce %&cznie ok. 6 % obszaru planu

oraz grunty klasy RVI (ok. 7 %). Nieu)ytki zajmuj& ca 10 % obszaru planu, a grunty zalesione lub

zadrzewione, to 2 % obszaru planu. Na cz$'ci terenów le'nych nie wyst$puje jakiekolwiek zadrzewie-

nie.

Opracowanie niniejsze ma na celu scharakteryzowanie miejscowych warunków 'rodowiska i po-

wi&za( z terenami przyleg%ymi, omówienie ogranicze( oraz okre'lenie skutków dla 'rodowiska, jakie

wi&za, si$ b$d& ze zmian& sposobu wykorzystania terenu.
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Oprócz zagadnie( dotycz&cych samego terenu, brane s& równie) pod uwag$ przewidywane

skutki ustale( planu dla terenów przyleg%ych, w tym relacje w stosunku do obszarów obj$tych ochro-

n&.

2.2. Podstawy opracowania i powi#zanie z dokumentami istniej#cymi.

1) Studium uwarunkowa( i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ko%baskowo ze

zmian& z kwietnia 2014 r.

2) Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obr$bie Barnis%aw

- gmina Ko%baskowo, opracowanie Firma Architektoniczna – Andrzej Skrouba, Bia%ystok,

grudzie( 2014 r.

3) Opracowanie ekofizjograficzne dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w

rejonie terenów w obr$bie Barnis%aw - gmina Ko%baskowo, oprac. Nikodem Marcinkowski z

zespo%em, sierpie( 2014 r.

4) Decyzja Ministra Rolnictwa i Gospodarki -ywno'ciowej z dnia 17 lipca 1991 r. (znak

GZU.og.0602/Z-81593/91) w sprawie zgody na zmian$ przeznaczenia gruntów rolnych RIII i

RIV.

5) Decyzja Wojewody Szczeci(skiego z dnia 24 lipca 1991 r. (znak GNG.n-5,6014-1-48/91) w

sprawie zgody na zmian$ przeznaczenia gruntów rolnych RV i RVI.

6) Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 lutego 2004 r. (znak SR-R-6-7711-

71/2003) w sprawie zgody na zmian$ przeznaczenia gruntów rolnych RIV.

7) Decyzja Marsza%ka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 pa*dziernika 2008 r.

(znak WRiO"-IV-EN-6140-30/08) w sprawie zgody na zmian$ przeznaczenia gruntów le-

'nych.

8) Dokumentacje hydrogeologiczne uj$, wód podziemnych w Ko%baskowie (uj$cie dla wodoci&-

gu grupowego) i Barnis%awiu (stanica Stra)y Granicznej) i innych danych geologicznych i

hydrogeologicznych z Banku HYDRO.

9) Dane o obszarach chronionych z portalu http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/.

10) Mapa geologiczna w skali 1:50000, ark. Szczecin oprac. Pa(stwowy Instytut Geologiczny,

oddzia% Zachodniopomorski w Szczecinie.

11) Mapa geologiczna (niemiecka z 1925 r ) w skali 1:25000, ark. Ko%baskowo.

12) Dane dotycz&ce melioracji rolnych gruntów Barnis%aw i Ko%baskowo uzyskane z Zachodnio-

pomorskiego Zarz&du Melioracji i Urz&dze( Wodnych, oddzia% terenowy w Szczecinie.

13) Przegl&d terenowy z sierpnia 2014 r.

Akty prawne zwi&zane z tematem:

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z

2015 r. poz. 199 z pó*niejszymi zmianami);

- ustawa z dnia 3 pa*dziernika 2008 r. o udost#pnianiu informacji o $rodowisku i jego ochro-

nie, udziale spo"ecze%stwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzia"ywania na $rodowi-

sko (Dz.U. poz. 1235 z pó*niejszymi zmianami);

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z pó*niej-

szymi zmianami);

- ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le$nych (Dz.U. Nr 16, poz. 78 z

pó*niejszymi zmianami);

-  rozporz&dzenie Ministra "rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomów ha"asów w $rodowisku  (Dz.U. Nr 120, poz. 826 i zmiana z dnia 1 pa*dziernika
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2012, poz. 1109);

- rozporz&dzenia Ministra "rodowiska z dnia 7 pa*dziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatun-

kowej zwierz&t (Dz.U. z 2014 r. poz. 1348) i z dnia 16 pa*dziernika 2014 r. w sprawie

ochrony gatunkowej ro$lin (Dz.U. z 2014, poz. 1409);

-  pismo Pa(stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach z 7 lipca 2014 r.

(PS.NZ-4001-11/14) w sprawie zakresu prognozy oddzia%ywania na 'rodowisko ustale( pla-

nu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów w obr$bie Barnis%aw - gmina

Ko%baskowo;

-  pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony "rodowiska w Szczecinie 22 lipca 2014 r. (WOPN-

OS.411.111.2014.PN) w sprawie zakresu prognozy oddzia%ywania na 'rodowisko ustale(

planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów w obr$bie Barnis%aw - gmina

Ko%baskowo.

-  pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony "rodowiska w Szczecinie 31 lipca 2014 r. (WOPN-

OS.610.215.2014.PN) jako wniosek do projektu planu miejscowego zagospodarowania prze-

strzennego terenów w obr$bie Barnis%aw - gmina Ko%baskowo.

2.3. G$ówne elementy planu i ich oznaczenia.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podaje uk%ad terenów funkcjonal-

nych i ich przeznaczenie. Wydziela te tereny i odpowiednio je oznacza, a tak)e wydziela na potrzeby

infrastruktury komunikacyjnej lub technicznej (gospodarki 'ciekowej i energetyki).

W planie zagospodarowania dla poszczególnych terenów funkcjonalnych stosowane s& nast$pu-

j&ce oznaczenia:

U/P - tereny przeznaczone pod zabudow$ us%ugow&, magazynow& i sk%ady,

U - tereny przeznaczone pod zabudow$ us%ugow&,

KS - teren przeznaczony pod obs%ug$ komunikacji,

ZE - tereny przeznaczone ziele( chronion&,

ZI - tereny przeznaczone ziele( izolacyjn&,

ZL - teren istniej&cego lasu,

WS - teren istniej&cych wód 'ródl&dowych,

K - tereny infrastruktury technicznej kanalizacji (przepompownie, zbiorniki retencyjne),

E - tereny infrastruktury technicznej energetyki (stacje transformatorowe),

KDL - droga publiczna klasy lokalnej,

KDD - drogi publiczne klasy dojazdowej,

KDg - pas drogi granicznej,

KP - ci&g pieszo-rowerowy.

Bli)sze informacje o ka)dym z terenów i o jego charakterze podane s& w innych punktach opra-

cowania, a zasi$g przestrzenny na mapie opracowanej na podstawie rysunku projektu planu (rys. nr

5).

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU.

Rozpatrywany teren znajduje si$ w obr$bie ewidencyjnym Barnis%aw, ca 1,5 – 2,5 km na po%u-

dnie od tej miejscowo'ci. Od strony po%udniowej teren ograniczony jest pasem terenu nie obj$tym

planem i przylegaj&cym do autostrady A.6 (od przej'cia granicznego w kierunku wschodnim); od stro-

ny zachodniej granic& pa(stwa; od strony wschodniej lini& kolejow& oraz drog& z Ko%baskowa do

Smol$cina. Cz$', pó%nocna wyznaczaj& granice dzia%ek gruntowych.
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Ogólne po%o)enie terenu obj$tego opracowaniem pokazano na mapie ogólnej w skali 1 : 25000

(rys. nr 1). Jest to fragment obszaru morenowego o zró)nicowanym ukszta%towaniu powierzchni,

szczególnie w cz$'ci 'rodkowej i po%udniowej. W cz$'ci pó%nocno–wschodniej rz$dne wynosz& od 50 m

do 70 m npm. W cz$'ci 'rodkowej i po%udniowej, tzw „Dolina !ez”, rz$dne s& ni)sze i wynosz& 33 m

do 45 m npm. Na styku obszarów pó%nocnego i po%udniowego wyst$puj& znaczne lokalne ró)nice wy-

soko'ci (rz$du 15 – 20 m) i spadki dochodz&ce miejscami do 25 – 30 %.

„Dolina !ez” jest geomorfologiczn& form& postglacjaln& o przebiegu z pó%nocnego – zachodu na

po%udniowy – wschód. Wyst$puje tu szereg przeg%$bie(, podmok%ych i miejscami wype%nionych wod&.

Waloryzacja przyrodnicza gminy Ko%baskowo zalicza ten teren do warto'ciowych pod wzgl$dem przy-

rodniczym, szczególnie dla migracji i bytowania niektórych gatunków zwierz&t. St&d te) wyst$puj&ce

tu oczka wodne i tereny podmok%e nie mog& zosta, ca%kowicie zlikwidowane, co najwy)ej korygowane

w obrysie.

„Dolin& !ez” przebiega podstawowy dla tego terenu ci&g hydrologiczny odwadniaj&cy te obszary.

Jest to rów g%ówny otwarty, odprowadzaj&cy wody ruroci&giem pod autostrad& w kierunku Ko%baskowa

i dalej w kierunku wschodnim.

Na obszarach wysoczyznowych wyst$puje szereg lokalnych zag%$bie(, tzw. „oczek” o ró)nej

wielko'ci daj&cych dodatkowe urozmaicenie krajobrazowe.

Tereny przyleg%e. W kierunku pó%nocnym rozci&gaj& si$ faliste obszary morenowe a) po miej-

scowo'ci Barnis%aw, Warnik i Karwowo, wyniesiony wysoko, z rz$dnymi do 78 m n.p.m., a po zachod-

niej stronie Barnis%awia do 82,2 m npm. Tereny te zaj$te s& przez u)ytki rolne. Brak tu terenów le-

'nych, a k$py drzew znajduj& si$ tylko wokó% zag%$bie( 'ródpolnych.

Tereny o podobnym charakterze rozci&gaj& si$ równie) po zachodniej stronie granicy pa(stwa.

Tereny od granicy do miejscowo'ci Pomellen oraz Ladenthin to g%ównie u)ytki rolne, troch$ nieu)yt-

ków, a tak)e zag%$bienia 'ródpolne. Rze*ba terenów urozmaicona. W samej miejscowo'ci Pomellen

mo)na wyró)ni, park wiejski z ciekawym drzewostanem, ko'ció% wiejski (cz$'ciowo drewniany), stawy

z wod& i ro'linno'ci& szuwarow&, wyrobiska (eksploatowane )wirownie). Natomiast dalej po%o)ona

miejscowo', Ladenthin, to lu*na zabudowa z ko'cio%em wiejskim w z%ym stanie technicznym.

Transgraniczne po%o)enie obszaru planu ilustruje rys. nr 2, gdzie dodatkowo wskazano miejsca

w Niemczech wa)ne z ekologicznego punktu widzenia, takie jak zag%$bienia 'ródpolne (oczka), lasy,

wyrobiska i tereny podmok%e.

Obszary po wschodniej stronie terenu obj$tego planem nale)& do miejscowo'ci Smol$cin i maj&

równie) urozmaicon& konfiguracj$, szczególnie wzd%u) drogi i linii kolejowej.

Od strony po%udniowej rozpatrywanego terenu przebiega autostrada A6 i tereny us%ug komuni-

kacyjnych (stacje paliw, parkingi, gastronomia). Na tych terenach zró)nicowanie powierzchni nie jest

znaczne, ale i tu lokalne ró)nice wysoko'ci dochodz& do 10 – 15 m.

Zagospodarowanie dotychczasowe i uzbrojenie techniczne. Wi$kszo', terenu by%a i jest u)ytko-

wana rolniczo. Bez wykorzystania pozostaj& tereny w „Dolinie !ez” oraz przylegaj&ce bezpo'rednio do

autostrady, w tym zarówno nieu)ytki jak i grunty rolne. Grunty te ze wzgl$du na brak piel$gnacji i w

wyniku sukcesji naturalnej, poro'ni$te s& ro'linno'ci& zieln& i bylinami, a przy drogach rozro'ni$tymi

krzewami.

Nieu)ytki przy drodze polnej w obr$bie dzia%ki nr 227/3 s& pozosta%o'ciami po dawnej zabudo-

wie typu zagrodowego. Znajduj& si$ tu resztki budowli, ogrodze( oraz sady owocowe.

Ca%y omawiany teren, wraz z s&siednimi kompleksami gruntów, posiada% przed 1945 r. system

melioracyjny obejmuj&cy g%ówne ci&gi zbieraczy, rowy otwarte i sie, drenarska. System ten funkcjo-



8

nowa% do po%owy lat 80, kiedy zosta% przebudowany w ramach kompleksowej melioracji tych terenów

wraz z wykonaniem uk%adu s&czków melioracji szczegó%owej. Uk%ad ten pozostaje aktualny, jednak w

wielu miejscach jest zaniedbany. Dotyczy to mi$dzy innymi niektórych zbieraczy i g%ównych rowów

otwartych nadmiernie zaro'ni$tych i zamulonych.

Oprócz urz&dze( melioracyjnych tereny te nie posiadaj& innego uzbrojenia technicznego. Drogi

wewn$trzne s& wy%&cznie gruntowe i wykorzystywane okazjonalnie tylko dla potrzeb miejscowych.

Zachodnia granica omawianego terenu przylega do granicy pa(stwa i wzd%u) tej granicy prze-

biega pas drogi granicznej. Sposób zagospodarowania tego pasa drogi granicznej oraz urz&dzenia

techniczne z nim zwi&zane pozostan& w stanie istniej&cym i nie wchodz& w zakres rozstrzygni$, tego

opracowania.

4. !RODOWISKO W OBSZARZE OBJ"TYM OPRACOWANIEM.

4.1. Stan %rodowiska w obszarze.

Znaczna cz$', terenu to grunty orne u)ytkowane rolniczo. Na prawie ca%ej powierzchni omawia-

nego terenu dominuj& gleby brunatne wy%ugowane. Tereny u)ytkowane rolniczo maj& grunty o gle-

bach klas od RIII do RV, a w niewielkich fragmentach tak)e klasy RVI. Takie zró)nicowanie ma zwi&-

zek po pierwsze z falistym ukszta%towaniem terenu, a po drugie z wyst$puj&cymi tu utworami geolo-

gicznymi.

Pod wzgl$dem fizjograficznym jest to teren bardzo zró)nicowany. Oprócz pól uprawnych wyst$-

puje tu szereg oczek 'ródpolnych, jak te) zadrzewie( przydro)nych i 'ródpolnych oraz fragmenty lasu.

Typy zbiorowisk przyrodniczych i ich charakterystyka podane zosta%y szczegó%owo w opracowa-

niu ekofizjograficznym. Ogólnie mo)na przyj&,, )e wyst$puj& tu:

• zbiorowiska szuwarowe – w oczkach z wod& sta%& lub okresow&, cz$'ciowo zarastaj&ce, wy-

st$puj&ce g%ównie w „Dolinie !ez”, ale tak)e w pó%nocnej cz$'ci terenu; wi$kszo', oczek po-

siada w obrze)u drzewa, przede wszystkim wierzby szare, purpurowe i bia%e oraz topole;

zag%$bienia w pó%nocnej cz$'ci terenu charakteryzuj& si$ dobrze rozwini$tym zespo%em

trzciny pospolitej,

•  zbiorowiska zaro'lowe przydro)ne i przywodne – dominuj&ce s& zadrzewienia przydro)ne

wyst$puj&ce w formie rz$dowej; przy drodze biegn&cej wzd%u) „Doliny !ez” dominuj&cym

gatunkiem jest g%óg jednoszyjkowy w formie krzewiastej; wyst$puj& tak)e zaro'la 'liwy tar-

niny, a tak)e pojedyncze egzemplarze dzikiej ró)y, bzu czarnego i jarz$biny; ponadto s& tu

pojedyncze egzemplarze brzozy i wi&zu; przy drodze wiod&cej od wiaduktu nad autostrad&

ro'nie w formie rz$dowej kilkana'cie egzemplarzy d$bu szypu%kowego oraz kilka egzempla-

rzy lipy drobnolistnej i klon polny; przy pozosta%ych drogach wyst$puj& lipy drobnolistne,

wierzby bia%e, lipy szerokolistne, a tak)e zaro'la g%ogu jednoszyjkowego, dzikiej ró)y oraz

topoli czarnej; rz$dowe zadrzewienia wyst$puj& tak)e wzd%u) rowu g%ównego; reprezento-

wane s& tu d$by szypu%kowe, topole osiki i krzewy g%ogu, dzikiej ró)y i bzu,

•  zbiorowiska ro'linno'ci zielnej – wyst$puj& na powierzchniach zaniedbanych i pozostawio-

nych od%ogiem, najwi$ksze powierzchnie tego rodzaju wyst$puj& w pasie gruntów przy au-

tostradzie oraz w „Dolinie !ez”; synantropijne zbiorowiska ro'linno'ci zielnej przedstawiaj&

znikom& warto', biocenotyczn& i nie maj& decyduj&cego wp%ywu na warunki przyrodnicze

terenu,

•  zbiorowiska le'ne – zespó% le'ny we wschodniej cz$'ci obszaru wskazuje na pochodzenie

antropogeniczne (dawne wyrobiska poeksploatacyjne); jednak ze wzgl$du na ró)norodno',

gatunków jest to warto'ciowy zespó% ro'linny, przewa)aj& wi&zy, lipy szerokolistne i klony, a
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w'ród krzewów g%óg jednoszyjkowy i bez czarny, wyst$puje tak)e robinia akacjowa, klon

zwyczajny, jesion wynios%y i wi&z.

Lokalne ekosystemy, jak pokazano wy)ej (szczegó%y w opracowaniu ekofizjograficznym) s&

zró)nicowane i tworz& sprzyjaj&ce warunki dla bytowania i przemieszczania si$ zwierz&t. Wyst$puj& tu

grunty orne, oczka wodne, szuwary, zadrzewienia i zakrzaczenia, zbiorowiska ro'linno'ci synantropij-

nej oraz siedlisko le'ne.

Wed%ug przeprowadzonego rozpoznania na terenach tych oraz w ich otoczeniu ma swoje sta%e

miejsce bytowania szereg gatunków ssaków, ptaków, owadów i p%azów. Bytuj& tu: sarna, zaj&c sza-

rak, ba)ant, sikorka bogatka. Gatunki te obserwowane s& w 'rodkowej i pó%nocnej cz$'ci terenu, naj-

wi$cej na styku „Doliny !ez” i pó%nocnych obszarów rolniczych, natomiast prawie zupe%nie nie obser-

wuje si$ takich zwierz&t jak zaj&ce i sarny w pasie szeroko'ci 200 – 300 m wzd%u) autostrady.

"rodowiska tworzone przez synantropijn& ro'linno', zieln&, w zwartych zespo%ach daj& do', do-

bre warunki bytowania dla ma%ych ssaków i p%azów.

4.2. Tereny przyleg$e i korytarze ekologiczne.

Zachodnia granica planu przylega do terenów po%o)onych za granic& pa(stwa (w Niemczech).

Pó%nocna granica obszaru planu przylega do otwartych terenów rolniczych, gdzie nie wyst$puj& jakie-

kolwiek bariery ekologiczne. Po stronie wschodniej obszar planu jest ograniczony nasypem kolejowym,

a po stronie po%udniowej - ukszta%towanym pasem drogowym autostrady A6.

Korytarze ekologiczne na tym obszarze s& cz$'ciowo ograniczone barierami naturalnymi i

sztucznymi. Migracje w kierunku wschodnim zamyka nasyp kolejowy, a w kierunku po%udniowym

ukszta%towany pas drogowy autostrady A6. W kierunku pó%nocnym i zachodnim istnieje pe%na mo)li-

wo', przemieszcze( zwierz&t na tereny przyleg%e, a tak)e w obr$bie obszaru planu istnieje wzgl$dna

swoboda migracji wielokierunkowej.

 Rozpatrywane zmiany kierunków zagospodarowania nie b$d& mia%y wp%ywu na uk%ad terenów

przyleg%ych. Natomiast w obr$bie obszaru planu mo)liwo', przemieszczania si$ zwierz&t b$dzie ogra-

niczona. Niemniej jednak, przy zachowaniu cech korytarza ekologicznego na wybranych fragmentach

obszaru planu, np. w „Dolinie !ez” i w pó%nocno-zachodnim rejonie, nadal pozostanie mo)liwo', ich

migracji z obszaru planu w kierunku pó%nocnym.

5. PRZEWIDYWANE ODDZIA&YWANIA USTALE' PLANU NA !RODOWISKO.

5.1. Powierzchnia ziemi i gleby.

Nowe tereny inwestycyjne (zabudowa us%ugowa, magazynowa, sk%ady i inne) lokowane b$d& na

gruntach posiadaj&cych dot&d kwalifikacj$ roln&. W przewadze s& to grunty klas 'rednich i niskich

(RIV, RV i RVI). Dotyczy to area%u co najmniej 86 ha. Grunty rolne klas wysokich (RIII) zajmuj& po-

wierzchni$ ok. 7 ha. Przeznaczenie i wykorzystanie tych gruntów zmienione zostanie w sposób trwa%y.

Stosowne decyzje administracyjne zezwalaj&ce na wy%&czenie tych gruntów z u)ytkowania rolniczego

zosta%y uzyskane we wcze'niejszych procedurach planistycznych, a ich kopie tych dokumentów b$d&

zamieszczone w dokumentacji planistycznej.

W granicach planu wyst$puj& tak)e grunty le'ne. Cz$', z tych gruntów, mimo )e jest pozbawio-

na jakiegokolwiek zadrzewienia, w ewidencji gruntów nadal jest uj$ta jako grunty le'ne. We wcze-

'niejszej procedurze planistycznej uzyskano zgod$ na przeznaczenie tych gruntów na cele niele'ne i

tylko te grunty b$d& przeznaczone na cele inwestycyjne. Natomiast istniej&ca faktycznie w obszarze

planu enklawa lasu pozostanie nienaruszona.

Plan zasadniczo nie przewiduje na tym obszarze pozostawienia gruntów w u)ytkowaniu rolnym.



10

Mo)na zak%ada,, )e warstwa glebowa pozostanie w miar$ nienaruszona tylko na terenach przewidzia-

nych pod ziele( chronion& („Dolin$ !ez”) oraz w pasie terenu nie obj$tym planem wzd%u) autostrady

A6 oraz we fragmentach wskazywanych w projekcie planu jako tereny o cechach korytarza ekologicz-

nego lub na fragmentach trawiastych pozostawianych w co najmniej 20 procentach jako powierzchnie

biologicznie czynne. Straty w 'rodowisku z tytu%u utraty gleb b$d& znaczne.

Na terenach kwalifikowanych jako budowlane warstwa glebowa b$dzie stopniowo zdejmowana.

Zgodnie z zasadami post$powania w takich pracach, zdejmowana warstwa glebowa powinna by, od%o-

)ona i wykorzystana na miejscu dla formowania nowych powierzchni biologicznie czynnych lub prze-

wieziona na inne miejsca, gdzie potrzeby takie istniej& (np. dla celów rekultywacyjnych).

Ukszta%towanie powierzchni. Tereny rozpatrywane, a przeznaczone pod zabudow$ lub pod infra-

struktur$ komunikacyjn&, posiadaj& konfiguracj$ mocno urozmaicon&, w tym w licznych przypadkach

o spadkach do 25 – 30 %. Dlatego przystosowanie tych terenów do nowego wykorzystania b$dzie

wymaga, znaczniejszych ziemnych robót niwelacyjnych.

Uzbrojenie terenu. W stanie obecnym tereny te nie posiadaj& uzbrojenia technicznego. Nowe

zagospodarowanie b$dzie wymaga, budowy od podstaw sieci wodoci&gowych, gazowych i energetycz-

nych, a przede wszystkim stworzenia jednolitego systemu kanalizacji sanitarnej.

Odr$bnych rozwi&za( wymaga, b$dzie odprowadzanie wód opadowych, dla gromadzenia któ-

rych przewidziane s& mi$dzy innymi zbiorniki retencyjne. W przypadku intensywnych opadów, nad-

miar wód zebranych w zbiornikach retencyjnych ma by, odprowadzony do kana%u melioracyjnego

przebiegaj&cego przez obszar planu. Sieci kanalizacyjne prowadzone b$d& w drogach.

Ze wzgl$du na konieczno', powi&zania, zw%aszcza sieci kanalizacji 'ciekowej, z usytuowanym

poza obszarem planu systemem odprowadzania 'cieków (po po%udniowej stronie autostrady), plan

przewiduje rozwi&zania sieci kanalizacyjnej w oparciu o przepompownie.

W zakresie zaopatrzenia w energi$ elektryczn& konieczna b$dzie budowa nowych stacji trans-

formatorowych dla obj$cia terenów inwestycyjnych.

Sieci wodoci&gowe, gazowe i kanalizacyjne b$d& wymaga, wykopów ci&g%ych o g%$boko'ci 1,5 -

2,0 m i lokalnie do 2,5 m w odniesieniu do kanalizacji. Trzeba przyj&,, )e roboty te b$d& w niektórych

fragmentach wymaga, odwodnie( wykopów, a wi$c ich prowadzenie mo)e powodowa, czasowe wp%y-

wy na stan wód gruntowych.

5.2. Wody powierzchniowe.

Rozpatrywany obszar nie posiada wi$kszych cieków wodnych wód powierzchniowych. Obszar

ten nale)y do bezpo'redniej zlewni rzeki Odry. Wody z „Doliny !ez” i terenów przyleg%ych odprowa-

dzane s& rowem otwartym do przepustu pod autostrad& i dalej w kierunku Ko%baskowa, jak pokazano

na mapie nr 2. Dalsze odprowadzenie tych wód biegnie, cz$'ciowo rowem otwartym cz$'ciowo kana-

%em krytym, w kierunku wschodnim i ko%o miejscowo'ci Moczy%y uchodzi do Odry.

W „Dolinie !ez” wyst$puj& ma%e zbiorniki wodne po%&czone z rowem. Podobnie wszystkie „oczka”

na terenach wysoczyznowych maj& po%&czenie z odp%ywami g%ównymi.

Zmiana sposobu wykorzystania terenu b$dzie wymaga%a likwidacji co najmniej cz$'ci istniej&-

cych uk%adów melioracyjnych, przede wszystkim w obszarach dekretowanych pod zabudow$ us%ugo-

w&. W zwi&zku z tym sposób odwadniania terenu musi by, ka)dorazowo analizowany, aby wycinkowe

likwidacje ci&gów drena)owych nie prowadzi%y do lokalnego podtapiania terenu i obiektów.

W obr$bie terenów wolnych od zabudowy systemy drena)owe mog& pozosta,, poniewa) nie b$-

d& one kolidowa%y z nowym zagospodarowaniem, a nawet b$d& one po)&dane jako czynnik stabilizuj&-

cy warunki wodne w pod%o)u.
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Rów g%ówny odprowadzaj&cy wody z tego terenu musi pozosta,. Powinien on by, starannie kon-

serwowany, a jego przebieg mo)e by, korygowany. Przewiduje si$, )e przez rów konieczne b$d& do-

datkowe k%adki lub przepusty umo)liwiaj&ce swobod$ przemieszcze(.

Zbiorniki wodne w dolinie mog& by, powi$kszone i pog%$bione bez szkody dla 'rodowiska.

Sprzyja temu naturalne ukszta%towanie terenu. Nowe zagospodarowanie, bez ingerencji w miejscowe

uk%ady hydrologiczne, wymaga, b$dzie jednak tworzenia jednolitego systemu gospodarki wodno –

'ciekowej, przede wszystkim dla terenów przewidzianych dla lokalizacji us%ug.

5.3. Pod$o(e terenu i jego aspekty budowlane.

Bli)ej charakter geologiczny terenu przedstawiono w opracowaniu ekofizjograficznym oraz na

za%&czonych tam mapach. Z analizowanych materia%ów i bada( wynika, )e w obszarze obj$tym opra-

cowaniem charakter pod%o)a nie jest jednorodny. Ogólnie przewa)aj& grunty mineralne, przede

wszystkim gliniaste. Grunty s%abe typu organicznego wyst$puj& tylko w dolinie i w zag%$bieniach 'ród-

polnych.

Rejon pó%nocny zbudowany jest g%ównie z osadów morenowych z przewag& glin i glin piaszczy-

stych. W strefie powierzchniowej jest wi$ksze zró)nicowanie i wyst$puj& tu równie) warstwy piasków

o nieregularnym uk%adzie. W skrajnie pó%nocnej cz$'ci mog& pojawia, si$ tak)e wychodnie i%ów oligo-

ce(skich (trzeciorz$d).

Rejon po%udniowy jest bardziej zró)nicowany geologicznie, a warstwy powierzchniowe to w

znacznej mierze osady typu zastoiskowego, a wi$c gliny pylaste, mu%ki i piaski. W miejscach najni)-

szych wyst$puj& holoce(skie osady bagienne, w tym torfy i namu%y organiczne. Mi&)szo', tych grun-

tów nie jest du)a i zwykle nie przekracza 1,5 m.

Charakter geotechniczny pod%o)a. Pod%o)e gruntowe w obr$bie rozpatrywanego terenu tworzy w

wi$kszo'ci dobre warunki budowlane. Dobre warunki wyst$puj& zarówno na terenach o pod%o)u glinia-

stym jak i na terenach piaszczystych.

W przypadku terenów o pod%o)u gliniastym, szczególnie w ni)szych partiach terenu, nale)y si$

liczy, z okresowym wyst$powaniem p%ytkich s&cze( wód (g%ównie wiosn&), co ma niekorzystny wp%yw

na cechy gruntów i warunki posadawiania obiektów budowlanych.

Niekorzystne warunki gruntowo – wodne wyst$puj& w nieckach z gruntami organicznymi w

pod%o)u. S& to grunty s%abe, nie nadaj&ce si$ do bezpo'redniego fundamentowania. Przy lokowaniu

obiektów budowlanych w takich miejscach konieczne b$d& zabiegi wzmacniaj&ce pod%o)e.

Jak powiedziano wy)ej, tereny te maj& urozmaicon& konfiguracj$, a w cz$'ci 'rodkowej i

wschodniej wyst$puj& du)e spadki. Ten aspekt w przypadku walorów krajobrazowych mo)e by, nawet

zalet&, natomiast dla zabudowy mo)e stanowi, utrudnienie. Nale)y mie, na uwadze, )e tereny o du-

)ych spadkach s& zagro)one erozj&, a powierzchnie takie nie powinny pozostawa, odkryte (bez po-

krywy ro'linnej). Przy zabudowie na pochy%o'ciach nale)y stosowa, zabezpieczenia (bariery) sztuczne

typu murków, narzutów kamiennych, palisad drewnianych lub te) nasadze( specjalnie dobranych ze-

stawów krzewów.

Ze wzgl$du na zró)nicowane warunki gruntowe i wodne w pod%o)u niezb$dne jest dla potrzeb

nowego zagospodarowania przeprowadzenie odpowiedniego zakresu bada( geotechnicznych.

5.4. Wody podziemne i ich ochrona.

Warunki hydrogeologiczne dla ujmowania wód podziemnych z pierwszego poziomu wodono'ne-

go nie s& tu szczególnie korzystne. P%ytka warstwa wodono'na wyst$puj&ca miejscami na g%$boko'ci 5

- 7 m jest ma%ej mi&)szo'ci, a jej zasobno', jest niewielka (patrz opracowanie ekofizjograficzne). Z

tego poziomu mog& korzysta, tylko uj$cia o charakterze awaryjnym, które przy wyposa)eniu w r$czn&
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pomp$ stojakow& mog& da, wydajno', rz$du 1,5 m3/godz.

Warstwa wodono'na o lepszych parametrach wyst$puje dopiero poni)ej 35 m. Charakteryzuje

si$ ona w miar$ dobrymi parametrami hydrogeologicznymi, a jej zasobno', jest dobra. Pozwala ona

na ujmowanie wód dla potrzeb gospodarczych i zaopatrzenia ludno'ci. Jako', wody z tego poziomu

jest dobra, jednak zawiera podwy)szone ilo'ci )elaza i manganu, co zmusza do jej uzdatniania. Z tego

poziomu wodono'nego korzysta mi$dzy innymi uj$cie wody podziemnej na terenie Ko%baskowa.

Miejscowe struktury wodono'ne omówione wy)ej, cz$'ciowo wchodz& w obr$b G%ównego Zbior-

nika Wód Podziemnych (GZWP nr 122), który obejmuje g%ównie tereny po%o)one bardziej na pó%noc od

rozpatrywanego obszaru.

Nowe zagospodarowanie terenu nie b$dzie stanowi, zagro)enia dla u)ytkowego poziomu wodo-

no'nego, pod warunkiem jednak, )e wprowadzone zostan& prawid%owe rozwi&zania gospodarki 'cie-

kowej.

5.5. Miejscowe warunki %rodowiskowe.

W omawianym obszarze, nie wy%&czaj&c rejonu „Doliny !ez”, warunki 'rodowiskowe s& ma%o

zró)nicowane. Ca%o', pozostaje w stanie naturalnym. Obszar ten charakteryzuje si$ dobrymi mo)liwo-

'ciami kontaktu z terenami przyleg%ymi jedynie w kierunku pó%nocnym. Natomiast w pozosta%ych kie-

runkach mo)liwo'ci kontaktu s& s%abe lub zdecydowanie ograniczone np. przebiegaj&c& od po%udnia

autostrad& A6.

Zagospodarowanie przyj$te w projekcie planu zmieni charakter terenu. Wy%&czy grunty rolne

oraz wymaga, b$dzie cz$'ciowej likwidacji skupisk zieleni powsta%ej na terenach pozostawionych bez

u)ytkowania. Dodatkowo wprowadzi bariery (ogrodzenia) utrudniaj&ce kontakty z terenami s&siedni-

mi. Przyj&, trzeba, )e prawie ca%o', obszaru stanie si$ zamkni$tym i ekologicznie biernym wydziele-

niem zachowuj&cym jedynie niewielkie powierzchnie zielone w obr$bie obszaru, które stanowi, powin-

ny nie mniej jak 20 % poszczególnych dzia%ek inwestycyjnych.

Jedynie tzw. „Dolina !ez” pozostanie w stanie nienaruszonym jak tereny zieleni chronionej. Z

mo)liwo'ci nieograniczonego inwestowania zostan& wy%&czone tak)e fragmenty terenów po%o)one w

pólnocno-wschodnim rejonie obszaru planu, gdzie dopuszczone w projekcie planu ich przekszta%cenia

przestrzenne nie b$d& mog%y skutkowa, utrat& cech korytarza ekologicznego w tym rejonie.

Dla potrzeb odprowadzania i gromadzenia wód opadowych powstan& zbiorniki retencyjne, które

zwa)ywszy na ich usytuowanie w bezpo'rednim s&siedztwie zieleni chronionej lub izolacyjnej, mog& w

przysz%o'ci stanowi, mini ostoje ekologiczne.

Tereny s&siednie nie b$d& podlega, )adnym zmianom w zwi&zku z realizacj& ustale( planu. Po-

zostan& w stanie dotychczasowym.

5.6. Miejscowe warunki przyrodnicze.

Drzewa i krzewy. W stanie nienaruszonym pozostan& skupiska drzew i krzewów w granicach

terenów zieleni chronionej (tzw. „Doliny !ez”), z dominuj&cym tu g%ogiem jednoszyjkowym oraz poje-

dynczymi egzemplarzami brzozy i wi&zu, a w formie krzewiastej wyst$puj&cymi tu zaro'lami 'liwy

tarniny, dzikiej ró)y, bzu czarnego i jarz$biny. Równie) przy drodze wiod&cej od wiaduktu nad auto-

strad&, która to droga w przysz%o'ci zostanie przekszta%cona w ci&g pieszo-rowerowy, b$d& zachowane

rosn&ce tam w formie rz$dowej egzemplarze d$bu szypu%kowego oraz lipy drobnolistnej i klonu polne-

go, a tak)e rz$dowe zadrzewienia wyst$puj&ce wzd%u) rowu g%ównego reprezentowane przez d$by

szypu%kowe, topole osiki, krzewy g%ogu, dzikiej ró)y i bzu.

Na terenach przewidzianych do zainwestowania, grupy drzew i krzewów zostan& usuni$te jako

koliduj&ce z nowym zagospodarowaniem. Pewn& kompensat& ich utraty b$d& wydzielone tereny zieleni
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izolacyjnej lokowane od strony autostrady A6, a tak)e wymagane w projekcie planu szpalery drzew w

pasie drogowym podstawowej drogi lokalnej obs%uguj&cej tereny funkcjonalne w obszarze planu.

Lasy. Zespó% le'ny we wschodniej cz$'ci obszaru, gdzie przewa)aj& wi&zy, lipy szerokolistne i

klony, a w'ród krzewów g%óg jednoszyjkowy i bez czarny oraz wyst$puje tak)e robinia akacjowa, klon

zwyczajny, jesion wynios%y i wi&z - zostanie zachowany w ca%o'ci.

Ro'linno', szuwarowa. W obrze)u wi$kszo'ci oczek wodnych, wyst$puj&ce tam drzewa takie jak

wierzby szare, purpurowe i bia%e oraz topole, a tak)e wyst$puj&ce dobrze rozwini$te zespo%y trzciny

pospolitej zostan& zachowane. B$dzie mia%o to miejsce w ramach planowanych terenów zieleni chro-

nionej („Doliny !ez”) lub tam, gdzie projekt planu zak%ada zachowanie istniej&cych oczek wodnych

wraz z otaczaj&c& je ro'linno'ci&.

Ro'linno', zielna. Wyst$puj&ce najwi$ksze powierzchnie zbiorowiska ro'linno'ci zielnej wyst$-

puj&ce w „Dolinie !ez” b$d& zachowane w ramach ustalonych terenów zieleni chronionej. Pozosta%e

synantropijne zbiorowiska ro'linno'ci zielnej przedstawiaj&ce znikom& warto', biocenotyczn& i nie

maj&ce decyduj&cego wp%ywu na warunki przyrodnicze terenu, a wyst$puj&ce w pasie gruntów przy

autostradzie b$d& w przysz%o'ci przekszta%cone g%ównie na tereny zieleni izolacyjnej. W'ród nowej

zabudowy ma by, zachowany, zgodnie z zapisem planu, udzia% powierzchni biologicznie czynnych.

"wiat zwierz$cy nie zachowa tu istotnych i warto'ciowych warunków bytowania. Odnosi si$ to

g%ównie do u)ytków rolnych planowanych do przekszta%cenia w przysz%o'ci w tereny zainwestowane.

Zwierz$ta zwi&zane ze 'rodowiskiem ziemnym lub ziemno - wodnym utrac& swoje siedliska, z

wyj&tkiem 'rodowisk w „Dolinie !ez” i w rejonie oczek wodnych przewidzianych w planie do zachowa-

nia.

 W korzystnej sytuacji b$dzie awifauna, która maj&c swobod$ przemieszczania si$ b$dzie mog%a

zasiedla, nawet niewielkie zespo%y. Mo)na przyj&,, )e popularne ptaki znajd& tak)e tu swoje nisze.

B$d& to wróble, go%$bie, sroki, kawki, okresowo sikory i gawrony.

Realizacja nowych kierunków zagospodarowania na tych terenach i wprowadzanie zmian b$dzie

powolne, roz%o)one by, mo)e na szereg lat, co da zwierz$tom mo)liwo'ci migracji i adaptowania si$

do miejscowych warunków.

5.6. Krajobraz i zabytki.

Walory krajobrazowe obszaru planu, o do', zró)nicowanej konfiguracji terenu i wyst$puj&cymi

gdzie niegdzie enklawami zieleni, s& dobrze wyeksponowane od strony po%udniowej, a zw%aszcza dla

osób podró)uj&cych po%udniow& jezdni& autostrady (w kierunku Szczecina).

Realizacja ustale( planu nie wp%ynie na ekspozycj$ obszaru planu. Niemniej jednak zmieni jego

charakter z otwartych przestrzeni rolnych poro'ni$tych rozproszonymi enklawami zieleni, na teren

do', intensywnie zurbanizowany. Kumulacja obiektów kubaturowych b$dzie nieco z%agodzona zacho-

wanymi terenami zieleni chronionej oraz mo)e by, cz$'ciowo przys%oni$ta planowanym wzd%u) auto-

strady pasem zieleni izolacyjnej.

W obr$bie obszaru obj$tego opracowaniem, jak i w najbli)szym s&siedztwie, nie ma obiektów

zabytkowych. Wyst$puj& natomiast strefy obj$te ochron& archeologiczn&. Zosta%y one oznaczone na

rysunku planu. Prowadzenie na tym terenie robót ziemnych b$dzie wymag%o ka)dorazowego zg%osze-

nia i ustanowienia nadzoru konserwatorskiego.

5.7. Stan powietrza atmosferycznego.

Tereny obj$te opracowaniem w okresach poprzednich nie mia%y istotnych *róde% emisji do po-

wietrza atmosferycznego. Zgodnie z ustaleniami planu struktura cz$'ciowo ulegnie zmianie w kierunku

zabudowy us%ugowej i magazynowej. Zale)nie od charakteru dzia%alno'ci mog& by, niezb$dne nowe
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*ród%a ciep%a. Ich tworzenie wymaga spe%nienia odr$bnych przepisów odno'nie emisji do powietrza

atmosferycznego.

W miejscowo'ci Ko%baskowo, jak równie) w najbli)szym s&siedztwie, nie wyst$puj& *ród%a emisji

zanieczyszcze( do atmosfery, które mog%yby wp%ywa, znacz&co na jej stan. Obiektem, który mo)e

mie, wp%yw na jako', powietrza w tym rejonie jest trasa komunikacyjna A.6, okresowo znacznie ob-

ci&)ona ruchem pojazdów (dotyczy g%ównie transportu towarowego).

Mo)e wi$c okresowo wyst$powa, koncentracja zanieczyszcze( w s&siedztwie autostrady, szcze-

gólnie po jej pó%nocnej stronie, których poziom przy pogodzie bezwietrznej mo)e przekracza, chwilo-

we warto'ci odniesienia (poziomy dopuszczalne) podane w rozporz&dzeniu Ministra "rodowiska z 26

stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 16 z

2010 r., poz. 87). Dotyczy to jednak tylko pasa terenu szeroko'ci 50 – 70 m, który w wi$kszo'ci zo-

sta% wy%&czony z obszaru planu. Na dalsze tereny oddzia%ywania ruchu pojazdów na autostradzie s&

znacznie s%absze.

Realizacja ustale( planu b$dzie skutkowa%a powstaniem dróg lokalnych dla obs%ugi terenu, o

niewielkim nat$)eniu ruchu. Ich oddzia%ywanie uzna, mo)na jako znikome.

Wp%ywu na stan powietrza mo)na oczekiwa, z zagospodarowania terenów o funkcji us%ugowej i

sk%adowej. B$d& to emisje z lokalnych kot%owni, a w przypadku obiektów gospodarki paliwowej rów-

nie) emisje oparów benzyn. Zagadnienia te b$d& musia%y by, szczegó%owo analizowane przy ustalaniu

warunków zabudowy dla poszczególnych inwestycji. W ka)dym przypadku oddzia%ywania nie mog&

wykracza, poza teren danego przedsi$wzi$cia.

Dla *róde% cieplnych stosuje si$ ogólna zasada, )e przy wydajno'ci nie wi$kszej od 0,5 MW przy

opalaniu w$glem lub olejem, oraz nie wi$kszej od 1 MW przy opalaniu drewnem, koksem lub gazem,

nie zachodzi potrzeba opracowania operatu ochrony atmosfery i uzyskania decyzji o emisji dopusz-

czalnej.

Teren ten, co powiedziano wcze'niej, w cz$'ci pó%nocnej jest silnie przewietrzany ze wzgl$du na

wynios%o'ci i brak os%ony. Teren w cz$'ci po%udniowej jest znacznie ni)ej po%o)ony i os%oni$ty drzewa-

mi, a wi$c chroniony przed nadmiern& uci&)liwo'ci& wiatrów, co dla niektórych form zagospodarowa-

nia jest po)&dane.

5.8. Klimat akustyczny terenu.

Autostrada A6 jest *ród%em ha%asu komunikacyjnego. Równie) istniej&ce zespo%y obiektów przy-

dro)nych (ruch na parkingach, stacjach paliw, myjni) emituj& ha%as do otoczenia. Wed%ug pomiarów i

oblicze( symulacyjnych poziom ha%asu mo)e przekracza, warto'ci dopuszczalne, przede wszystkim w

godzinach nocnych, w pasie do 100 – 150 m od autostrady.

Projekt planu miejscowego w s&siedztwie autostrady powinien lokowa, tylko obiekty us%ugowe,

natomiast inne (w tym podlegaj&ce ochronie akustycznej) powinny by, rozmieszczane w oddaleniu. W

tych przypadkach w otoczeniu tych obiektów nie powinny by, przekraczane poziomy ha%asu wed%ug

warto'ci dopuszczalnych podanych w rozporz&dzeniu Ministra "rodowiska z 14 czerwca 2007 r. w

sprawie dopuszczalnych poziomów ha"asu w $rodowisku  (Dz.U. Nr 120, poz. 826 i zmiana z dnia 1

pa*dziernika 2012, poz. 1109). Odpowiednie umiejscowienie w planie zagospodarowania obiektów

hotelowych, rekreacyjnych i szkoleniowych pozwoli dotrzyma, warunki wynikaj&ce z powy)szego roz-

porz&dzenia.

6. WP&YW NA OBSZARY OBJ"TE OCHRON).

6.1. Obszary ekologiczne i pomniki przyrody.
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Zgodnie ze studium uwarunkowa( i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ko%ba-

skowo, w obszarze planu wskazany jest jeden planowany u)ytek ekologiczny UE 13 po nazw& „Dolina

!ez” (p%ytkie oczka wodne oraz ro'linno', wodna z celem ochrony – zachowanie cennej ornitofauny

oraz krajobrazu rolniczego). Zatem w oparciu o ustalenia studium, ten rejon o szczególnych walorach

przyrodniczych, w projekcie planu zosta% wydzielony jako tereny zieleni chronionej, z warunkami ich

zachowania i u)ytkowania analogicznymi do stosowanych w przypadku ustanawiania u)ytków ekolo-

gicznych.

Inne planowane wed%ug studium u)ytki ekologiczne, a znajduj&ce si$ w s&siedztwie obszaru pla-

nu, to UE 12 pod nazw& „Suchy Stawek” (zarastaj&cy zbiornik wodny na po%udnie od Barnis%awia,

którego celem ochrony ma by, zachowanie miejsc l$gowych ptaków wodnych) oraz UE 14 pod nazw&

„Przy Torach” (nowo powsta%e rozlewisko oraz ro'linno', wodna na pó%noc od Ko%baskowa przy drodze

do Smol$cina przed torami, którego celem ochrony ma by, zachowanie cennej ornitofauny oraz krajo-

brazu rolniczego). Wymienione tereny przewidziane do przysz%ej ochrony s& niezbyt oddalone od ob-

szaru planu, jednak s& oddzielone od niego licznymi przeszkodami terenowymi (wzniesienia, kompleks

le'ny, nasypy kolejowy i drogowy), wi$c nie przewiduje si$ negatywnych skutków realizacji planu dla

tych terenów.

Natomiast w obszarze planu i w najbli)szym jego s&siedztwie nie wyst$puj& jakiekolwiek pomni-

ki przyrody.

6.2. Rezerwaty, parki krajobrazowe i zespo$y przyrodniczo-krajobrazowe.

Rezerwaty. W stosunku do obszaru planu, najbli)ej po%o)onym rezerwatem w odleg%o'ci 2,96

km jest „Wzgórze widokowe nad Mi$dzyodrzem”. W dalszej odleg%o'ci po%o)one s& rezerwaty: „Kana%

Kwiatowy” w odleg%o'ci 4,36 km i „Kurowskie B%ota” w odleg%o'ci 5,29 km. Oddalenie tych obszarów

chronionych, a tak)e ich po%o)enie w zupe%nie odmiennych warunkach geomorfologicznych pozwala na

stwierdzenie, )e realizacja ustale( planu nie b$dzie mia%a jakiegokolwiek wp%ywu na warunki ich

ochrony.

Parki krajobrazowe. W odleg%o'ci 3,27 km od obszaru planu po%o)ony jest park krajobrazowy

pod nazw& „Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry” oraz w odleg%o'ci 8,85 km po%o)ony jest Szczeci(-

ski Park Krajobrazowy „Puszcza Bukowa”. Planowane w granicach obszaru planu inwestycje w )aden

sposób nie b$d& zak%óca%y walorów krajobrazowych wymienionych obszarów chronionych.

Zespo%y przyrodniczo-krajobrazowe. Najbli)szy zespó% przyrodniczo-krajobrazowy zwany „Zale-

skimi !$gami” jest oddalony od obszaru planu na odleg%o', 10,69 km. Bior&c wi$c pod uwag$ chocia)-

by tylko jego oddalenie od obszaru planu, uprawnione jest stwierdzenie, )e negatywne oddzia%ywanie

obszaru planu nie b$dzie mia%o miejsca.

Przedstawione powy)ej dane w zakresie odleg%o'ci zosta%y zilustrowane na rys. nr 4 na podsta-

wie informacji uzyskanych ze strony internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony "rodowiska.

6.3. Obszary Natura 2000.

Najbli)szym obszarem specjalnej ochrony Natura 2000 jest obszar ptasi PLB320003 Dolina Dol-

nej Odry. Obszar obejmuje dolin$ Odry pomi$dzy Kostrzynem, a Zalewem Szczeci(skim (d%. ca 150

km) wraz z Jeziorem D&bie. Od zachodu, w rejonie miejscowo'ci Ko%baskowo, obszar si$ga pod tereny

zabudowane, w tym obejmuje zbiornik wodny po%o)ony w granicach dzia%ki nr 110/2. Jest to miejsce w

obszarze specjalnej ochrony Natura 2000 Dolina Dolnej Odry po%o)one najbli)ej obszaru planu, gdzie

odleg%o', wynosi 0,43 km. Mo)na przyj&,, )e do enklaw ekologicznych po%o)onych w obszarze planu, a

maj&cych znaczenia dla warunków ochrony obszaru ptasiego PLB320003 nale)&: oczka wodne wraz z

towarzysz&c& zieleni& skupione w tzw. Dolinie 'ez, inne oczka wodne obro'ni$te zieleni&, wi$ksze sku-
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piska zieleni przydro)nej i wzd%u) rowu melioracyjnego, kompleks le'ny. Projekt planu zak%ada zacho-

wanie wszystkich wymienionych enklaw, wi$c w tym zakresie nie powinno nast&pi, negatywne od-

dzia%ywanie skutków realizacji planu na warunki ochrony obszaru chronionego. Natomiast za nieko-

rzystn& sytuacj$ z punktu widzenia warunków ochrony obszaru chronionego, mo)na przej&, znacz&ce

uszczuplenie otwartych terenów rolnych dotychczas wyst$puj&cych w bliskim otoczeniu obszaru chro-

nionego.

Innym obszarem specjalnej ochrony Natura 2000, usytuowanym w zdecydowanie dalszej odle-

g%o'ci od obszaru planu, jest obszar ptasi PLB320018 Jeziora We"ty%skie. W tym przypadku odleg%o',

wynosi 10,09 km i powoduje, )e rozpatrywanie zakresu wp%ywu skutków realizacji planu na wymienio-

ny obszar chroniony wydaje si$ by, bezcelowe.

Do specjalnych obszarów ochrony Natura 2000 po%o)onych w pewnej odleg%o'ci od obszaru pla-

nu nale)&: obszar siedliskowy PLH320037 Dolna Odra w odleg%o'ci 2,20 km, obszar siedliskowy

PLH320020 Wzgórza Bukowe w odleg%o'ci 7,88 km i obszar siedliskowy PLH320069 Ostoja We"ty%ska

w odleg%o'ci 8,70 km. Oddalenie tych obszarów chronionych, a tak)e ich po%o)enie w zupe%nie od-

miennych warunkach geomorfologicznych pozwala na stwierdzenie, )e realizacja ustale( planu nie

b$dzie mia%a jakiegokolwiek wp%ywu na warunki ich ochrony

Przedstawione powy)ej dane w zakresie odleg%o'ci zosta%y zilustrowane na rys. nr 4 na podsta-

wie informacji uzyskanych ze strony internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony "rodowiska.

6.4. Stanowiska archeologiczne.

W obszarze planu wyst$puje pi$, stref ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk arche-

ologicznych rozlokowanych w ró)nych rejonach obszaru planu. Dwie z nich wykraczaj& poza granice

obszaru planu.

Szacunkowa powierzchnia wszystkich stref wynosi ca 14,9 ha. Dzia%ania inwestycyjne, a zw%asz-

cza roboty ziemne w tych strefach b$d& podlega%y nadzorowi archeologicznemu na zasadach okre'lo-

nych w przepisach odr$bnych.

7. INNE UWARUNKOWANIA !RODOWISKOWE.

Na omawianym obszarze nie prowadzi si$ wydobycia zasobów naturalnych. Natomiast wyst$-

puj& 'lady takich dzia%a( w przesz%o'ci, o czym 'wiadcz& pozostawione niewielkie wyrobiska w central-

nym rejonie obszaru planu.

Wody powierzchniowe nie s& wykorzystywane dla celów gospodarczych.

W obszarze obj$tym planem oraz w najbli)szym s&siedztwie nie ma *róde% promieniowania wy-

magaj&cych szczególnych ogranicze(.

8. OCENA WP&YWU NA !RODOWISKO.

8.1. Oddzia$ywania d$ugoterminowe i trwa$e.

Realizacja ustale( zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów

w obr$bie Barnis%aw gm. Ko%baskowo wymaga, b$dzie:

1) zmiany przeznaczenia gruntów rolnych, które zostan& przekszta%cone na tereny budowlane

pod zabudow$ us%ugow&, magazynow&, sk%ady i obs%ug$ komunikacji oraz pod niezb$dne

drogi o charakterze g%ównie dojazdowym; wy%&czenie gruntów rolnych b$dzie ca%kowite i

trwa%e, zarówno tych u)ytkowanych dotychczas rolniczo jak i tych, których u)ytkowania za-

niechano w latach ubieg%ych pozostawiaj&c jednak kwalifikacj$ jako gruntu rolnego; %&cznie

zmiana sposobu wykorzystania gruntów rolnych b$dzie mia%a miejsce na powierzchni ca 93
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ha,

2) likwidacji mniejszych zespo%ów zieleni krzewów i drzew koliduj&cych z przysz%ym zainwesto-

waniem terenów funkcjonalnych oraz z planowanym uk%adem komunikacyjnym; dzia%ania te

nale)y traktowa, jako trwa%& zmian$ warunków 'rodowiskowych,

3) budowy sieci wodoci&gowej, gazowej i kanalizacji 'ciekowej obejmuj&cej swym zasi$giem

ca%y obszar planu; budowy od podstaw sieci kanalizacji wód deszczowych z odprowadzeniem

do dwóch specjalnych zbiorników retencyjnych, a tak)e budowy uk%adu energetycznego, w

tym pi$ciu stacji transformatorowych,

4) obj$cia ca%ego terenu zorganizowan& obs%ug& w zakresie gospodarki odpadami,

5) wprowadzenia na tereny inwestycyjne dodatkowych barier w postaci np. obiektów in)ynie-

ryjnych i ogrodze( ró)nego typu.

Wymienione dzia%ania zwi&zane z realizacj& ustale( zawartych w planie miejscowym dadz&

istotne i trwa%e zmiany w 'rodowisku ca%ego obszaru obj$tego planem. Jego charakter ulegnie daleko

id&cym zmianom, co spowoduje, )e miejscowe warunki siedliskowe zanikn& w strefach przeznaczo-

nych do inwestowania. Ograniczenie dost$pno'ci wy%&czy z bytowania zwierz&t znaczny obszar planu.

Ograniczone warunki bytowania zwierz&t pozostan& jedynie w rejonie tzw. Doliny !ez powi&zanej ko-

rytarzem ekologicznym z terenami po%o)onymi poza obszarem planu w kierunku pó%nocno-zachodnim.

Zmiany przypisane do omawianego obszaru nie dotycz& terenów przyleg%ych, poniewa) realiza-

cja ustale( planu nie b$dzie wymaga%a dodatkowych inwestycji wykraczaj&cych poza obszar planu.

8.2. Oddzia$ywania dora*ne i krótkotrwa$e.

Oddzia%ywania dora*ne i krótkotrwa%e b$d& dotyczy, realizacji zamierze( zwi&zanych przede

wszystkim z wykonywaniem robót ziemnych i robót budowlanych, które b$d& wymaga, zaanga)owa-

nia 'rodków transportu i maszyn budowlanych. Roboty ziemne zwi&zane z budow& infrastruktury

technicznej i budow& dróg, by, mo)e b$d& skoncentrowane i prowadzone ze znacznym nasileniem, co

da uci&)liwo'ci ha%asowe i emisj$ spalin. Okresy realizacji takich przedsi$wzi$, mo)na szacowa, na

czas od 6 miesi$cy do 9 miesi$cy, skumulowany w tzw. sezonie budowlanym (z wy%&czeniem okresu

zimowego charakteryzuj&cego si$ niskimi temperaturami).

Realizowanie poszczególnych obiektów kubaturowych stanowi&cych odr$bne ca%o'ci przypisane

w%asno'ciowo, b$dzie roz%o)one w czasie. Dla tych dzia%a( nie przewiduje si$ skomasowania robót w

krótkim terminie, a tylko ich roz%o)enie w czasie w ró)nych cz$'ciach terenu, co wydatnie pomniejszy

uci&)liwo'ci z tym zwi&zane.

8.3. Sumaryczne oceny prognozowanych oddzia$ywa+.

Ustalenia omawianego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczaj&

wprowadzenie budownictwa us%ugowego i magazynowego na niemal ca%ym obszarze planu. Dzia%ania

takie obejmowa, b$d& stopniowo poszczególne tereny funkcjonalne, a) do wype%nienia ca%ego terenu

wskazanego do zainwestowania.

Okres pe%nej realizacji nie jest zdefiniowany i plan tego nie okre'la. Ze wzgl$du na z%o)ono',

inwestycyjn& poszczególnych obiektów, mo)na szacowa,, )e realizacja zabudowy przewidzianej pla-

nem b$dzie trwa%a lat kilkana'cie, je)eli nie kilkadziesi&t. Stosownie do ocen oddzia%ywania podanych

w poprzednich punktach, nale)y przyj&, sumaryczne wp%ywy na 'rodowisko jak ni)ej:

# wody powierzchniowe 'ródl&dowe ..... oddzia%ywania b$d& znikome, ustalenia planu nie maj&

styczno'ci z tymi wodami,

# gleby .............................................. oddzia%ywania b$d& zdecydowane i ca%kowite prowadz&-

ce do likwidacji gleb,
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# powierzchnia ziemi ........................... oddzia%ywania b$d& istotne, g%ównie korekcyjne,

# wody gruntowe i wody podziemne ..... oddzia%ywania b$d& ma%e na wody gruntowe i znikome

na wody podziemne u)ytkowe,

# istniej&ca szata ro'linna ................... oddzia%ywania b$d& ma%e, cz$'ciowo pomniejszaj&ce

zasoby biosfery,

# zespo%y przyrodnicze chronione ......... wp%yw b$dzie znikomy,

# zanieczyszczenie powietrza ............... wp%yw b$dzie ma%y, zale)ny od rozwi&za( technologicz-

nych,

# oddzia%ywania ha%asu ....................... wp%yw b$dzie ma%y.

Jak wykazuje powy)sze zestawienie, w rozpatrywanych zagadnieniach istotne znaczenie ma

przekszta%cenie powierzchni terenu (utrata gleb). W innych aspektach brak jest oddzia%ywa( znacz&-

cych, a odno'nie ubytków zieleni, powinny by, podj$te dzia%ania zmierzaj&ce do jej ponownego wpro-

wadzenia na obszar planu.

Zasadniczo nie przewiduje si$ oddzia%ywa( na obiekty lub obszary podlegaj&ce ochronie, tak w

obr$bach Barnis%awia i Ko%baskowa, jak i w obszarach bardziej odleg%ych. Jedynie maj&c na uwadze

po%o)enie obszaru planu w bliskiej otulinie obszaru specjalnej ochrony Natura 2000 PLB320003 Dolina

Dolnej Odry, za oddzia%ywanie maj&ce znaczenie nale)a%oby uzna, ubytek otwartych terenów rolnych

stanowi&cych potencjalne miejsca )erowania populacji ptasiej.

Omawiane wy)ej aspekty zagospodarowania terenu i przyjmowane rozwi&zania eliminuj& mo)li-

wo', oddzia%ywa( transgranicznych, w tym przekraczania miejscowych granic administracyjnych.

9. STRESZCZENIE I PODSUMOWANIE.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w obr$bie Barnis%aw gm. Ko%basko-

wo obejmuje tereny o powierzchni 111,5585 ha. Plan zosta% opracowany zgodnie z uchwa%& Nr

XXXVIII/464/2014 Rady Gminy Ko%baskowo z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie przyst&pienia do spo-

rz&dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania.

Obszar planu jest po%o)ony w obr$bie Barnis%aw po pó%nocnej stronie autostrady A6 i jest odda-

lony od skraju miejscowo'ci Ko%baskowo (siedziby gminy) na odleg%o', ok. 0,5 km. Jest to obszar w

znacznej mierze sk%adaj&cy si$ z gruntów rolnych (ornych). W'ród tych gruntów znaczny udzia% maj&

grunty o klasach gleb RIV i RV (ok. 70 %) rozci&gaj&ce si$ w centralnej cz$'ci obszaru. Na pó%nocnym

skraju obszaru planu i w s&siedztwie tzw. Doliny !ez wyst$puj& grunty klasy RIII. Pozosta%e grunty

maj& kwalifikacj$ klasy RVI lub s& nieu)ytkami zajmuj&cymi ok. 10 % obszaru planu.

Ustalenia planu zagospodarowania stanowi&, )e ok. 60,5 ha (54 %) obszaru planu zostanie za-

budowana obiektami us%ugowymi i magazynowymi oraz obiektami zwi&zanymi z obs%ug& komunikacji.

Tereny zieleni w ró)nej postaci, w tym jako ziele( chroniona, ziele( izolacyjna, las i powierzchnie bio-

logicznie czynne, w tym zbiorniki retencyjne i pas drogi granicznej w stanie naturalnym b$d& zajmo-

wa%y powierzchni$ ok. 37,6 ha (34 %). Pozosta%a powierzchnia obszaru planu w wielko'ci ok. 13,4 ha

(12 %) b$dzie zaj$ta przez uk%ad komunikacyjny i urz&dzenia infrastruktury technicznej.

Plan wydziela tereny funkcjonalne i okre'la sposób ich wykorzystania, ustala przebieg dróg do-

jazdowych i lokalizacj$ pomocniczych obiektów kanalizacji (przepompownie, separatory i zbiorniki

retencyjne) i elektroenergetyki (stacje transformatorowe). Sieci wodoci&gowe, gazowe, kanalizacyjne i

elektroenergetyczne b$d& prowadzone w pasach drogowych lub w strefach o odmiennych zasadach

zagospodarowania.

Realizacja ustale( planu b$dzie wymaga, zmiany wykorzystania gruntów rolnych, które ca%kowi-

cie zostan& wy%&czone z u)ytkowania rolniczego. Tak)e cz$', gruntów le'nych (bez drzewostanu) zo-
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stanie przeznaczona na cele inwestycyjne. Gmina Ko%baskowo posiada decyzje odno'nie zgód na

zmian$ wykorzystania gruntów rolnych na cele nierolne oraz gruntów le'nych na cele niele'ne. Wykaz

tych dokumentów zamieszczono w pkt 2.2.

Obszar obj$ty planem jest fragmentem obszaru morenowego o zró)nicowanym ukszta%towaniu

powierzchni, szczególnie w cz$'ci 'rodkowej i po%udniowej. W cz$'ci pó%nocno–wschodniej rz$dne wy-

nosz& od 50 m do 70 m npm. W cz$'ci 'rodkowej i po%udniowej, tzw „Dolina !ez”, rz$dne s& ni)sze i

wynosz& 33 m do 45 m npm. Na styku obszarów pó%nocnego i po%udniowego wyst$puj& znaczne lokal-

ne ró)nice wysoko'ci (rz$du 15 – 20 m) i spadki dochodz&ce miejscami do 25 – 30 %. Pod%o)e buduj&

grunty mineralne, przede wszystkim gliniaste. Grunty s%abe typu organicznego wyst$puj& tylko w doli-

nie i w zag%$bieniach 'ródpolnych. P%ytka warstwa wodono'na wyst$puje miejscami na g%$boko'ci 5 -

7 m. Warstwa wodono'na o lepszych parametrach wyst$puje dopiero poni)ej 35 m.

Tereny przylegaj&ce do obszaru obj$tego planem to:

! od strony zachodniej (w Niemczech) i pó%nocnej tereny rolnicze,

! od strony po%udniowej pas drogowy autostrady A6,

! od strony wschodniej nasyp linii kolejowej.

Rozmieszczenie terenów, które obj$te s& ustaleniami planu, podane zosta%o na rys. nr 5, a ich

wykaz w za%&czonym zestawieniu (za%&czniku nr 1).

Znaczna cz$', terenu to grunty orne u)ytkowane rolniczo. Na prawie ca%ej powierzchni omawia-

nego terenu dominuj& gleby brunatne wy%ugowane. Tereny u)ytkowane rolniczo maj& grunty o gle-

bach klas od RIII do RV, a w niewielkich fragmentach tak)e klasy RVI.

Pod wzgl$dem fizjograficznym jest to teren bardzo zró)nicowany. Oprócz pól uprawnych wyst$-

puje tu szereg oczek 'ródpolnych, jak te) zadrzewie( przydro)nych i 'ródpolnych oraz fragmenty lasu.

Rozpatrywany obszar w zasadzie nie posiada dróg. Funkcjonuje praktycznie tylko jedna droga

gruntowa przebiegaj&ca od granicy pa(stwa do wschodniej granicy obszaru planu, która wcze'niej

by%a wykorzystywana do transportu kruszywa na potrzeby budowy drogi S3. Plan przewiduje jeden

wyjazd z obszaru planu na drog$ powiatow& nr 3924Z prowadz&c& z Ko%baskowa w kierunku Smol$ci-

na.

Ze wzgl$du na brak uzbrojenia technicznego, konieczna b$dzie budowa od podstaw wszystkich

sieci i innych urz&dze( infrastruktury technicznej.

Omawiany obszar ma jeden teren o wyró)niaj&cych warto'ciach przyrodniczych. Jest nim tzw.

Dolina !ez, gdzie wyst$puje zespó% oczek wodnych ze skupiskiem zieleni. Ów obszar b$dzie zachowany

jako tereny zieleni chronionej. Poza tym obszar planu nie koliduje bezpo'rednio z innymi terenami

chronionymi. Niemal wszystkie obszary chronione pod wzgl$dem przyrodniczym, w tym obszary Na-

tura 2000 s& do', odleg%e od obszaru planu. Wyj&tek stanowi obszar specjalnej ochrony Natura 2000

(ptasi) PLB320003 Dolina Dolnej Odry i skraj tego obszaru jest usytuowany w odleg%o'ci 0,43 km od

obszaru planu. Jako mo)liwe negatywne skutki realizacji planu, na warunki ochrony wymienionego

obszaru, przyj$to znacz&ce uszczuplenie otwartych terenów rolnych dotychczas wyst$puj&cych w bli-

skim otoczeniu tego obszaru chronionego.

Oddzia%ywania na zespo%y przyrodnicze ograniczone b$d& to obszaru obj$tego planem. Najbar-

dziej istotnym zagadnieniem b$dzie wy%&czenie gruntów rolnych z u)ytkowania i przeznaczenie ich pod

zabudow$. Ubytkiem powierzchni biologicznej b$dzie równie) stopniowa, cz$'ciowa likwidacja zieleni

(ma%ych skupisk drzew i krzewów), a nast$pnie tak)e powierzchni trawiastych. Plan zachowuje istnie-

j&ce wzd%u) autostrady A6 pasy zieleni w postaci wydzielonych terenów zieleni izolacyjnej. Ponadto w

obr$bie ka)dej dzia%ki 20 % jej powierzchni ma by, powierzchni& biologicznie czynn&.
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Sytuacja wód powierzchniowych w obszarze planu nie ulegnie zmianie, poniewa) plan zobowi&-

zuje do zachowania g%ównego rowu melioracyjnego, który odprowadza wody poza obszar planu (prze-

pustem pod autostrad& w kierunku po%udniowym).

Rozpatrywany obszar nie b$dzie dawa% swobody przemieszczania si$ zwierz&t w jego obr$bie,

bowiem b$d& istnia%y bariery ekologiczne w postaci budowli i ogrodze(. Natomiast zostanie zachowany

korytarz ekologiczny %&cz&cy „Dolin$ !ez” z terenami po%o)onymi poza obszarem planu od strony pó%-

nocnej.
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za!"cznik nr 1

gm. KO!BASKOWO, obr$b BARNIS!AW
ZESTAWIENIE TERENÓW FUNKCJONALNYCH

LP SYMBOL OPIS TERENU ha

1 U/P.1

Teren przeznaczony pod zabudow$ us%ugow&, magazynow& i sk%ady jako
przedsi$wzi$cia podstawowe - z wy%&czeniem wymienionych w przepi-
sach odr$bnych rodzajów przedsi$wzi$, mog&cych zawsze znacz&co
oddzia%ywa, na 'rodowisko.

15,0133

2 U/P.2 26,2600

3 U/P.3 15,2196

4 U/P.4 11,3879

5 U/P.5

Tereny przeznaczone pod zabudow$ us%ugow&, magazynow& i sk%ady
jako przedsi$wzi$cia podstawowe - z wy%&czeniem wymienionych w
przepisach odr$bnych rodzajów przedsi$wzi$, mog&cych zawsze lub
potencjalnie znacz&co oddzia%ywa, na 'rodowisko.

6,6168

6 U.6 2,0487

7 U.7 0,8686

8 U.8

Tereny przeznaczone pod zabudow! us"ugow# jako przedsi!wzi!cia pod-
stawowe - z wy"#czeniem wymienionych w przepisach odr!bnych rodzajów
przedsi!wzi!$ mog#cych zawsze lub potencjalnie znacz#co oddzia"ywa$ na
%rodowisko. 3,0814

9 KS.9

Teren przeznaczony pod obs"ug! komunikacji (stacje obs"ugi %rodków
transportu, sprz!tu budowlanego lub rolniczego, parkingi) - z dopuszcze-
niem wymienionych w przepisach odr!bnych rodzajów przedsi!wzi!$ mo-
g#cych potencjalnie znacz#co oddzia"ywa$ na %rodowisko.

1,7905

10 ZE.10 6,5439

11 ZE.11
Tereny zieleni chronionej.

5,4205

12 ZI.12 0,4044

13 ZI.13
Tereny zieleni izolacyjnej.

0,0513

14 ZL.14 Teren lasu. 0,1973

15 WS.15 Teren wód %ródl#dowych – rowu melioracyjnego. 0,2326

16 K.16 1,0313

17 K.17

Tereny infrastruktury technicznej kanalizacji %ciekowej i deszczowej –
przepompownie %cieków i wód opadowych oraz zbiorniki retencyjne. 1,9341

18 K.18
Teren infrastruktury technicznej kanalizacji %ciekowej – przepompownia
%cieków.

0,0119

19 E.19 0,0100

20 E.20 0,0100

21 E.21 0,0100

22 E.22 0,0100

23 E.23

Tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyki – stacje trans-
formatorowe.

0,0100

24 KDL.1 Teren drogi publicznej w klasie drogi lokalnej. 6,0885

25 KDD.2 1,0287

26 KDD.3 1,0397

27 KDD.4 1,1765

28 KDD.5

Tereny dróg publicznych w klasie dróg dojazdowych.

0,8538

29 KDD.6 0,2519

30 KDD.7

Tereny dróg publicznych w klasie dróg dojazdowych z palcami
manewrowymi. 0,1671

31 KDg.8 1,0721

32 KDg.9
Pasy drogi granicznej.

0,9390

33 KP.10 Ci#g pieszo-rowerowy. 0,7771

RAZEM 111,5585
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za!"cznik nr 2
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Strefy, gdzie b!dzie wymagane zachowanie cech terenu
charakterystycznych dla korytarza ekologicznego,
w tym b!d" obowi"zywa#y zakazy:
a) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta#caj"cych
rze$b! terenu, z wyj"tkiem prac zwi"zanych z odbudow",
utrzymaniem, remontem urz"-dze% wodnych lub budow"
wewn!trznych ci"gów komunikacyjnych,
b) dokonywania zmiany stosunków wodnych,
c) likwidacji oczek wodnych oraz likwidacji istniej"cej
ro&linno&ci szuwarowej, a tak'e usuwania zb!dnych
mas ziemnych do &ródpolnych zag#!bie% terenu
poro&ni!tych ro&linno&ci" lub wype#nionych wod",
d) wycinki istniej"cego zadrzewienia i zakrzewienia
z wyj"tkiem prac piel!gnacyjnych.
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15,0133 ha • 13,5 %

U.6 U.7 U.8

w tym 5,3055 ha (4,8 %) stref, gdzie b"dzie wymagane zachowanie
cech terenu charakterystycznych dla korytarza ekologicznego (zieleni)
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ZE.10
ZE.11

 + 
ZI.12 ZI.13

0,4557 ha • 0,4 %

U/P.1

U/P.2 U/P.3 U/P.4 U/P.5

59,4823 ha • 53,3 %

5,9987 ha • 5,4 %

11,9644 ha • 1
0,7 %


