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0. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko dotyczy skutków realizacji ustaleń 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 
fragment gminy Pelplin w rejonie miejscowości Rajkowy i Gręblin. Obszar objęty 
opracowaniem wynosi ok. 329 ha. 

Na obszarze opracowania przewaŜają zdecydowanie tereny rolnicze (91%), znacznie 
mniejsze powierzchnie zajmują lasy (ok. 6%), a tereny aktualnie zainwestowane w granicach 
planu stanowią nieznaczny margines.  

W strukturze uŜytków rolnych w granicach opracowania przewaŜają gleby wysokiej i 
średniej jakości zaliczane głównie do III i IV klasy bonitacyjnej. Jedynie w zachodniej części 
opracowania występują gleby słabszych klas jakości : V - VI.  

W granicach obszaru objętego Planem nie występują prawne formy ochrony przyrody. 
Obszarowe formy ochrony przyrody połoŜone są peryferyjnie w stosunku do terenu planu i 
znajdują się w dość duŜych odległościach: 

• Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnej Wisły” PLB 040003 – 
połoŜony w odległości 3,7 km od granic analizowanego terenu 

• Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Dolna Wisła” PLH 220033 – 
połoŜony w odległości 1,6 km od granic analizowanego terenu 

• Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Waćmierz” PLH220031  
– połoŜony w odległości 2,5 km od granic analizowanego terenu 

W granicach obszaru Planu połoŜone są natomiast niewielkie fragmenty planowanych form 
ochrony przyrody:  

−  Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Wisły (Nadwiślański); 
−  Kociewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Osnowę ekologiczną na obszarze opracowania stanowią: 
• korytarz ekologiczny doliny Wierzycy (ranga regionalna); 
• płat ekologiczny - pas lasów nad Wierzycą (rangi subregionalnej). 

Strukturę powiązań ekologicznych na terenie opracowania uzupełniają niewielkie mikropłaty i 
łączniki ekologiczne o znaczeniu lokalnym.  

Na podstawie przeprowadzonej szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej 
stwierdzono, Ŝe obszar Planu cechuje się niskimi walorami przyrodniczymi i zdecydowaną 
dominacją terenów rolniczych - ubogich przyrodniczo, z lokalnie występującymi małymi 
płatami silnie zniekształconych zbiorowisk roślinnych.  Na zasadniczym, środkowym terenie 
opracowania nie stwierdzono, poza lokalnymi niewielkimi siedliskami płazów,  występowania 
istotnych walorów przyrodniczych, wymagających ochrony, lub zachowania. WyŜsze walory 
przyrodnicze wykazuje teren w zachodniej części rozpatrywanego obszaru - tereny leśne i 
polne w rejonie doliny Wierzycy. Stwierdzono tu występowanie silnie zniekształconych 
zbiorowisk leśnych, w większości porolnych z nasadzeniami sosny. Jednocześnie jednak 
odnotowano występowanie stanowisk chronionych gatunków roślin i stanowisk lęgowych 
ptaków (w tym bocian biały i Ŝuraw - gatunki z Zał. I Dyrektywy Ptasiej).  

Pod względem stanu środowiska przyrodniczego obszar opracowania cechuje się: 
− dobrym stanem aerosanitarnym powietrza atmosferycznego; 
− złą jakością wód powierzchniowych, zwłaszcza małych cieków (Drybok) i ich 

podatnością na zanieczyszczenie, oraz nieco lepszym stanem czystości wód Wierzycy; 
− złym stanem jakości płytkich wód gruntowych; 
− przeciętnym stanem jakości wód wgłębnych, uŜytkowych poziomów wodnonośnych, 

słuŜących zaopatrzeniu mieszkańców w wodę pitną; 
− występowaniem na dość duŜych obszarach uciąŜliwych źródeł hałasu 

komunikacyjnego (droga krajowa nr 91, linia kolejowa E65); 
− silnym uproszczeniem struktury biotycznej i brakiem istotnych walorów przyrodniczych 

na większości obszaru. 
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Podstawowym celem opracowania Planu jest przygotowanie terenów inwestycyjnych pod 
planowaną elektrownię konwencjonalną (Elektrownia Północ). Zapisy projektu dokumentu 
wprowadzają ponadto szereg terenów, z których większość przeznaczona jest na cele 
inwestycyjne związane z przemysłem i usługami.  

Ustalenia dokumentu wprowadzają zmiany dotychczasowej struktury funkcjonalno – 
przestrzennej poprzez wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych na obszarach 
dotychczasowej rolniczej przestrzeni produkcyjnej w następujących kierunkach: 

− P1 – zabudowa produkcyjna, magazynów i składów związana z lokalizacją źródeł 
wytwórczych energii, 

− P2 – zabudowa produkcyjna, magazynów i składów, 
− P2/E2 – zabudowa produkcyjna, magazynów i składów lub lokalizacja stacji 

elektroenergetycznej 400/110, 
− U/P2 – zabudowa usługowo - produkcyjna, 
− E1 – teren lokalizacji urządzeń elektroenergetyki – linii elektroenergetycznych NN i 

WN, 
− E1/ZZ – tereny urządzeń elektroenergetyki w obszarze bezpośredniego zagroŜenia 

powodzią, 
− R2 - tereny rolnicze - tereny rolnicze połoŜone w korytarzu infrastruktury technicznej 

projektowanych napowietrznych linii elektroenergetycznych NN i WN, 
− R3 - tereny rolnicze - połoŜone w korytarzu infrastruktury technicznej projektowanej 

magistrali wodno-ściekowej, 
− ZP – teren zieleni urządzonej, izolacyjno-krajobrazowej, 

Pozostałe tereny leśne, rolnicze, zabudowy zagrodowej pozostają bez zmian.  
Zmiany te, charakterze trwałym, obejmą łącznie powierzchnię ok. 227 ha (blisko 70% 
powierzchni terenu w granicach opracowania). Relatywnie największe przekształcenia 
obejmą obszar lokalizacji elektrowni konwencjonalnej i jego bezpośrednie zaplecze. Na 
potrzeby elektrowni przeznaczony został teren o powierzchni blisko 105 ha.   
Projekt dokumentu przewiduje takŜe rozwój następujących waŜnych obiektów infrastruktury 
powiązanej z planowaną elektrownią: 

− przebieg napowietrznych linii elektroenergetycznych NN 400kV oraz WN 110kV, 
− przebieg magistrali wodno-ściekowej, 
− budowę i przebudowę dróg dojazdowych do elektrowni. 

Realizacja ustaleń Planu, dotycząca bardzo silnego przekształcenia struktury funkcjonalno – 
przestrzennej, będzie miała wpływ na większość elementów środowiska przyrodniczego. 
MoŜna tutaj zidentyfikować następujące oddziaływania bezpośrednie: 

o zmianę sposobu uŜytkowania gruntów; 
o zniszczenie i zmiany aktualnej roślinności występującej na obszarze;  
o zniszczenie dotychczasowej pokrywy glebowej i moŜliwość wpływu na dobra 

kulturowe (stanowiska archeologiczne); 
o przekształcenia zespołów fauny występujących na danym obszarze; 
o przekształcenie przypowierzchniowej warstwy litologiczno – glebowej i powstanie 

sztucznych powierzchni utwardzonych, lub wprowadzenie gruntów nawiezionych, o 
odmiennych własnościach mechanicznych; 

o wprowadzenie nowych obiektów techniczno – budowlanych - zabudowy kubaturowej; 
o zmianę krajobrazu. 

Pośrednimi skutkami realizacji zamierzonych w Studium przekształceń będzie: 
o bezpowrotna utrata zasobów glebowych wysokiej jakości – w tym głównie III klasy 

bonitacyjnej – wyłączenie ich z uŜytkowania rolniczego; 
o zmniejszenie retencji gruntowej i przepuszczalności gruntów oraz zwiększenie spływu 

powierzchniowego; 
o zwiększone zanieczyszczenie odprowadzanych wód deszczowych przez substancje 

ropopochodne, pyły i osady spłukiwane z nowych powierzchni utwardzonych - ulic, 
parkingów i placów, a takŜe dachów i ścian budynków; 

o zwiększony pobór wody z ujęć podziemnych, 



 4 

o zwiększony odpływ ścieków bytowych z nowych terenów mieszkaniowych, 
o wzrost emisji i uciąŜliwości hałasu, 
o emisje zanieczyszczeń powietrza 
o emisja pól elektromagnetycznych;  
o zagroŜenie powaŜną awarią przemysłową; 
o wzrost szorstkości terenu – ograniczenie przewietrzania i zmiany klimatu lokalnego; 
o zmiany struktury gatunkowej fauny i flory. 

Przy załoŜeniu minimalizacji oddziaływań określonych zarówno w projekcie Planu, jak i 
komplementarnych rozwiązań przedstawionych w rozdziale 9 prognozy, stwierdzono, Ŝe nie 
wystąpi znaczący wpływ  na stan środowiska, warunki Ŝycia i zdrowie mieszkańców. Z uwagi 
na peryferyjne połoŜenie obszarów podlegających zmianom względem terenów o 
najwyŜszych walorach przyrodniczych (obszarów Natura 2000 Dolna Wisła i Dolina Dolnej 
Wisły) nie przewiduje się wpływu na w/w obszary podlegające ochronie. Nie nastąpią takŜe 
negatywne oddziaływania na powiązania przyrodnicze.  
Realizacja ustaleń planu spowoduje konieczność wyłączenia z uŜytkowania rolnego 
znacznych powierzchni gruntów rolnych, w tym w pieszości gleb wysokich klas 
bonitacyjnych.  
Na cele nierolnicze przeznaczone zostanie łącznie 168,8325 ha, w większości gleb III klasy 
bonitacyjnej. Na cele nieleśne przeznaczone zostaną lasy o łącznej powierzchni 14,55 ha. W 
większości (9,2 ha) są to lasy w zachodniej części obszaru planu, pod planowaną linią 
energetyczną (tereny E1), która powoduje konieczność wycinki drzewostanu w pasie 
szerokości ok. 150 m. Lasy przeznaczone do wyłączenia z produkcji leśnej, jak wykazano w 
wykonanej inwentaryzacji przyrodniczej, to silnie zniekształcone zbiorowiska o nieduŜych 
walorach przyrodniczych, pochodzące głownie z zalesień gruntów porolnych.    
Obiektem szczególnego znaczenia, z uwagi na moŜliwość znaczącego oddziaływania na  
środowisko jest planowana elektrownia konwencjonalna, kwalifikowana do przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (I grupa). Szczegółowa analiza 
oddziaływania na środowisko planowanej elektrowni została juŜ opracowana w ramach 
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przedłoŜonego do RDOŚ w 
Gdańsku na początku maja 2010 r., na etapie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej 
(procedura w toku).  W niniejszej prognozie przedstawiono jedynie najwaŜniejsze, 
syntetyczne ustalenia zawarte z opracowaniu bazowym1 (dalej Raport OOS).  Ustalenia te 
zostały zawarte w rozdziale 6 prognozy.    
Planowana elektrownia będzie spełniać wymagania najlepszej dostępnej techniki (BAT), co 
oznacza moŜliwie pełne eliminowanie, lub w razie niemoŜności eliminacji - ograniczanie 
oddziaływań na środowisko. 
Przy spełnieniu wszystkich zasad minimalizacji oddziaływań wskazanych w Raporcie OOS 
ustalono, Ŝe planowany obiekt nie będzie znacząco oddziaływał na środowisko w tym na 
ichtiofaunę rzeki Wisły (gatunki chronione w granicach obszaru SOO PLH 220033 „Dolna 
Wisła”). Ocena ta zostanie definitywnie zweryfikowana w Raporcie OOS dla przedmiotowej 
inwestycji przygotowanym na etapie uzyskania pozwolenia na budowę.  
Ustalono równieŜ, Ŝe funkcjonowanie elektrowni nie spowoduje wystąpienia oddziaływań 
transgranicznych.  
Obiekt ten spowoduje natomiast znaczące i trwałe przekształcenie harmonijnego krajobrazu 
Ziemi Pelplińskiej. Wpływ na krajobraz i pośrednio warunki Ŝycia ludzi będzie w tym zakresie 
znaczący.  
NaleŜy takŜe zwrócić uwagę, Ŝe wyniki przeprowadzonej analizy hałasu dla planowanej 
elektrowni (por. zał. 1 i rozdz. 6.7) wskazują Ŝe istniejąca zabudowa mieszkaniowa wsi 
Rajkowy połoŜona jest na granicy zasięgu ponadnormatywnego natęŜenia hałasu.  

                                                 
1 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Elektrowni Północ o mocy 2000 
MWe koło miejscowości Rajkowy, gmina Pelplin, powiat tczewski w województwie pomorskim” 
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W związku z tym wprowadzenie kolejnych źródeł hałasu na terenach połoŜonych w pobliŜu 
zabudowy (P1/P2, P2, U/P2) moŜe spowodować wystąpienie przekroczeń dopuszczalnych 
norm w zakresie hałasu na terenach zabudowy mieszkaniowej.  
Lokalizacja obiektów emitujących hałas na terenach P1/P2, P2, U/P2 powinna być zatem 
moŜliwa jedynie po przeprowadzeniu szczegółowej oceny wpływu na klimat akustyczny, 
uwzględniającej skumulowane oddziaływanie róŜnych źródeł emisji hałasu w tym elektrowni 
Północ. 
Lokalizacja rozległych powierzchniowo terenów przemysłowych i usługowych (P1/P2, P2, 
U/P2) spowoduje takŜe negatywne oddziaływanie w strefie ochrony ekspozycji krajobrazowej 
wsi Rajkowy. Plan przewiduje sposoby minimalizacji oddziaływania walory krajobrazu 
kulturowego. Wydaje się jednak wskazane ograniczenie zainwestowania na tych terenach.   

Wśród planowanych obiektów infrastruktury technicznej wyróŜnia się element systemu 
energetycznego - linie NN 400 kV i WN 110 kV, zlokalizowane w zachodniej części obszaru 
opracowania (tereny E1 i R2). Przeprowadzona analiza wykazała Ŝe obiekty te nie 
spowodują przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu i natęŜeń pola elektromagnetycznego 
poza wyznaczoną w Planie strefą  pasa technicznego. Nie dojdzie zatem do przekroczeń 
dopuszczalnych norm jakości środowiska i naraŜenie Ŝycia i zdrowia ludzi.  

Planowane linie elektroenergetyczne spowodują natomiast: 
• negatywny wpływ na krajobraz - w tym w granicach planowanego Kociewskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu; 
• moŜliwość nieznacznego ograniczenia migracji ptaków i wzrostu kolizyjności; 
• prawdopodobną eliminację stanowiska lęgowego Ŝurawia  

W rozdziale 9. wskazano działania minimalizujące wymienione oddziaływania, nie da się 
jednak zmniejszyć negatywnego wpływu napowietrznej linii energetycznej na krajobraz.  
 Stosunkowo najmniejszy wpływ na środowisko spowoduje lokalizacja planowanej magistrali 
wodno-ściekowej. Jej wpływ na środowisko będzie nieznaczny i zaznaczy się praktycznie 
wyłącznie, jako przemijający, na etapie budowy.  

Za zmiany nie niosące za sobą większych przekształceń elementów środowiska i 
jednocześnie pozytywne dla jego stanu, moŜna uznać planowane działania w zakresie 
lokalizacji zieleni urządzonej o charakterze krajobrazowo  izolacyjnym, minimalizującym 
wpływ elektrowni na tereny przyległe (tereny ZP). W rezultacie poprawią się ekologiczne 
warunków Ŝycia mieszkańców. 

 Stwierdzono takŜe, Ŝe projektowany dokument w sposób naleŜyty uwzględnia aktualne cele 
ochrony środowiska wyznaczone na szczeblu krajowym i międzynarodowym, realizuje cele 
rozwoju przestrzennego zawarte w planach i strategiach opracowanych na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym. Jednocześnie ustalenia niniejszej prognozy są 
zasadniczo zbieŜne z informacjami zawartymi w prognozach opracowanych dla powiązanych 
dokumentów planistycznych.    

Syntetyczne oceny wpływu na poszczególne elementy środowiska przedstawiono w rozdz. 
11 prognozy, w tabelach 14 i 15.   

W celu eliminacji lub ograniczenia przewidywanych oddziaływań na środowisko 
sformułowano odpowiednie środki łagodzące (rozdz. 9 prognozy oraz tab. 14).  
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1. Wprowadzenie 
 

1.1. Podstawy prawne opracowania 

Niniejsza „Prognoza oddziaływania na środowisko realizacji ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragment gminy Pelplin w 

rejonie miejscowości Rajkowy i Gręblin (zwanego dalej Planem) wykonana została na 

zlecenie Burmistrza Miasta Pelplin.  

11 lipca 2003 roku weszła w Ŝycie ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), w której 

podstawowym dokumentem w planowaniu przestrzennym na szczeblu gminy obok studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jest miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego.  

Podlegający niniejszej prognozie projekt planu miejscowego w rejonie miejscowości 

Rajkowy i Gręblin wynika z opracowanej wcześniej aktualizacji Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pelplin (dalej Studium), uchwalonego 

Uchwałą Nr XLI/391/2010 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 10 listopada 2010r. 

Wobec szeregu zmian i przemian społeczno – gospodarczych na szczeblu gminny, a 

zwłaszcza w związku z planowaną lokalizacją konwencjonalnej elektrowni systemowej i 

związanej z nią infrastruktury towarzyszącej, konieczne okazało się przystąpienie do 

opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Podstawą prawną zobowiązującą organ administracyjny do przeprowadzenia 

procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (OOS) dla projektu planu 

miejscowego jest art. 46 i 51 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

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

oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008. Nr 199, poz. 1227).  
 

1.2. Metodyka opracowania i źródła danych 

Podstawą wnioskowania o zakresie oddziaływania na środowisko realizacji ustaleń 

projektu Planu była szczegółowa analiza jego zapisów pod kątem zmian przestrzennych 

zmierzających do lokalizacji nowych lub modyfikacji istniejących źródeł oddziaływania na 

środowisko. W niniejszym opracowaniu zidentyfikowano poszczególne czynniki 

oddziaływania na środowisko związane z wprowadzeniem zmian  w strukturze funkcjonalno 

– przestrzennej obszaru objętego Planem.  Przy ustaleniu ich potencjalnego oddziaływania 

na środowisko wykorzystano dotychczasowe doświadczenia empiryczne i dane literaturowe.  

Wykorzystano takŜe wnioski i ustalenia wynikające z opracowań specjalistycznych dla 

rozpatrywanego terenu. Skutki realizacji ustaleń projektu Planu odnoszono do 

obowiązujących norm i przepisów prawnych. Oceniono takŜe zgodność ustaleń z wnioskami 

sformułowanymi w opracowaniach studialnych dotyczących środowiska przyrodniczego, jego 

walorów i potencjału. Analizę i ocenę większości oddziaływań dokonano w podziale na 

zróŜnicowane, charakterystyczne grupy ustaleń, cechujące się odmiennym wpływem na 

środowisko. 
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Przy opracowaniu niniejszej prognozy wykorzystano następujące materiały źródłowe: 

− Ekspertyza nt. uwarunkowań ochrony środowiska alternatywnych lokalizacji elektrowni 

węglowej w obrębie Gorzędziej w gm. Subkowy i w obrębie Rajkowy w gm. Pelplin, 

PROEKO, Biuro Projektów i WdroŜeń Proekologicznych, Gdańsk XII. 2009 r.  

− Studia przyrodniczo-krajobrazowe województwa pomorskiego, Pomorskie Studia 

Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, 2006 r 

− Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pelplin, 2010. 

− Uwarunkowania dotyczące obecnego stanu prawnego – studium gminne, plany 

miejscowe, itd. w kontekście projektowanej elektrowni węglowej w Rajkowach w 

powiązaniu z planowaną magistralą wodną do miejscowości Rybaki, Przedsiębiorstwo 

Projektowo Realizacyjne „DOM” Sp. z o.o., X. 2009 r. 

− Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pelplin, 

aktualizacja studium. Kierunki Polityki Przestrzennej, Kierunki Zagospodarowania 

Przestrzennego, Przedsiębiorstwo Projektowo Realizacyjne „DOM” Sp. z o.o., 14.IX. 

2009 r. 

− Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Subkowy, VI. 1999 r. (Przedsiębiorstwo Projektowo Realizacyjne „DOM” Sp. z o.o.) 

− Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Subkowy, Kierunki Rozwoju Przestrzennego, 2009 r. (Przedsiębiorstwo Projektowo 

Realizacyjne „DOM” Sp. z o.o.) 

− Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Subkowy (zmiana), 2009 r. (Autorzy: H. Bobrowicz, B. Grechuta, I. Gołębiowska, P. 

Bobrowicz-Tempińska) 

− Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 

fragment gminy Pelplin w rejonie miejscowości: Rajkowy, Ropuchy, RoŜental i Nowy 

Dwór Pelpliński, 2009 r.  

− Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru obejmującego fragment gminy Pelplin w rejonie 

miejscowości Rajkowy i Gręblin, 2010 (PRO DIGITAL, Gdynia). 

− Prognoza oddziaływań na środowisko Miejscowego Planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru obejmującego fragment gminy Pelplin w rejonie 

miejscowości: Rajkowy, Ropuchy, RoŜental i Nowy Dwór Pelpliński, PROEKO, Biuro 

Projektów i WdroŜeń Proekologicznych, Gdańsk I. 2010 r. 

− Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa 

Elektrowni Północ o mocy 2000 MWe koło miejscowości Rajkowy, gmina Pelplin, 

powiat tczewski w województwie pomorskim”. 

− informacje z bazy danych obszarów sieci Natura 2000 w Polsce na stronach 

internetowych Ministerstwa Środowiska (http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/); 

− informacje z serwisu MIDAS dostępnego na stronach internetowych Państwowego 

Instytutu Geologicznego (w zakresie występowania złóŜ kopalin); 

− mapy topograficzne terenu w skali 1: 10 000 (Układ 1992); 

− mapy topograficzne w skali 1: 25 000 (układ 1965); 



 8 

− mapy zasadnicze - sytuacyjno - wysokościowe w skali 1:2000,  

− mapy glebowo - rolnicze w skali 1:5 000, 

− materiały, mapy i publikacje wymienione w spisie na końcu opracowania. 

 

Istotnym  opracowaniem, wykorzystanym w niniejszej prognozie był zwłaszcza Raport 

o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Elektrowni Północ o 

mocy 2000 MW koło miejscowości Rajkowy, gmina Pelplin, powiat tczewski w województwie 

pomorskim” (dalej Raport OOS ). Dostarczył on szczegółowe informacje dotyczące wpływu 

na środowisko realizacji i funkcjonowania największego obiektu przewidzianego w projekcie 

Planu - jakim jest konwencjonalna elektrownia systemowa w rejonie miejscowości Rajkowy.  

WaŜnym materiałem jest takŜe sprawozdanie z szczegółowej inwentaryzacji 

przyrodniczej terenu opracowania, w którym w sposób szczegółowy rozpoznane zostały 

aktualne walory przyrody oŜywionej terenu opracowania. Dane z tego sprawozdania 

pozwoliły na miarodajną ocenę wpływu realizacji ustaleń planu na biotyczne komponenty 

środowiska przyrodniczego.   
 

1.3. Cel i zakres prognozy 

Podstawowym celem prognozy jest określenie i ocena potencjalnych oddziaływań na 

środowisko skutków realizacji ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Oddziaływania te zachodzą na skutek zmian przeznaczenia terenu i 

lokalizacji określonych funkcji i obiektów infrastruktury. Celem prognozy jest równieŜ 

przedstawienie rozwiązań eliminujących lub ograniczających negatywny wpływ na 

środowisko.  

Zakres opracowania dokumentu prognozy określony został w art. 51 ust. 2. nowej 

Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (dalej - ustawa OOS). Jednocześnie, zgodnie z art. 53 nowej ustawy, organ 

opracowujący projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 

zobowiązany do uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości prognozy z Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz właściwym Państwowym Powiatowym Inspektorem 

Sanitarnym.  

Zgodnie z tą procedurą Burmistrz Miasta Pelplin zwrócił się pismem znak 

RPGNiG.7321/7/10 z dnia 22 listopada 2010 r. o wydanie stosownych uzgodnień do obu 

organów ochrony środowiska. 

Uzgodnienia te zostały wydane pismami: 

− Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2010 r. 

(pismo znak RDOŚ-22-PN.II -7041-19-40/10/MP); 

− Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tczewie z dnia 8 kwietnia 2010 

r. (pismo znak : SE-XI=720/29/10). 

 

Zgodnie z nimi – zakres szczegółowości i zawartości prognozy dla przedmiotowego projektu 

planu został określony na zgodny z projektem przedłoŜonym przez Burmistrza Pelplina, 

sporządzonym na podstawie wymogów ustawowych (pismo RPGNiG.7321/7/10). W 
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uzgodnieniach Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku określono wymóg zawartości prognozy na 

zgodny z art. 51 ust 2 ustawy OOS. Dodatkowo oba organy uzgadniające zawarły w pismach 

dodatkowy wymogi: 

− w prognozie konieczne jest przedstawienie analizy i oceny wpływu realizacji projektu 

planu na wszystkie formy ochrony przyrody zlokalizowane na terenie gminy Pelplin i w 

jej sąsiedztwie w oparciu o aktualny stan dokumentacji przyrodniczej (w tym 

dotyczącej obszarów Natura 2000) i dostępne fakty potwierdzające takie 

oddziaływanie; 

− w prognozie naleŜy uwzględnić posiadane informacje na temat przewidywanego 

oddziaływania na środowisko projektowanej elektrowni węglowej, wraz z niezbędną 

dla jej funkcjonowania infrastrukturą liniową; 

− w prognozie niezbędne jest przedstawienie rozwiązań eliminujących lub 

ograniczających negatywne wpływy na środowisko, wynikające z realizacji zapisów 

przewidzianych w projekcie planu; 

− w prognozie winno się określić i ocenić skutki dla środowiska, wynikające z 

projektowanego przeznaczenia terenu, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka 

wystąpienia powaŜnych awarii – art. 73 ust. 3, 3a, 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 

Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity w Dz.U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 ze zm.) 

− w prognozie naleŜy zawrzeć informacje na temat ewentualnej zmiany przeznaczenia 

gruntów leśnych na cele nieleśne na terenie projektu planu, wskazując przy tym 

szczegółową lokalizację obszaru lasu, którego zmiana dotyczy, jego charakterystykę 

oraz cel jakiemu ma słuŜyć taka zmiana. 

− prognoza winna obejmować obszar objęty projektem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wraz  obszarami pozostającymi w zasięgu 

oddziaływania wynikającego z realizacji jego ustaleń oraz zawierać część opisową i 

graficzną; 

− określić istniejący stan i funkcjonowanie środowiska, jego zasobów, odporność na 

degradację i zdolność do regeneracji na terenie opracowania i obszarach objętych 

przewidywanym znaczącym oddziaływaniem oraz ocenić potencjalne zmiany tego 

stanu przy braku realizacji ustaleń projektowanego dokumentu; 

− określić i ocenić przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania 

bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe, 

stałe, chwilowe, pozytywne i negatywne na środowisko, a w szczególności wpływ na 

zdrowie ludzi oraz wodę, powietrze i powierzchnię ziemi; uwzględnić zaleŜność 

między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy;  

− przedstawić rozwiązania eliminujące lub ograniczające negatywne oddziaływanie na 

środowisko.  
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2. Struktura środowiska terenu obj ętego Planem 

 

2.1. Poło Ŝenie  

Analizowany obszar pod względem administracyjnym, połoŜony jest w: południowej 

części województwa pomorskiego, centralnej części powiatu tczewskiego, północnej części 

gminy Pelplin. Graniczy on bezpośrednio od strony północnej z gminą Subkowy, zaś od 

strony zachodniej – z gminą Starogard Gdański. 

Zgodnie z regionalizacją  fizyczno-geograficzną Polski J. Kondrackiego (2002), 

analizowany obszar połoŜony jest na terenie Pojezierza Starogardzkiego (314.52), będącym 

częścią makroregionu Pojezierza Wschodniopomorskiego (314.5).  

Całkowita powierzchnia obszaru opracowania wynosi około 3,29 km2. PołoŜenie 

skrajnych punktów obszaru opisują następujące współrzędne (długość i szerokość 

geograficzna): 

• kraniec północny - λ1 18° 44' 55", Φ1 : 53° 58' 41” N; 

• kraniec południowy - λ2 18° 45' 54", Φ2 : 53° 57' 20” N; 

• kraniec zachodni - λ3 18° 40' 36", Φ3 : 53° 57' 54” N; 

• kraniec wschodni - λ4 18° 46' 49", Φ4 : 53° 58' 17” N. 

Ryc. 1. PołoŜenie obszaru opracowania (niebieski szraf) na tle granic gminy Pelplin. 
 

2.2. Rzeźba terenu 

Analizowany teren połoŜony jest na terenie wysoczyzny Pojezierza Starogardzkiego. 

Rzeźba tego terenu została uformowana w okresie zlodowacenia północnopolskiego (faza 

pomorska). Pierwotna rzeźba glacjalna została jednak zmodyfikowana w holocenie, głównie 
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poprzez procesy denudacyjne, fluwialne oraz osadzanie się utworów biogenicznych w 

dolinach rzecznych i zagłębieniach wytopiskowych.  

Strefa wysoczyznowa cechuje się znacznym zróŜnicowaniem rzeźby terenu. RóŜnice 

wysokości względnych, pomiędzy dnem doliny Wierzycy, a wierzchowiną wysoczyzny 

morenowej dochodzą miejscami do 40 m. NajwyŜszy punkt o rzędnej 80,0 m n.p.m. połoŜony 

jest 1,1 km na północny-zachód od miejscowości Rajkowy. NajniŜszy punkt strefy 

wysoczyznowej, o rzędnej 32,6 m n.p.m. zlokalizowany jest na dnie rozległego obniŜenia 

terenowego, pomiędzy miejscowością Rajkowy a magistralą kolejową w centralnej części 

analizowanego obszaru. Powierzchnię wysoczyzny urozmaicają liczne zagłębienia 

wytopiskowe, których dna wypełniają osady akumulacji biogenicznej.  

Na całym terenie opracowania wyróŜniono następujące jednostki morfologiczne, 

róŜniące się podstawowymi cechami morfometrycznymi oraz genezą i własnościami 

przypowierzchniowych warstw litologicznych: 

• wierzchowina wysoczyzny moreny dennej falistej  obejmuje zachodnią część 

analizowanego obszaru, pomiędzy rozległym kompleksem borów w rejonie doliny 

Wierzycy a miejscowością Rajkowy. Wierzchowina wysoczyzny jest lekko falista. Jej 

powierzchnia zalega zasadniczo na rzędnych od 40 do 65 m n.p.m. Jest ona 

nachylona w kierunku wschodnim. Średni spadek terenu wynosi około 5%, jednak 

lokalnie, w rejonie stoków zagłębień wytopiskowych, przekracza lokalnie 10%. Osady 

powierzchniowe składają się tu z utworów akumulacji lodowcowej w postaci glin i 

piasków gliniastych zwałowych. Charakteryzują się znaczną miąŜszością, wynoszącą 

przewaŜnie kilkanaście metrów. Ponadto występują one w podłoŜu głębszym, 

podścielającym inne osady. Lokalnie w zagłębieniach bezodpływowych występują tu 

utwory organiczne (torfy, namuły i mułki).  

• obni Ŝenie powierzchni wysoczyzny 2 obejmuje centralną część analizowanego 

obszaru w rejonie magistrali kolejowej C-65. Jest to teren płaskiego i podmokłego 

obniŜenia terenowego, którego powierzchnia zalega na wysokości od około 40 m 

n.p.m. na jego obrzeŜach, do 36 m n.p.m. w jego środkowej części. Średni spadek 

terenu nie przekracza tu 2%. Osady powierzchniowe składają się tu z cienkiej 

warstwy holoceńskich utworów organogenicznych (gliny próchniczne, namuły, kreda 

jeziorna), których miąŜszość najczęściej nie przekracza jednego metra, ale miejscami 

dochodzi do ok. 4 m. Są one podścielone utworami plejstoceńskimi w postaci glin 

piaszczystych, glin zwałowych i glin pylastych o miąŜszości dochodzącej do 20m. 

NiŜej występuje warstwa osadów piaszczystych, której miąŜszość wynosi od 3 do 12 

metrów. Obszar ten jest odwadniany gęstą siecią rowów melioracyjnych, z których 

wody są odprowadzane poprzez rzekę Drybok w kierunku północnym do Wisły. 

• grzęda moreny dennej płaskiej - obejmuje wschodni kraniec analizowanego 

obszaru.  Grzęda ma wydłuŜony kształt o szerokości około 1 km i długości 12 km. 

Ciągnie się od Gorzędzieja ku południowemu zachodowi po wieś Rudno i Gręblin, 

gdzie zatraca swą indywidualność w nierównościach moreny dennej. Jej powstanie 
                                                 
2 Obszar uznawany wcześniej za równinę akumulacji zastoiskowej (nazwa stosowana we wcześniejszych 
opracowaniach - w tym ekofizjografii do Studium gminy). Analiza wykonanych otworów geologiczno - 
inŜynierskich nie potwierdza zastoiskowej genezy tego obszaru. Jest to rozległe, płaskie obniŜenie powierzchni 
wysoczyzny,.  
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związane było z dwiema, równoległymi do siebie, szczelinami lodowymi, które w 

końcowym etapie degradacji pokrywy lodowej uformowały grzędę poprzez 

jednoczesne wyciśnięcie ku górze podłoŜa lodowcowego (Rosa 1996). W rejonie 

analizowanego obszaru jej powierzchnia zalega na wysokości od 45 do 53 m n.p.m. 

Średni spadek terenu wynosi około 5%, jednak lokalnie, w rejonie zagłębień 

wytopiskowych przekracza miejscami 10%. 

• strefa nierównomiernej akumulacji sandrowej  - powierzchnia nierówna, lekko 

falista. Występuje w zachodniej części obszaru opracowania, po między doliną 

Wierzycy a wierzchowiną wysoczyzny morenowej. Jej powierzchnia zalega 

zasadniczo na rzędnych 50 - 80 m n.p.m. Stanowi najwyŜej połoŜoną część 

analizowanego obszaru, z kulminacją 80,0 m n.p.m. W strefie kontaktu z 

wierzchowiną moreny dennej-falistej powierzchnia sandru jest niemal równie 

urozmaicona jak powierzchnia terenu w strefie morenowej. Jest to wynik silnego 

zdeformowania sandru licznymi zagłębieniami wytopiskowymi, oraz progami 

terenowymi o przebiegu południkowym. Spadki terenu są tu zróŜnicowane, miejscami 

niewielkie, lecz w rejonie stromych krawędzi morfologicznych dochodzą do 20%, przy 

deniwelacjach do 20m Obszar ten wyścielają utwory akumulacji wodnolodowcowej w 

postaci piasków o róŜnym uziarnieniu o Ŝwirów. Jedynie w rejonie osady Korytyba, w 

obrębie niewielkiego zagłębienia wytopiskowego, utwory powierzchniowe 

reprezentowane są przez gytię. WyŜej wymienione osady są podścielone warstwą 

glin o miąŜszości kilku metrów.  
• stoki form dolinnych  – na analizowanym obszarze obejmuje wschodnie zbocze 

doliny Wierzycy. Wysokość względna stoku doliny wynosi około 10 metrów, zaś jego 

nachylenie przekracza 12-15%, a maksymalnie dochodzi do 23%. Zbocze doliny 

Wierzycy porozcinane jest niewielkimi dolinkami erozyjnymi, które niegdyś pełniły rolę 

lokalnych szlaków odpływu wód roztopowych. W ich końcowym odcinku, w miejscu 

kontaktu z doliną Wierzycy, wytworzyły się lokalnie niewielkie stoŜki sandrowe. 

• płaskie dno form dolinnych  –  obejmuje dno doliny Wierzycy na zachodnim krańcu 

analizowanego obszaru. Jest to wyraźnie zarysowana dolina rzeczna o przebiegu 

południkowym, o szerokości 300 metrów liczonej między górnymi krawędziami jej 

stoków. Dno doliny obejmuje płaską terasę zalewową o szerokości około 200 metrów. 

Znajduje się ona na poziomie 43 metrów n.p.m. Dno doliny wyściela warstwa piasków 

i Ŝwirów rzecznych. Miejscowo występują tu równieŜ namuły rzeczne i utwory 

akumulacji biogenicznej. Poziom zalegania wód gruntowych wynosi od 0 do 1 m p.p.t. 

 

 
2.3. Budowa geologiczna  

Powierzchniowe utwory plejstoceńskie wykształciły się w postaci glin zwałowych 

moreny dennej oraz osadów piaszczystych wodnolodowcowych i lodowcowych. Gliny 

zajmują największe powierzchnie w środkowej i wschodniej części obszaru opracowania. 

Osady fluwioglacjalne występują w zachodniej części terenu w sąsiedztwie doliny Wierzycy 

(rejon osady Korytyba), zalegając na pokrywie glin zwałowych. Na podstawie obserwacji w 
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istniejących odsłonięciach terenowych miąŜszość serii piaszczystej w tym rejonie przekracza 

miejscami 3-5 m.   

W części środkowej oraz wschodniej obszaru opracowania, w najniŜej połoŜonych 

partiach terenu, na powierzchni występują takŜe osady holoceńskie wykształcone jako torfy, 

namuły torfiaste, a lokalnie takŜe pod postacią limnicznych osadów węglanowych - kredy 

jeziornej.  

Analiza badań podłoŜa gruntowego, wykonanych na potrzeby dokumentacji 

technicznej elektrowni węglowej (Geoprojekt 2009) oraz kart otworów wykonanych na tym 

terenie w roku 2010 (Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach),  wykazała iŜ w 

wierzchniej warstwie podłoŜa środkowej części obszaru (teren główny) zalega warstwa gleb, 

wytworzonych z namułów oraz osadów akumulacji biogenicznej, której miąŜszość na ogół 

nie przekracza jednego metra. Lokalnie stwierdzono takŜe występowanie warstw kredy 

jeziornej, namułów, w tym namułów organicznych i glin próchnicznych, których miąŜszość 

dochodziła łącznie do 3,9 metra (Otwór „A”, rycina 7). Na przewaŜającej części tego obszaru, 

pod wierzchnią warstwą gleby zalegają  utwory spoiste morenowe, w przewaŜającej 

większości składające się z glin piaszczystych. W obrębie tych glin występują warstwy 

piasków róŜnej miąŜszości.  

Występujące tu w podłoŜou osady morenowe (gliny) zlodowacenia pólnocnopolskiego 

są osadami spoistymi, zaliczanymi do gruntów cechujących się niskim modułem ściśliwości i 

stosunkowo wysoką podatnością na odkształcenia. Właściwości mechaniczne namułów, 

namułów organicznych i innych gruntów o genezie organiczno - limnicznej występujących tu 

w cienkich warstwach przypowierzchniowych są niekorzystne. Natomiast lepszymi 

właściwości pod tym względem cechują się osady wodnolodowcowe - piaszczsyte, 

występujące w zachodniej części obszaru opracowania. 

 

Kopaliny 

Na terenie opracowania nie występują udokumentowane złoŜa surowców mineralnych 

(Baza Midas, geoportal.pgi.gov.pl). 
 

2.4. Gleby 

Gleby analizowanego obszaru charakteryzują się zróŜnicowaną, na ogół duŜą 

wartością produkcyjną. Występują tu gleby brunatne, pseudobielicowe, rdzawe, mułowo-

torfowe, murszowo-mineralne oraz czarne ziemie. 

Na zróŜnicowanie typologiczne gleb wpływ mają głównie: rzeźba terenu, charakter 

podłoŜa litologicznego, a takŜe warunki wodne, oraz klimat i roślinność. W związku z tym 

występująca na obszarze opracowania pokrywa glebowa nawiązuje wyraźnie do lokalnych 

warunków środowiska, a w szczególności głównych jednostek morfologicznych: 

− w obrębie dna doliny rzeki Wierzycy, na zachodnim krańcu analizowanego terenu, z 

osadów holoceńskich (namułów rzecznych, torfów) wykształciły się gleby torfowo-

mułowe (semihydrogeniczne).  

− bezpośrednio na wschód od doliny Wierzycy (zachodnia cześć obszaru) występuje 

rozległa powierzchnia akumulacji sandrowej, której osady powierzchniowe są 

reprezentowane przez piaski i Ŝwiry wodnolodowcowe. NaleŜą one do słabych 
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materiałów glebotwórczych. Rozwinęły się na nich głównie gleby rdzawe, rzadziej 

rdzawo - brunatne, dość silnie zakwaszone (autogeniczne).  

− wierzchowina wysoczyzny moreny dennej analizowanego obszaru pokryta jest 

glinami zwałowymi lub ich eluwiami. Zawierają one znaczną ilość minerałów ilastych 

oraz węglanów wapnia. Na glinach tych powstały gleby brunatne właściwe 

(autogeniczne). Gleby te mają dobrze rozwinięty poziom akumulacyjny. Odczyn gleby 

jest słabo kwaśny do obojętnego (Olszak 1996). 

− na terenie rozległego obniŜenia wysoczyzny utwory powierzchniowe są 

reprezentowane przez osady akumulacji biogenicznej, gliny próchniczne oraz namuły. 

Na utworach tych wytworzyły się czarne ziemie właściwe (semihydrogeniczne), 

naleŜące do jednych z najlepszych gleb. Czarne ziemie występują tu w nieckowatym 

zagłębieniu terenu. Takie połoŜenie, połączone z duŜym uwilgotnieniem, oraz 

obecnością węglanu wapnia w skale macierzystej (występowanie osadów kredy 

jeziornej w podłoŜu) spowodowało ograniczenie mineralizacji masy organicznej. 

Poziom próchnicy jest w nich dobrze rozwinięty. Zawartość próchnicy mieści się w 

przedziale od 2,3 do 2,7% (Olszak 1996). 

Spośród występujących tu gleb zdecydowana większość z nich, zwłaszcza w 

środkowej i wschodniej części obszaru opracowania zaliczana jest do gleb urodzajnych, 

cechujących się wysoką produktywnością - kwalifikowane do pszennych kompleksów 

przydatności rolniczej (1-3), lub teŜ, w przypadku gleb silniej uwilgotnionych - 

semihydrogenicznych, do kompleksu zboŜowo - pastewnego mocnego (8). Są one zaliczane 

najczęściej do III klasy bonitacyjnej.  Znacznie słabsze gleby V-VI klasy bonitacyjnej i 

słabych kompleksów Ŝytnich występują na gruntach piaszczystych w zachodniej części 

obszaru opracowania. 

 

2.5. Wody podziemne  

Teren opracowania pod względem warunków występowania pierwszego poziomu wód 

podziemnych jest znacznie zróŜnicowany. Wynika to zarówno z występowania tu róŜnych 

form ukształtowania powierzchni terenu, jak i litologii występujących tu na powierzchni i 

płytko pod nią osadów. W związku z tym głębokość i charakter występowanie wód 

gruntowych nawiązuje wyraźnie do głównych typów rzeźby terenu na omawianym obszarze. 

Generalnie głębokości występowania zwierciadła wód gruntowych w obrębie wyróŜnionych 

jednostek morfologicznych (por. rozdz. 2.2.) moŜna  określić następująco: 

− wierzchowina wysoczyzny moreny dennej falistej i grzęda wysoczyzny morenowej 

płaskiej (wschodnia i częściowo środkowa część obszaru opracowania) - zaleganie 

wód gruntowych w spiaszczonych pokrywach glin zwałowych lub wypełnieniach 

lokalnych zagłębień osadami holocenu (namuły) na głębokości 2-5 m, w obrębie 

zagłębień płycej, zwierciadło wód przewaŜnie swobodne. 

− obniŜenie powierzchni wysoczyzny (środkowa cześć obszaru) - wody gruntowe w 

holoceńskich namułach, namułach torfiastych, często jako wody naporowe pod 

niewielkim napięciem hydrostatycznym w przewarstwieniach piaszczystych  pod w/w 
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osadami. Głębokość zalegania ustabilizowanego zwierciadła wód przeciętnie ok. 1,0 - 

0,5 m p.p.t.  

− strefa nierównomiernej akumulacji sandrowej i stoki doliny Wierzycy (zachodnia cześć 

obszaru opracowania) - wody gruntowe w piaszczystych osadach fluwioglacjalnych, 

podścielonych głębiej glinami, zwierciadło swobodne na głębokości z reguły poniŜej 5 

m, w obrębie stoków doliny i miejscami obniŜeń - płycej.  

− dno doliny Wierzycy (przy zachodniej granicy terenu) - zwierciadło wód gruntowych z 

reguły swobodne, zalegające płytko ok. 0-1 m p.p.t, w piaskach, mułkach, lokalnie 

namułach rzecznych.     

W środkowej części terenu, na najniŜej połoŜonych obszarach wyrównanego obniŜenia 

wysoczyzny, charakter występowania wód gruntowych został rozpoznany najpełniej, w wielu 

otworach geologiczno - inŜynierskich wykonanych na potrzeby inwestycji (Przedsiębiorstwo 

Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach, 2010).   Stwierdzono tu zaleganie wód gruntowych o 

zwierciadle swobodnym lub dość często napiętym (pod warstwami namułów gliniastych, 

organicznych, glin próchnicznych, glin pylastych), występujących bezpośrednio na glinach 

zwałowych lub w przewarstwieniach piaszczystych wśród glin. Zwierciadło wód 

występujących pod napięciem hydrostatycznym stwierdzano z reguły na głębokości 1-3 m, 

stabilizowało się na głębokości najczęściej ok. 1,0 - 0,5 m p.p.t. W niektórych otworach 

zwierciadło wody stabilizowało się bardzo blisko powierzchni - do ok. 0,2 m p.p.t. 

Głębsze poziomy wodonośne maja znaczenie przede wszystkim uŜytkowe - dla 

zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności w zakresie zaopatrzenia w wodę pitną.  

Na kształtowanie się warunków hydrogeologicznych w zakresie uŜytkowych warstw 

wodonośnych analizowanego obszaru zasadniczy wpływ mają utwory trzeciorzędowe oraz 

czwartorzędowe.  

• Czwartorzędowe piętro wodonośne. Poziom czwartorzędowy zasilany jest głównie 

przez infiltrację i niewielki dopływ wód z obszaru wysoczyzny morenowej Pojezierza 

Starogardzkiego. Główną bazą drenaŜu czwartorzędowego piętra jest rzeka 

Wierzyca. W czwartorzędowym piętrze wodonośnym najistotniejsze znaczenie 

uŜytkowe ma poziom tzw. międzymorenowy. Zwierciadło wody występuje na 

rzędnych około 30-40 m n.p.m. i ma charakter napięty. MiąŜszość warstwy wynosi 

10–20 m. Wodoprzewodność osiąga wartości od 100 do 150 m2/d. wydajność 

potencjalna jest stosunkowo wysoka -  wynosi  ona od 50 do70 m3/h. Wody tego 

poziomu wykazują naturalnie podwyŜszone zawartości związków Ŝelaza i manganu. 

• Trzeciorzędowe piętro wodonośne. Poziom ten zalega na głębokości 100 m. Jego 

miąŜszość wynosi od kilku do kilkunastu metrów. Wydajność potencjalna w części 

centralnej analizowanego obszaru wynosi od 10 do 30 m3/h, natomiast w jego 

wschodniej części, w rejonie Gręblina – od 30 do 50 m3/h. Zwierciadło wody o 

charakterze subartezyjskim i artezyjskim stabilizuje na poziomie około 20m n.p.m.  
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2.6. Wody powierzchniowe 
Omawiany obszar naleŜy do zlewni Wisły. Środkowa oraz wschodnia część 

analizowanego obszaru jest odwadniana przez ciek II rzędu Drybok (Subkowska Struga3) 

uchodzący do Wisły w rejonie Tczewa. Zachodnia część obszaru odwadniana jest przez 

Wierzycę (II rzędu) uchodzącą do Wisły w rejonie miejscowości Gniew. Drybok odprowadza 

wody w kierunku północnym, natomiast Wierzyca w kierunku południowym.  

Wierzyca jest największym ciekiem analizowanego obszaru. Stanowi ona zachodnią 

jego granicę. Na odcinku tym rzeka silnie meandruje. Wierzyca cechuje się wyrównanym 

reŜimem z wyraźnym wezbraniem wiosennym oraz gruntowo - deszczowo - śnieŜnym 

zasilaniem. Całkowita powierzchnia zlewni Wierzycy wynosi 1607 km2, zaś jego całkowita 

długość – 170 km. Średni przepływ z wielolecia (SNQ) dla posterunku w Brodach 

Pomorskich wynosi 8,76 m3*s-1. NajwyŜsze wartości średnich przepływów z wielolecia 

notowane są marcu. Średni przepływ z wielolecia z miesiąca marca wynosi 12,6 m3*s-1. 

NajniŜsze wartości średniego przepływu z wielolecia notowane są na przełomie sierpnia i 

września (6,3 m3*s-1). Maksima dla wysokiej wody z wielolecia notowane są w lipcu na obu 

posterunkach (48,8 m3*s-1). Minima dla niskiej wody z wielolecia notowane są na przełomie 

lipca i sierpnia.  

NajwyŜsze stany wód na Wierzycy w profilu Brody Pomorskie obserwowane są na przełomie 
marca i kwietnia.  

 

Drybok (Subkowska Struga) 

Drugim co wielkości ciekiem jest Drybok stanowiący bezpośredni dopływ Wisły. 

Charakter tego cieku znacząco się róŜni od rzeki Wierzycy. Jego koryto to proste, na ogół 

pozbawiony meandrów, niewielki rów. Zlewnia rzeki porozcinana jest licznymi kanałami oraz 

rowami melioracyjnymi. Drybok jest niewielkim ciekiem. Całkowita powierzchnia zlewni 

wynosi 81,67 km2 (wg ZMIUW 81,0 km2), zaś jego całkowita długość – 19,0 km. Na cieku 

tym nie przeprowadzono pomiarów średnich wartości jego przepływu.  

W bezpośredniej zlewni Dryboku połoŜona jest cała środkowa część obszaru 

opracowania. Sieć hydrograficzną odwadniającą ten teren tworzy sieć kanałów 

melioracyjnych, utworzona poprzez inwestycje melioracyjne wykonane w latach 1965-1967 

(obiekt Radostowo) i w latach  1975- 1977 – obiekt (Rajkowy i Gręblin I). W ramach 

inwestycji wykonane zostało systematyczne drenowania gruntów rolnych  z odbudową  

rowów i modernizacją odpływów (Inwentaryzacja urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych, 2010). Głównymi ciekami odprowadzającymi wody z tego terenu są dwa 

rowy melioracji wodnych szczegółowych: 

• Rów A   o długości 1510,00 m uchodzący do Dryboku (Strugi Subkowskiej)  w km 

15+140. Rów A odprowadza wody z gruntów o powierzchni całkowitej 210,00 ha. 

Posiada on dwa rowy dopływowe, które odprowadzają wody z terenów 

zmeliorowanych:  rów B o długości 1600,00 m oraz H - o długości 1110,00 m. 

• Rów A1   o długości 1280,00 m - rów otwarty  i 490,00 m rurociąg Φ 40,0 cm. Rów 

                                                 
3 Wg wykazu Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Nazwa Drybok 
przyjęta za Państwowym Rejestrem Nazw Geograficznych 
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A1     uchodzi do Strugi Subkowskiej  w jej  km 13+420. Całkowita powierzchnia 

gruntów  które odwadnia rów A1 wynosi 270,0 ha. Ponadto do rowu A1 

odprowadzana jest woda ze zdrenowanych gruntów wsi Radostowo przylegających 

do terenu projektowanej elektrowni od strony północnej. 

Ponadto na  obszarze opracowania obejmującym wierzchowinę wysoczyzny 

morenowej w rejonie osady Maniowo, oraz fragment grzędy wysoczyzny moreny dennej 

Gręblin – Rudno, występują obszary bezodpływowe powierzchniowo. Są to niewielkie, 

izolowane zagłębienia bezodpływowe typu ewapotranspiracyjnego, stale wypełnione wodą, 

lub teŜ w ich dnach znajdują się stałe lub okresowe podmokłości.  

Tereny podmokłe okresowo, występują tylko lokalnie na niewielkich obszarach, 

głównie w obrębie doliny Wierzycy, oraz na wysoczyźnie w obrębie zagłębień 

bezodpływowych, wyścielonych utworami trudno przepuszczalnymi. Większy obszar 

mokradeł stałych zlokalizowany jest w zachodniej części obszaru w środkowej części polany 

Korytyba.  

Do obszarów podmokłych i okresowo naraŜonych na stagnację wód na powierzchni 

po większych opadach atmosferycznych i roztopach wiosennych naleŜą fragmenty terenu w 

środkowej części obszaru (obniŜenie powierzchni wysoczyzny). NaleŜą do nich najniŜej 

połoŜone tereny o rzędnych poniŜej 36,50 m n.p.m. Występuje tu okresowe stagnowanie 

wody w lokalnych obniŜeniach terenu - poniŜej podanej rzędnej. Nie zagraŜa ono terenom 

połoŜonym  powyŜej rzędnej 37,00 m n.p.m.  

 

2.7. Klimat 

Analizowany obszar naleŜy do strefy klimatu umiarkowanego w obszarze 

wzajemnego przenikania się wpływów oceanizmu atlantyckiego i kontynentalizmu 

wschodnioeuropejskiego. Najczęściej napływającymi nad omawiany obszar masami 

powietrza są wilgotne masy powietrza polarno-morskiego, związane z intensywnym 

przemieszczaniem się i duŜą aktywnością północnoatlantyckiego niŜowego ośrodka 

barycznego (z kierunku zachodniego). Obszar ten znajduje się w zasięgu wpływów 

oceanicznych, zimy nie są mroźne, a lato łagodne.  

Średnia roczna temperatura wynosi około 6,8°C (w lip cu 15,6°C, a w styczniu -2,0°C). 

Liczba dni ciepłych w roku (o temperaturze maksymalnej >20°C) wynosi 69,5. Długo ść 

okresu wegetacyjnego wynosi około 200 dni. Dominują tu wiatry z kierunku zachodniego i 

południowo-zachodniego. Średnia prędkość wiatru w roku, mierzona na wysokości 10 m 

n.p.t., wynosi około 3,4 m/s (J. Korzeniewski, 1996). 

Charakterystyczną cechą klimatu na omawianym obszarze jest bardzo mały opad 

atmosferyczny wynoszący poniŜej 582 mm. Największe opady notowane są w miesiącach 

letnich: w lipcu i sierpniu, a najmniejsze w marcu. 
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Tab. 1. Dane meteorologiczne dla posterunku Radostowo (2 km na północ od granic obszaru 

opracowania) 
Wyszczególnienie/miesi ąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

Prędkość wiatru [m/s 2] (dane dla wielolecia 1961 – 1980) 

Średnia pr ędkość wiatru  3,2 3,1 3,8 3,6 3,4 3,3 3,3 3 4,6 3,2 3,6 3 3,4 

Temperatura powietrza  [ºC] (dane dla wielolecia 19 61 – 1980) 

Średnia temperatura dobowa -2 -1,8 1 5,3 10,6 14,8 15,6 15,4 12,3 6,8 3 -0,3 6,8 

Średnia maksymalna 0,2 0,7 5,1 11,2 16,8 21,1 22,1 .22,2 18 12 5,8 1,3 11,4 

Absolutna maksymalna 10,6 21,8 22,8 28,4 31,2 32,3 35,4 34,3 31,2 27 18 13,4 35,4 

Średnia minimalna -6,8 -5,7 -2,6 1,5 5,9 9,7 11,3 11,2 8,2 4,3 0,9 -3,8 2,8 

Absolutna minimalna -30,1 -29,8 -26,2 -6,7 -3,4 -0,6 0,8 2,9 -3 -6,8 -21,8 -26,8 -30,1 

Liczba termicznych dni charakterystycznych (dane dl a wielolecia 1961 – 1980) 

Liczba dni mro źnych 
tmax<0,0ºC 15 21,2 4,2        2,1 10.0 52,5 

Liczba dni przymrozkowych 
tmin<0,0ºC 26,6 22,5 19,8 10 1,2 0,1 - - 0 4,6 10,6 21,3 116,7 

Liczba dni ciepłych t max>20ºC - 0 0,1 1,6 8 16,1 20,3 21.4 8,4 0,8 - - 69,5 

Liczba dni gor ących t max>25ºC - - - 0,2 1,8 6,5 7,6 6,9 2,3 0 - - 25,3 

Wilgotno ść względna powietrza (dane dla wielolecia 1961 – 1980) 

Średnia wilgotno ść wzgl ędna 
(f) [w %] 87 86 82 76 75 76 79 79 83 87 88 88 82 

Liczba dni z f<60% 0,1 0,1 0,4 1,3 1,6 0,9 0,6 0,4 0,1 - - 0 5,5 

Liczba dni z f>60% 30,9 28,1 30,6 28,7 29,4 29,1 30,4 30,6 29,9 31 30 31 298,7 

Liczba dni z f>80% 18 15,8 12,7 6,7 7,1 6,7 9,4 8,7 12,5 16,9 17,4 17,5 149,4 

Liczba dni z f>90% 7,9 6,8 2,8 1,6 1,3 1,5 2 2,1 2,8 7,1 7,6 8,6 52,1 

Zachmurzenie - stopie ń pokrycia nieba chmurami w skali od 0 do 10 [n] (da ne dla wielolecia 1961 – 1980) 

Średnie zachmurzenie  6,7 6,4 6 5,6 4,6 4,8 5,1 5 4,5 5,7 7,2 6,5 5,7 

Liczba dni pogodnych n<2 1,6 2,5 3,9 3,8 3,7 5,4 3,4 4,5 4,7 3,1 1,5 2,1 40,2 

Liczba dni pochmurnych n>8 18,8 17,1 14,1 12,9 10,9 7,9 11,1 8,8 8,4 13,6 19,2 18,6 161,4 

Opady atmosferyczne (dane dla wielolecia 2000 – 200 9) 

Średnie miesi ęczne i roczne 
warto ści opadów 29,8 23,9 36,5 31,2 55,6 56,6 111,2 75,7 43,9 53,3 31,6 32,6 581,9 

Źródło: Pojezierze Starogardzkie. J. Szukalski (1996), oraz Raport OOS „Budowa Elektrowni 

Północ…” (2010). 

 

Poziom usłonecznienia wynosi ok. 1550h/rok (4,24 h/dzień). Poziom promieniowania 

całkowitego dochodzi do 3700 MJ/m2 na rok. Średnie dobowe sumy całkowitego 

promieniowania słonecznego zmieniają się od nieco ponad 1,5 MJ m2 w grudniu do ponad 

20,0 MJ m2 w czerwcu (H. Lorenc, 2005). 

Omawiany obszar charakteryzuje się duŜą wilgotnością względną powietrza. W skali 

rocznej wynosi ona 82%.  

Obszar opracowania cechuje się zróŜnicowanymi warunkami topoklimatycznymi. Na 

omawianym terenie wyróŜnić moŜna następujące podstawowe typy topoklimatu: 

• wąskich i głębokich dolin rzecznych – obejmuje głęboko wcięte dna dolin, gdzie w 

czasie nocnych rozpogodzeń mogą się tworzyć zastoiska chłodnego powietrza. 

Topoklimat dolin rzecznych cechuje się niewielkim wskaźnikiem usłonecznienia oraz 

podwyŜszoną wilgotnością powietrza. Zaznacza się w nim turbulencyjna wymiana 
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ciepła utajonego wskutek parowania lub kondensacji. Na analizowanym terenie 

występuje on na zachodnim jego krańcu, w obrębie doliny Wierzycy. 

• obszarów leśnych. Obejmuje on kompleksy leśne połoŜone na zachód od 

miejscowości Rajkowy. Charakteryzuje się duŜym osłabieniem promieniowania 

słonecznego, duŜą zacisznością, wyrównanym profilem termicznym, podwyŜszoną 

wilgotnością względną powietrza. Podstawowym czynnikiem kształtującym klimat 

wnętrza lasu jest stopień zwarcia koron drzew, które w znacznej mierze pochłaniają 

energię, równieŜ rodzaj podłoŜa, na którym rośnie las.  

• płaskich i falistych wierzchowin wysoczyzny obejmuje większość terenów 

uŜytkowanych rolniczo w obrębie strefy wysoczyznowej analizowanego obszaru. 

Tereny te charakteryzują się przeciętnymi warunkami solarnymi i termicznymi, 

dobrymi warunkami wilgotnościowymi, dobrym przewietrzaniem oraz małą 

częstotliwością występowania mgieł. Obszar ten wykazuje największą odporność na 

zanieczyszczenia powietrza. Cechuje się on korzystnymi warunkami do zabudowy 

mieszkaniowej oraz są wskazane dla uprawy roślin wszystkich odmian. 

• wilgotnych i płytkich obniŜeń terenowych – występuje w centralnej części 

analizowanego obszaru, w obrębie obniŜenia wysoczyzny (rejon magistrali kolejowej). 

W stosunku do topoklimatu wierzchowiny wysoczyzny, cechuje się on nieco gorszymi 

warunkami przewietrzania terenu, większą wilgotnością względną powietrza 

(wynikającą częściowo z duŜej wilgotności podłoŜa) i nieco niŜszym poziomem 

usłonecznienia. Notuje się tu zwiększoną częstotliwość występowania mgieł. MoŜe tu 

częściej występować niekorzystne zjawisko inwersji termicznej i tworzenia zastoisk 

zimnego powietrza. Obszar ten jest relatywnie mniej korzystny dla lokalizacji 

zabudowy mieszkaniowej. Jednocześnie wskazany jest dla łąk i upraw odpornych na 

niskie temperatury i wymagających znacznej wilgoci. 

Podsumowując - korzystne warunki bioklimatyczne i aerosanitarne występują głównie w 

części wysoczyznowej, na płaskich terenach otwartych oraz na stokach o ekspozycji z 

sektora południowego. Niekorzystne warunki bioklimatyczne występują na stokach dolin i 

zagłębień terenowych o ekspozycji z sektora północnego oraz w miejscach płytkiego 

zalegania wód gruntowych. 

2.8. Szata roślinna  

Charakterystykę i waloryzację szaty roślinnej przeprowadzono na podstawie danych z 

bezpośrednich badań terenowych, prowadzonych od kwietnia 2010 r. w ramach 

przedrealizacyjnego monitoringu przyrodniczego dla planowanej Elektrowni Północ (Bloch - 

Orłowska i in. 2010). Jako materiał uzupełniający wykorzystano istniejące materiały 

archiwalne: operaty urządzeniowe lasów Nadleśnictwa Starogard, leśnictwo Bukowiec, a 

takŜe inwentaryzację przyrodniczą gminy Pelplin (Mieńko i in. 2000).  

 

Charakterystyka zbiorowisk ro ślinnych 
W środkowej i wschodniej części terenu opracowania występują następujące główne 

typy zbiorowisk roślinnych: 
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− zbiorowiska pól uprawnych i towarzyszących im chwastów z klasy Stellarietea mediae 

(zbiorowiska segetalne); 

− zbiorowiska wilgotnych łąk i pastwisk - wykształcone najczęściej w kadłubowej 

postaci fitocenoz zaliczanych do klasy – Molinio-Arrhenatheretea; 

− zastępcze drzewostany topolowe na siedliskach Ŝyznych olsów Ribeso nigri - 

Alnetum; 

− silnie zniekształcone i przesuszone, kadłubowe postaci olsów Ribeso nigri - Alnetum, 

− zbiorowiska ruderalne - występujące na obrzeŜach dróg i w miejscach występowania 

dawnej zabudowy (środkowa część terenu),  

− niewielkie płaty  szuwarów występujące w kanałach i na obrzeŜach wód stojących - 

głównie szuwar trzcinowy z Phragmites autralis, oraz szuwar szerokopałkowy z 

Typha latifolia,   

− drobne zbiorniki wodne z zespołami roślin wodnych.  

W części zachodniej, na planowanym przebiegu linii blokowej wysokiego napięcia, 

zidentyfikowano następujące główne typy zbiorowisk:  

− zastępcze zbiorowiska sosnowe (nasadzenia sosny) na gruntach porolnych na 

siedliskach pogrądowych w typie siedliskowym lasu świeŜego i lasu mieszanego 

świeŜego; 

− sztuczne drzewostany sosnowe i mieszane na siedliskach lasu łęgowego; 

− sztuczne drzewostany sosnowe na siedliskach boru mieszanego świeŜego; 

− kompleksy szuwarów z Typha latifolia i zarośli wierzbowych Salicetum pentandro-

cinereae; 

− zbiorowiska muraw na ugorach i wczesnych stadiów sukcesji z udziałem samosiejek 

sosny na gruntach porolnych i terenach zdegradowanych w wyniku eksploatacji 

kopalin - nawiązujące do zbiorowisk z klasy Koelerio glaucae-Corynephoretea 

canescentis;  

Dodatkowym urozmaiceniem struktury przyrodniczej obszaru opracowania są zadrzewienia 

pasmowe, występujące wzdłuŜ dróg, a takŜe nielicznie - wzdłuŜ kanałów melioracyjnych.  

 

Zbiorowiska pól uprawnych 

Pod względem powierzchniowym na obszarze opracowania dominują zdecydowanie 

zbiorowiska roślin uprawnych na gruntach ornych, z towarzyszącymi im zespołami chwastów 

(zbiorowiska segetalne). Dominujące przestrzennie agrocenozy tworzone są głównie przez 

pszenicę i rzepak, rzadziej buraki, ziemniaki i kukurydzę. W części zachodniej wśród nich 

częściej występują uprawy zbóŜ. Występujące wśród upraw rolnych ubogie zbiorowiska 

segetalne z klasy Stellarietea mediae w większości charakteryzują się znikomym udziałem 

chwastów, co jest wynikiem długotrwałej, intensywnej gospodarki rolnej, zapewne połączonej 

ze stosowaniem środków zwalczających chwasty. 

 

Zbiorowiska łąk i pastwisk 

Na ternie głównym i we wschodniej części obszaru opracowania obejmują one 

najczęściej niewielkie silnie zniekształcone płaty. Ze względu na ich kadłubowy charakter 
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moŜna je zaklasyfikować jedynie do najwyŜszego syntaksonu tj. klasy – Molinio-

Arrhenatheretea.  

Większe przestrzennie płaty pastwisk występują w stosunkowo wąskim pasie w 

dolinie Wierzycy, bezpośrednio przy zachodniej granicy obszaru opracowania, a większy płat 

łąk - takŜe w środkowej części polany Korytyba, w rejonie podmokłego obniŜenia terenu. 

Podobnie jak w przypadku środkowej i wschodniej części obszaru opracowania stopień 

zniekształcenia zbiorowisk pozwala na ich zaliczenie do klasy Molinio-Arrhenatheretea. 

 

Zbiorowiska szuwarowe i siedlisk hydrogenicznych 

Na terenie głównym i we wschodniej części obszaru opracowania zbiorowiska tego 

typu występują nielicznie i na niewielkich powierzchniach. ObrzeŜa kanałów i rowów 

melioracyjnych charakteryzują się występowaniem typowych, pospolitych gatunków 

szuwarowych i obrzeŜy wód: trzciny pospolitej Phragmites autralis, pałki szerokolistnej Typha 

latifolia, manny mielec Glyceria maxima. W wodzie dominują natomiast kropidło wodne 

Oenanthe aquatica, Ŝabieniec babka wodna Alisma plantago-aquatica, rzęsa drobna Lemna 

minor.  

W zachodniej części obszaru opracowania, w obniŜeniu terenu pośrodku polany 

Korytyba znajduje się większy kompleks roślinności szuwarowej i zarośli wierzbowych. 

Występującymi tu zbiorowiskami są: szuwar szerokopałkowy Typhetum latifoliae lub 

niewielkie powierzchniowo zarośla wierzbowe Salicetum pentandro-cinereae. Szuwary 

szerokopałkowe budowane są najczęściej przez, pałkę szerokolistną Typha latifolia, tatarak 

zwyczajny Acorus calamus, mannę mielec Glyceria maxima, szczaw lancetowaty Rumex 

hydrolapathum, rzepichę ziemnowodną Rorippa amphibia, trzcinę pospolitą Phragmites 

australis. Zarośla wierzbowe natomiast to ubogie w gatunki zbiorowiska tworzone przez 

wierzbę szarą i pręcikową - Salix cinerea i S. pentandra, miejscami pojawia się olsza czarna 

Alnus glutinosa. Na obrzeŜach dominuje zazwyczaj pokrzywa zwyczajna Urtica dioica i 

trzcina pospolita Phragmites autralis. 

 

Zbiorowiska siedlisk ruderalnych 

Zbiorowiska ruderalne z klasy Artemisietea vulgaris występują wzdłuŜ dróg 

gruntowych i utwardzonych na obszarze opracowania oraz w płacie po byłym gospodarstwie 

w sąsiedztwie oczka wodnego w środkowej części obszaru opracowania. W ich składzie 

występują stosunkowo nieliczne, pospolite, przewaŜnie nitrofilne gatunki o charakterze 

ubikwistycznym - typowe dla róŜnych środowisk (pól ornych, łąk).   

 

Zbiorowiska leśne 

W środkowej części obszaru opracowania, na terenie głównym planowanej inwestycji, 

występują dwa płaty zbiorowisk o charakterze leśnym.  

Większy z nich, o powierzchni 2,98 ha to plantacja kultywarów topoli (przede 

wszystkim euroamerykańskich topoli mieszańcowych Populus x canadensis = Populus x 

serotina), z pojedynczym udziałem wierzby kruchej (Salix fragilis) i olszy czarnej Alnus 

glutinosa. W prześwietleniach drzewostanu stwierdzono ponadto obecność kęp bzu 

czarnego Sambucus nigra). W runie omawianego płatu nie występowały geofity, a jedynie 
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młode liście podagrycznika pospolitego Aegopodium podagraria oraz świeŜo rozwinięte, 

niewielkie pędy pokrzywy zwyczajnej Urtica dioica. W sezonie wczesnoletnim fitocenozy te 

opanowane były głównie przez pokrzywę.  

Drugi fragment leśny z tego terenu, o powierzchni 1,9 ha stanowi drzewostan 

olszowy, z nielicznym udziałem innych drzew np. świerku, co świadczy o jego 

antropogenicznym charakterze. Jest to silnie zniekształcony, silnie przesuszony płat olsu 

porzeczkowego Ribeso nigri-Alnetum o zdegenerowanym runie. W sezonie wczesnoletnim, 

podobnie jak w poprzednio opisanym zbiorowisku leśnym, runo zdominowane było przez 

Urtica dioica. Na obrzeŜach odnotowano pojedynczo występujące łopiany pajęczynowate 

Arctium tomentosum oraz liczne pędy jeŜyny popielicy Rubus caesius.  

W przypadku obu płatów leśnych brak jest występowania gatunków typowych dla olsów 

Ribeso nigri-Alnetum, nie stwierdzono takŜe obecności gatunków cennych przyrodniczo.  

Zbiorowiska leśne zlokalizowane w zachodniej części obszaru opracowania, na 

planowanym przebiegu linii LB2, w rejonie doliny Wierzycy i osady Korytyba tworzą znacznie 

większe powierzchniowo i ciągłe przestrzennie płaty.  Są to jednak zbiorowiska wtórne, 

pochodzące z nasadzeń na gruntach porolnych na silnie przekształconych, długotrwale 

uŜytkowanych rolniczo słabych glebach piaszczystych.  Występują tu sztuczne drzewostany 

sosnowe na porolnych siedliskach lasu mieszanego świeŜego, podrzędnie lasu świeŜego.  

Miejscami, w wąskim pasie u podnóŜa stoków doliny Wierzycy występuje drzewostan 

sosnowy z udziałem olszy czarnej na siedlisku lasu łęgowego. Roślinnością potencjalną jest 

tu łęg jesionowo - olszowy Fraxino - Alnetum. Olsza czarna i runo nawiązujące do łęgów, 

występuje tu w bardzo wąskim pasie o charakterze okrajka, w związku z tym trudno w tym 

przypadku mówić o typowej fitocenozie tego zespołu.  

Z uwagi na wtórny, sztuczny charakter jednoznaczna kwalifikacja zbiorowisk leśnych 

występujących w zachodniej części terenu opracowania do konkretnego zespołu jest 

praktycznie niemoŜliwa. W drzewostanie tych zbiorowisk dominuje zdecydowanie sosna 

pospolita pochodząca ze sztucznych nasadzeń, stanowiąca 80-100 % składu gatunkowego 

drzewostanu. W takich silnie przekształconych płatach obecność gatunków 

charakterystycznych nawet dla szerokiego ujęcia klasy zbiorowisk lasów liściastych Querco - 

Fagetea jest znikoma. Niemniej w starszych wiekowo drzewostanach często rozwija się 

warstwa podszytu nawiązująca do zbiorowisk grądowych. Na stoku doliny Wierzycy, 

pierwsze piętro buduje równieŜ sosna, niemniej drugie piętro i warstwa podszytu są 

doskonale rozwinięte, gdzie dominują lipa drobnolistna Tilia cordata, grab pospolity Carpinus 

betulus, klon jawor Acer pseudoplatanus, leszczyna pospolita Corylus avellana, jarząb 

pospolity Sorbus aucuparia oraz inne gatunki charakterystyczne dla grądów.  

W runie zaznacza się tu udział gatunków typowych dla lasów liściastych takich jak: 

sałatnik leśny Mycelis muralis, gajowiec Ŝółty Galeobdolon luteum, ziarnopłon wiosenny 

Ficaria verna, czy teŜ paproć - narecznica samcza Dryopteris filix-mas. Roślinnością 

potencjalną na tych terenach są zatem zbiorowiska grądów, jednak aktualnie występujące tu 

zbiorowiska leśne są silnie przekształcone i w obecnej postaci nie mogą być kwalifikowane 

do Ŝadnej z postaci tego zbiorowiska.  

 

Zbiorowiska muraw na ugorach i wczesnych stadiów sukcesji na gruntach porolnych 
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W rejonie polany Korytyba na ugorach, stanowiących ubogie gleby zaliczane do VI 

lub V klasy bonitacyjnej oraz na terenie byłego wyrobiska kruszywa naturalnego (piasku), 

rozwinęły się wczesne stadia sukcesyjne tworzone przez murawy trawiaste z mniejszym lub 

większym udziałem samosiejek sosny zwyczajnej Pinus sylvestris. Zbiorowiska te nawiązują 

florystycznie do suchych muraw napiaskowych z klasy Koelerio glaucae-Corynephoretea 

canescentis przy współudziale gatunków segetalnych, łąkowych,  a takŜe i ruderalnych z 

klasy Artemisienea vulgaris. Brak jest tu cech pozwalających na zaliczenie występujących tu 

muraw do zbiorowisk ciepłolubnych muraw napiaskowych Koelerion glaucae, od których 

opisywane tu fitocenozy róŜnią się wyraźnie składem florystycznym jak i warunkami glebowo 

- siedliskowymi (ubogie, kwaśne, bezwapienne gleby piaszczyste).  

Generalnie wszystkie występujące na obszarze opracowania zbiorowiska roślinne 

cechują się znacznym stopniem zniekształcenia, niekiedy wręcz kadłubowym 

wykształceniem, lub często brakiem cech umoŜliwiających jednoznaczną identyfikację 

syntaksonomiczną - co jest charakterystyczne głównie dla lasów pochodzących z nasadzeń 

na gruntach porolnych.  

Wśród badanych tu zbiorowisk nie stwierdzono Ŝadnych zbiorowisk zaliczanych do 

siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Zał. I Dyrektywy Siedliskowej4, Zał. 1 

rozporządzenia w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt 

wymagających ochrony w formie wyznaczania  obszarów Natura 2000 - Dz. U. Nr 94 z 2005, 

poz. 795). Wtórne zbiorowiska leśne tworzone przez sztuczne drzewostany sosnowe 

wprowadzone na przekształcone gleby gruntów porolnych, pomimo występowania na 

potencjalnych siedliskach grądów (a fragmentarycznie nawet łęgów), nie mogą być 

identyfikowane z Ŝadną właściwą postacią tych zespołów. Zarastające murawy napiaskowe, 

występujące na polanie Korytyba nie wykazują cech pozwalających na zaliczenie do 

ciepłolubnych muraw napiaskowych Koelerion glaucae (siedlisko naturowe - kod 6120).  

 

Zadrzewienia liniowe wzdłuŜ dróg i cieków 

Na obszarze opracowania udział pasmowych struktur tworzonych przez zadrzewienia 

jest niewielki. Jednocześnie są one krótkie i cechują się na ogół małym zwarciem. Do 

dających się wyróŜnić zadrzewień naleŜą liniowych:  

− zadrzewienie przy drodze wzdłuŜ drogi w pobliŜu południowej granicy obszaru 

opracowania - o długości ok. 600 m i niewielkim zwarciu, złoŜone z nielicznych topoli 

Populus sp. i podrzędnie jesionu wyniosłego Fraxinus excelsior; 

− zadrzewienie liniowe wzdłuŜ drogi Rajkowy - Radostowo - przecinające zachodni 

fragment terenu przeznaczonego pod lokalizację linii LB2 na długości 200m, złoŜone 

głownie z lipy drobnolistnej Tilia cordata i cechujące się dość duŜym zwarciem; 

− zadrzewienie w środkowej części terenu głównego wzdłuŜ drogi prowadzącej do 

byłego gospodarstwa - złoŜone głównie z jesionów wyniosłych Fraxinus excelsior, 

długości ok. 180 m; 

− zadrzewienia wzdłuŜ koryta Wierzycy - na zachodniej granicy obszaru opracowania - 

złoŜone głównie z olszy czarnej Alnus glutinosa i wierzb Salix sp..; 

                                                 
4 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i flory ze zmianami 
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− zadrzewienie wzdłuŜ niewielkiego cieku w obrębie polany Korytyba - złoŜone z olszy 

czarnej; 

Urozmaiceniem składu niektórych z wymienionych zadrzewień są towarzyszące im krzewy 

takie jak głóg, dzika róŜa czy tarnina. Ponadto występują tu bardzo nielicznie inne, mniejsze 

zadrzewienia: na terenie głównym - wzdłuŜ rowów melioracyjnych oraz we wschodniej części 

obszaru - wzdłuŜ dróg, w rejonie Gręblina.  

 

Skład florystyczny - stanowiska ro ślin chronionych i szczególnej troski 
Silny stopień przekształcenia zbiorowisk występujących na terenie opracowania 

przekłada się na ubogi skład florystyczny, zarówno zbiorowisk terenów otwartych (łąkowych, 

segetalnych), jak i zbiorowisk leśnych. Występujące tu  fitocenozy charakteryzują się 

przeciętnym walorem przyrodniczym, a w ich skład wchodzą głównie gatunki ubikwistyczne.  

Na terenach połoŜonych w środkowej i wschodniej części obszaru opracowania nie 

stwierdzono występowania gatunków roślin chronionych, rzadkich bądź zagroŜonych, ani o 

znaczeniu europejskim - wymienionych w Zał. II Dyrektywy Siedliskowej, Zał. 2 

rozporządzenia w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt 

wymagających ochrony w formie wyznaczania  obszarów Natura 2000 - Dz. U. Nr 94 z 2005, 

poz. 795). 

Natomiast w zachodniej części terenu opracowania (planowany przebieg LB2), 

stwierdzono kilka gatunków objętych ochroną (zamieszczonych na liście Zał. 1 i 2 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko 

występujących roślin objętych ochroną  (Dz.U. Nr 168, poz. 1764). Pod ścisłą ochroną 

gatunkową (Zał. 1 Rozporządzenia) stwierdzono występowanie: 

− paprotki zwyczajnej Polypodium vulgare - dwa stanowiska 

− arcydzięgla litwora Angelica archangelica - dwa stanowiska.  

Stanowiska paprotki zwyczajnej Polypodium vulgare znajdują się w lesie w rejonie byłego 

obszaru eksploatacji piasku, natomiast arcydzięgla litwora Angelica archangelica znajdują 

się bezpośrednio na brzegach Wierzycy, przy zachodniej granicy terenu opracowania (por. 

mapa zał. 1 do opracowania). W niedalekim sąsiedztwie obszaru objętego planem, w 

obrębie polany Korytyba, stwierdzono dodatkowo pojedyncze stanowisko widłaka 

goździstego Lycopodium clavatum. 

W zachodniej części obszaru opracowania, w omawianym rejonie osady Korytyba,  

zanotowano takŜe kilka stanowisk  gatunków podlegających ochronie częściowej (Zał. 2 

Rozporządzenia) :  

− kruszyna pospolita Frangula alnus,  

− konwalia majowa Convallaria majalis, 

− kocanki piaskowe Helichrysum arenarium. 

Zdecydowanie najczęściej notowane są tu kocanki piaskowe, występujące na 

zarastających, piaszczystych ugorach w rejonie polany Korytyba (por. mapa - zał. 1 do 

opracowania).  

 



 

 25

2.9. Świat zwierz ęcy 

 
Charakterystykę i waloryzację fauny obszaru opracowania przeprowadzono głównie 

na podstawie dotychczas uzyskanych danych z bezpośrednich badań terenowych, 

prowadzonych od końca 2009 r. w ramach przedrealizacyjnego monitoringu przyrodniczego 

dla planowanej Elektrowni Północ. Monitoring dla poszczególnych grup systematycznych 

fauny prowadzony był w róŜnych zakresach czasowych i w róŜnym ujęciu metodycznym, 

wynikającym ze zróŜnicowanych potrzeb rozpoznania fauny dla przygotowania inwestycji i 

oceny jej oddziaływania na środowisko. W związku z tym poszczególne omówione poniŜej 

grupy systematyczne róŜnią się w pewnym zakresie długotrwałością prowadzonych 

obserwacji i stopniem dokładności rozpoznania, przy czym najbardziej szczegółowe jest 

dotychczasowe rozpoznanie awifauny obszaru opracowania.  

Jako materiał uzupełniający wykorzystano, zwłaszcza w zakresie charakterystyki 

ichtiofauny rzeki Wierzycy, istniejące materiały archiwalne: inwentaryzację przyrodniczą 

gminy Pelplin (Mieńko i in. 2000).  

 

 

Ptaki Aves  
W okresie zimowania i wędrówek awifauna w środkowej i wschodniej części obszaru  

opracowania była bardzo uboga. Stwierdzono tu odpowiednio wystąpienie 4 (okres zimowy) i 

16 (migracja wiosenna) gatunków ptaków. Nie stwierdzono tu występowania intensywnie 

uŜytkowanych tras przelotu. Wiosenny przelot na terenie głównym (planowanej budowy 

elektrowni), był bardzo słabo zaznaczony. Nieco liczniej obserwowano tylko zięby, szpaki, 

dzwońce i gawrony, choć ich liczebność w porównaniu z miejscami o intensywniej 

przebiegającej migracji, była bardzo niska. Z większych ptaków odnotowano w kwietniu 

przeloty Ŝurawi Grus grus na pułapie 50-200 m.  

Część migrujących ptaków Ŝerowało na polach lub wśród zadrzewień. Jednak nigdy 

nie stwierdzono większych ich koncentracji. Teren przeznaczony pod omawianą inwestycję 

nie leŜy więc na trasie intensywnego przelotu wiosennego.  

Prawie wszystkie zaobserwowane przeloty odbywały się na niskich wysokościach (do 

50 m), czyli w strefie wysokości budynków i wieŜ przyszłej elektrowni. 

Awifauna lęgowa terenu środkowej części obszaru opracowania (przeznaczonego 

pod budowę elektrowni) jest bardzo uboga. Stwierdzono tu zaledwie 22 gatunki ptaków 

lęgowych (tab. 3). Na terenie upraw rolnych gnieździły się przede wszystkim skowronki, 

których liczebność oszacowano w sumie na około 20 par.  

Z dwóch niewielkich kompleksów leśnych połoŜonych na terenie głównym jeden, 

który składał się przede wszystkim z nasadzenia topolowego, miał skrajnie ubogą awifaunę 

lęgową. Gniazdowało tu tylko 10 par ptaków, z czego 3 to trznadle zasiedlające skraj tego 

zadrzewienia. Struktura przestrzenna tego lasu była mało zróŜnicowana. Brak tam było 

dobrze wykształconych warstw krzewów i runa, co skutkowało małym zróŜnicowaniem 

siedlisk. Rosnące tam topole były dość młode i nie oferowały ptakom naturalnych dziupli. 

Uboga struktura tego kompleksu leśnego była główną przyczyną niskiej liczebności awifauny 

lęgowej.  
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Na terenie drugiego występującego w tej czesci obszaru kompleksu leśnego - lasu 

olchowego gniazdowało 15 z 22 gatunków ptaków stwierdzonych na całym środkowym 

fragmencie obszaru opracowania, w liczbie 22 par (por. tab. 3). Ten niewielki kompleks leśny 

cechował się najbogatszą awifauną lęgową, choć zarówno skład gatunkowy i liczebność nie 

odbiegały od przeciętnych wartości notowanych dla róŜnego typu zadrzewień śródpolnych 

(Cieślak 1991, Cieślak & Dombrowski 1992). 

Wśród ptaków lęgowych nie było gatunków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy 

Ptasiej Unii Europejskiej, ani w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. 

Dziewięć gatunków ptaków, pojawiających się w środkowej części obszaru, nie 

gniazdowało na powierzchni przeznaczonej pod inwestycję, a jedynie zalatywało tu w 

poszukiwaniu pokarmu. Wśród nich są 2 gatunki wymienione w Załączniku I Dyrektywy 

Ptasiej UE: bocian biały Ciconia ciconia oraz Ŝuraw Grus grus. Gniazdo bociana białego 

znajduje się we wsi Rajkowy, natomiast Ŝurawia na polach na południe od tej wsi, poza 

obszarem opracowania. 

 

Tabela 2. Lista gatunków lęgowych w środkowej części obszaru opracowania (teren 

przeznaczony pod budowę elektrowni).  

Lp Gatunek Status  
ochronny

Liczba 
par Uwagi 

1 Grzywacz (Columba palumbus) Ł 1  W lesie topolowym 

2 Skowronek (Alauda arvensis) CH ok.20 Na polach 

3 Pliszka Ŝółta (Motacilla flava) CH 4 Na polach 

4 Kos (Turdus merula) CH 1 W lesie olchowym 

5 Świergotek łąkowy (Anthus pratensis) CH 1 Na skraju pola i śródpolnej drogi 

6 Śpiewak (Turdus philomelos) CH 2  Po jednej parze w lesie olchowym i 
topolowym 

7 Pokląskwa (Saxicola rubetra) CH 2 Na polach 

8 Zaganiacz (Hippolais icterina) CH 1 W lesie olchowym 

9 Kapturka (Sylvia atricapilla) CH 2 Po jednej parze w lesie olchowym i 
topolowym 

10 Cierniówka (Sylvia communis) CH 1 W kępie krzaków blisko torów kolejowych 

11 Piecuszek (Phylloscopus trochilus) CH 1 W lesie olchowym 

12 Rudzik (Erithacus rubecula) CH 2 W lesie olchowym 

13 Pełzacz ogrodowy (Certhia 
brachydactyla) 

CH 1 W lesie olchowym 

14 StrzyŜyk (Troglodytes troglodytes) CH 1 W lesie topolowym 

15 Bogatka (Parus major) CH 2 Po jednej parze w lesie olchowym i 
topolowym 

16 Modraszka (Parus caeruleus) CH 1 W lesie olchowym 

17 Mysikrólik (Regulus regulus) CH 1 W lesie olchowym 

18 Szpak (Sturnus vulgaris) CH 1 W lesie olchowym 

19 Zięba (Fringilla coelebs) CH 6 Po 3 pary w lesie olchowym i topolowym 

20 Szczygieł (Carduelis carduelis) CH 3 2 pary w lesie olchowym, 1 para przy 
ruinach zabudowań 
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21 Dzwoniec (Carduelis chloris) CH 1 W lesie olchowym 

22 Trznadel (Emberiza citrinella) CH 9 4 pary na skraju lasu olchowego, 3 na 
skraju topolowego, 1 przy ruinach 
zabudowań i 1 w śródpolnym pasie wierzb 

RAZEM PAR LĘGOWYCH 64  

Status ochronny: CH – gatunek objęty całkowitą ochroną gatunkową, Ł – gatunek łowny. 

 

We wschodniej części obszaru opracowania (odnogi dla dróg dojazdowych i 

magistrali wodno - kanalizacyjnej) odnotowano bardzo ubogi skład fauny lęgowej ptaków,  

typowy dla otwartych terenów rolniczych. Podobnie jak w centralnej części obszaru 

gniazdują tu przede wszystkim drobne gatunki z rzędu wróblowych (Passeriformes). Wśród 

stwierdzonych gatunków lęgowych nie ma ani jednego wymienionego w Załączniku I 

Dyrektywy Ptasiej Unii Europejskiej, jak teŜ w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. 

W zachodniej części obszaru opracowania (wzdłuŜ planowanej linii LB2) w efekcie 

przeprowadzonych obserwacji monitoringowych stwierdzono, Ŝe dolina rzeki Wierzycy jest 

atrakcyjna dla wielu gatunków ptaków. W tej części terenu opracowania w okresie 

wiosennym i letnim (migracja wiosenna i okres lęgowy) stwierdzono łącznie 105 gatunków 

ptaków. Przy czym z uwagi na objęcie obserwacjami szerszego obszaru nie wszystkie z nich 

stwierdzano bezpośrednio na obszarze objętym planem, a jedynie w jego rejonie. Biorąc 

jednak pod uwagę mobilność ptaków, zwłaszcza podczas wędrówek, moŜe to świadczyć o 

potencjalnej moŜliwości pojawienia się tych gatunków takŜe bezpośrednio nad zachodnią 

częścią obszaru opracowania.  

W trakcie przelotów największe liczebności osiągały drobne gatunki ptaków takie jak: 

szpak, czajka, jerzyk, dymówka. Spośród ptaków średniej i duŜej wielkości częściej 

notowanymi były: śmieszka, Ŝuraw, kruk, bocian biały, myszołów i błotniak stawowy. Wysoka 

liczebność obserwacji Ŝurawia wynikała głównie z jego przelotów migracyjnych odbywanych 

na duŜych wysokościach. Odnotowano pojedyncze przeloty ptaków szponiastych takich jak : 

kania ruda, bielik, czy błotniak zboŜowy. Pojedyncze obserwacje cenniejszych gatunków 

ptaków szponiastych jak kania ruda czy bielik wskazują, Ŝe przestrzeń powietrzna nad 

obszarem opracowania wykorzystywana jest przez te gatunki sporadycznie - w czasie 

dalszych migracji i nie stanowi w związku z tym dla nich rewiru Ŝerowiskowego.  

Rejon doliny Wierzycy wraz z terenami przyległymi jest atrakcyjnym obszarem dla 

kilku cennych gatunków lęgowych. Najistotniejszymi siedliskami dla ptaków lęgowych są łąki 

zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie koryta Wierzycy, ale jako cenny pod tym 

względem wyróŜnia się, połoŜony bezpośrednio w granicach opracowania, rejon polany 

Korytyba ze zróŜnicowanym uŜytkowaniem i podmokłością w jej środkowej części. Na 

terenie tym zanotowano stanowiska lęgowe następujących cenniejszych gatunków ptaków 

(por. mapa - zał. 1 do opracowania): 

− lerka Lullula arboreta - 3 stanowiska, 

− dzięciołek Dendrocopos minor - 1 stanowisko; 

− strumieniówka Locustella fluviatilis - 1 stanowisko; 

− gąsiorek Lanius collurio - 1 stanowisko; 

− Ŝuraw Grus grus - 1 stanowisko - w zabagnieniu w środkowej części polany Korytyba; 
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− bocian biały Ciconia ciconia - 1 stanowisko - gniazdo na słupie energetycznym przy 

zabudowie na polanie Korytyba. 

 

Spośród wymienionych taksonów gniazdujących bezpośrednio na terenie śródleśniej 

polany Korytyba, aŜ 4 (bocian biały, Ŝuraw, lerka i gąsiorek) naleŜą do ptaków wymienionych 

w Zał. I Dyrektywy Ptasiej. Strumieniówka jest natomiast gatunkiem rozpowszechnionym w 

Polsce, ale występuje nielicznie. Pojedyncze stanowisko lęgowe gąsiorka stwierdzono takŜe 

w podmokłych zakrzewieniach w rejonie osady Maniowo na północ od Rajkowych.  

Pomimo, iŜ dolina rzeki Wierzycy stanowi atrakcyjne miejsce lęgowe dla wielu 

gatunków, to zagęszczenie osiągane przez ptaki nie jest duŜe.  

 

Tabela 3. Wykaz stwierdzonych gatunków ptaków w okresie migracji wiosennej i lęgowym w 

zachodniej części obszaru opracowania (rejon planowanego przebiegu linii LB2), wraz z ich 

statusem ochronnym. 

L.P. Nazwa polska Nazwa łaci ńska 
Status 
ochronny w 
Polsce  

Polska Czerwona 
Księga Zwierz ąt 

Gatunek  z I  
załącznika  
Dyrektywy Ptasiej

1 perkozek Tachybaptus ruficolis OŚ   

2 łabędź niemy Cygnus olor OŚ   

3 gęgawa Anser anser Ł   

4 krzyŜówka Anas platyrhynchos Ł   

5 kuropatwa Perdix perdix Ł   

6 przepiórka Coturnix coturnix OŚ   

7 kormoran Phalacrocorax carbo OŚ   

8 czapla siwa Ardea cinerea OC   

9 bocian czarny Ciconia nigra OŚ  TAK 

10 bocian biały Ciconia ciconia OŚ  TAK 

11 trzmielojad Pernis apivorus OŚ  TAK 

12 kania ruda Milvus milvus OŚ NT TAK 

13 bielik Haliaeetus albicilla OŚ LC TAK 

14 błotniak stawowy Circus aeruginosus OŚ  TAK 

15 błotniak zboŜowy Circus cyaneus OŚ LC TAK 

16 jastrząb Accipiter gentilis OŚ   

17 krogulec Accipiter nisus OŚ   

18 myszołów Buteo buteo  OŚ   

19 pustułka Falco tinnunculus OŚ   

20 kobuz Falco subbuteo  OŚ   

21 wodnik Rallus aquaticus  OŚ   

22 derkacz Crex crex OŚ  TAK 

23 kokoszka Gallinula chloropus  OŚ   

24 łyska Fulica atra OŚ   
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25 Ŝuraw Grus grus OŚ  TAK 

26 kulik wielki Numenius arquata OŚ VU  

27 czajka Vanellus vanellus OŚ   

28 krwawodziób Tringa totanus  OŚ   

29 kszyk Gallinago gallinago OŚ   

30 łęczak Tringa glareola OŚ CR TAK 

31 samotnik Tringa ochropus  OŚ   

32 śmieszka Larus ridibundus OŚ   

33 mewa pospolita Larus canus  OŚ   

34 mewa srebrzysta Larus argentatus OŚ   

35 mewa Ŝółtonoga Larus fuscus OŚ   

36 rybitwa czarna Chlidonias niger OŚ  TAK 

37 siniak Columba oenas OŚ   

38 grzywacz Columba palumbus Ł   

39 sierpówka Streptopelia decaocto OŚ   

40 kukułka Cuculus canorus OŚ   

41 jerzyk Apus apus  OŚ   

42 zimorodek Alcedo atthis OŚ  TAK 

43 krętogłów Jynx torquilla OŚ   

44 dzięcioł czarny Dryocopus martius OŚ  TAK 

45 dzięcioł duŜy Dendrocopos major OŚ   

46 dzięciołek Dendrocopos minor OŚ   

47 lerka Lullula arborea  OŚ  TAK 

48 skowronek Alauda arvensis OŚ   

49 dymówka Hirundo rustica OŚ   

50 oknówka Delichon urbicum  OŚ   

51 świergotek drzewny Anthus trivialis  OŚ   

52 świergotek łąkowy Anthus pratensis OŚ   

53 pliszka Ŝółta Motacilla flava  OŚ   

54 pliszka siwa Motacilla alba  OŚ   

55 strzyŜyk Troglodytes troglodytes OŚ   

56 rudzik Erithacus rubecula OŚ   

57 słowik szary Luscinia luscinia  OŚ   

58 kopciuszek Phoenicurus ochrorus OŚ   

59 pleszka Phoenicurus phoenicurus  OŚ   

60 pokląskwa Saxicola rubetra  OŚ   

61 białorzytka Oenanthe oenanthe  OŚ   

62 kos Turdus merula OŚ   

63 kwiczoł Turdus pilaris OŚ   

64 śpiewak Turdus philomelos OŚ   

65 paszkot Turdus viscivorus OŚ   
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66 strumieniówka Locustella fluviatilis OŚ   

67 świerszczak  Locustella naevia  OŚ   
68 łozówka Acrocephalus palustris  OŚ   

69 trzciniak Acrocephalus arundinaceus  OŚ   

70 trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus OŚ   

71 rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus OŚ   

72 zaganiacz Hippolais icterina OŚ   

73 piegŜa Sylvia curruca  OŚ   

74 cierniówka Sylvia communis  OŚ   

75 kapturka 
 

Sylvia atricapilla  OŚ   

76 gajówka Sylvia borin OŚ   

77 jarzębatka Sylvia nisoria OŚ  TAK 

78 pierwiosnek 
 

Phylloscopus collybita  OŚ   

79 świstunka Phylloscopus sibilatrix OŚ   

80 piecuszek Phylloscopus trochilus  OŚ   

81 czarnogłówka Poecile montanus  OŚ   

82 bogatka Parus major OŚ   

83 modraszka Cyanistes caeruleus  OŚ   

84 remiz Remiz pendulinus OŚ   

85 wilga Oriolus oriolus OŚ   

86 gąsiorek Lanius collurio OŚ  TAK 

87 sójka Garrulus glandarius OŚ   

88 sroka Pica pica OŚ   

89 kawka Corvus monedula OŚ   

90 gawron Corvus frugilegus OŚ   

91 wrona siwa Corvus cornix OŚ   

92 kruk Corvus corax OŚ   

93 szpak Sturnus vulgaris OŚ   

94 wróbel Passer domesticus OŚ   

95 mazurek Passer montanus OŚ   

96 zięba Fringilla coelebs OŚ   

97 kulczyk Serinus serinus OŚ   

98 dzwoniec Carduelis chloris OŚ   

99 szczygieł Carduelis carduelis OŚ   

100 czyŜ Carduelis chloris OŚ   

101 makolągwa Carduelis cannabina OŚ   

102 grubodziób Coccothraustes coccothraustes OŚ   

103 trznadel Emberiza citrinella OŚ   

104 potrzos Emberiza  schoeniclus OŚ   

105 potrzeszcz Emberiza calandra OŚ   

Status ochronny w Polsce:                                  
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OŚ – ścisła ochrona gatunkowa,  
OC – częściowa ochrona gatunkowa,  
Ł – łowny 
Polska Czerwona Ksi ęga Zwierz ąt- status: 
EXP- zanikłe lub prawdopodobnie zanikłe,  
CR- skrajnie zagroŜone,  
EN- bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagroŜone,  
VU- wysokiego ryzyka, naraŜone na wyginięcie,  
NT- niŜszego ryzyka, ale bliskie zagroŜeniu,  
LC- nie wykazujące regresu populacji, ale o marginalnych i nietrwałych populacjach  

 
Pozostałe grupy systematyczne fauny 

Na obszarze opracowania, poza omówioną powyŜej gromadą ptaków, stwierdzono 

dotąd występowanie łącznie 48 taksonów z 4 grup kręgowców (ryby, płazy, gady i ssaki). Ich 

wykaz zamieszczono w tabeli 5. Większość z nich stanowią ryby i krągłouste notowane w 

wodach Wierzycy. PoniŜej omówiono poszczególne grupy systematyczne kręgowców i 

charakter ich występowania na omawianym obszarze. 

 

Tabela 4. Wykaz  gatunków ryb, płazów, gadów i ssaków na obszarze opracowania 

Lp. Gatunek Status ochronny 

Ssaki 

1 Erinaceus concolor jeŜ wschodni OŚ 

2 Talpa europaea kret OC 

3 Sorex araneus ryjówka aksamitna OŚ 

4 Lepus capensis zając szarak   

5 Clethrionomys glareolus nornica ruda   

6 Microtus arvalis polnik   

7 Apodemus agrarius mysz polna   

8 Vulpes vulpes lis   

9 Sus scrofa dzik   

10 Capreolus capreolus sarna   

11 Castor fiber bóbr europejski OC, DS 

Gady 

12 Lacerta agilis jaszczurka zwinka OŚ 

Płazy 

13 Triturus vulgaris traszka zwyczajna OŚ 

14 Bombina bombina kumak nizinny OŚ 

15 Bufo bufo ropucha szara OŚ 

16 Rana lessonae Ŝaba jeziorkowa OŚ 

17 Rana temporaria Ŝaba trawna OŚ 

18 Hyla arborea rzekotka drzewna OŚ 

Ryby 

19 Pungitius pungitius cierniczek   

20 Carassius carassius karaś   

21 Salmo trutta m.fario pstrąg potokowy      
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22 Salmo gairdneri pstrąg tęczowy      

23 Salmo trutta m.trutta troć wędrowna      

24 Thymallus thymallus lipień     

25 Rutilus rutilus płoć      

26 Leucaspius delineatus słonecznica     

27 Gasterosteus aculeatus ciernik     

28 Esox lucius szczupak     

29 Gobio gobio kiełb      

30 Perca fluviatilis okoń      

31 Alburnus alburnus ukleja      

32 Cobitis taenia koza    OŚ, DS 

33 Rhodeus sericeus amarus róŜanka    OŚ, DS 

34 Nemachilus barbatulus śliz      

35 Leuciscus leuciscus jelec      

36 Cyprinus carpio karp      

37 Acerina cernua jazgarz      

38 Lota lota miętus      

39 Tinca tinca lin      

40 Alburnoides bipunctatus piekielnica    OŚ 

41 Phoxinus phoxinus strzebla potokowa      

42 Leuciscus ophalus kleń      

43 Cottus gobio głowacz białopłetwy    OŚ, DS 

44  Barbus meridionalis petenyi brzanka   

45 Anguilla anguilla węgorz      

46 Abramis brama leszcz      

47 Misgurnus fossilis piskorz    OŚ, DS 

48 Lampetra fluviatilis minóg rzeczny    OŚ, DS 

Objaśnienia: Status ochronny - OŚ - ochrona ścisła5, OC - ochrona częściowa6, DS7 -  Dyrektywa 
Siedliskowa 
 
Ssaki Mammalia 

W trakcie prac inwentaryzacyjnych stwierdzono 11 gatunków ssaków. Z grupy 

drobnych ssaków stwierdzono jeŜa wschodniego Erinaceus concolor (ruiny zabudowań 

gospodarczych w środkowej części obszaru opracowania), kreta Talpa europaea (cały 

obszar), ryjówkę aksamitną Sorex araneus (ruiny zabudowań gospodarczych, zwały ziemi po 

powstałe po pogłębieniu rowów melioracyjnych), nornicę rudą Clethrionomys glareolus (ruiny 

gospodarstwa na terenie głównym), polnika Microtus arvalis (cały obszar, pobocze linii 

kolejowej oraz martwe osobniki na drodze w pobliŜu przebiegu planowanego rurociągu) oraz 

                                                 
5 Zał. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych 
ochroną (Dz. U. 2004, Nr 220, poz. 2237) 
6 Zał. 2 w/w rozporządzenia 
7 Załącznik II Dyrektywy Siedliskowej i Zał. 3 rozporządzenia w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz 
gatunków roślin i zwierząt wymagających ochrony w formie wyznaczania  obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 94 
z 2005, poz. 795) 
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mysz polną Apodemus agrarius (nasyp linii kolejowej).   Przypuszczalnie liczebności tych 

ssaków nie jest zbyt duŜa (za wyjątkiem być moŜe polnika zwyczajnego), zwaŜywszy jego 

niewielką powierzchnię sprzyjających im siedlisk.  

Z grupy większych ssaków wymienić naleŜy zająca szaraka Lepus capensis, lisa 

Vulpes vulpes, dzika Sus scrofa i sarnę Capreolus capreolus. Za wyjątkiem lisa, którego 

obserwowano w ruinach zabudowań opuszczonego gospodarstwa, jak równieŜ dzika 

(obserwacja w niewielkim kompleksie leśnym w części południowej inwentaryzowanego 

obszaru), pozostałe gatunki obserwowano na całym omawianym terenie. W środkowej 

części obszaru opracowania (teren główny) na obrzeŜu małego kompleksu lasu topolowego 

odnotowano pojedyncze ślady Ŝerowania bobra Castor fiber.  

Zarówno dzik, jak i lis, a takŜe sarna i szarak spotykane są zdecydowanie częściej w 

zachodniej części obszaru, w rejonie kompleksów leśnych w dolinie Wierzycy. Występujące 

tu większe kompleksy leśne sprzyjają stałemu utrzymywaniu się tych ssaków. Występujące 

tu piaszczyste podłoŜe stanowi teren korzystny dla stałego bytowania i rozrodu takich 

gatunków jak lis, którego norę zanotowano w piaszczystej skarpie starej piaskowni (okolice 

polany Korytyba). Tereny te sprzyjające zwierzętom budującym nory, mogą być potencjalnie 

zasiedlane takŜe przez borsuka. Nie stwierdzono jednak jego śladów na omawianym terenie.  

Z występujących na obszarze opracowania gatunków ssaków jeŜ 

wschodnioeuropejski i ryjówka aksamitna podlegają ścisłej ochronie gatunkowej, a bóbr 

europejski i kret ochronie częściowej, przy czym kret nie podlega ochronie na terenach 

ogrodów, ogródków działkowych, lotnisk, szkółek i budowli hydrotechnicznych.  

Z gatunków ujętych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej i zamieszczonym w Zał. 3 

rozporządzenia w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt 

wymagających ochrony w formie wyznaczania  obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 94 z 2005, 

poz. 795) na obszarze opracowania zidentyfikowano: 

− ślady bytowania bobra Castor fiber.  

Na ślady bytowania  tego ziemno - wodnego ssaka natrafiono w niewielkim 

kompleksie lasu topolowego na terenie głównym w środkowej części obszaru objętego 

planem (zał. 1). Miejsce to połoŜone jest w oddaleniu od terenów typowo zasiedlanych przez 

ten gatunek. NaleŜy uznać, Ŝe odnalezione tu pojedyncze  ślady zgryzania pnia topoli (por. 

dokumentacja fotograficzna) świadczą o jedynie incydentalnym pojawieniu się tego gatunku 

na tym terenie. Środkowa cześć obszaru opracowania nie ma znaczenia dla utrzymania 

populacji bobra - z pewnością nie stanowi cennej ostoi ani stałego miejsca Ŝerowania tego 

gatunku.  

Przydatne biotopy mające znaczenie dla utrzymywania i migracji bobra występują 

natomiast w dolinie Wierzycy - w zachodniej części obszaru opracowania. Na krótkim 

odcinku jej biegu w granicach opracowania nie znaleziono bezpośrednich śladów 

świadczących o jego obecności na tym terenie. Biorąc pod uwagę jednak dynamikę jego 

populacji na terenie województwa i wkraczanie na nowe tereny, jego obecność w na tym 

terenie jest bardzo prawdopodobna.  Dolina Wierzycy jest teŜ obszarem potencjalnego 

występowania wydry. Nie stwierdzono jednak jej obecności bezpośrednio w granicach 

opracowania.  
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Gady Reptilia 
W trakcie prac inwentaryzacyjnych stwierdzono jedynie 1 gatunek gada – jaszczurkę 

zwinkę Lacerta agilis. Jaszczurka tworzyła na omawianym obszarze kilka wyodrębnionych 

subpopulacji, z których jedna występowała w ruinach opuszczonego gospodarstwa 

(maksymalnie 20 osobników dorosłych),  druga na nasypie linii kolejowej (20-30 osobników 

dorosłych). Większe populacje tego gatunku spotyka się na obszarze lasów i ich obrzeŜy w 

zachodniej części obszaru opracowania. Występujące tam stosunkowo suche, piaszczyste i 

prześwietlone siedliska są korzystne dla utrzymywania się tego gatunku. Wymieniony 

gatunek  w skali kraju jest najpospolitszym gadem (Juszczyk 1974). Wszystkie gatunki 

gadów krajowych podlegają ochronie gatunkowej ścisłej. 

 

Płazy Amphibia 
W trakcie prac inwentaryzacyjnych stwierdzono jedynie 6 gatunków płazów.  Biotopy 

rozrodcze płazów obejmowały niewielkie oczka wodne, płytkie rowy melioracyjne oraz 

niewielkie rozlewisko na polu (niedaleko torów kolejowych - w środkowej części obszaru 

objętego planem), a takŜe podmokłe zagłębienie terenu w środkowej części polany Korytyba 

(zachodnia część obszaru opracowania). Po okresie godowym płazy rozpraszały  się po 

całym terenie. Najliczniejszymi gatunkami była ropucha szara Bufo bufo i Ŝaba trawna Rana 

temporaria. Oba taksony tworzyły populacje godowe liczące kilkaset osobników (300-400). 

Mniej liczna była traszka zwyczajna Triturus vulgaris (około 100 godujących osobników) oraz 

Ŝaba jeziorkowa Rana lessonae (maksymalnie 30-40 osobników). Najmniej licznym 

taksonem był kumak nizinny Bombina bombina, którego godowa populacja nie przekraczała 

20-30 osobników. Występowanie kumaka stwierdzono w niewielkich rowach melioracyjnych 

oraz we wspomnianym oczku wodnym. Nieliczne dorosłe kumaki poza okresem godowym 

spotykano w rozlewiskach na drogach gruntowych na całym obszarze opracowania.  

We wszystkich trzech typach siedlisk wodnych (oczka wodne, rowy, rozlewiska) 

odbywały gody: traszka zwyczajna, ropucha szara i Ŝaba trawna (bardzo nieliczne w rowach 

melioracyjnych), Ŝaba jeziorkowa   godowała w oczku wodnym i rozlewisku, a kumak nizinny 

w oczku wodnym i rowach melioracyjnych.   

Wszystkie wymienione gatunki płazów spotykano takŜe w rozległym obszarze wodno 

- bagiennym w środkowej części polany Korytyba - w zachodniej części obszaru objętego 

planem. TakŜe w tej części obszaru, na łąkach a takŜe na gruntach rolnych, spotykano w 

okresie dyspersji polęgowej pojedyncze osobniki rzekotki drzewnej Hyla arboreta. 

Wszystkie stwierdzone na obszarze opracowania gatunki płazów są pospolite w skali 

kraju (Juszczyk 1974), podlegają jednak równocześnie ścisłej ochronie gatunkowej.  

Spośród stwierdzonych tu gatunków płazów tylko jeden - kumak nizinny Bombina 

bombina wymieniony jest w Zał. II Dyrektywy Siedliskowej.  

 

Ryby Pisces i kr ągłouste Cyklostomata 
W ciekach i nielicznych drobnych zbiornikach wodnych występujących w środkowej i 

wschodniej części obszaru opracowania w trakcie prac terenowych stwierdzono jedynie 

cierniczka Pungitius pungitius oraz karasia Carassius carassius. Pierwszy z wymienionych 

gatunków występował w duŜej ilości w rowach melioracyjnych, natomiast występowanie 
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karasia ograniczone było do niewielkiego oczka wodnego w pobliŜu opuszczonego 

gospodarstwa rolnego. Był on tam gatunkiem mało licznym. Oba taksony w skali kraju naleŜą 

do licznych i szeroko rozpowszechnionych (Brylińska 2000).  

 

Tab. 5. Liczebność ryb stwierdzonych w rzece Wierzycy na podstawie połowów IRŚ.  
L.p. Nazwa gatunkowa liczebność Status ochronny 

1. pstrąg potokowy   Salmo trutta m.fario 21  
2. pstrąg tęczowy   Salmo gairdneri 4  
3. troć wędrowna   Salmo trutta m.trutta 2  
4. lipień   Thymallus thymallus 12  
5. płoć   Rutilus rutilus 822  
6. słonecznica   Leucaspius delineatus 148  
7. ciernik   Gasterosteus aculeatus 32  
8. cierniczek   Pungitius pungitius 3  
9. szczupak   Esox lucius 76  
10. kiełb   Gobio gobio 806  
11. okoń   Perca fluviatilis 239  
12. ukleja   Alburnus alburnus 22  
13. koza   Cobitis taenia 63 DS, OŚ 
14. róŜanka   Rhodeus sericeus amarus 6 DS, OŚ 
15. śliz   Nemachilus barbatulus 11  
16. jelec   Leuciscus leuciscus 39  
17. karp   Cyprinus carpio 1  
18. jazgarz   Acerina cernua 1  
19. miętus   Lota lota 8  
20. lin   Tinca tinca 1  
21. piekielnica   Alburnoides bipunctatus 175 OŚ 
22. strzebla potokowa   Phoxinus phoxinus 85  
23. kleń   Leuciscus ophalus 15  
24. głowacz białopłetwy   Cottus gobio 41 DS, OŚ 
25. brzanka   Barbus meridionalis petenyi 3  
26. węgorz   Anguilla anguilla 1  
27. leszcz   Abramis brama 1  
28. piskorz   Misgurnus fossilis 1 DS, OŚ 
29. minóg rzeczny   Lampetra fluviatilis 1 DS, OŚ 

Ź ródło: (Mieńko i  in .  2003) .  

 
Natomiast znacznie większe zróŜnicowanie gatunkowe ryb występuje w rzece 

Wierzycy. Na podstawie danych z połowów przeprowadzanych przez Pracownię Rybactwa 

Rzecznego I.R.Ś. oraz Z.O.P.Z.W. w Gdańsku (za Mieńko i in. 2003) naleŜy uznać Ŝe w 

wodach tej rzeki moŜna spodziewać się ok. 29 gatunków ryb (por. tab. 6).  

Najliczniej reprezentowane są takie gatunki jak płoć, kiełb i okoń. Spośród 

występujących tu gatunków 6 objętych jest ochroną ścisłą - koza, piskorz, róŜanka, 

piekielnica, głowacz białopłetwy i minóg rzeczny, a 5 (wszystkie poza piekielnicą) 

wymienionych jest w Zał. II Dyrektywy Siedliskowej i Zał. 3 rozporządzenia w sprawie typów 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt wymagających ochrony w formie 

wyznaczania  obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 94 z 2005, poz. 795 - por. tab. 5 i 6). Obok 

stwierdzonego tu minoga rzecznego Lampetra fluvialis, bardzo prawdopodobne jest tu takŜe 

występowanie drugiego gatunku - minoga potokowego Lampetra planeri - takŜe zaliczanego 

do gatunków naturowych.  

 



 

 36

Przedstawione dane świadczą o wysokich walorach ichtiofauny rzeki, pomimo nie 

najlepszego jej stanu sanitarnego. Jednocześnie występowanie tu stosunkowo licznej grupy 

gatunków z Zał. II Dyrektywy Siedliskowej, stwierdzanych jednocześnie w wodach Wisły na 

terenie ostoi SOO 220033 „Dolna Wisła”, świadczy o zachodzących powiązaniach miedzy 

tymi ekosystemami wodnymi i podkreśla rangę rzeki Wierzycy jako korytarza ekologicznego.   

 
Podsumowanie  

Na obszarze opracowania spośród omówionych powyŜej grup systematycznych, 

obejmujących teriofaunę (ssaki) oraz batrachofaunę (płazy i gady), występują gatunki 

pospolite i liczne w skali kraju. Brak wśród nich taksonów „specjalnej troski” - tzn. takich, 

które figurują w róŜnego rodzaju „czerwonych listach i księgach”. Gatunkami ujętymi w 

Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej i zamieszczonym w Zał. 3 rozporządzenia w sprawie 

typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt wymagających ochrony w 

formie wyznaczania  obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 94 z 2005, poz. 795), są spośród 

terrio - i batrachofauny jedynie: 

− kumak nizinny Bombina bombina; 

− bóbr europejski Castor fiber.  

Kumak nizinny to jednak gatunek w skali kraju pospolity i miejscami liczny (Juszczyk 

1974). Natomiast napotkane w środkowej części terenu pojedyncze ślady bobra świadczą o 

jedynie incydentalnej moŜliwości pojawienia się tego gatunku w tej części obszaru 

opracowania. Rejon ten z pewnością nie stanowi waŜnego rewiru dla tego gatunku, istotnego 

dla jego populacji. Natomiast tereny umoŜliwiające migrację i utrzymywanie się populacji 

bobra występują przede wszystkim w dolinie Wierzycy (przy zachodniej granicy obszaru 

opracowania).  

Przyczyną ubogiego składu gatunkowego obszaru opracowania jest silne 

przekształcenie siedlisk długoletnią gospodarką rolną i ubóstwo korzystnych dla fauny 

biotopów. Występujące tu niewielkie zróŜnicowanie siedlisk stwarza dogodne warunki 

jedynie gatunkom eurytopowym, a więc o duŜych moŜliwościach przystosowawczych do 

zmieniających się czynników środowiskowych. Środowiska leśne, które grupują najbogatszą 

faunę, zajmują tu bardzo niewielką powierzchnię, koncentrując się głównie w zachodniej 

części obszaru opracowania nad doliną Wierzycy. Biotopy te są pochodzenia porolnego co 

obniŜa ich walor dla fauny. MoŜna nawet stwierdzić, Ŝe inwentaryzowany obszar pod 

względem bogactwa niektórych grup, np.  płazów, wyróŜnia się w sposób negatywny w 

porównaniu do podobnych środowisk (polnych, łąkowych) w innych częściach kraju, a nawet 

w pobliskim otoczeniu (brak m.in. grzebiuszki ziemnej, Ŝaby wodnej i Ŝaby śmieszki).    

Na tle niewielkiego zróŜnicowania fauny kręgowców lądowych korzystnie wyróŜnia się 

ichtiofauna i krągłouste. O ile w rowach, kanałach i oczkach wodnych w środkowej i 

wschodniej części obszaru opracowania jest ona szczątkowa i bardzo uboga, o tyle w 

wodach Wierzycy jej skład jest silnie zróŜnicowany pod względem gatunkowym i ilościowym.  

W wodach Wierzycy stwierdzono występowania co najmniej 5 gatunków z Zał. II 

Dyrektywy Siedliskowej i zamieszczonych w Zał. 3 rozporządzenia w sprawie typów siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt wymagających ochrony w formie 

wyznaczania  obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 94 z 2005, poz. 795), Są to: 
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− koza   Cobitis taenia; 

− piskorz   Misgurnus fossilis; 
− róŜanka   Rhodeus sericeus amarus; 

− głowacz białopłetwy   Cottus gobio; 

− minóg rzeczny   Lampetra fluviatilis. 

Wystąpienia tych gatunków podkreślają rangę rzeki Wierzycy jako korytarza ekologicznego i 

świadczą o powiązaniach przyrodniczych z ekosystemem rzeki Wisły i ostoją Natura 2000 

SOO 220033 „Dolna Wisła”.  
 
2.10. Powiązania przyrodnicze z otoczeniem 
Główną sieć powiązań przyrodniczych obszaru opracowania z otoczeniem stanowią: 

− korytarz ekologiczny doliny Wierzycy  - rangi regionalnej; 

− płat ekologiczny lasów  nad dolin ą Wierzycy  - połączony z jej doliną, wraz ze 

zróŜnicowanymi siedliskami bagien i muraw piaszczystych w rejonie polany Korytyba.  

Oba wyróŜnione elementy osnowy ekologicznej występują w zachodniej części 

obszaru opracowania (teren planowanej linii LB2).   

Korytarz ekologiczny doliny Wierzycy  - wskazany został w uprzednio wykonanych 

opracowaniach ekofizjograficznych do Planu Zagospodarowania Przestrzennego woj. 

pomorskiego (Czochański i in. 2006), jak i do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Pelplin (2010). Przeprowadzone w niniejszym 

opracowaniu bliŜsze rozpoznanie tego obszaru w pełni potwierdziły jego wiodącą rolę w 

utrzymaniu zróŜnicowania gatunkowego i moŜliwości migracji zwierząt, a takŜe organizmów 

roślinnych. Dolina Wierzycy pozytywnie wyróŜnia się na analizowanym obszarze przede 

wszystkim pod względem zróŜnicowania gatunkowego awifauny (105 gatunków) oraz 

ichtiofauny (29 gatunków). Obserwowane tu zagęszczenia gatunków nie wykraczają co 

prawda poza przeciętne dla tego typu obszarów, ale odznaczają się bardzo wyraźnie na tle 

pozostałych, silnie przekształconych i intensywnie uŜytkowanych rolniczo terenów w 

granicach gminy. Dolina Wierzycy pełni z całą pewnością funkcje istotnego korytarza 

ekologicznego. Jej walory wyróŜnia : 

− udział gatunków ptaków z Zał. I Dyrektywy Ptasiej (co najmniej 4 gatunki) oraz  

przedstawicieli pozostałych grup systematycznych wymienionych w Zał. II Dyrektywy 

Siedliskowej (co najmniej 6 gatunków, w tym 5 gatunków ryb i krągłoustych, a 

prawdopodobne znaczenie dla 2 kolejnych gatunków - bobra i wydry); 

− łączność hydrologiczna i powiązanie przyrodnicze (migracja ryb) z ekosystemem rzeki 

Wisły i ostoją Natura 2000 SOO 220033 „Dolna Wisła”, podkreślane przez udział 

wspólnych gatunków ichtiofauny objęty Zał. II Dyrektywy Siedliskowej (moŜliwa takŜe 

łączność w kierunku północno - zachodnim z ostoją SOO 220094 „Dolina Wierzycy”); 

− występowanie stanowisk chronionych roślin i zwierząt - nie stwierdzanych na 

pozostałym obszarze w granicach opracowania przedmiotowego planu; 

− ciągłość przestrzenna - równieŜ poza granicami planu, z zachowaniem ciągłości 

ekosystemów wód płynących oraz siedlisk semi -  i hydrogenicznych: wilgotnych łąk i 

pastwisk, łęgów oraz niskich grądów.   



 

 38

Jakkolwiek siedliska typowe dla dolin rzecznych są w dolinie Wierzycy w granicach 

opracowania planu mocno zniekształcone (por. rozdz. 2.6), to mimo to zachowują potencjał 

siedlisk i udział gatunków typowych dla właściwych im fitocenonów.   

Płat ekologiczny lasów nad Wierzyc ą (rangi subregionalnej) - występuje 

bezpośrednio w sąsiedztwie doliny Wierzycy - w zachodniej części obszaru objętego planem. 

Obejmuje on, w ujęciu przyjętym w niniejszym opracowaniu ekofizjograficznym, zarówno 

właściwe kompleksy leśne, jak i towarzyszące im zróŜnicowane siedliska: zarastające 

murawy w początkowym stadium sukcesji wtórnej na ugorach, wilgotne łąki i pastwiska oraz 

kompleksy szuwarów i zarośli wierzbowych na siedliskach bagiennych.  Pomimo 

stwierdzonego bardzo silnego zniekształcenia siedlisk i wtórnego, porolnego charakteru 

występujących tu zbiorowisk leśnych, obszar ten wyróŜnia się pozytywnie w stosunku do 

pozostałych obszarów w granicach planu poprzez: 

− występowanie stanowisk roślin podlegających ochronie gatunkowej; 

− występowanie stanowisk lęgowych ptaków z Zał. I Dyrektywy Ptasiej (bocian biały, 

Ŝuraw, lerka, gąsiorek); 

− zachowanie moŜliwości stałego utrzymywania się innych gatunków zwierząt - w tym o 

leśno - polnym  charakterze występowania (np. sarna, dzik, lis), wkraczających stad 

na sąsiadujące tereny rolnicze (charakter funkcjonalny refugium).  

Ciągłość przestrzenna omawianego kompleksu leśnego poza granicami planu (a 

takŜe gminy Pelplin) i powiązanie z doliną Wierzycy nadaje mu rangę subregionalną.  

Pozostałe obszary w granicach planu wyróŜniają sięnegatywnie pod względem 

zróŜnicowania walorów fauny i flory. Struktura przyrodnicza jest tu silni uproszczona, przy 

zdecydowanej dominacji pól ornych. Występujące tu zespoły fauny - głównie ptaków oraz 

płazów utrzymują się jako lokalne metapopulacje, a ich ubogi skład gatunkowy i liczebność 

świadczy o znacznej izolacji. W związku z tym w tej części terenu moŜna wyróŜnić jedynie 

kilka niewielkich płatów o lokalnym znaczeniu oraz kilka łączników ekologicznych równieŜ o 

znaczeniu lokalnym. Zostały one wskazane na mapie - zał. 2 do opracowania. Są to:   

− niewielkie płaty biotopów hydro i semihydrogenicznych z roślinnością szuwarów, 

wilgotnych łąk i pastwisk oraz zadrzewień - pełniące rolę stanowisk rozrodczych i 

refugiów dla lokalnych metapopulacji płazów; 

− drobne płaty lasów i zadrzewień w środkowej części obszaru - niewielkie znaczenie 

dla ptaków lęgowych (nieliczne gatunki - por. rozdz. 2.7.).  

− wąski, liniowy korytarz Dryboku oraz strefa przemieszczeń płazów przy wschodniej 

granicy obszaru opracowania.   

Znaczenie wskazanych wyŜej elementów, z uwagi na znaczny stopień 

zniekształcenia naturalnych biotopów oraz wykazane niskie walory przyrodnicze jest 

niewielkie.  

Drybok, poza rzeką Wierzycą, jest najwaŜniejszym ciekiem w granicach opracowania. 

Posiada on na tym terenie charakter stosunkowo niewielkiego rowu, odbierającego wody z 

analizowanego terenu poprzez gęstą sieć rowów melioracyjnych. Z uwagi na intensywne 

rolnicze wykorzystywanie terenów połoŜonych w bezpośrednim sąsiedztwie cieku, oraz brak 

powiązań z większymi płatami ekologicznymi, rola tego cieku jako lokalnego łącznika jest w 

tej chwili znacznie ograniczona. 
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Pozostała część analizowanego obszaru, z uwagi na znaczny stopień rolniczego 

wykorzystania terenu i nieliczne występowanie biotopów o charakterze seminaturalnym lub 

naturalnym, nie wykazuje powiązań z otaczającymi obszarami. Niewielkie znaczenie 

biocenotyczne posiadają na tym obszarze drobne zadrzewienia liniowe, rozmieszczone na 

ogół wyspowo. Są to wąskie obszary, pozostające na ogół pod duŜym wpływem 

antropogenicznym. Sieć ich tworzy roślinność przydroŜna - zadrzewień, miedz śródpolnych, 

cieków i rowów melioracyjnych.  

Istotny wpływ na strukturę powiązań przyrodniczych analizowanego obszaru 

wywierają bariery ekologiczne. NaleŜą do nich bariery sztuczne oraz naturalne, utrudniające 

roślinom i zwierzętom zasiedlanie obszarów znajdujących się poza ich naturalnym zasięgiem 

występowania. Z najistotniejszych barier przyrodniczych analizowanego terenu wymienić 

moŜna: drogę krajową nr 91, oraz linię kolejowa nr 131 (Magistrala Węglowa). 

 Analizowany obszar połoŜony jest poza ogólnopolską siecią korytarzy ekologicznych  

mających znaczenie dla migracji ssaków (Jędrzejewski 2005).  



 

 40 

3. Ochrona przyrody, krajobrazu i środowiska kulturowego 

3.1. Istniej ące formy ochrony przyrody 

Na obszarze opracowania nie występują Ŝadne obszarowe lub indywidualne formy 

ochrony przyrody, tworzone na mocy przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody (Dz.U. 2004, Nr 92, poz. 880). W otoczeniu terenu objętego planem, w 

odległości do 5 km od jego granic, znajdują się następujące formy ochrony przyrody: 

• Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Dolin a Dolnej Wisły” PLB 
040003 – połoŜony w odległości 3,7 km od granic analizowanego terenu; 

• Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Doln a Wisła” PLH 220033  

– połoŜony w odległości 1,6 km od granic analizowanego terenu; 

• Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Wa ćmierz” PLH220031   

– połoŜony w odległości 2,5 km od granic analizowanego terenu; 

• Środkowo Ŝuławski Obszar Chronionego Krajobrazu  – połoŜony w odległości 

4,3 km od granic analizowanego terenu; 

• pomniki przyrody;  dwa najbliŜsze zlokalizowane w odległości około 1,5 km od 

granic analizowanego terenu. 

PołoŜenie granic analizowanego terenu na tle obszarów Natura 2000 zostało przedstawione 

schematycznie na rycinie poniŜej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 2. PołoŜenie analizowanego obszaru na tle obszarów Natura 2000 (stan na 13. XI. 

2010). 
 
Obszary Natura 2000  

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Dolin a Dolnej Wisły”  
PLB 040003 połoŜony jest w odległości 3,7 km na północny-wschód od granic obszaru 
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opracowania. Całkowita powierzchnia obszaru wynosi 34 909,2 ha8. Obejmuje on swoim 

zasięgiem dolinę Wisły pomiędzy Włocławkiem a Przegaliną. Na odcinku tym Wisła płynie w 

naturalnym korycie, z namuliskami, łachami piaszczystymi i wysepkami.  

W dolinie zachowane są starorzecza oraz torfowiska niskie. Brzegi pokryte są 

mozaiką zarośli wierzbowych i lasów łęgowych, a takŜe pól uprawnych i pastwisk. Miejscami 

dolinę Wisły ograniczają wysokie skarpy, na których utrzymują się murawy kserotermiczne i 

grądy zboczowe. W nurcie rzeki występuje wiele mielizn, łach i wysp, które są jednymi z 

najrzadszych w Europie naturalnych siedlisk dla gatunków pionierskich zajmujących jako 

pierwsze, wciąŜ na nowo tworzące się piaszczyste biotopy. Brzegi Wisły na tym odcinku 

porastają w przewaŜającej części łąki i zarośla. Niecałe 10% stanowią lasy, w których 

dominują łęgi. Prawie 1/3 obszaru zajmują cieki i niewielkie zbiorniki wodne. Poza tym na 

terenie ostoi występują teŜ liczne intensywnie uŜytkowane pola uprawne i pastwiska.  

Obszar jest ostoją ptaków o randze europejskiej. Mimo, Ŝe awifauna obszaru nie jest 

całkowicie poznana wiadomo, Ŝe gniazduje ok.180 gatunków ptaków. Teren stanowi takŜe 

bardzo waŜną ostoję dla ptaków migrujących i zimujących (zimowisko bielika Haliaeetus 

albicilla). W okresie wędrówek ptaki wodno-błotne występują w koncentracjach do 50 000 

osobników. Występują tu co najmniej 44 gatunki ptaków wymienione w Załączniku I 

Dyrektywy Ptasiej. Szczególne znaczenie mają populacje gatunków takich jak: bielik 

Haliaeetus albicilla, gęś Anser anser, nurogęś Mergus merganser, ohar Tadorna tadorna, 

rybitwa białoczelna Sternula albifrons, rybitwa rzeczna Sterna hirundo, zimorodek Alcedo 

atthis, ostrygojad Haematopus ostralegus, bielaczek Mergellus albellus. W stosunkowo 

wysokim zagęszczeniu występuje derkacz Crex crex, mewa czarnogłowa Larus 

melanocephalus, sieweczka rzeczna Charadrius dubius. Bogata fauna innych zwierząt 

kręgowych, bogata flora roślin naczyniowych (ok.1350 gatunków) z licznymi gatunkami 

zagroŜonymi i prawnie chronionymi, silnie zróŜnicowane zbiorowiska roślinne, w tym 

zachowane róŜne typy łęgów, a takŜe cenne murawy kserotermiczne. 

Na terenie obszaru Natura 2000 „Dolina Dolnej Wisły” zlokalizowanych jest łącznie 14 

obszarów chronionego krajobrazu. Na obszarze tym projektuje się utworzenie następujących 

rezerwatów przyrody: "Półtowskie Zbocza", "Garckie Zbocza", "Las Łęgowy nad Renatą". 

Planowane jest takŜe utworzenie parku krajobrazowego Doliny Dolnej Wisły. 

Do podstawowych zagroŜeń dla przyrody tego obszaru zalicza się: niszczenie 

morfologicznej róŜnorodności międzywala, zanieczyszczenie wód (przemysłowe i 

komunalne), zabudowa brzegów, zalesianie muraw, spontaniczna sukcesja roślinności 

wskutek zaprzestania lub zmniejszenia intensywności wypasu zwierząt w międzywalu, 

zamiana uŜytków zielonych na pola orne w międzywalu. Głównym, potencjalnym 

zagroŜeniem jest projekt budowy stopnia wodnego w Nieszawie oraz regulacja koryta Wisły. 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Doln a Wisła” PLH 220033 
połoŜony jest w odległości 1,6 km na wschód od granic obszaru opracowania. Obejmuje 

fragment doliny Wisły w jej dolnym biegu, od południowej granicy woj. pomorskiego do Mostu 

Knybawskiego na południe od Tczewa. Jego całkowita powierzchnia wynosi 10 324,6 ha9. W 

granicach ostoi znajduje się równieŜ górny odcinek Nogatu od śluzy w Białej Górze do śluzy 

pod Wielbarkiem.  

                                                 
8 Na podstawie Standardowego Formularza Danych OSO Natura 2000 „Dolna Dolnej Wisły” z IV. 2004r. 
9 Na podstawie Standardowego Formularza Danych SOO Natura 2000 „Dolna Wisła” z V. 2009r. 
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Obszar ten obejmuje fragment stosunkowo dobrze zachowanej doliny, z układem 

roślinności nawiązującym miejscami do naturalnego. Na jego terenie występują 

zróŜnicowane zbiorowiska roślinne, w tym - róŜne typy łęgów. WyróŜniono tu 9 rodzajów 

siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG i odnotowano 15 gatunków zwierząt z 

Załącznika II tej dyrektywy. Szczególnie bogata i cenna jest ichtiofauna. We florze roślin 

naczyniowych stwierdzono liczne gatunki zagroŜone i prawnie chronione w Polsce. Jest to 

teŜ fragment ostoi ptasiej o randze europejskiej. Na murawach kserotermicznych występują 

rzadkie i zagroŜone gatunki owadów m.in. chwastosz pluskwiakowiec Tachysphex 

fulvitarsus, wardzanka Bembix rostrata, czy osiągające skrajnie północne stanowiska w 

Polsce: Ŝądłówka smukwa kosmata Scolia hirta, pasikonik wątlik paskowany Leptophyes 

albovittata i ślimak wstęŜyk austriacki Cepaea vindobonensis. 

Obejmuje on swoim zasięgiem 6 obszarów chronionego krajobrazu. Na jego terenie 

znajduje się 5 rezerwatów przyrody: "Biała Góra", "Las Mątewski", "Parów Węgry", "Wiosło 

DuŜe", "Wiosło Małe". Na obszarze tym projektuje się utworzenie następujących rezerwatów 

przyrody: "Półtowskie Zbocza", "Garckie Zbocza", "Las Łęgowy nad Renatą". Planowane jest 

takŜe utworzenie parku krajobrazowego Doliny Dolnej Wisły. 

ZagroŜenie dla przyrody tego obszaru stanowi zanieczyszczenie wód (przemysłowe i 

komunalne), zabudowa brzegów, zalesianie muraw oraz spontaniczna sukcesja, wskutek 

zaprzestania wypasu i wypalania muraw. Głównym, potencjalnym zagroŜeniem jest projekt 

budowy stopnia wodnego w Nieszawie oraz regulacja koryta Wisły.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 3. PołoŜenie analizowanego obszaru na tle granic rezerwatów oraz obszarów 

chronionego krajobrazu 

 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Wa ćmierz”, PLH220031 
połoŜony jest w odległości 2,4 km od północnej granicy obszaru opracowania, około 150 m 

na południowy zachód od drogi łączącej miejscowości Waćmierz i Brzuśce. Pomiędzy 
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morenowymi pagórkami znajduje się tam zespół niewielkich, dystroficznych zbiorników 

wodnych. Największy z nich ma około 300 m długości. Głębokość wody sięga 2 m. 

Roślinność przybrzeŜną tworzy zespół Acoretum calami złoŜony głównie z tataraku Acorus 

calamus, z domieszką trzciny pospolitej Phragmites communis, skrzypu błotnego Equisetum 

limosum, marka szerokolistnego Sium latifolium i manny mielec Glyceria aquatica, zaś od 

strony wschodniej takŜe pałki szerokolistnej Typha latifolia. Na znacznej części odkrytego 

lustra wody występują rośliny z zespołu Potamogetoneteum natantis, reprezentowanego 

przede wszystkim przez rdestnicę pływającą Potamogeton natans oraz grąŜela Ŝółtego 

Nuphar luteum. Brzegi zbiornika porasta brzoza brodawkowata Betula pendula i omszona 

Betula pubescens oraz krzewy wierzby szarej Salix cinerea. Strome brzegi zbiornika od 

strony zachodniej i południowej porastają robinie akacjowe Robinia pseudoacacia. Zbiorniki 

wodne połoŜone na opisywanym obszarze stanowią największe stanowisko strzebli błotnej 

na terenie województwa pomorskiego. Oprócz licznej populacji strzebli błotnej występują tu 

takŜe: karaś Carassius carassius, lin Tinca tinca, słonecznica Leucaspius delineatus oraz 

szczupak Esox lucius. 
 

Obszary chronionego krajobrazu  
Środkowo Ŝuławski Obszar Chronionego Krajobrazu – połoŜony jest w odległości 

4,3 km od północno-wschodniej granicy obszaru opracowania. Jego powierzchnia wynosi 

2 513 ha. Obejmuje międzywale Wisły stanowiące strefę ochronną zabezpieczającą biotop 

rzeki. 
 

Pomniki przyrody  
W najbliŜszym sąsiedztwie analizowanego terenu nie występują pomniki przyrody. W 

odległości około 1,5 km na południowy-wschód od jego granic, w miejscowości Wielki Garc, 

znajdują się dwa drzewa objęte ochroną pomnikową.  

 

W dalszym odległościach -  ponad 5 km od granic analizowanego obszaru, znajdują 

się następujące obszary chronione 

• obszary Natura 2000: 
• Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Dolina Wierzycy”, PLH 

220094 – połoŜony w odległości 10,4 km od granic analizowanego terenu 

• Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Gr ądy nad Jeziorami 
Zduńskim i Szp ęgawskim”, PLH220067  – połoŜony w odległości 6,4 km od 

granic analizowanego terenu 

• Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Sztumskie Pole”, PLH220087  

– połoŜony w odległości 10,6 km od granic analizowanego terenu 

•  rezerwaty przyrody; 
• Rezerwat „Las M ątawski”  – połoŜony w odległości 6,3 km od granic 

analizowanego terenu 

• Rezerwat „Biała Góra”  – połoŜony w odległości 7,9 km od granic analizowanego 

terenu 

• Rezerwat „Parów W ęgry”  – połoŜony w odległości 12,0 km od granic 

analizowanego terenu 
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• obszary chronionego krajobrazu; 
• Obszar Chronionego Krajobrazu Białej Góry  – połoŜony w odległości 6,1 km 

od granic analizowanego terenu 

• Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat  – połoŜony w odległości 7,9 km 

od granic analizowanego terenu 

• Gniewski Obszar Chronionego Krajobrazu  – połoŜony w odległości 7,3 km od 

granic analizowanego terenu 

• Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kwidzy ńskiej  – połoŜony w 

odległości 11,6 km od granic analizowanego terenu 

• pomniki przyrody  
 

3.2. Planowane formy ochrony przyrody 

Niewielkie fragmenty wschodniej i zachodniej części obszaru planu (magistrala 

wodna i droga dojazdowa oraz linia WN) znajdują się w zasięgu (ryc. 4, mapa - zał. 1): 

− maksymalnego przebiegu granic Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, wg 

koncepcji autorów „Diagnozy stanu i koncepcji ochrony środowiska przyrodniczo-

kulturowego w województwie pomorskim” (Kostarczyk, Przewoźniak 2002) - 

wschodnia część obszaru w rejonie Gręblina; 

− granic planowanego Kociewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zachodni 

kraniec obszaru opracowania (lasy nad Wierzycą - rejon osady Korytyba).  

 

Nadwiślański Park Krajobrazowy (Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Wisły) - obejmuje 

dolinę Dolnej Wisły na odcinku od granicy woj. pomorskiego po rozwidlenie Wisły i Nogatu 

oraz jej wysoczyznowe otoczenie w zasięgu istotnych powiązań przyrodniczych i 

krajobrazowych. Obszar ten charakteryzuje się występowaniem wyrazistych i urozmaiconych 

form krajobrazowych. Projektowany Park Krajobrazowy stanowi naturalną kontynuację 

istniejącego w województwie kujawsko - pomorskim Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej 

Wisły. RozwaŜane są dwa warianty przebiegu jego granic. Według ustaleń Planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego (2009) projektowany park 

krajobrazowy w rejonie analizowanego obszaru powinien objąć swoim zasięgiem tereny 

połoŜone na wschód od drogi krajowej nr 91 (Subkowy – Gręblin – Rudno – Lignowy – 

Szpurowo). W wariancie tym projektowany park krajobrazowy obejmie swoim zasięgiem 

wschodni kraniec obszaru opracowania, połoŜony na wschód od drogi krajowej nr 91. Drugi 

wariant (minimalny), zakłada wytyczenie granic projektowanego parku krajobrazowego z 

grubsza wzdłuŜ górnej krawędzi doliny Wisły. W przypadku ustanowienia parku 

krajobrazowego zgodnie z wariantem minimalnym, jego granice przebiegać będą w 

odległości 1,2 km od południowo-wschodniej granicy obszaru opracowania. 

Kociewski Obszar Chronionego Krajobrazu – obejmuje zachodni kraniec obszaru 

opracowania, oraz doliny rzeki Wierzycy i Węgiermucy wraz z przylegającymi kompleksami 

leśnymi. Obszar ten cechuje się wysokimi walorami krajobrazowymi. Pełni on równieŜ 

funkcję korytarza ekologicznego. Jego utworzenie znacząco poprawiłoby spójność 

istniejącego systemu obszarów chronionego krajobrazu. Projektowany obszar chronionego 
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krajobrazu stanowi naturalny łącznik pomiędzy Gniewskim Obszarem Chronionego 

Krajobrazu i Obszarem Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy. 

W otoczeniu obszaru objętego planem proponowane są następujące formy ochrony 

przyrody: 

− rezerwat przyrody "Garckie Zbocza" (1,6 km na wschód od granic obszaru 

opracowania); 

− pomniki przyrody (zlokalizowane w odległości co najmniej 0,8 km od granic 

opracowania). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 4. Projektowane formy ochrony przyrody na tle granic obszaru opracowania. 

 

3.3. Środowisko kulturowe 

W obszarze planu znajdują się elementy struktury przestrzennej o wartościach 

historycznych, kompozycyjnych i kulturowych wymagające ochrony. Są to strefy ochrony 

archeologicznej oraz strefy ochrony ekspozycji zespołów o wartościach historyczno-

kulturowych : 

− układu ruralistycznego wsi Rajkowy; 

− układu ruralistycznego wsi Gręblin. 

Ponadto na terenie tym zinwentaryzowano szereg stref ochrony archeologicznej 

(zaznaczonych na rysunku - zał. 1) do opracowania. Zostały one objęte ochroną zapisami 

Planu.  
 



 

 46 

4.  Diagnoza stanu środowiska 
 

Aktualny stan środowiska analizowanego terenu wynika z charakteru, długotrwałości i 

natęŜenia oddziaływań antropogenicznych oraz naturalnych uwarunkowań takich jak 

odporność elementów środowiska i przebieg procesów w nim zachodzących. Stan 

przekształceń środowiska na omawianym obszarze jest zróŜnicowany. Występują tu 

zarówno obszary stosunkowo nieznacznie zmienione przez człowieka, jak i powierzchnie 

silnie przez niego przekształcone, a takŜe obiekty mogące znacząco oddziaływać na niektóre 

komponenty środowiska. Do obiektów takich naleŜą: 

− droga krajowa nr 91; 

− linia kolejowa nr 131 relacji Chorzów Batory  - Tczew („Magistrala Węglowa”). 

Na aktualny stan środowiska na terenie opracowania wpływ miała i ma róŜnorodna 

działalność człowieka, taka jak: 

− intensywna gospodarka rolna, z wykorzystaniem nawozów sztucznych oraz środków 

zwalczania chwastów - praktycznie na całej powierzchni; 

− działalność rolniczych spółdzielni produkcyjnych (bezpośrednio przy zachodniej 

granicy terenu głównego - emisja odorów i zanieczyszczenie gruntu, wód gruntowych 

i powierzchniowych; 

− rozwój terenów zabudowanych w otoczeniu i częściowo w granicach planu - 

powodujący pojawienie się niezorganizowanych źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń 

powietrza oraz potencjalne źródła zanieczyszczeń gruntu (ścieki bytowe i 

gospodarcze); 

− odkrywkowa eksploatacja kruszywa naturalnego  - w zachodniej części obszaru - 

rejon polany Korytyba.  

  

PoniŜej przedstawiono ocenę poszczególnych elementów środowiska analizowanego 

terenu, sporządzoną głównie na podstawie badań prowadzonych. przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Gdańsku i Państwowy Instytut Geologiczny. 

4.1. Powietrze atmosferyczne 

Na analizowanym terenie, oraz w jego najbliŜszym otoczeniu obecnie nie prowadzi 

się monitoringu jakości powietrza. Z tego względu moŜna dokonać jedynie ogólnej oceny 

jakości powietrza, opierającej się na analizie rozmieszczenia poszczególnych potencjalnych 

źródeł zanieczyszczeń powietrza, oraz na ocenie archiwalnych wyników pomiarów jakości 

powietrza dla terenów połoŜonych w dalszym sąsiedztwie. 

Ogólnie analizowany obszar cechuje się stosunkowo dobrymi warunkami 

aerosanitarnymi. Wynika to ze stosunkowo niewielkiego poziomu zabudowania terenu, oraz 

dobrych warunków przewietrzania strefy wysoczyznowej. Czynnikiem niekorzystnie 

wpływającym na warunki bioklimatyczne analizowanego terenu jest podwyŜszona wilgotność 

powietrza, oraz okresowo - moŜliwość tworzenia się zastoisk mas chłodnego powietrza w 

dolinach rzecznych (dolina Wierzycy) i zagłębieniach terenu (rozległe obniŜenie powierzchni 

wysoczyny), co sprzyja kumulowaniu się zanieczyszczeń powietrza w warstwach 

przyziemnych. 



 

 47 

Na analizowanym terenie nie występują przemysłowe źródła emisji zanieczyszczeń 

do atmosfery. Decydujący wpływ na stan aerosanitarny powietrza ma emisja zanieczyszczeń 

komunikacyjnych, emisja zanieczyszczeń z indywidualnych źródeł ciepła, a takŜe napływ 

zanieczyszczeń z terenów przyległych. 

Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych na analizowanym terenie 

jest droga krajowa nr 91, przebiegająca południkowo przez wschodnią część obszaru 

opracowania. Na odcinku drogi krajowej 91 Tczew – Gniew szacunkowe średniodobowe 

natęŜenie ruchu samochodowego w 2009 roku wyniosło około 12 tys. poj/24h (dane 

GDDKiA: gddkia.gov.pl). Transport samochodowy odpowiada za wzrost stęŜenia pyłu 

zawieszonego, tlenków azotu oraz węglowodorów aromatycznych (m. in. benzen, toluen, 

ksylen).  

Emisja zanieczyszczeń powietrza pochodzących z ruchu kolejowego linii Tczew-

Bydgoszcz  jest nieznaczna, gdyŜ ruch kolejowy jest w większości obsługiwany przez składy 

elektryczne. Ewentualne zanieczyszczenia powietrza, o lokalnym zasięgu, związane są z 

emisją związków metali cięŜkich oraz pyłu powstającego w wyniku ścierania okładzin 

hamulcowych składów kolejowych oraz ścierania trakcji elektrycznej. 

Istotne znaczenie, szczególnie w okresie grzewczym, ma równieŜ emisja 

zanieczyszczeń pochodząca z indywidualnych źródeł ciepła zabudowy mieszkaniowej 

miejscowości Rajkowy, Gręblin oraz Subkowy. Zanieczyszczenia te mają decydujący wpływ 

na poziom stęŜenia w powietrzu pyłu zawieszonego oraz tlenków siarki.  

Na potrzeby Raportu OOS „Elektrowni Północ”10 w 2010 roku Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Gdańsku określił aktualny stan jakości powietrza w rejonie 

spodziewanego oddziaływania Elektrowni Północ w zakresie stęŜeń średniorocznych poniŜej 

wymienionych zanieczyszczeń 

- dwutlenek siarki  5,0 µg/m3, 

- dwutlenek azotu  10,0 µg/m3, 

- tlenek węgla 1000,0 µg/m3, 

- pył zawieszony PM10  20,0 µg/m3. 

Wskazane wartości nie przekraczają dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń 

powietrza dla terenów zabudowy mieszkaniowej. Poziom poszczególnych zanieczyszczeń 

jest typowy dla otwartych terenów uŜytkowanych rolniczo, znajdujących się w zasięgu 

uciąŜliwości aerosanitarnych od lokalnego ruchu komunikacyjnego i zabudowy 

mieszkaniowej rozproszonych jednostek osadniczych. 

4.2. Wody 

 Wody powierzchniowe  
Na analizowanym terenie w ramach państwowego monitoringu środowiska 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku prowadzi kontrolę jakości wód 

dwóch cieków: Wierzycy i Dryboka. Najpełniejsze wyniki badań tych rzek pochodzą z latach 

2005-2007 Zgodnie z Raportem o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2007 

roku  wody Wierzycy w punkcie pomiarowym w Brodach Pomorskich charakteryzowały się 

                                                 
10 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Elektrowni Północ o mocy 2000 
MW  koło miejscowości Rajkowy, gmina Pelplin, powiat tczewski w województwie pomorskim” 
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IV11 klasą czystości ogólnej oraz sanitarnej. Jakość niezadowalająca reprezentowana była 

przez następujące wskaźniki: zawiesina ogólna, ChZT-Cr, OWO (ogólny węgiel organiczny), 

LBC_f (liczba bakterii grupy Coli typu fekalnego). śaden ze wskaźników nie znalazł się w 

klasie odpowiadającej złej jakości wód. 

Od 2008 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku w swoich 

corocznych raportach publikuje wyniki monitoringu wód Wierzycy jedynie z punktu 

pomiarowego w Starogardzie Gdańskim, który nie jest w pełni reprezentatywny dla 

analizowanego obszaru. Wprowadzono równieŜ nową klasyfikację jakości wód 

powierzchniowych. W 2009 roku stan biologiczny wód Wierzycy w punkcie pomiarowym 

zlokalizowanym na terenie Starogardu Gdańskiego oceniono jako umiarkowany. Natomiast 

stan fizykochemiczny oceniono jako dobry. Zanotowano tu podwyŜszone wartości wskaźnika 

BZT5, zawartości węgla organicznego, związków azotu oraz fosforu ogólnego.  

Ze starszych badań, przeprowadzonych w latach 1994 – 1995 wynika, iŜ wody 

Wierzycy na odcinku od Starogardu Gdańskiego do ujścia do Wisły oznaczone były jako 

wody pozaklasowe (według 3-klasowej klasyfikacji czystości wód) (Program Ochrony…, 

2004). W ostatnich latach obserwowany jest jednak stały progres w poprawie jakości wód 

Wierzycy zarówno pod względem fizyko - chemicznym, jak i sanitarnym. Wpływ na taki stan 

rzeczy ma w głównej mierze uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej. Nadal 

niezwykle niebezpiecznym zagroŜeniem dla wód powierzchniowych są zanieczyszczenia 

pochodzące z sektora rolniczego. Gęsta sieć rowów melioracyjnych w dolinach rzecznych 

uławia spływ zanieczyszczeń do recypienta. Dotyczy to szczególnie rzeki Drybok. Poprawa 

jakości wód powierzchniowych analizowanego terenu wymaga rozbudowania kanalizacji 

sanitarnej, szerszego wykorzystania istniejących oczyszczalni ścieków oraz zmodyfikowanie 

systemów, odprowadzających zanieczyszczenia rolnicze bezpośrednio do wód 

powierzchniowych. 

Ocenę stopnia eutrofizacji określa się za pomocą wskaźników takich jak fosfor 

ogólny, azot ogólny, azotany, chlorofil „a”. Na obszarze opracowania głównym 

dostarczycielem związków powodujących zjawisko eutrofizacji jest działalność rolnicza. W 

2009 roku najwyŜszym stopniem eutrofizacji wykazywał  lewobrzeŜny dopływ Wisły, Drybok, 

w którym zanotowano  ekstremalnie wysokie stęŜenie azotanów - 38,65 mg NO3/l. . Mimo, iŜ 

punkt pomiarowy znajdował się poza granicami opracowania (w Tczewie), to, z uwagi na 

niewielką długość tego cieku oraz podobny charakter na całym odcinku, podane wskaźniki 

moŜna uznać za reprezentatywne dla odcinka cieku w granicach analizowanego terenu. Dla 

roku 2009 (Raport o stanie…, 2010) przekroczone zostały wszystkie analizowane wskaźniki. 

Wody Dryboka określone zostały jako zagroŜone eutrofizacją. Wpływ na to ma intensywna 

działalność rolnicza prowadzona w jego zlewni. Gęsta sieć kanałów, zbierająca wodę bogatą 

substancje pochodzenia rolniczego, zaopatruje następnie ciek główny. Stosowanie nawozów 

bogatych w związki azotowe wpływa niekorzystnie na stan cieku. Stąd teŜ niezadowalający 

stan wody Dryboka jest odzwierciedleniem wszystkich zabiegów agrotechnicznych 

prowadzonych na obszarze jego zlewni. Wody rzeki Wierzycy oznaczone zostały jako 

niezagroŜone procesowi eutrofizacji. StęŜenie azotanów w wodach tej rzeki wynosiło 5,02 

NO3/l. 

                                                 
11 według 5-cio klasowej klasyfikacji: I- jakość bardzo dobra, II- jakość dobra, III- jakość zadowalająca, IV- jakość 
niezadowalająca, V- jakość zła 
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W 2009 roku stan biologiczny wód Dryboka w punkcie pomiarowym zlokalizowanym 

w odcinku ujściowym w rejonie Tczewa, oceniono jako dobry. Natomiast stan 

fizykochemiczny określono mianem poniŜej dobrego. Zanotowano tu podwyŜszone wartości 

azotu ogólnego, azotu azotanowego i fosforu ogólnego 

 

Wody podziemne 
Analizowany obszar znajduje się poza zasięgiem Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych (GZWP). NajbliŜsze znajdują się w odległości około 30 km na północ (GZWP 

nr 111) oraz południowy-wschód (GZWP nr 210) od granic obszaru opracowania.  

Na analizowanym obszarze nie zostały zlokalizowane punkty regionalnej sieci 

monitoringu wód podziemnych. NajbliŜszy połoŜony jest w odległości 3,5 km na południe od 

jego granic, na terenie miasta Pelplin (ujęcie miejskie QIV). Badania wody przeprowadzone 

w tym punkcie w 2009 roku pozwoliły na określenie ich jakości na poziomie klasy III12 - jako 

wody zadowalającej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych są 

podwyŜszone w wyniku słabego wpływu działalności człowieka. W wodach tych wykazano 

podwyŜszone stęŜenia związków amoniaku i fosforanów. 
Najpełniejsze dane na temat jakości wód wgłębnych obszaru opracowania 

opublikowano w opisach map hydrogeologicznych 1:50 000 (1998 r). Według 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 roku, w sprawie kryteriów i 

sposobu oceny wód podziemnych (Dz.U. Nr 143, poz. 896). nowa klasyfikacja wód obejmuje 

pięć klas czystości I, II, III, IV oraz V. JednakŜe ocena jakości wód wgłębnych na mapach 

hydrogeologiczych 1:50 000 (1998 r.) została dokonana na podstawie starej, 

czterostopniowej klasyfikacji opartej na Instrukcji Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 

000. Dane zostały zaczerpnięte z analiz wykonanych dla potrzeb sporządzenia arkuszy 

mapy hydrogeologicznej 1:50 000 nr 130 „Starogard Gdański”, oraz nr 131 „Gniew”. Analizy 

jakości wód pochodzą z róŜnego okresu czasu. Wykonano je w latach 1980-1997. Z powodu 

niejednorodności materiału analitycznego poniŜsza ocena jakości wód pozwala jedynie na 

dokonanie ogólnej oceny jakości wód podziemnych 

Jakość wód gruntowych w obrębie wysoczyzny morenowej analizowanego obszaru 

odpowiada klasie Ib lub II z uwagi na podwyŜszoną zawartość Ŝelaza i amoniaku, oraz 

wysoką mineralizację. Lokalnie wody tego poziomu są zanieczyszczone związkami azotu, co 

świadczy o obecności zanieczyszczeń antropogenicznych w wodach tego poziomu.  

Wody poziomu międzymorenowego (czwartorzędowego) cechują się podwyŜszoną 

zawartością Ŝelaza (2,5 mgFe/dm3) i manganu (0,2 mgMn/dm3). Wody poziomu 

międzymorenowego zaliczono do klasy II z uwagi na obecność związków Ŝelaza i manganu. 

Chemizm wód poziomu trzeciorzędowego jest zbliŜony do chemizmu wód 

czwartorzędowego (międzymorenowego) poziomu wodonośnego. Cechują się one jednak 

zwiększoną zawartością chlorków (33,5 mgCl/dm3). Wody te w obrębie wysoczyzny 

morenowej cechują się niską zawartością azotanów i azotynów, co świadczy o braku 

zanieczyszczeń antropogenicznych. Wody poziomu trzeciorzędowego zaliczono do klasy 

czystości Ib. 

                                                 
12 Pięciostopniowa klasyfikacja jakości wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 
2008 roku, w sprawie kryteriów i sposobu oceny wód podziemnych (Dz.U. Nr 143, poz. 896). 
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W wodach poziomu kredowego zawartość Ŝelaza zawiera się w przedziale 0,1 - 1,54 

mg/dm3, natomiast średnia zawartość amoniaku wynosi 0,57 mg/dm3. Średnia zawartość 

chlorków wynosi 80,9 mg/dm3. Świadczy to o wpływie wód zmineralizowanych ze starszego 

podłoŜa na wody piętra kredowego. Drugą charakterystyczną cechą wód tego piętra jest 

podwyŜszona zawartość fluorków (od 0,6 do 1,72 mg/dm ). Wzbogacenie wód tego poziomu 

w fluor moŜe zachodzić w wyniku ługowania fluoronośnych minerałów. Wody piętra 

kredowego odpowiadają klasie Ia i II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 5. Jakość wód głównego uŜytkowego poziomu wodonośnego. Źródło: Mapy 

hydrogeologiczne Polski w skali 1:50 000…, 1998 r. 

 

Opisane wyŜej poziomy wodonośne cechują się zróŜnicowaną wydajnością 

potencjalną studni. Poziomy o największych zasobach wodnych i wydajności potencjalnej 

stanowią w danym miejscu główny uŜytkowy poziom wodonośny. Na analizowanym terenie 

obejmuje on zarówno poziom czwartorzędowy w jego zachodniej części jak i trzeciorzędowy 

w części środkowej i wschodniej. Przestrzenna analiza jakości wód podziemnych głównego 

uŜytkowego poziomu wodonośnego została przedstawiona na rys. 14. Z analizy tej wynika, 

Ŝe jedynie w zachodniej części obszaru opracowania (na zachód od miejscowości Rajkowy) 

wody głównego uŜytkowego poziomu wodonośnego zalicza się do klasy jakości Ib, 

oznaczonej jako wody dobrej jakości, nie wymagające uzdatniania. W centralnej oraz 

wschodniej części analizowanego terenu wody głównego uŜytkowego poziomu 

wodonośnego, cechują się gorszą jakością, głównie z powodu występowania 

podwyŜszonych stęŜeń Ŝelaza, manganu i amoniaku. Zaliczają się one do klasy II, jako 

wody średniej jakości, wymagające prostego uzdatniania.   
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4.3. Klimat akustyczny 

Na obszarze opracowania podstawowym źródłem hałasu jest ruch komunikacyjny. 

Głównym jego emitorem liniowym jest droga krajowa nr 91, oraz linia kolejowa Tczew-

Bydgoszcz. Według badań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

przeprowadzonych w 2005 roku, całkowite natęŜenie ruchu na drodze krajowej nr 91 

(odcinek Czarlin-Rudno) wynosiło 11072 poj/24h. Według prognoz GDDiKA natęŜenie to do 

2020 roku moŜe wzrosnąć do poziomu 24 tys. poj/24h. 

W bliskim sąsiedztwie analizowanego obszaru, w latach 2003-2005 Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku prowadził pomiary hałasu drogowego wzdłuŜ 

trasy nr 91. Wyniki badań zostały przedstawione w tabeli 6. Nie określono w nich przedziału 

czasowego dla którego liczone były poziomy statyczne dźwięku, przez co trudno je 

przyrównać do obowiązujących norm13. Jednak wskazują one na potencjalną moŜliwość 

występowania przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu na terenach zabudowy 

mieszkaniowej miejscowości połoŜonych przy drodze krajowej nr 91.  

 

Tabela 6. NatęŜenie hałasu drogowego w latach 2003-2005 w rejonie obszaru opracowania 

(Gręblin) oraz innych miejscowości zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi krajowej nr 1 
Poziomy statystyczne d źwięku Charakterystyka nat ęŜenia ruchu 

Lp. Punkt pomiarowy 
Leq 

dB (A) 

Lmin 
dB (A) 

Lmax 
dB (A) 

Lpoj. 
poj./h 

Lpoj. 
cięŜkich 

poj./h 

udział poj. 
cięŜkich % 

1. Lignowy Szlacheckie 76,9 43,3 89,7 456 168 36,8 

2. Rudno 79,1 53,2 91,3 840 240 28,6 

3. Gręblin 77,4  56,2 91,9 576 84 14,6 

Źródło: Raport o stanie środowiska Województwa Pomorskiego w 2005 roku. WIOŚ Gdańsk, 
2006 

 

Na występowanie wysokich poziomów hałasu kolejowego naraŜone są pojedyncze 

budynki mieszkalne połoŜone w sąsiedztwie magistrali kolejowej Tczew-Bydgoszcz. 

Dotychczas nie przeprowadzono monitoringu hałasu kolejowego dla rejonu analizowanego 

terenu, przez co trudno jest oszacować rzeczywisty zasięg uciąŜliwości akustycznych od linii 

kolejowej. 

4.4. Pole elektromagnetyczne 

Na analizowanym terenie, oraz w jego najbliŜszym otoczeniu obecnie nie prowadzi 

się monitoringu poziomu natęŜenia promieniowania elektromagnetycznego. Z tego względu 

moŜna dokonać jedynie ogólnej oceny, opierającej się na analizie rozmieszczenia 

poszczególnych potencjalnych emitorów promieniowania elektromagnetycznego, oraz na 

ocenie archiwalnych wyników pomiarów dla terenów połoŜonych w dalszym sąsiedztwie. 

Na analizowanym terenie głównym źródłem promieniowania elektromagnetycznego 

jest linia elektroenergetyczna 110 kV, oraz stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej. 

                                                 
13 Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku zróŜnicowane w zaleŜności od przeznaczenia terenu zostały 
określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.07.120.826).  
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Zagadnienia dotyczące ochrony ludzi i środowiska przed oddziaływaniem pola 

elektromagnetycznego wytwarzanego m.in. przez linie napowietrzne i stacje 

elektroenergetyczne wysokiego napięcia, zostały ujęte w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 30 października 2003 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 

poziomów. Zgodnie z zapisami zawartymi w tym rozporządzeniu (załącznik nr 1 do 

rozporządzenia), dopuszczalne w środowisku poziomy pola elektromagnetycznego  

o częstotliwości 50 Hz dla miejsc dostępnych dla ludności, wynoszą; dla składowej 

elektrycznej (E) - 10 kV/m, dla składowej magnetycznej (H) - 60 A/m. Przepisy stanowią 

ponadto, Ŝe na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową natęŜenie pola 

elektrycznego nie moŜe przekraczać wartości 1 kV/m. Przebywanie ludności w obszarach, w 

których natęŜenie pola elektrycznego nie przekracza wartości 1 kV/m, nie podlega Ŝadnym 

ograniczeniom. 

Aktualnie pomiary poziomu wartości pól elektromagnetycznych są prowadzone przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku jedynie dla punku zlokalizowanego 

na terenie miasta Pelplin, przy ulicy Dworcowej (około 6 km na południe od analizowanego 

obszaru). Pomiary przeprowadzone w dniu 20.08.2009 roku wykazały stosunkowo wysoki 

poziom wartości pola elektromagnetycznego. Średnia arytmetyczna zmierzonych wartości 

skutecznych natęŜeń pól elektrycznych promieniowania elektromagnetycznego dla zakresu 

częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3000 MHz wynosiła tu 0,61 V/m. Dla porównania 

średnia arytmetyczna dla obszarów miejskich wynosiła 0,35 V/m. 

Przez wschodnią część obszaru opracowania, wzdłuŜ magistrali kolejowej przebiega 

linia elektroenergetyczna 110 kV. Szacunkowy zasięg strefy o ponadnormatywnym 

natęŜeniu pola elektromagnetycznego dla zabudowy mieszkaniowej (składowa elektryczna 

>1kV/m) nie przekracza 14,5 metrów od przewodów linii.  

Z uwagi na znaczną wysokość konstrukcji słupów elektroenergetycznych 110kV, ich 

odległość od zabudowy mieszkaniowej, oraz stosunkowo niewielki zasięg strefy o 

podwyŜszonym poziomie pola ekektromagnetycznego wokół tych linii, naleŜy zakładać iŜ na 

analizowanym terenie dopuszczalne natęŜenia poziomu pól elektromagnetycznych są 

dotrzymane. 

W bezpośrednim sąsiedztwie południowo-wschodniego krańca analizowanego 

terenu, w miejscowości Gręblin zlokalizowana jest stacja przekaźnikowa telefonii 

komórkowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami stacje przekaźnikowe telefonii 

komórkowej jako źródła emisji promieniowania niejonizującego nie powinny powodować 

zagroŜeń dla ludzi. Prawidłowo funkcjonująca stacja bazowa spełnia wszelkie standardy 

bezpieczeństwa. Według literatury przedmiotu, typowa antena stacji bazowej pracująca w 

sposób ciągły pełną mocą (2 kW ERP) wywołuje na poziomie gruntu natęŜenie pola 

elektromagnetycznego, co najwyŜej rzędu 0,02 mW/cm2. Wewnątrz budynków wielkość ta 

jest od 3 do 20 razy mniejsza.  

4.5. Przekształcenia powierzchni ziemi i zanieczysz czenia gleb 

Na terenie opracowania występujące przekształcenia powierzchni ziemi najczęściej 

mają związek z przebiegiem tras komunikacyjnych (w szczególności linii kolejowej), 



 

 53 

lokalizacją obiektów kubaturowych, oraz eksploatacją niewielkich wyrobisk kruszywa 

naturalnego w rejonie miejscowości Korytyba, na zachodnim krańcu obszaru opracowania. 

Do obszarów o przekształconej rzeźbie i litologii utworów powierzchniowych naleŜą 

na omawianym terenie (por. rozdz. 2.2.):  

− nasyp torowiska linii kolejowej nr 131 relacji Chorzów Batory  - Tczew („Magistrala 

Węglowa”); 

− obszar byłego wyrobiska poeksploatacyjnego kruszywa naturalnego na terenach 

zalesionych w zachodniej części obszaru opracowania (rejon polany Korytyba).  

− obszar aktualnej nieregularnej eksploatacji kruszywa naturalnego (piasku) w 

sąsiedztwie wyrobiska na terenach rolnych polany Korytyba - obejmujący obszar o 

powierzchni ok. 0,4 ha, przy głębokości wkopów dochodzącej do 2-3 m.   

Łączna powierzchnia obszarów przekształconych geomechanicznie w wyniku 

powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego (piasku) na obszarze objętym planem 

miejscowym wynosi ok.  1,1 ha. 

Państwowy Instytut Geologiczny w ramach prac nad „Atlasem geochemicznym Polski 

1:2500000” J. Lis i in., PIG, 1995, wykonał  analizy chemiczne dwóch próbek gleb pobranych 

z obszarów niezabudowanych gminy Pelplin. Nie określono przy tym dokładnej lokalizacji 

pobrania próbek gleb, przez co wyniki badań mogą nie być reprezentatywne dla 

analizowanego obszaru. Analiza ta wykazała, Ŝe gleby gminy Pelplin są nieznacznie 

zanieczyszczone metalami cięŜkim, głównie: ołowiem, rtęcią, miedzią i cynkiem. Zawartość 

metali cięŜkich w glebach uŜytkowanych rolniczo odpowiadała przeciętnej zawartości metali 

w glebach w Polsce. Z uwagi na znaczny poziom ogólności wyników analiz chemicznych, 

dokładne ustalenie rzeczywistego poziomu stęŜenia metali cięŜkich w glebie wymagałoby 

przeprowadzenia odrębnych badań. 

Potencjalne podwyŜszone poziomy stęŜenia metali cięŜkich w glebach mogą 

występować m.in. w rejonie drogi krajowej nr 91, oraz linii kolejowej nr 131 (magistrala). 

 

4.6. Ocena odporno ści środowiska na obci ąŜenie antropogeniczne oraz zdolno ści do 
regeneracji 

Komponenty środowiska przyrodniczego omawianego terenu posiadają zróŜnicowany 

poziom odporności na antropopresję. Do najmniej odpornych komponentów naleŜą wody 

powierzchniowe oraz płytko zalegające wody gruntowe 

Komponenty środowiska przyrodniczego omawianego terenu posiadają zróŜnicowany 

poziom odporności na antropopresję. Do najmniej odpornych komponentów naleŜą wody 

powierzchniowe oraz wody podziemne 

Wody powierzchniowe analizowanego obszaru, poprzez stosunkowo duŜa presję, 

szczególnie ze strony działalności rolniczej, cechują się stosunkowo niewielką odpornością 

na antropopresję. Szczególnie zagroŜone są wody Dryboka. Wpływ na to ma intensywna 

działalność rolnicza prowadzona w obszarze ich zlewni. Gęsta sieć kanałów, zbierająca 

wodę bogatą substancje pochodzenia rolniczego, zaopatruje następnie ciek główny. 

Stosowanie nawozów bogatych w związki azotowe wpływa niekorzystnie na stan cieków. 

Niezadowalający stan wód Dryboka jest odzwierciedleniem wszystkich zabiegów 

agrotechnicznych prowadzonych na obszarze jej zlewni. Z uwagi na rolniczy sposób 

uŜytkowania terenów jej zlewni, Rzeka Wierzyca, podobnie jak Drybok, równieŜ poddana jest 
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silnej ze strony działalności rolniczej. Jednak jej przypadku, dodatkowym czynnikiem 

obniŜającym odporność na antropopresję, jest obecność w jej zlewni stosunkowo rozległych 

ośrodków miejskich (m.in. Starogard Gdański, Skarszewy), które nie pozostają bez wpływu 

na stan czystości wód Wierzycy. 

Naturalna odporność wód podziemnych na antropopresję na analizowanym terenie 

jest zróŜnicowana – zaleŜna przede wszystkim od lokalnych warunków hydrogeologicznych, 

w tym od głębokości występowania wód podziemnych i stopnia ich izolacji od powierzchni 

terenu. ZagroŜenie wód podziemnych jest związane z oddziaływaniem ognisk 

zanieczyszczeń, szczególnie przy braku izolacji czwartorzędowego poziomu wodonośnego. 

Skutki tego oddziaływania są uzaleŜnione od moŜliwości przenikania zanieczyszczeń z 

infiltrującymi wodami opadowymi do wód podziemnych. 

ZagroŜenie jakości wód podziemnych na omawianym terenie moŜe być związane 

przede wszystkim z: 

• nieprawidłową gospodarką wodno-ściekową; 

• rolnictwem i siedliskami wiejskimi; 

• stosowaniem nawozów i środków ochrony roślin; 

• transportem drogowym i kolejowym. 

Kumulacja potencjalnych ognisk zanieczyszczeń następuje w rejonach największej 

aktywizacji gospodarczej, które stanowią na omawianym terenie większe skupiska wiejskie 

(Rajkowy, Gręblin). Większość miejscowości jest zwodociągowana. Jednak w wielu 

miejscach brak jest jeszcze powszechnej sieci kanalizacyjnej. W Rajkowach sieć 

kanalizacyjna zostało dopiero ostatnio oddana do uŜycia (28 listopada 2010), natomiast w 

przypadku Gręblina – znajduje się w fazie projektowej. Urządzenia gromadzące ścieki w 

indywidualnych gospodarstwach to szamba, doły chłonne. Są one często nieszczelne tak, Ŝe 

nieczystości przedostają się do gruntu i warstw wodonośnych mogąc powodować zmiany 

składu fizyczno-chemicznego i zanieczyszczenie bakteriologiczne wody.  

Działalność rolnicza wiąŜe się z powszechnym stosowaniem środków chemicznych, 

przy uprawie pól i ochronie roślin oraz nawozów sztucznych, co moŜe prowadzić do skaŜenia 

pierwszego poziomu wód gruntowych, szczególnie związkami azotu.  

ZagroŜenie ze strony terenów zabudowanych jest redukowane dzięki warunkom 

naturalnym występowania wód podziemnych. Na przewaŜającej części analizowanego terenu 

występują one pod nadkładem słabo przepuszczalnym - lokalnie znacznej miąŜszości.  

Ocenę stopnia zagroŜenia wód podziemnych na omawianym obszarze dokonano 

uwzględniając rodzaj ognisk zanieczyszczeń, naturalne uwarunkowania geologiczne i 

hydrogeologiczne (litologię nadkładu, łączność hydrauliczną wód podziemnych pomiędzy 

poziomami wodonośnymi oraz wodami powierzchniowymi, strefy alimentacji i drenaŜu), a 

takŜe elementy ograniczające potencjalne zagroŜenia (odporność nadkładu na migrację 

zanieczyszczeń, strefy prawnie chronione, obecność zwartych masywów leśnych). 

PowyŜsze uwarunkowania były podstawą do wydzielenie w obrębie omawianego terenu 

obszarów o dwóch stopniach zagroŜenia (ryc. 6). 

Najbardziej naraŜone na zanieczyszczenia są wody gruntowe. Zalegają one płytko 

zwłaszcza we wschodniej części obszaru Planu. Są to tereny intensywnie wykorzystywane 

rolniczo, stąd teŜ wody te podlegają łatwo zanieczyszczeniom przez związki azotu, fosforu, 
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czy potasu stosowane powszechnie w nawozach. Nie są to jednak poziomy uŜytkowe, 

wykorzystywane na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę. 

Poziom czwartorzędowy międzymorenowy stanowiący główny poziom wodonośny na 

zachodniej części analizowanego terenu cechuje się niską na zanieczyszczenia 

antropogeniczne. Poziom uŜytkowy jest najczęściej izolowany kompleksem glin zwałowych o 

miąŜszości 10 - 20 m. Lokalnie izolacja jest mniejsza zwłaszcza w rozcięciu dolinnym rzeki 

Wierzycy. Na pozostałym obszarze główne poziomy wodonośne (czwartorzędowo i 

trzeciorzędowy) są izolowane miąŜszym kompleksem glin zwałowych. Zapewnia im to 

całkowitą izolację od powierzchni terenu i bardzo niski stopień zagroŜenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 6. Stopień zagroŜenia wgłębnego, uŜytkowego poziomu wodonośnego na obszarze 

opracowania. Źródło: Mapy hydrogeologiczne Polski w skali 1:50 000…, 1998 r. 

 

Biorąc pod uwagę naturalną odporność poziomów wodonośnych oraz występujące 

ogniska zanieczyszczeń wyodrębniono obszary zagroŜeń. 

• niskim poziomem zagroŜenia objęto przewaŜającą część strefy wysoczyznowej, na 

zachód od miejscowości Rajkowy; 

• bardzo niskim poziomem zagroŜenia objęto obszar połoŜony na wschód od 

miejscowości Rajkowy 

Omawiany teren cechuje się znacznym poziomem stabilności morfodynamicznej. 

Występują na nim niewielkie zagroŜenie erozji i ruchami masowymi. Niewielkie spadki terenu 

i deniwelacje na przewaŜającej tu równinie moreny dennej ograniczają rozwój zjawisk erozji 

wodnej gleb. Tereny predysponowane do rozwoju zjawisk denudacyjnych występują jedynie 

w obrębie stoków doliny Wierzycy oraz niewielkich wyrobisk kruszywa w rejonie 

miejscowości Korytyba połoŜonej na zachodnim krańcu analizowanego terenu. 

Obszar opracowania generalnie charakteryzuje się dobrym stanem aerosanitarnym 

powietrza. ZagroŜeniem dla powietrza są głównie źródła niskiej emisji zanieczyszczeń, oraz 

liniowe źródła zanieczyszczeń powietrza (droga krajowa nr 91). Strefa wysoczyznowa 



 

 56 

cechuje się korzystnymi warunkami przewietrzania terenu. Na jej terenie przewaŜają płaskie 

tereny otwarte. Wpływa korzystnie na potencjał samooczyszczania w aspekcie czystości 

powietrza atmosferycznego. Czynnikiem pogarszającym warunki przewietrzania terenu jest 

prostopadły przebieg form dolinnych i zagłębień terenu względem dominującego kierunku 

wiatrów, co utrudnia wymianę powietrza w ich obrębie, oraz moŜliwość tworzenia się w ich 

obrębie zjawiska inwersji termicznej, co sprzyja powstawaniu zastoisk powietrza.  

Lasy występujące na omawianym terenie są stosunkowo mało odporne na zmiany 

czynników środowiskowych. Głównym zagroŜeniem dla lasów na omawianym terenie są 

czynniki abiotyczne, takie jak zmiany poziomu wód gruntowych, skrajne warunki 

meteorologiczne (wichury, szadź) oraz poŜary. Znacznym zagroŜeniem są równieŜ czynniki 

biotyczne, wśród których moŜna wymienić: wzrost populacji szkodników drzew, pojawienie 

się pasoŜytniczych grzybów, czy niszcząca działalność zwierzyny łownej.   
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5. Charakterystyka zapisów projektu Planu 

5.1. Powiązania z innymi dokumentami planistycznymi 

Wprowadzane do projektu Planu ustalenia planistyczne powiązane są z następującymi 

dokumentami: 

1)  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Pelplin” (uchwalonego Uchwałą nr XI/75/99 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 28 sierpnia 

1999r., wraz ze zmianami uchwalonymi w 2006r., 2009r i 2010r. w tym zmianą 

obejmującą przedmiotowy teren uchwaloną Uchwałą Nr XLI/391/2010 Rady Miejskiej w 

Pelplinie z dnia 10 listopada 2010r. 

2) „Planem zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego”, uchwalonego 

przez Sejmik Województwa Pomorskiego uchwałą Nr 639/XLVI/02  

z dnia 30 września 2002 roku, zmienionym Uchwałą Nr 1004/XXXIX/09 Sejmiku 

Województwa Pomorskiego z dnia 26 października 2009 roku w sprawie zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. Z 

2009 r. Nr 172, poz. 3361) 

3) Programem Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2007-2010 z 

uwzględnieniem perspektywy 2011-2014, którego część stanowi Plan Gospodarki 

Odpadami dla województwa Pomorskiego (Uchwała Nr 191/XII/07 Sejmiku Województwa 

Pomorskiego z dnia 24 września 2007r.). 

4) Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego przyjętą przez Sejmik Województwa 

Pomorskiego w dniu 18 lipca 2005 r. Jest to podstawowy dokument strategiczny 

wytyczający kierunki rozwoju województwa pomorskiego aŜ do roku 2020. 

5) Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 - 

przyjętym przez Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 02 października 2007 r., 

6) Wieloletni Plan Inwestycyjny Województwa Pomorskiego 2008-2013 (Uchwała Nr 

683/XXIX/08 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 listopada 2008r. z późń. 

zm.). 

7) Program rozwoju dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego – Pętla śuławska 

Międzynarodowa Droga Wodna E-70 (Uchwała Nr 1101/LII/06 Sejmiku Województwa 

Pomorskiego z dnia 23 października 2006r.). 

8) Program małej retencji województwa pomorskiego do roku 2015 (Uchwałą Nr 787/137/08 

Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 5 sierpnia 2008r.). 
 

5.2. Ustalenia projektu Planu 

Główne celem opracowania przedmiotowego Planu jest określenie ram lokalizacyjnych i 

zasad zagospodarowania terenu dla planowanej Elektrowni Północ wraz z infrastrukturą 

towarzyszacą. Obiekt elektrowni traktowany jest z punktu widzenia struktury funkcjonalno - 

przestrzennej jako zabudowa produkcyjna, magazynów i składów związana z lokalizacją 

źródeł wytwórczych energii. Do infrastruktury towarzyszącej naleŜą: 

• napowietrzne linie elektroenergetyczne NN i WN; 

• drogi dojazdowe; 

• magistrala wodno-ściekowa. 
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W planie zastosowano następujące oznaczenia terenu określające podstawową 

funkcję terenu: 

� P1 – zabudowa produkcyjna, magazynów i składów związana z lokalizacją źródeł 

wytwórczych energii, 

� P2 – zabudowa produkcyjna, magazynów i składów, 

� P2/E2 – zabudowa produkcyjna, magazynów i składów lub lokalizacja stacji 

elektroenergetycznej 400/110, 

� U/P2 – zabudowa usługowo - produkcyjna, 

� E1 – teren lokalizacji urządzeń elektroenergetyki – linii elektroenergetycznych NN i 

WN, 

� E1/ZZ – tereny urządzeń elektroenergetyki w obszarze bezpośredniego zagroŜenia 

powodzią, 

� RM – zabudowa zagrodowa, 

� ZP – teren zieleni urządzonej, izolacyjno-krajobrazowej, 

� R1 - tereny rolnicze - strefa buforowa intensywnego zainwestowania obiektów i 

urządzeń elektrowni konwencjonalnej, 

� R2 - tereny rolnicze - tereny rolnicze połoŜone w korytarzu infrastruktury technicznej 

projektowanych napowietrznych linii elektroenergetycznych NN i WN, 

� R3 - tereny rolnicze - połoŜone w korytarzu infrastruktury technicznej projektowanej 

magistrali wodno-ściekowej, 

� R4 - tereny rolnicze - tereny rolnicze połoŜone w sąsiedztwie projektowanych tras 

komunikacyjnych, 

� ZL - tereny leśne, 

� WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych, 

� R2/ZZ – tereny rolnicze w obszarze bezpośredniego zagroŜenia powodzią, 

� ZL/ZZ – tereny leśne w obszarze bezpośredniego zagroŜenia powodzią, 

� tereny komunikacyjne, w tym: 

o KDGP – droga publiczna główna ruchu przyspieszonego, 

o KDZ - droga publiczna zbiorcza, 

o KDL – droga publiczna lokalna 

o KDD – droga publiczna dojazdowa, 

o KDW – droga wewnętrzna, 

o KK – teren kolejowy – rozbudowa linii kolejowej dla potrzeb elektrowni, 

 

Z punktu widzenia oceny oddziaływania na środowisko istotne są ustalenia ogólne 

dokumentu zawarte w § 4-6 i 9.  

W § 4 projektu Planu ustalono następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego: 

1. W obszarze planu znajdują się elementy struktury przestrzennej o wartościach 
historycznych, kompozycyjnych i kulturowych wymagające ochrony, są to: strefy 
ochrony archeologicznej oraz strefy ochrony ekspozycji zespołów o wartościach 
historyczno-kulturowych (układu ruralistycznego wsi Rajkowy oraz układu 
ruralistycznego wsi Gręblin). 

2. Elementem czynnej ekspozycji krajobrazowej w obszarze planu będzie obiekt 
wiaduktu nad linią kolejową, z którego odbywać się będzie widok na układ 
ruralistyczny wsi Rajkowy oraz układ ruralistyczny wsi Gręblin. 
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3. W celu wyeksponowania widoku na układ ruralistyczny wsi Rajkowy od strony 
wschodniej ustala sie wymóg urządzenia punktu widokowego w ramach strefy 
kształtowania zieleni urządzonej o charakterze krajobrazowym (w terenie 29.ZP); 
lokalizacja punktu widokowego na granicy działu wodnego między zlewnią Wierzycy i 
Dryboku (orientacyjną lokalizację zaznaczono na rysunku planu - zał. graficzny nr 1 do 
niniejszej Uchwały), miejsce moŜe równieŜ zapewnić widok na obiekty elektrowni oraz 
na wieŜę katedry w Pelplinie. 

4. Zaleca się wykorzystanie wysokości obiektów elektrowni (w szczególności bloków 
energetycznych o wysokości około 130m) dla lokalizacji ogólnodostępnego punktu 
widokowego; miejsce powinno zostać tak dobrane, aby zapewnić widok  na miasto 
Pelplin, w szczególności Górę Jana Pawła II i wieŜę katedry, a takŜe widok na zamek 
w Gniewie i Kwidzynie. 

5. Dla terenów połoŜonych w obrębie strefy ochrony ekspozycji zespołów o wartościach 
historyczno-kulturowych (układu ruralistycznego wsi Rajkowy) zaznaczonej na rysunku 
planu – zał. nr 1 do niniejszej Uchwały; dotyczy zabudowy usługowo-produkcyjnej 
(U/P2), zabudowy produkcyjnej, magazynów i składów (P2), zabudowy związanej z 
lokalizacją źródeł wytwórczych energii lub zabudowy produkcyjnej, magazynów i 
składów (P1/P2) oraz zabudowy produkcyjnej, magazynów i składów lub lokalizacji 
stacji elektroenergetycznej 400/110 (P2/E2) obowiązuje ochrona widoku na zespół o 
wartościach historyczno-kulturowych wsi Rajkowy z punktu widokowego 
zlokalizowanego na wiadukcie nad torami kolejowymi (punkt zaznaczony na rysunku 
planu – zał. nr 1 do niniejszej Uchwały) poprzez wymóg opracowania, na etapie 
sporządzania koncepcji projektowej do projektu budowlanego obiektów studiów 
krajobrazowych i analizy ekspozycji przy lokalizacji nowej zabudowy; wykonane 
opracowanie wymaga pozytywnego zaopiniowania z Pomorskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków; 

6. Dla terenu zieleni urządzonej o charakterze zieleni izolacyjno-krajobrazowej dla 
potrzeb lokalizacji elementów łagodzących negatywne oddziaływanie krajobrazowe 
obiektów elektrowni (ZP) obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenu: 
1) ustala się wymóg wprowadzenia pasów zieleni izolacyjno-krajobrazowej 

realizowanych dodatkowo na wałach ziemnych, w tym w szczególności w terenach 
29.ZP i 54.ZP, w miejscach wskazanych na rysunku planu – zał. nr 1 do niniejszej 
Uchwały; 

2) w osi widoczności obiektów elektrowni i wieŜy Katedry w Pelplinie ustala się wymóg 
urządzenia punktu widokowego na obiekty elektrowni, a takŜe na wieŜę katedry w 
Pelplinie); 

3) w obrębie strefy kształtowania zieleni urządzonej o charakterze krajobrazowym 
ustala się nakaz stosowania roślinności naturalnej, adekwatnej siedliskowo; 

4) w zachodniej części terenu 29.ZP urządzić ogólnodostępne miejsce zieleni 
parkowej dla mieszkańców (park wiejski). 

7. Dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi podstawowe 
zasady kształtowania ładu przestrzennego zostały określone poprzez zasady 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustalone dla kaŜdego 
z wydzielonych terenów w ustaleniach szczegółowych, w tym w szczególności 
poprzez określenie linii zabudowy, wielkość powierzchni zabudowy, minimalny procent 
powierzchni biologicznie czynnej, oraz gabaryty i geometria  dachu a takŜe wysokość 
projektowanej zabudowy. 

8. Dla obiektów i urządzeń elektrowni lokalizowanych w terenie P1 obowiązuje zakaz 
umieszczania reklam na obiektach wysokościowych (ponad 55m), za wyjątkiem 
oznaczeń (logo) producenta lub inwestora bądź właściciela urządzeń; zakaz 
umieszczania reklam, jako urządzenia emitujące zmienne światło (np. LED). 

W kolejnym paragrafie (§ 5) projektu zawarto, istotne z punktu widzenia prognozy ,ustalenia 

dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Są one 

następujące: 
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1. W obszarze planu, w terenie P1 dopuszcza się lokalizację zakładów i instalacji 
stwarzających ryzyko powaŜnej awarii przemysłowej, naleŜy określić dla tych 
zakładów maksymalne zasięgi oddziaływania substancji na środowisko i zdrowie ludzi 
i opracować system alarmowania i interwencji ratowniczych zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 

2. W obszarze planu dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ochrony środowiska. 

3. W obszarze planu, na terenach rolniczych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 
R1, R2, R3 i R4 obowiązuje zakaz lokalizacji nowej zabudowy zagrodowej ze względu 
na lokalizację korytarzy infrastruktury technicznej i komunikacyjnej związanych z 
funkcjonowaniem elektrowni konwencjonalnej i wymogami jej eksploatacji.  

4. W obszarze planu nie projektuje się nowych funkcji wymagających dotrzymania 
standardów jakości środowiska akustycznego określonego w rozporządzeniu w 
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

5. Zasady zachowania równowagi przyrodniczej oraz prawidłowych warunków Ŝycia 
zostały określone poprzez zasady zagospodarowania terenu określone w ustaleniach 
szczegółowych dla poszczególnych terenów, w tym linie zabudowy, wielkości 
powierzchni zabudowy, minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej, oraz 
poprzez kompleksowe rozwiązanie systemów infrastruktury technicznej określone w 
§9 niniejszej Uchwały. 

6. Lokalizacja zabudowy wymaga na etapie projektu budowlanego rozpoznania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, zgodnie z 
przepisami odrębnymi. 

7. Wszelkie zmiany stosunków gruntowo-wodnych, towarzyszące realizacji zapisów 
planu nie mogą trwale, negatywnie oddziaływać na tereny sąsiednie, a sposób 
odprowadzenia wód opadowych winien uwzględniać uwarunkowania terenów 
sąsiednich i nie moŜe powodować na nich szkód. 

8. NaleŜy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi, np. drenaŜ, 
przepusty, itp. biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych; w przypadku 
natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący drenaŜ naleŜy go 
bezwzględnie zachować lub przełoŜyć zachowując spójność systemu drenaŜowego 
całego obszaru. 

9. Przy realizacji ustaleń planu miejscowego naleŜy uwzględnić wymogi dotyczące 
ochrony gatunkowej, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

10. W obszarze planu znajdują się planowane formy ochrony przyrody na podstawie 
ustawy o ochronie przyrody, wskazywane w planie zagospodarowania przestrzennego 
województwa pomorskiego: 
1) Kociewski Obszar Chronionego Krajobrazu, 
2) Park Krajobrazowy Dolnej Wisły; 
- brak jest dotychczas terminów wprowadzenia tych form ochrony przyrody, ani nie 
określono dotychczas szczególnych zasad gospodarowania w tych obszarach. 

11. Dla planowanej w obszarze planu elektrowni konwencjonalnej i inwestycji 
powiązanych (magistrala wodno-ściekowa, powiązania elektroenergetyczne) ustala się 
następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska: 
1) ze względu na zaliczenie do kategorii zakładów przemysłowych o zwiększonym 

ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej, w czasie jej eksploatacji moŜe dojść do 
wystąpienia awarii przemysłowej naleŜy zastosować wszelkie dostępne środki 
techniczne, technologiczne i organizacyjne ograniczające to ryzyko; 

2) przy projektowaniu obiektów i urządzeń elektrowni naleŜy przyjąć najlepsze 
dostępne techniki opisane w dokumentach referencyjnych BAT (BREF) 
określonych dla duŜych obiektów energetycznych spalania paliw, przemysłowych 
systemów chłodzenia i magazynowania i składowania, ogólnych zasad 
monitoringu, zagadnień ekonomicznych i oddziaływań międzykomponentowych 
oraz efektywności energetycznej; 

3) funkcjonowanie planowanego obiektu nie moŜe powodować przekroczeń 
dopuszczalnych norm poziomu hałasu w środowisku dla istniejącej w otoczeniu 
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zabudowy mieszkaniowej lub naleŜy przewidzieć zmianę funkcji terenów istniejącej 
zabudowy; 

4) opracować szczegółowy bilans ścieków przemysłowych - poziom substancji 
szkodliwych dla środowiska wodnego w odprowadzanych ściekach nie moŜe 
znacząco wpływać na środowisko odbiornika ścieków (rzeka Wisła), ustala się 
wymóg zastosowanie urządzeń monitorujących poziom substancji szkodliwych dla 
środowiska wodnego, znajdujących się w odprowadzanych ściekach a takŜe 
zastosować rozwiązania techniczne uniemoŜliwiające przeniesienie ładunku 
zanieczyszczeń w sytuacjach awarii do kolektora ściekowego elektrowni 
odprowadzającego ścieki przemysłowe do rzeki Wisły;  

5) w obrębie ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego 
wytwarzanego przez planowane linie elektroenergetyczne NN i WN wyklucza się 
moŜliwość przebywania ludzi na pobyt stały, 

6) naleŜy zachować, w maksymalnym moŜliwym zakresie, istniejące kierunki odpływu 
wód drenaŜowych i melioracyjnych, które zapewnią niepogarszanie warunków 
gruntowo-wodnych i jednocześnie zabezpieczą urządzenia elektrowni przed 
podtapianiem, 

7) miejsca czasowego magazynowania odpadów naleŜy zabezpieczyć przed 
moŜliwością skaŜenia gleby i wód podziemnych, 

8) nie dopuszcza się składowania odpadów z procesów technologicznych elektrowni, 
na terenie lokalizacji obiektów i urządzeń planowanej elektrowni konwencjonalnej 
(teren 25.P1), 

9) gips, popiół i ŜuŜel powstające z procesów technologicznych elektrowni są 
produktami, które naleŜy wykorzystać jako surowce w produkcji; 

10) masy ziemne i skalne powstające w wyniku makroniwelacji, wykopów obiektów 
budowlanych oraz wymiany gruntów wykorzystać w granicach opracowani planu i 
poza obszarem opracowania planu do: 

a) rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych, 
b) rekultywacji terenów po składowiskach odpadów, 
c) budowy obiektów ochrony przeciwpowodziowej, 
d) zmiany ukształtowania terenu obszarów przekształcanych; 

11) zdjętą warstwę humusu wykorzystać dla realizacji wałów ziemnych lokalizowanych 
w obszarze planu lub przeznaczyć do zbycia; 

12) w zakresie ochrony krajobrazu i dóbr kultury naleŜy zastosować w obszarze planu 
działania łagodzące i kompensacyjne negatywne oddziaływanie inwestycji na 
krajobraz, w szczególności poprzez budowę wałów ziemno-zielonych i lokalizację 
wielopiętrowej zieleni izolacyjnej maskujących obiekty elektrowni – miejsca 
lokalizacji tych działań określają ustalenia szczegółowe. 

 
W § 6 zawarto ustalenia waŜne dla ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, a takŜe - co 
waŜne, określające zasady minimalizacji wpływu działań inwestycyjnych na krajobraz: 
 
1. Na obszarze opracowania planu znajdują się strefy ochrony ekspozycji zespołów o 

wartościach historyczno-kulturowych (układu ruralistycznego wsi Rajkowy oraz układu 
ruralistycznego wsi Gręblin) obszar stref zaznaczono na załączniku graficznym nr 1 do 
niniejszej Uchwały, w obrębie stref obowiązują: 

1) przedmiotem ochrony jest otoczenie zabytkowych zespołów zabudowy; 
2) dla zabudowy usługowo-produkcyjnej (U/P2), zabudowy produkcyjnej, magazynów i 

składów (P2), zabudowy związanej z lokalizacją źródeł wytwórczych energii lub 
zabudowy produkcyjnej, magazynów i składów (P1/P2) oraz zabudowy produkcyjnej, 
magazynów i składów lub lokalizacji stacji elektroenergetycznej 400/110 (P2/E2) 
obowiązuje wymóg sporządzania studium krajobrazowego wraz z analizą ekspozycji 
na zespół o wartościach historyczno-kulturowych (układ ruralistyczny wsi Rajkowy); 
wykonane opracowanie wymaga pozytywnego zaopiniowania z Pomorskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,  
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3) formę i przebieg naziemnych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej w terenach: 
U/P2, P2,  P1/P2, P2/E2, R2 w obrębie strefy ochrony ekspozycji układu 
ruralistycznego wsi Rajkowy zaopiniować pozytywnie z Pomorskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków; 

2. Na obszarze opracowania planu znajdują się strefy ochrony archeologicznej objęte 
ochroną zapisami niniejszego planu – granice stref zaznaczono na załączniku graficznym 
nr 1 Rysunku planu do niniejszej Uchwały, w obrębie stref ustala się: 

1) wykonanie wyprzedzających ratowniczych badań wykopaliskowych; z 
przeprowadzonych badań wykopaliskowych naleŜy wykonać dokumentację 
archeologiczno-konserwatorską, 

2) na prowadzenie prac archeologicznych naleŜy uzyskać pozwolenie Pomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. 

 

W § 9 określono zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

technicznej, z których cześć jest bardzo istotna dla oceny. NajwaŜniejsze z nich zostały 

wymienione poniŜej: 

(…) 
 

2. W zakresie gospodarki ściekami bytowymi i przemysłowymi (za wyjątkiem wymogów 
technologicznych urządzeń i obiektów elektrowni konwencjonalnej lokalizowanej w 
terenie oznaczonym symbolem P1): 

1) ścieki bytowe odprowadzić do projektowanej kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem 
ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków (poza obszarem opracowania planu); 

2) ścieki przemysłowe powstające w terenach  P1/P2, U/P2, P2, P2/E2, ścieki 
odprowadzić  do wewnętrznych (zakładowych) sieci kanalizacyjnej, wyposaŜonych w 
urządzenia oczyszczające, następnie odprowadzić do projektowanej kanalizacji 
sanitarnej zgodnie z przepisami odrębnymi, 

3) zakaz gromadzenia ścieków bytowych w zbiornikach bezodpływowych;; 
 

3. W zakresie odprowadzenia wód opadowych (za wyjątkiem wymogów 
technologicznych urządzeń i obiektów elektrowni konwencjonalnej lokalizowanej w 
terenie oznaczonym symbolem P1): 

1) wody deszczowe z dachów i powierzchni nieutwardzonych odprowadzić 
powierzchniowo do gruntu, wody deszczowe z terenów utwardzonych, w szczególności 
z terenów komunikacyjnych, terenów projektowanej zabudowy produkcyjnej, 
magazynów i składów, usługowo - produkcyjnych, odprowadzić do kanalizacji 
deszczowej lub do wód lub gruntu, wyłącznie po wcześniejszym podczyszczeniu przed 
odprowadzeniem zgodnie z przepisami odrębnymi; 

 
4. W zakresie melioracji wodnych (za wyjątkiem wymogów technologicznych urządzeń 

i obiektów elektrowni konwencjonalnej lokalizowanej w terenie oznaczonym symbolem 
P1): 
1) ustala się wymóg utrzymania istniejących cieków, rowów, przepustów, oczek 

wodnych itp.; w przypadku kolizji z planowanym zainwestowaniem przebudować 
urządzenia melioracji wodnych z zachowaniem istniejących stosunków wodnych na 
przyległych gruntach; 

2) ustala się wymóg podłączenia do istniejących lub projektowanych systemów 
melioracji szczegółowej wszystkich napotkanych urządzeń drenarskich lub ich 
przebudowę bez zmiany stosunków gruntowo-wodnych  

(…).  
 
9. W zakresie gospodarki odpadami (za wyjątkiem wymogów technologicznych 

urządzeń i obiektów elektrowni konwencjonalnej lokalizowanej w terenie oznaczonym 
symbolem P1): 
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1) odpady komunalne naleŜy gromadzić w pojemnikach sytuowanych na terenie 
własnym, w miejscu do tego przeznaczonym, 

2) odpady komunalne naleŜy zagospodarować (wywozić na składowisko odpadów, do 
sortowni, spalarni lub zakładów przetwarzania odpadów), zgodnie z przepisami 
odrębnymi oraz uchwalonymi przepisami lokalnymi (gminnym programem 
gospodarki odpadami); 

3) gospodarowanie innymi odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi; 
 
10. W zakresie wymogów szczególnych infrastruktury technicznej niezbędnej dla potrzeb 

technologicznych elektrowni konwencjonalnej lokalizowanej w terenie oznaczonym 
symbolem P1): 

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę: 
a) zakłada się korzystanie w wód rzeki Wisły, poprzez projektowane brzegowe 

ujęcie wody w rejonie Śluzy Międzyłęskiej w gm. Subkowy (poza obszarem 
opracowania planu), 

b) woda surowa dla potrzeb elektrowni transportowana rurociągami  
przebiegającymi w terenie R3 (instalacja kolektorów grawitacyjnych, pompowni 
i kolektorów tłocznych), 

c) uzdatnianie wody surowej dla potrzeb technologicznych w ramach obiektów i 
urządzeń gospodarki wodno-ściekowej, 

d) dopuszcza się wykorzystanie w procesach technologicznych wód 
oczyszczonych pochodzących z zakładowej oczyszczalni ścieków, 

2) w zakresie odprowadzania ścieków: 
a) ścieki przemysłowe z procesów technologicznych elektrowni konwencjonalnej 

odprowadzić do zakładowej oczyszczalni ścieków lub do zbiornika retencyjnego 
ścieków przemysłowych skąd transportowane będą rurociągiem do rzeki Wisły, 
przebieg kolektora ściekowego w terenie R3 (ujście ścieków w gminie Subkowy, 
poza obszarem opracowania planu);  

3) w zakresie gospodarki odpadami: 
a) dopuszcza się wykorzystanie mas ziemnych i skalnych przemieszczanych w 

związku z realizacją urządzeń i obiektów elektrowni, w zaleŜności od ich 
faktycznych właściwości, 

b) dopuszcza się wykorzystanie odpadów powstających w trakcie eksploatacji 
elektrowni jako produktów,  

c) uboczne produkty spalania (popiół i ŜuŜel) oraz odsiarczania spalin (gips) 
wykorzystać w całości jako produkty, w szczególności w zakładach 
przemysłowych, 

d) inne odpady przemysłowe naleŜy zbierać w sposób selektywny i magazynować 
w wyznaczonych w tym celu miejscach, niedostępnych dla osób trzecich, w 
odpowiednich do rodzaju odpadów pojemnikach, w sposób, który nie zmniejsza 
przydatności tych odpadów do dalszych procesów odzysku czy 
unieszkodliwiania odpadów i przekazywać do odbiorców odpadów zgodnie z 
przepisami odrębnymi oraz obowiązującymi przepisami lokalnymi; 

4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 
a) dla potrzeb technologicznych elektrowni przewiduje się budowę linii 

elektroenergetycznej WN (lokalizowanej w terenach oznaczonych symbolami 
R2, R2/ZZ, E1/ZZ, E1, 01.KDZ, 04.KDZ, 05.KDZ, 02.KDD, 03.KDD, 22.ZP) od  
projektowanej Stacji Elektroenergetycznej „Pelplin” (poza obszarem 
opracowania planu), 

b) wytworzoną energię elektryczną odprowadzić do Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego poprzez tzw. blokowe linie elektroenergetyczne NN 
(lokalizowane w terenach oznaczonych symbolami R2, R2/ZZ, E1/ZZ, E1, 
01.KDZ, 04.KDZ, 05.KDZ, 02.KDD, 03.KDD, 22.ZP) za pośrednictwem 
projektowanej Stacji Elektroenergetycznej „Pelplin” (poza obszarem 
opracowania planu), 
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c) w przypadku lokalizacji Stacji Elektroenergetycznej w terenie oznaczonym 
symbolem P2/E2 dopuszcza się zasilanie elektrowni oraz odprowadzenie 
wytworzonej energii (linie NN i WN lokalizowane w terenach 26.P1/P2 i 33.ZP) 
za pośrednictwem projektowanej w tym terenie stacji elektroenergetycznej. 

 
11. W zakresie ponadlokalnych sieci infrastruktury: 

1) przez obszar planu przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna WN 110 kV, 
obowiązuje pas technologiczny 40m (po 20m w kaŜdą stronę od linii); planowaną 
zabudowę i zagospodarowanie w pasie technologicznym uzgodnić z zarządcą sieci,  

2) przez obszar planu przebiega rurociąg ropy naftowej Dn 800 wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi (przebieg zaznaczono na rysunku planu, załącznik nr 1 do niniejszej 
Uchwały), w sąsiedztwie ropociągu obowiązują następujące zasady 
zagospodarowania: 

a) strefa bezpieczeństwa ropociągu wynosi 40m, środek strefy stanowi oś 
rurociągu, 

b) strefa bezpieczeństwa moŜe być uŜytkowana według pierwotnego 
przeznaczenia, tj. rolniczo lub wydzielona z terenu o innym przeznaczeniu;  

c) w strefie bezpieczeństwa obowiązuje zakaz lokalizacji budynków,  
d) zakaz sadzenia drzew obowiązuje w odległości mniejszej niŜ 5m od rurociągu 

naftowego i kabla światłowodowego;  
e) w strefie bezpieczeństwa dopuszcza się lokalizację infrastruktury 

komunikacyjnej i technicznej - wszelkie inwestycje wymagają uzgodnienia 
z Zarządcą ropociągu; 

3)  po wschodniej stronie rurociągu ropy naftowej, planowana jest druga nitka rurociągu 
paliw płynnych, której strefa bezpieczeństwa mieści się w dotychczasowej strefie 
bezpieczeństwa istniejącego ropociągu, 
4) dla napowietrznych linii elektroenergetycznych lokalizowanych w obszarze planu 
obowiązują następujące ustalenia: 

a) dla linii elektroenergetycznych NN pas technologiczny szerokości 70m (po 35m w 
kaŜdą stronę od linii); obowiązuje zakaz zabudowy w pasie technologicznym, 
planowane zagospodarowanie w pasie technologicznym uzgodnić z zarządcą 
sieci, 

b) dla linii elektroenergetycznych WN obowiązuje pas technologiczny 40m (po 20m w 
kaŜdą stronę od linii); planowaną zabudowę i zagospodarowanie w pasie 
technologicznym uzgodnić z zarządcą sieci, 

c) w pasie technologicznym linii elektroenergetycznych NN (szerokości 70m, po 35m 
w kaŜdą stronę od linii) oraz w strefie 10m w kaŜdą stronę od linii 
elektroenergetycznych WN obowiązuje ograniczenie sadzenia zieleni o docelowej 
wysokości nieprzekraczającej 4 m npt. 

 
 
Podstawowe i najwaŜniejsze ustalenia projektu Planu dotyczą obszarów związanych z 

lokalizacją planowanej Elektrowni Północ, a takŜe pozostałych terenów i określone są 

szczegółowo w kartach terenów zapisanych w paragrafach 12-13 projektu. Odnoszą się  one 

do następujących stref o nowych przeznaczeniach funkcjonalnych w stosunku do stanu 

obecnego: 

 

− Teren P1  - lokalizacji obiektów i urządzeń elektrowni konwencjonalnej (Elektrownia 

Północ); 

− Teren P1/P2  - lokalizacji obiektów i urządzeń źródeł wytwórczych energii lub/i teren 

produkcyjny, magazynów i składów; 

− Tereny E1, E1/ZZ  - lokalizacji urządzeń elektroenergetyki wymagający wylesienia w 

związku z planowanym przebiegiem linii elektroenergetycznych NN i WN; 
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− Tereny P2/E2  - produkcyjne magazynów i składów lub teren stacji 

elektroenergetycznej 400/110kV; 

− Tereny P2  - projektowanej zabudowy produkcyjnej, magazynów i składów; 

− Tereny U/P2  - projektowanej zabudowy usługowo-produkcyjnej; 

− Tereny ZP  - projektowanej zieleni urządzonej o charakterze zieleni izolacyjno-

krajobrazowej dla potrzeb lokalizacji elementów łagodzących negatywne 

oddziaływanie krajobrazowe obiektów elektrowni; 

− Tereny R2 i R2/ZZ  - rolnicze połoŜone w obszarze oddziaływania projektowanych linii 

elektroenergetycznych NN i WN; 

− Tereny R3  - rolnicze połoŜone w obszarze oddziaływania projektowanej magistrali 

wodno-ściekowej. 

Dodatkowo na obszarze opracowani ustalono zapisy dotyczące terenów komunikacyjnych. 

Najistotniejsze z nich dotyczą wyznaczenia  dróg dojazdowych do planowanej elektrowni i 

terenów przemysłowych. Są to drogi oznaczone w planie jako: 

− 011.KDZ i 012.KDZ; 
− 07.KDW.  

Drogi te zostaną zbudowane (lub zmodernizowane w przypadku istniejącej KDZ). Na etapie 

budowy i funkcjonowania elektrowni odbywać się będzie wzmoŜony ruch pojazdów. 

  

Ponadto na obszarze planu występują tereny nie podlegające zmianom przeznaczenia i 

wykorzystania : 

− Tereny R4 - rolnicze połoŜone w sąsiedztwie projektowanych tras komunikacyjnych; 

− Tereny R1 - rolnicze w sąsiedztwie obiektów i urządzeń elektrowni konwencjonalnej; 

− Tereny ZL i ZL/ZZ - tereny leśne; 

− Tereny WS - wód śródlądowych – rzeka Wierzyca i rzeka Drybok 

 
Analiza najwaŜniejszych zmian w zagospodarowaniu obszaru opracowania przedstawiono w 

kolejnym podrozdziale (5.3).  

 

 

5.3. Analiza najwa Ŝniejszych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym za wartych w 
projekcie Planu 

NajwaŜniejsze zmiany w ustaleniach planistycznych Planu przedstawiono w 

zestawieniu tabelarycznym (poniŜej), w którym określono planowane przeznaczenie danego 

terenu w przedłoŜonym projekcie ocenianego dokumentu.  

Poszczególne punkty tabeli mają bezpośrednie odniesienie do syntetycznej mapy 

oceny wpływu na środowisko realizacji ustaleń  Planu (oznaczenia terenów elementarnych - 

zał. 1). 
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Tabela 7. NajwaŜniejsze zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzone w 

projekcie Planu 

Oznaczenie 
podstawowe Przeznaczenie i numer terenu* 

Powierzchnia  
(ha) 

25.P1 104,56 P1 
Razem:  104,56 

26.P1/P2  45,73 P1/P2 
Razem:  45,73 

31.P2/E2 13,43 P2/E2 
                             Razem:  13,43 

32.P2 8,81 
33.P2 13,07 P2 

                              Razem:  21,88 
27.U/P2 3,77 
28.U/P2 3,64 
30.U/P2 3,13 

U/P2 

Razem:  10,54 
4.E1/ZZ 0,10 

6.E1 4,42 
11.E1  1,89 
17.E  2,85 

2.R2/ZZ  0,78 
9.R2 9,25 
10.R2 0,01 
13.R2 0,14 
14.R2 0,08 
15.R2 0,12 
19.R2 0,70 
20.R2 0,90 
21.R2 21,01 
24.R2 23,10 

E1, E1/ZZ, 
R2, R2/ZZ 

                              Razem:  65,30 
37.R3 1,73 
39.R3 4,03 
40.R3 3,42 

R3 

Razem:  9,18 
36.R1 0,53 R1 

Razem:  0,53 
34.R4  2,17 
35.R4 0,08 
41.R4 0,74 
42.R4 1,10 
45.R4 0,18 
47.R4 0,03 
48.R4 9,19 
51.R4 0,32 
52.R4 0,18 
53.R4  0,87 

R4 

Razem:  14,86 
22.ZP 0,37 
54.ZP 5,08 
29.ZP 12,04 

ZP 

Razem:  17,49 
23.RM 0,05 
46.RM 0,04 
49.RM 0,34 
50.RM 0,15 

RM 

Razem:  0,58 



 

 67 

3. ZL/ZZ 0,01 
5.ZL/ZZ 0,02 

7.ZL 0,34 
8.ZL 0,41 
12.ZL 0,55 
16.ZL 0,19 

ZL, ZL/ZZ 

18.ZL 0,41 
 Razem:  1,93 

1.WS 0,14 
38.WS 0,07 
43.WS 0,01 
44.WS 0,01 

WS 

Razem:  0,23 
KDGP, KDZ, KDL, KDD, KDW, KK 32,64 Pozostałe KD 

Razem:  32,64 
Tereny zamkni ęte  1,05 

Powierzchnia ogółem: 328,62 
* nr terenu i przeznaczenie terenów  zgodne z opisem terenu na załączniku graficznym nr 1 
(na końcu tekstu)  
 
 
W sposób syntetyczny przestrzenny rozkład zmian zagospodarowania w poszczególnych 

sektorach obszaru Planu przedstawia mapa - ryc. 7. 
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Ryc. 7. Analiza najwaŜniejszych zmian struktury funkcjonalno – przestrzennej zawartych w projekcie Planu.  
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6.  Analiza i ocena oddziaływa ń wynikaj ących z realizacji zapisów planu na 
środowisko 

6.1. Identyfikacja głównych oddziaływa ń na środowisko 

Najistotniejsze oddziaływania, które pojawią się na obszarze objętym planem i w jego 

otoczeniu będą związane z budową i funkcjonowaniem elektrowni konwencjonalnej i 

powiązanych z nią obiektów infrastruktury technicznej. Będą one dalszą konsekwencją 

przeznaczenia terenów na pełnienie nowych funkcji, odmiennych od aktualnego - rolniczego 

wykorzystania przestrzeni. Całość inwestycji przewidzianą w planie naleŜy traktować jako 

system, tworzony przez następujące składowe: 

− planowaną elektrownię (teren P1); 

− napowietrzne linie energetyczne (tereny E1, E1/ZZ, R2); 

− magistralę wodno- ściekową (tereny R3); 

− tereny komunikacyjne związane z dojazdem do elektrowni (tereny KDZ i KDW). 

Realizacja kaŜdego z wymienionych elementów powodować będzie w większości 

przypadków odmienne skutki dla środowiska, stąd zasadność przyjętego w prognozie 

podziału w opisie oddziaływania na poszczególne elementy środowiska.  

Jednocześnie szczegółowa analiza oddziaływania na środowisko planowanej 

elektrowni została opracowana w ramach raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko, przedłoŜonego do RDOŚ w Gdańsku na początku maja 2010 r., na etapie 

wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (wydana decyzja środowiskowa).  Stanowi on 

bardzo obszerny dokument odnoszący się w sposób detaliczny do wszystkich moŜliwych 

oddziaływań planowanej inwestycji na środowisko. W związku z tym w niniejszej prognozie 

odnosząc się do zagadnień wpływu na środowisko planowanej elektrowni, przedstawiono 

jedynie najwaŜniejsze, syntetyczne ustalenia zawarte z opracowaniu bazowym (Raport o 

oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Elektrowni Północ o 

mocy 2000 MWe koło miejscowości Rajkowy, gmina Pelplin, powiat tczewski w 

województwie pomorskim” - dalej Raport OOS).   

Dodatkowo w opracowaniu wykorzystano materiały dotyczące nowych, 

precyzyjniejszych ustaleń co do rozwiązań zastosowanych przy budowie i funkcjonowaniu 

inwestycji.  

   
Tab. 8. Identyfikacja głównych oddziaływań związanych z realizacją ustaleń Planu na 
środowisko 

Lp.  charakter oddziaływa ń 
1 zmiana sposobu uŜytkowania gruntów 
2 przekształcenia rzeźby terenu - makroniwelacje 

3 
powstanie sztucznych powierzchni utwardzonych, lub wprowadzenie gruntów nawiezionych, o 
odmiennych własnościach mechanicznych 

4 
przekształcenie przypowierzchniowej warstwy litologiczno – powstanie duŜej ilości mas 
ziemnych (konieczność wymiany gruntów) 

5 zniszczenie dotychczasowej pokrywy glebowej; 
6 bezpowrotna utrata zasobów glebowych średniej jakości – głównie III klasy bonitacyjnej 
7 wprowadzenie nowych obiektów techniczno – budowlanych - zabudowy kubaturowej 
8 zmiana krajobrazu 
9 zmniejszenie retencji gruntowej i przepuszczalności gruntów oraz zwiększenie spływu 
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powierzchniowego 

10 zwiększone zanieczyszczenie odprowadzanych wód deszczowych  
11 wzrost emisji zanieczyszczeń  
12 zwiększony pobór wody z ujęć podziemnych, 
13 wzrost emisji i uciąŜliwości hałasu komunikacyjnego 
14 wzrost szorstkości terenu – ograniczenie przewietrzania 

15 
uproszczenie struktury biotycznej na niektórych terenach, przy jednoczesnym uzupełnieniu 
aktywności biologicznej innych obszarów 

16 emisja pól elektromagnetycznych 
17 emisja hałasu - wpływ na klimat akustyczny w otoczeniu 
18 stworzenie pionowych przeszkód dla migracji organizmów Ŝywych (ptactwo) 
19 eliminacja siedlisk, stanowisk (biotopów) zwierząt 
20 zmiany warunków siedliskowych 
21 zniszczenie siedlisk rzadkich i chronionych, w tym priorytetowych 
22 zniszczenie stanowisk roślin podlegających ochronie, rzadkich w skali regionu 
23 zmiany struktury gatunkowej flory i fauny 
24 stworzenie nowych, antropogenicznie uwarunkowanych siedlisk 

 
 

6.2. Zmiany przeznaczenia terenu i spodziewane skut ki środowiskowe   

Największe przekształcenia elementów środowiska i w konsekwencji jego stanu będą 

miały miejsce na obszarach, które w dokumencie tym otrzymały nowe przeznaczenie.  Stąd 

teŜ wynika potrzeba szczegółowej analizy tych zmian.  

Konsekwencją zmiany dotychczasowego sposobu zagospodarowania są 

przekształcenia uŜytkowania gruntów, najczęściej powiązane z procesami inwestycyjnymi. W 

ujęciu generalnym zapisy projektu Planu wprowadzają zmianę dotychczasowej struktury 

funkcjonalno – przestrzennej części gminy poprzez wyznaczenie nowych terenów 

inwestycyjnych na terenach dotychczasowej rolniczej przestrzeni produkcyjnej w 

następujących kierunkach (oznaczonych zgodnie z rysunkiem Planu): 

− P1 – zabudowa produkcyjna, magazynów i składów związana z lokalizacją źródeł 

wytwórczych energii, 

− P2 – zabudowa produkcyjna, magazynów i składów, 

− P2/E2 – zabudowa produkcyjna, magazynów i składów lub lokalizacja stacji 

elektroenergetycznej 400/110, 

− U/P2 – zabudowa usługowo - produkcyjna, 

− E1 i E1/ZZ – teren lokalizacji urządzeń elektroenergetyki – linii elektroenergetycznych 

NN i WN, 

− ZP – teren zieleni urządzonej, izolacyjno-krajobrazowej, 

− R2 - tereny rolnicze - tereny rolnicze połoŜone w korytarzu infrastruktury technicznej 

projektowanych napowietrznych linii elektroenergetycznych NN i WN, 

− R3 - tereny rolnicze - połoŜone w korytarzu infrastruktury technicznej projektowanej 

magistrali wodno-ściekowej, 

− KDZ i KDW - planowane drogi dojazdowe, 

Obszary tych przekształceń koncentrują się głównie w środkowej części obszaru 

opracowania (por. ryc. 7 i tabele poniŜej).   
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Ryc. 8. Zmiany struktury uŜytkowania gruntów w wyniku realizacji ustaleń projektu Planu. 
Wykres u góry – stan obecny, wykres u dołu – stan po realizacji ustaleń projektu. R - grunty 
rolne, ZL - tereny leśne, W - wody, KD - tereny pozostałe, komunikacyjne, drogowe, P1 – 
tereny zainwestowane - elektrownia, P2/U - tereny zainwestowane i potencjalnego 
zainwestowania przemysłowe i usługowe, E - tereny przeznaczone pod lokalizację linii 
energetycznych (w przypadku gruntów rolnych zachowanie funkcji rolniczej), MR - tereny 
przeznaczone pod magistralę wodno-ściekową, zachowujące uŜytkowanie rolnicze, ZP - 
tereny zieleni parkowej. Dane w procentach.  
 

Realizacja ustaleń Planu w zakresie wymienionych form przekształcenia struktury 

funkcjonalno – przestrzennej będą mieć wpływ na większość elementów środowiska 

przyrodniczego. Jak widać na rysunku powyŜej konsekwencje tych przekształceń widoczne 

w zmianie struktury uŜytkowania gruntów, obejmujące łącznie ok. 292 ha, będą widoczne, 

zwłaszcza w przyroście udziału terenów zainwestowanych, przeznaczonych pod funkcje 

związane z energetyką (104,56 ha).   

NaleŜy przy tym zauwaŜyć Ŝe ustalenia planu odnoszące się do terenów rolniczych w 

korytarzach: 

− planowanych linii NN i WN (R2) - o powierzchni 55,91 ha; 

− magistrali wodno-ściekowej (R3) - o powierzchni 9,18 ha; 

 - nie powodują zmiany uŜytkowania terenu. Obszary te o łącznej powierzchni 65,1 ha 

pozostają w uŜytkowaniu rolniczym (po przeprowadzeniu prac budowlanych).  

Powierzchnia trwałych zmian w zagospodarowaniu terenu wyniesie zatem ok. 227 ha.  



 

 72 

6.3. Wpływ na powierzchni ę ziemi i gleby   

Planowana elektrownia konwencjonalna 

Procesy inwestycyjne zachodzące na gruntach uŜytkowanych dotąd rolniczo wpłyną na 

zmianę przypowierzchniowej powierzchni ziemi. Cały obszar przeznaczony pod budowę 

elektrowni podlegnie przekształceniom ukształtowania powierzchni terenu - 

makroniwelacjom. Teren budowy z uwagi na złoŜone warunki gruntowe wymagać będzie 

takŜe wymiany gruntów. W efekcie zaawansowanych prac ziemnych powstaną bardzo duŜe 

ilości mas ziemnych, które będą musiały zostać odpowiednio zagospodarowane.  

Obliczenia wykonane na podstawie dokumentacji z geotechnicznych  badań podłoŜa 

gruntowego (PG Kielce) wskazują na następujący  zakres prac ziemnych. 

Zdjęcie humusu                                                 

1  Powierzchnia do zdjęcia humusu        964 200     m2 

2  Średnia grubość humusu                    0,35          m 

3  Objętość humusu                              337 500     m3 

Makroniwelacja do poz. 39,5 / 38,0 m.n.p.m.          

1  Wykopy                                            715 200     m3 

2  Nasypy                                             774 200     m3 

3  Ukop                                                -59 000     m3 

Wymiana gruntów organicznych                       

1  Grunty organiczne w wykopie             98 100      m3 

2  Grunty organiczne do wymiany           1 018 900  m3 

 

Bilans wykazuje konieczność dowozu około 59 000 + 98 100+ 1 018 900 = 1 176 000 m3 

gruntu łatwo podlegającego właściwemu zagęszczeniu przy załoŜeniu, Ŝe całość wykopów 

nadaje się do wbudowania w nasypy. Wskazuje to na olbrzymi zakres prac ziemnych, 

związanych takŜe z pozyskaniem gruntu o odpowiednich właściwościach.  

Projekt Planu wskazuje poprawne kierunki zagospodarowania mas ziemnych do: 

a) rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych, 

b) rekultywacji terenów po składowiskach odpadów, 

c) budowy obiektów ochrony przeciwpowodziowej, 

d) zmiany ukształtowania terenu obszarów przekształcanych. 

Proponuje takŜe wykorzystanie humusu na obszarze opracowania.  

Zmiany powierzchni ziemi na mniejszą skalę zajdą równieŜ w wyniku 

zagospodarowania części nadmiaru gruntów z ukopu do formowania wałów i podniesienia 

terenu na obszarach 29.ZP, 28.U/P2, 27.U/P2, 26P1/P2.    

W trakcie procesów inwestycyjnych na terenach podlegających zmianom uŜytkowania  

silnym zmianom ulegnie cała pokrywa glebowa i przypowierzchniowa warstwa litologiczna. 

Pokrywa glebowa zostanie na duŜych powierzchniach zniszczona (na etapie realizacji 

procesu inwestycyjnego). Po czym częściowo zostanie odtworzona (etap uŜytkowania, 

poinwestycyjny).  Odtworzona pokrywa glebowa będzie jednak znacznie róŜniła się od 

występujących aktualnie na tych terenach gleb (głównie gleby brunatne. lokalnie czarne 

ziemie na terenach rolniczych).  Gleby, które powstaną na terenach przeznaczonych pod 
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inwestycje będą typowe dla terenów zurbanizowanych (tzw. urbisole i industrioziemy), 

cechować je będzie spłycony i słabo wykształcony profil pionowy.  

Na etapie inwestycyjnym zaburzona i zmieniona zostanie struktura i układ 

przypowierzchniowych warstw litologicznych, wprowadzone mogą zostać nowe warstwy 

gruntów o odmiennych właściwościach fizycznych (podsypki piaszczysto – Ŝwirowe, nasypy).  

Powierzchnia terenu pokryta zostanie w duŜej części nawierzchniami sztucznymi, 

utwardzonymi, szczelnymi, lub o znacznie zmniejszonej przepuszczalności (powierzchnie 

asfaltowe, betonowe, nawierzchnie brukowe itp.). 

Konsekwencją wprowadzenia zainwestowania na tereny uŜytków rolnych będzie 

bezpowrotna utrata zasobów glebowych – stanowiących grunty rolne głównie III i IV klasy 

bonitacyjnej (tab. 9).  

 
Tabela 9. Zestawienie powierzchni podlegającej zmianom z określeniem przeznaczenia w 
poszczególnych strefach funkcjonalno - przestrzennych 

LP 
 
 
 
 
 

symbol 
terenu 
 
 
 
 

przeznaczenie terenu 
 
 
 
 
 

powierzchnia 
gruntów rolnych 
ogółem  
[ha] 
 
 

w tym 
powierzchnia 
gruntów rolnych 
klas I-III 
wytworzonych z 
gleb pochodzenia 
mineralnego [ha] 

w tym 
powierzchnia 
gruntów rolnych 
klas IV-VI 
wytworzonych z 
gleb pochodzenia 
organicznego [ha] 

1. P1 

teren lokalizacji obiektów i 
urządzeń elektrowni 
konwencjonalnej 104,56 65,15 9,43 

2. P1/P2 

 teren lokalizacji obiektów i 
urządzeń źródeł wytwórczych 
energii lub tereny produkcyjne 
magazynów i składów 45,73 32,28 2,51 

3. P2/E2 

tereny produkcyjne magazynów i 
składów lub teren stacji 
elektroenergetycznej 400/110kV 13,43 9,07 0,23 

4. P2 

tereny projektowanej zabudowy 
produkcyjnej, magazynów i 
składów 21,88 16,55 0 

5. U/P2 
tereny projektowanej zabudowy 
usługowo-produkcyjnej 10,54 8,14 0 

6. ZP 

teren projektowanej zieleni 
urządzonej o charakterze zieleni 
izolacyjno-krajobrazowej dla 
potrzeb lokalizacji elementów 
łagodzących negatywne 
oddziaływanie krajobrazowe 
obiektów elektrowni 17,49 14,38 0,07 

7. KDW tereny dróg wewnętrznych 7,26 5,79 0,48 

8. KD 

tereny dróg publicznych, w tym: 
KDD - droga dojazdowa, KDL - 
droga lokalna, KDZ - droga 
zbiorcza, KDGP - droga główna 
ruchu przyspieszonego 5,45 4,42 0 

9. KK tereny kolejowe 0,69 0,52 0 

10. suma  227,03 156,30 12,72 
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Łącznie na skutek realizacji ustaleń Planu wyłączonych z produkcji rolniczej zostanie 

227 ha uŜytków rolnych.  

 

Infrastruktura techniczna - tereny E1, E1/ZZ, R2 i R3 

Nie przewiduje się istotnego wpływu na powierzchnię ziemi i gleby obiektów 

infrastruktury technicznej (linie energetyczne i magistrala wodno-ściekowa) przewidzianych 

w Planie. Przekształcenia powierzchni ziemi w wyniku realizacji tych obiektów wystąpią 

jedynie na etapie budowy, będą niewielkie i obojętne dla stanu środowiska.   

 

Infrastruktura techniczna - tereny drogowe KDW 

Na terenach przeznaczonych pod drogi zostanie całkowicie zmieniona 

przypowierzchniowa warstwa litosfery wraz z glebą, szatą roślinną i fauną (pokrycie 

szczelną, sztuczną nawierzchnią). Tereny te utracą całkowicie wartość biocenotyczną, 

jednocześnie staną się liniowymi emitorami zanieczyszczeń powietrza (spaliny 

komunikacyjne) oraz hałasu.  
 

6.4. Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne 

Planowana elektrownia konwencjonalna 

Szczegółowa analiza oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne jest 

elementem raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanej elektrowni, przedłoŜonego do 

RDOŚ w Gdańsku (maj 2010 r. ) na etapie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.  

Funkcjonowanie elektrowni powodować będzie: 

− zuŜycie wody pobieranej z rzeki Wisły (na terenie gminy Subkowy - przesył wody do 

elektrowni rurociągiem) - w ilości max. od ok. 1,3 do 2,21 m3/s (w 2 etapie 

funkcjonowania obiektu); 

− odprowadzenie ścieków technologicznych do Wisły (zrzut na terenie gminy Subkowy - 

przesył ścieków rurociągiem) - w ilości ok. 0,6 m3/s. 

W celu ograniczenia zuŜycia wody w planowanej elektrowni przyjęto następujące 

rozwiązania technologiczne: 

− eksploatacja zamkniętego układu chłodzenia; 

− wykorzystanie odmulin z instalacji chłodzenia, jako wody procesowej do instalacji 

mokrego odsiarczania spalin; 

− wykorzystanie dla celów technologicznych całego strumienia wód opadowych. 

 

W raporcie ustalono, Ŝe rzeka Wisła posiada przepływy będące w stanie pokryć 

zapotrzebowanie na wodę surową do procesu technologicznego elektrowni, bez zakłócania 

warunków hydrologicznych i degradacji potencjału ekologicznego wód. Przepływ średni niski 

(SNQ) w rzece Wiśle wynosi 411 m3/s, podczas gdy maksymalny pobór wody dla Elektrowni 

Północ wynosi 2,21 m3/s, co stanowi około 0,54% tego przepływu. 

Dla oceny wpływu ścieków odprowadzanych z elektrowni na jakość wód rzeki Wisły 

wykonano badania modelowe. Z uzyskanych wyników wywieść moŜna, Ŝe: 
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− optymalizacja lokalizacji wylotu ścieków oraz sposobu odprowadzania ścieków na 

etapie projektu budowlanego daje moŜliwość uzyskania takich warunków mieszania 

ścieków i szybkiej redukcji temperatury, aby zostały spełnione wymagania wynikające 

z ochrony ryb i innych organizmów wodnych;  

− szczególnej uwagi będzie jednak w tym aspekcie wymagać skuteczne oczyszczanie 

ścieków zawierających metale cięŜkie (ścieki z instalacji odsiarczania spalin) oraz 

dobranie odpowiedniego rodzaju środków chemicznych (w szczególności biocydów) 

stosowanych w obiegach wodnych, sposób ich dozowania, sposób monitorowania ich 

ilości w obiegach wodnych, sposób ich monitorowania w odprowadzanych ściekach. 

 

Przy spełnieniu w/w warunków oceniono, Ŝe inwestycja nie wpłynie znacząco 

negatywnie na stan wód Wisły i jej ekosystem.  

W toku dalszych prac projektowych i poszukiwania rozwiązań projektowych 

rozpatrywane są warianty techniczne obniŜające do minimum moŜliwość ingerencji w 

ekosystem rzeki Wisły - kluczowy dla egzystencji ichtiofauny, w tym cennych gatunków z Zał. 

II Dyrektywy Siedliskowej. Rozpatrywane są między innymi dwa warianty stosowania 

biocydów do zwalczania Ŝycia biologicznego w wodach chłodniczych elektrowni:  

− biocydem zastosowanym do zwalczania rozwoju glonów oraz bakterii/pierwotniaków 

jest ozon; 

− stosowanie środków chemicznych do zwalczania rozwoju glonów 

oraz bakterii/pierwotniaków, dedykowanych instalacjom energetycznym i obiegom 

chłodniczym wody (produkcji/typu Nalco, Veolia, BK Giulini. 

Wykorzystanie ozonu w procesach technologicznych jest szczególnie korzystne. Przy jego 

wykorzystaniu ładunki odprowadzane do odbiornika są takie, Ŝe stęŜenia substancji 

chemicznych na wylocie ścieków do Wisły są od ponad sto do ponad tysiąca razy mniejsze 

od stęŜeń, w których pojawiają się efekty działania tych substancji. Ponadto – jak wynika z 

informacji przekazanej przez producenta tych środków – podlegają one w wodzie 

stosunkowo szybko procesom hydrolizy, fotolizy, a nawet biodegradacji, w związku z czym 

ich oddziaływanie jest sprowadzone do minimum.  

Ostateczna ocena rozwiązań technicznych zostanie przedstawiona w raporcie OOS na 

etapie uzyskania pozwolenia na budowę.  Zgodnie z powyŜszym opisem - wskazuje się na 

referowane rozwiązanie z zastosowaniem ozonowania w obiegu chłodniczym elektrowni.  

Analizowane do tej pory warianty technologiczne pozwalają na wstępne ustalenie, Ŝe 

przedmiotowa inwestycja nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko wodne 

Wisły.   

 

Na etapie budowy i funkcjonowania obiektu zapewniona będzie trwałość i poprawność 

funkcjonowania dotychczasowej sieci melioracyjnej, nie zmienią się warunki odwodnienia 

powierzchniowego terenu. Spływ powierzchniowy z terenu inwestycji będzie ograniczony 

przez zbiorniki retencyjne i wykorzystanie wód opadowych do celów technologicznych na 

terenie inwestycji.   
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Dotychczasowe badania wskazują na  płytkie występowanie wód gruntowych na 

terenie inwestycji, nierzadko przy powierzchni terenu. Wymagać to będzie stosowania 

odwodnień wykopów w trakcie prac budowlanych oraz, prawdopodobnie, zastosowania 

stałych drenaŜy w trakcie jej eksploatacji. Określenie ilości wody, którą trzeba będzie 

odprowadzić oraz wielkości i zasięgu obniŜenia zwierciadła wody nie jest na obecnym etapie 

rozpoznania moŜliwe. Wymagać będzie przeprowadzenia szczegółowych badań 

hydrogeologicznych – opracowania dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne, 

zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. 

Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 ze zm.). 

Prace odwodnieniowe w trakcie realizacji inwestycji obejmą przypowierzchniowe 

warstwy wodonośne. W przeszłości stanowiły one podstawę zaopatrzenia w wodę 

gospodarstw w sąsiedztwie analizowanego terenu. W chwili obecnej, z uwagi na rozbudowę 

wodociągów wiejskich, indywidualne studnie nie stanowią podstawy zaopatrzenia w wodę, 

szczególnie w sąsiedztwie zwartej zabudowy wsi.  

Nie przewiduje się innych oddziaływań planowanej elektrowni na wody podziemne.  

 

PrzeobraŜenia róŜnych elementów środowiska wynikające z realizacji zapisów projektu 

Planu będą miały róŜnorodny wpływ na warunki hydrologiczne. MoŜna wyróŜnić tu 

następujące główne oddziaływania o charakterze pośrednim na wody powierzchniowe i 

podziemne: 

− zwiększenie spływu powierzchniowego;  

− zmniejszenie infiltracji i retencji gruntowej oraz zasilania wód podziemnych; 

− obniŜenie zwierciadła wód podziemnych; 

− zwiększenie zmienności i nieregularności przepływów w ciekach powierzchniowych 

(dotyczy Dryboku); 

− zwiększenie spływu zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych i 

infiltrujących do wód podziemnych; 

− zwiększenie pobór wód podziemnych. 

 

Omówione wyŜej przekształcenia powierzchni ziemi i pokrycie terenu powierzchniami 

uszczelnionymi (asfalt, beton, kostka brukowa) spowodują zmianę współczynnika spływu i 

poprzez to zwiększenie spływu powierzchniowego wód opadowych kosztem zmniejszenia 

infiltracji i retencji gruntowej.  

Szacuje się, w związku z tym zmiany współczynnika spływu na terenach objętych 

nowymi inwestycjami z poziomu ok. 0,1-0,2 (niezabudowane grunt rolnicze) do wartości: 

− 0,5 – 0,6 – dla zabudowy zwartej – tereny przemysłowe, składowe, usługowe 

(głównie P1, P2, U/P2).  

Oddziaływanie na zmiany hydrologiczne wód powierzchniowych zostaną znacząco obniŜone 

poprzez planowane pełne wykorzystanie wód opadowych w procesach technologicznych w 

elektrowni (teren P1).  

Natomiast powstanie nowych terenów zainwestowania, nowych dróg i miejsc 

parkingowych na pozostałyc terenach (P2, U) zwiększy powierzchnię potencjalnego odpływu 
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zanieczyszczonych wód opadowych do Dryboku, co moŜe wpłynąć na jakość wód tego 

cieku.  

Utwardzanie powierzchni wpływa nie tylko na silny wzrost natęŜenie odpływu ale takŜe 

na obciąŜenie zanieczyszczeniami. Są to głównie: zawiesiny, substancje rozpuszczone – w 

tym związki fosforu i azotu, zanieczyszczenia organiczne i bakteriologiczne, substancje 

ropopochodne i metale cięŜkie. Zanieczyszczenie wód opadowych odprowadzanych z 

terenów miejskich waha się w szerokim zakresie, w zaleŜności od źródeł zanieczyszczenia, 

wysokości opadu i okresów spływu. Podczas opadów atmosferycznych obserwuje się kilku 

do kilkudziesięciu razy wyŜsze zawartości zanieczyszczeń wód potoków miejskich (Kasterka, 

Kasterka 1999).  

W związku z przewidywanym negatywnym wpływem zmian przestrzennych w obrębie 

terenów produkcyjno - usługowych na reŜim hydrologiczny cieków i jakość ich wód 

konieczne będzie wdroŜenie odpowiednich działań zapobiegawczych, minimalizujących 

opisane wyŜej skutki, polegających przede wszystkim na: 

− zwiększeniu infiltracji (wsiąkania) wód opadowych na nowych terenach 

inwestycyjnych, 

− zwiększeniu retencji opadu w miejscu jego wystąpienia oraz ochrony czystości wód 

opadowych, 

− podczyszczanie wód opadowych odprowadzanych do sieci kanalizacji deszczowej. 

W Planie odpowiednio ustalono konieczność podczyszczenia wód opadowych przed ich 

zrzutem do kanalizacji deszczowej - co moŜna uznać za naleŜyte działanie minimalizujące.  

 

W wyniku zmniejszenia infiltracji lokalnemu obniŜeniu ulegnie takŜe zwierciadło 

pierwszego poziomu wód gruntowych.  

NaleŜy równieŜ stwierdzić, Ŝe pobór wód z ujęć podziemnych zwiększy się z uwagi na 

rozszerzenie terenów lokalizacji funkcji przemysłu, usług, składowych. W chwili obecnej na 

podstawie analizy ustaleń projektu Planu nie jest moŜliwe określenie zapotrzebowania na 

wodę dla celów zaopatrzenia obiektów przemysłowych. MoŜna jedynie prognozować, Ŝe 

nastąpi wzrost zapotrzebowania na wodę z ujęć podziemnych, jednak nie moŜna ustalić jaki 

będzie jego poziom. Wielkość poboru wód przez poszczególne obiekty, które potencjalnie 

mogą zostać zlokalizowane na terenach P1/P2, P2 i U/P2 nie jest obecnie moŜliwa do 

określenia. ZaleŜna będzie ona silnie od rodzaju obiektów i rodzaju procesów produkcyjnych 

w nich realizowanych.  

Ewentualna lokalizacja obiektów przemysłowych cechujących się duŜą 

wodochłonnością powinna zostać poprzedzona procedurą oceny oddziaływania na 

środowisko z uwzględnieniem kwestii związanych z wpływem na zasoby odnawialne 

uŜytkowych poziomów wodonośnych.  

Infrastruktura techniczna - tereny E1, E1/ZZ, R2 i R3 

Nie przewiduje się negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne 

obiektów infrastruktury technicznej (linie energetyczne, magistrala wodno-ściekowa) 

przewidzianych w Planie.  Oddziaływanie na wody moŜe odbywać się wyłącznie na etapie 

budowy poprzez niewielkie odwodnienia przy prowadzeniu prac ziemnych.  
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Infrastruktura techniczna - tereny drogowe 

Rozbudowa sieci drogowej i wzrost wielkości transportu spowoduje potencjalny wzrost 

wielkości zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych w ich otoczeniu. NaleŜy 

podjąć odpowiednie działania zmierzające do minimalizacji zagroŜenia dla środowiska 

wodnego (separatory zanieczyszczeń).   

Odpowiednie działania minimalizujące w tym zakresie zostały określone w projekcie Planu 

(§9 pkt 3).  

 

6.5. Wpływ na klimat lokalny   

Planowana elektrownia konwencjonalna i tereny przemysłowe 

W wykonanym Raporcie OOS dla planowanej elektrowni oceniono, Ŝe wpływ obiektu 

na lokalne warunki klimatyczne będzie znikomy. Przejawiać się będzie nieznacznym (w 

granicach kilku procent) wzrostem zachmurzenia i opadów. Zmiany te mogą pojawić się w 

odległości 1-2 km od elektrowni. Zmiany te będą całkowicie obojętne dla środowiska. 

Przewiduje się jednak wystąpienie niewielkich zmian w otoczeniu obiektu - zwiększenie 

ocienienia, zmiana szorstkości terenu i warunków przewietrzania, zmiany wilgotności 

powietrza, a takŜe zmiany termiczne (podniesienie temperatury).   

Rozbudowa terenów zainwestowania w sąsiedztwie elektrowni (P2, U) spowoduje 

pogłębienie tych zmian.   

Infrastruktura techniczna 

Nie przewiduje się wpływu przewidzianych w dokumencie obiektów infrastruktury 

technicznej (linie energetyczne, magistrala wodno-ściekowa) na warunki klimatyczne. 

 

6.6. Wpływ na zanieczyszczenie powietrza   

Planowana elektrownia konwencjonalna i tereny przemysłowe 

W wykonanym Raporcie OOS dla planowanej elektrowni obliczenia rozprzestrzeniania 

substancji w powietrzu wykonano korzystając ze zmodyfikowanej wersji programu KOMIN 

(KOMIN He) opartego na referencyjnej metodyce modelowania poziomów substancji w 

powietrzu. Dla emitorów nowych bloków, dla których przewiduje się odprowadzanie spalin 

przez chłodnie kominowe dokonano obliczeń wyniesienia smugi chłodniowej modelem 

SMUGAUW opracowanym przez Instytut Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego. 

Przeprowadzone analizy uwzględniały emisje pochodzące nie tylko z procesów spalania, ale 

równieŜ z przeładunków, składowania, rozruchu i innych procesów mających miejsce na 

terenie zakładu.  

Nowa elektrownia będzie spełniać obowiązujące dla nowych instalacji standardy emisji 

oraz poziomy emisji wynikające z najlepszych dostępnych technik (BAT) nowych instalacji 

spalania, określonych w dokumentach referencyjnych dla tych technik (BREF). Projektowane 

kotły wraz z instalacją towarzyszącą są w stanie spełnić takŜe zaostrzone wymagania 

emisyjne, jakie są spodziewane do wprowadzenia dla nowych instalacji spalania zgodnie z 

projektem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji przemysłowych.  
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Projektowana elektrownia przy zakładanych metodach oczyszczania spalin i 

osiąganych emisjach zanieczyszczeń z zapasem dotrzyma dopuszczalne stęŜenia w 

powietrzu wyznaczone ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin. Obliczone 

stęŜenia roczne i 1-godzinne podstawowych zanieczyszczeń powietrza (SO2, NOx i pyłu), 

osiągają wartości znacznie poniŜej wartości dopuszczalnych. Dla stęŜeń średniorocznych 

największe obliczone wartości stanowią: 

− w przypadku SO2   1,95 % wartości dopuszczalnej, 

− w przypadku NO2   1,0 % wartości dopuszczalnej,  

− w przypadku pyłu PM10  0,03 % wartości dopuszczalnej, 

− w przypadku pyłu PM2.5  0,036 % wartości dopuszczalnej (wg dyrektywy CAFE). 

 

Dla stęŜeń 1 godzinnych największe obliczone wartości percentyla (dla wariantu 

wnioskowanego) stanowią:  

− w przypadku SO2   7,2 % wartości dopuszczalnej, 

− w przypadku NO2   14,5 % wartości dopuszczalnej,  

− w przypadku CO   0,029 % wartości dopuszczalnej,  

− w przypadku pyłu PM10  0,32 % wartości dopuszczalnej. 

 

Wielostopniowe oczyszczanie spalin jakie jest projektowane w elektrowni skutecznie 

ogranicza takŜe emisje metali cięŜkich do powietrza. Emisja rtęci jest ograniczona do ok. 30 

% rtęci zawartej w węglu, a emisja pozostałych metali cięŜkich do poniŜej 0,1 % metali 

cięŜkich zawartych w węglu. Przeprowadzone analizy wykazują, Ŝe stęŜenia rtęci i innych 

metali cięŜkich utrzymywać się będą na poziomach wielokrotnie mniejszych od 

dopuszczalnych stęŜeń w powietrzu wyznaczonych m.in. ze względu na ochronę zdrowia. 

O ile takie wymaganie zostanie ustanowione w przyszłości w prawie wspólnotowym 

nowa elektrownia  moŜe być wyposaŜona w instalację CCS do wychwytywania CO2, co 

skutkować będzie  dalszym ograniczeniem wpływu na klimat w ujęciu globalnym.  

Na pozostałych terenach przeznaczonych pod lokalizację obiektów przemysłowo- 

składowych (P2) i usługowych (U) mogą zostać zlokalizowane róŜne funkcje, w tym równieŜ 

związane z potencjalna rozbudową Elektrowni Północ (III blok energetyczny), lub lokalizacją 

innej elektrowni na paliwa alternatywne (ropa, gaz). Będą one powodować emisje 

zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. 

Ich realizacja na terenie nie jest pewna (rozwiązania wariantowe), a zakres 

oddziaływania na powietrze atmosferyczne będzie uzaleŜniony od mocy, paliwa i rozwiązań 

technologicznych zastosowanych w w/w obiektach. Nie jest on aktualnie moŜliwy do 

oszacowania.  

W przypadku realizacji tych obiektów naleŜy przeprowadzić analizę oddziaływania na 

powietrze atmosferyczne w ramach stosownej procedury oceny oddziaływania na 

środowisko.  

Infrastruktura techniczna 

Nie przewiduje się istotnego wpływu na powietrze atmosferyczne obiektów 

infrastruktury technicznej (linie energetyczne, magistrala wodno-ściekowa) przewidzianych w 
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Planie. Natomiast obiektami wpływającymi na stan powietrza atmosferycznego będą 

przewidywane w projekcie drogi komunikacyjne.  

Efektem tego będzie wzrost emisji zanieczyszczeń powietrza (głównie dwutlenku azotu 

i tlenku węgla) i uciąŜliwości hałasu komunikacyjnego. Jak wskazują wyniki pomiarów, w 

odniesieniu do zanieczyszczeń powietrza z tras komunikacyjnych, zasięg 

ponadnormatywnych stęŜeń, w zaleŜności od natęŜenia ruchu, nie przekracza 15-25 m od 

skrajni jezdni. 

 

6.7. Oddziaływania w zakresie hałasu  

Planowana elektrownia konwencjonalna i tereny przemysłowe oraz usługowe 

Oddziaływania w zakresie emisji hałasu spowodowane realizacją ustaleń Planu 

pojawią się podobnie jak emisja zanieczyszczeń powietrza zarówno na etapie budowy 

(inwestycyjnym) jak i w okresie porealizacyjnym (uŜytkowania). Dotyczy to obszarów 

przeznaczonych w dokumencie pod nowe funkcje przemysłowe.  

Na etapie budowy nastąpi emisja hałasu z pracujących na budowie maszyn i urządzeń 

oraz cięŜarówek transportujących elementy konstrukcyjne. Wielkość i zasięg przestrzenny 

emisji będzie uzaleŜniony od zastosowanego sprzętu, długotrwałości i stopnia 

skomplikowania prowadzonych prac. Zdecydowanie najdłuŜej trwającą i najbardziej 

skomplikowaną inwestycją, która wiązać się będzie z emisją hałasu jest planowana 

Elektrownia Północ (teren 25.P1).  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oddziaływanie akustyczne inwestycji na 

środowisko podczas prac budowlanych nie podlega regulacjom prawnym z zakresu ochrony 

przed hałasem. Jednak z uwagi na zapisy art. 6 ustawy POŚ („Kto podejmuje działalność 

mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu 

oddziaływaniu”), inwestor zobowiązany jest do minimalizowania uciąŜliwości akustycznej 

prowadzonych prac. 

Ograniczenie emisji hałasu polegać będzie głównie na właściwej organizacji budowy, tj.: 

− wykonywaniu prac budowlanych wyłącznie w porze dnia pomiędzy godzinami 6.00 a 

22.00; 

− zastosowaniu sprzętu wysokiej jakości, spełniającego wymagania stawiane 

urządzeniom uŜywanym na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 

środowiska, zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki z dnia 15 lutego 2006 r. 

(Dz. U. Nr 32/2006, poz. 223); 

− wyłączaniu maszyn i urządzeń podczas przerw w pracy (unikanie pracy urządzeń na 

tzw. biegu jałowym); 

− zakazie wykonywania prac hałaśliwych w porze nocy tj. pomiędzy godzinami 22.00 – 

7.00. 

Szczegółowa analiza oddziaływania planowanej Elektrowni Północ na klimat akustyczny 

została przedstawiona w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko planowanej elektrowni 

(2010). Oceniono wpływ inwestycji na etapie budowy, funkcjonowania i likwidacji, przy 

uwzględnieniu wszystkich moŜliwych źródeł hałasu (procesy technologiczne, transport itp.). 

Wnioski z przeprowadzonych analiz są następujące: 
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− oddziaływanie akustyczne Elektrowni „Północ” nie będzie powodować ponad 

normatywnej imisji hałasu na terenach zwartej zabudowy wsi Rajkowy zarówno w 

porze dnia jak i nocy, co oznacza, Ŝe imisyjne standardy jakości środowiska w 

zakresie hałasu będą w pełni dotrzymane na tych terenach. 

− w celu spełnienia wymogów normatywnego hałasu instalacyjnego i hałasu drogowego 

w otoczeniu  budynków mieszkalnych połoŜonych bezpośrednio przy granicy 

północnej i wschodniej projektowanej Elektrowni „Północ” naleŜy ograniczyć emisję 

hałasu przez chłodnię kominową i wentylatory spalin, zgodnie ze szczegółowymi 

wytycznymi  określonymi w opracowaniu, oraz poprzez zastosowanie ekranów 

akustycznych usytuowanych w otoczeniu tych budynków (jako zapobiegawczy wariant 

alternatywny wskazywana została moŜliwość wykupienia dwóch budynków 

usytuowanych bezpośrednio przy granicy obiektu).  

Na mapie prognozy - Zał. 1 na końcu opracowania - przedstawiono prognozowany zasięg 

hałasu od źródeł przemysłowych i komunikacyjnych - związanych funkcjonalnie z 

planowaną Elektrownią Północ (przyjęto zgeneralizowane dane na podstawie Raportu 

OOS). NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe izofony 40 i 45 dB (dopuszczalne natęŜenia hałasu dla 

zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej w porze nocy) przebiegają bardzo blisko - 

praktycznie  na granicy zabudowy wsi Rajkowy. W związku z tym wprowadzenie 

kolejnych źródeł hałasu na terenach połoŜonych w pobliŜu zabudowy (P1/P2, P2, U/P2) 

moŜe spowodować wystąpienie przekroczeń dopuszczalnych norm w zakresie hałasu na 

terenach zabudowy mieszkaniowej.  

Lokalizacja obiektów emitujących hałas na terenach P1/P2, P2, U/P2 powinna być 

moŜliwa jedynie po przeprowadzeniu szczegółowej oceny wpływu na klimat akustyczny, 

uwzględniającej skumulowane oddziaływanie róŜnych źródeł emisji hałasu w tym 

elektrowni Północ.  

Z uwagi na bliskość zabudowy i prognozowane występowanie natęŜenia hałasu bliskiego 

przekroczeniu norm na terenie wsi Rajkowy, zaleca się ograniczenie lub rezygnację z 

lokalizacji funkcji uciąŜliwych akustycznie na terenach P1/P2, P2, U/P2.  

Jednocześnie analiza prognozowanego zasięgu hałasu od planowanej elektrowni 

wskazuje, Ŝe zasięgi izofon 40 i 45 dB wykraczają miejscami dość daleko poza granice 

opracowania. W przypadku lokalizacji na tych terenach zabudowy mieszkaniowej (terenu 

chronione przed hałasem) spowoduje to wystąpienie przekroczeń dopuszczalnych norm 

natęŜenia dźwięku. Zaleca się opracowanie planów miejscowych dla terenów połoŜonych 

w otoczeniu planowanej elektrowni, które wykluczą moŜliwość lokalizacji zabudowy 

mieszkaniowej w obszarach naraŜonych na ponadnormatywne oddziaływanie hałasu.  

Infrastruktura techniczna 

Nie przewiduje się istotnego wpływu na klimat akustyczny obiektów infrastruktury 

technicznej (linie energetyczne, magistrala wodno-ściekowa) przewidzianych w Planie.  

Niewielkim oddziaływaniem w zakresie hałasu będą charakteryzować się linie wysokiego 

napięcia, powodujące emisję tzw. hałasu uniosu, który w zaleŜności od warunków 

atmosferycznych, a przede wszystkim wilgotności powietrza ma róŜne natęŜenie i zasięg.  
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Emisja hałasu od linii energetycznych nie powoduje jednak większych uciąŜliwości. Jak 

wynika z wykonanych obliczeń akustycznych hałas o natęŜeniu przekraczającym 

dopuszczalne wartości 40 dB (zabudowa jednorodzinna) i 45 dB (zabudowa zagrodowa) nie 

przekroczy zasięgu pasa technicznego wyznaczonego dla linii w projekcie Planu.   

Jak wynika z rezultatów zawartych w tabeli 10, prognozowana wartość hałasu nie powinna 

przekroczyć 45 dB w odległości 35 m od osi linii, na wysokości 1,5 m n.p.t. Poziomy LLT 

(poziom długotrwały) oraz LDWN będą odpowiednio niŜsze od wartości 45 dB. 

Wyznaczony zasięg izofon dla linii energetycznych na terenie opracowania został 

równieŜ przedstawiony na mapie prognozy - zał. 1 na końcu opracowania.  

Zapisy Planu wprowadzają zakaz zabudowy na większości obszarów - w tym w całości 

w korytarzach planowanego przebiegu linii energetycznych. Gwarantuje to zachowanie 

dopuszczalnych standardów jakości środowiska w zakresie klimatu akustycznego na terenie 

objętym planem i w jego otoczeniu (por. zał. 1). Nie zostaną zatem przekroczone 

dopuszczalne normy hałasu na terenach zabudowy mieszkaniowej.  

 

Tab. 10. Prognozowane zasięgi izofon 50, 45 i 40 dB od linii energetycznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Obliczenia rozkładu hałasu dla wyprowadzenia mocy z Elektrowni Północ 

(Energoprojekt Kraków, 2010).  
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W odniesieniu do terenów komunikacyjnych – drogowych – natęŜenie hałasu będzie 

uzaleŜnione od wielkości i struktury ruchu. W przypadku przewidzianych w Planie 

planowanych dróg zbiorczych obsługujących teren elektrowni (KDZ i KDW) przewidywany 

zasięg hałasu w postaci izofon 45 i 40 dB został przedstawiony na mapie - zał. 1 do 

opracowania.  

Na pozostałych terenach rozwoju zainwestowania natęŜenie ruchu komunikacyjnego 

będzie uzaleŜnione od charakteru obiektów przemysłowych i usługowych. W chwili obecnej 

jest to niemoŜliwe do oszacowania.   
 

6.8. Oddziaływania w zakresie pól elektromagnetyczn ych  

Źródłami pól elektromagnetycznych na obszarze opracowania będą: 

− napowietrzne linie energetyczne najwyŜszych (400kV) i wysokich (110kV) napięć. 

Opublikowane, dotychczasowe wyniki badań oddziaływania pól elektromagnetycznych 

wskazują na brak dowodów na zauwaŜalny wpływ linii elektroenergetycznych na florę i 

faunę. Nie oznacza to, Ŝe pola elektromagnetyczne emitowane przez linie 

elektroenergetyczne naleŜy uznać za całkowicie obojętne dla środowiska i człowieka. Istnieją 

badania, wskazujące na potencjalny związek między występowaniem pól 

elektromagnetycznych a rozwojem chorób nowotworowych. Wielkości normatywne w 

stosunku do natęŜenia pól elektromagnetycznych w środowisku dla terenów przeznaczonych 

pod zabudowę mieszkaniową i miejsc dostępnych dla ludności określa Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

promieniowania elektromagnetycznego w środowisku oraz sposobów sprawdzania 

dotrzymania tych sposobów (Dz. U. 2003, Nr 192, poz. 1883). Przepisy stanowią, Ŝe 

dopuszczalne w środowisku poziomy pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz dla 

miejsc dostępnych dla ludności, wynoszą dla składowej elektrycznej (E) - 10 kV/m, a dla 

składowej magnetycznej (H) - 60 A/m. Na terenach przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową natęŜenie pola elektrycznego nie moŜe przekraczać wartości 1 kV/m. 

Przebywanie ludności w obszarach, w których natęŜenie pola elektrycznego nie przekracza 

wartości 1 kV/m, nie podlega Ŝadnym ograniczeniom. 

PoniŜej przedstawiono wyniki obliczeń przeprowadzonych dla analizowanej linii 

2x400kV, dla najbardziej niekorzystnego układu przewodów z minimalną moŜliwą 

wysokością zawieszenia nad powierzchnią ziemi wynoszącą 11m (Elementy raportu o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko…, Energoprojekt, Kraków, 2010).  

Obliczenia wykonane zostały dla przewidywanego rzeczywistego obciąŜenia 

prądowego kaŜdej z linii 400 kV, które nie będzie większe niŜ około 1450 A, co bezpośrednio 

wynika z przewidywanej mocy bloków Elektrowni (po 1000 MW kaŜdy). 

Wyniki obliczeń rozkładu maksymalnego zasięgu pola elektrycznego (tj. najszerszej strefy, w 

której natęŜenie pola przekracza 1 kV/m) w przekroju poprzecznym do osi linii przedstawiono 

na rysunku poniŜej (ryc. 10). Przedstawia on maksymalny zasięg strefy oddziaływania pola 

elektrycznego o wartości większej od 1 kV/m. Sytuacja taka występuje przy zawieszeniu 

przewodów fazowych linii na wysokości 19 m nad ziemią. Dla takiego układu prognozowana 
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Dwie linie jednotorowe 400 kV - pole elektryczne
 

  Przewody na wysoko ści 19 m nad ziemi ą   
Strefa symetryczna - maksymalny zasi ęg strefy dla E>1 kV/m 

wynosi 57 m od osi dwóch linii 400 kV 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

-60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60
X [m]

E [kV/m]

strefa gdzie wartość natęŜenia pola elektrycznego jest większa od 1 kV/m jest asymetryczna 

i wynosi łącznie 110 m tj, 57 m od osi dwóch linii 400 kV w stronę północną i 53 m od osi 

dwóch linii 400 kV w stronę południową.      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 10. Wykres natęŜenia pola elektrycznego dwóch linii 400 kV dla maksymalnej strefy 

oddziaływania. Źródło: (Elementy raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko…, 

Energoprojekt, Kraków, 2010). 

 

Dla kaŜdej z projektowanych linii 400 kV przyjęto pas technologiczny wynoszący 

2x35m=70m co po uwzględnieniu odległości między liniami 50 m daje sumaryczną 

szerokość pasa technologicznego dla dwóch linii wynoszącą 120 m (35+50+35=120 m). W 

odniesieniu do przedstawionego powyŜej wykresu jest to strefa ± 60 m. Zatem aby 

oddziaływanie nie było przekroczone na granicy pasa technologicznego to odnosząc się do 

powyŜszego wykresu oddziaływania te nie mogą być przekroczone (wartość graniczna 1 

kV/m) w odległości ± 60 m od osi pomiędzy dwiema liniami (oś „zerowa” na wykresie). 

Wykonane obliczenia potwierdziły nie przekroczenie wartości dopuszczalnych na granicy 

pasa technologicznego linii. Poza tym terem oddziaływanie pola elektrycznego będzie 

mniejsze, niŜ wartość graniczna dla terenów z zabudową mieszkaniowa, która wynosi 1 

kV/m. 

W przypadku projektowanej linii napowietrznej 110 kV, wartość natęŜenia pola elektrycznego 

będzie o wiele niŜsza od dopuszczalnej wartości maksymalnej 10 kV/m. Dla linii 

napowietrznej 110 kV przyjęto pas technologiczny 2x15m=30m. Poza tym pasem wartość 

natęŜenia pola nie przekroczy wartości dopuszczalnej 1 kV/m. 
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Dwie linie jednotorowe 400 kV - pole magnetyczne
 

  Przewody na wysoko ści 11 m nad ziemi ą   
Maksymalne nat ęŜenie pola dla dwóch linii 400 kV wynosi H = 21 A/m
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Ryc. 11. Wykres natęŜenia pola magnetycznego dwóch linii 400 kV w miejscu najniŜszego 

zawieszenia przewodów. Źródło: (Elementy raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko…, Energoprojekt, Kraków, 2010). 

 

Rozkład natęŜenia pola magnetycznego przedstawia rysunek powyŜej. W takim przypadku, 

przy minimalnej wysokości przewodów 11 m nad ziemią, maksymalne natęŜenie pola 

magnetycznego wyniesie 21 A/m co jest wartością mniejszą od dopuszczalnej wynoszącej 

60 A/m. 

W przypadku linii 110 kV wartość natęŜenia pola magnetycznego będzie o wiele niŜsza od 

dopuszczalnej wartości maksymalnej 60 A/m (maksymalny przewidywany prąd w linii 110 kV 

wynosi około 600 A).  

NaleŜy pamiętać o tym, Ŝe najniŜsza wysokość zawieszenia przewodów wystąpi 

sporadycznie, a prąd maksymalny popłynie w przewodach tylko przy maksymalnym 

obciąŜeniu linii. To oznacza, Ŝe natęŜenie pola magnetycznego pod linią, przez większość 

dni w roku będzie znacznie mniejsze od obliczonego. Ponadto nadmienić naleŜy, Ŝe 

parametry techniczne linii umoŜliwiają jej maksymalne obciąŜenie, które moŜe wynieść około 

2760 A. Dla takiego prądu obciąŜenia maksymalna wartość pola magnetycznego wyniesie 

40 A/m co równieŜ jest wartością mniejszą od dopuszczalnej wynoszącej 60 A/m. 

Wnioski: 

1. Występowania ponadnormatywnego natęŜenia pola elektrycznego > 1kV/m 

naleŜy spodziewać się w strefie do 110 m od osi między dwiema liniami  400 kV 

2. Z uwagi na szerszy zakres pasa technicznego ustalonego dla tych linii - zasięg 

ponadnormatywnego pola nie będzie wykraczać poza ustalony pas techniczny. 
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3. W związku z tym planowane linie energetyczne nie będą powodowały 

przekroczeń dopuszczalnych norm poza wyznaczonymi w planie pasami 

technicznymi, nie spowodują zagroŜenia dla zdrowia i Ŝycia ludności.  Projekt 

planu eliminuje moŜliwość lokalizacji zabudowy przeznaczonej na stały pobyt 

ludzi na obszarach naraŜonych na ponadnormatywne oddziaływanie pól 

elektromagnetycznych, zapewniając odpowiednie warunki Ŝycia i zdrowia 

ludności.  

 

Jednocześnie do obiektów kwalifikowanych jako mogące zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko14, których lokalizacja została ustalona w Planie zalicza się: 

− alternatywna stacja elektroenergetyczna, która potencjalnie moŜe zostać 

zlokalizowana na terenie 31.P2/E2; 

Jej lokalizacja będzie wymagała przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - 

zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz.U. 2008, Nr 199, poz. 1227 z późn. zmian.). Jej niezbędnym elementem 

będzie szczegółowe określenie zasięgów ponadnormatywnego oddziaływania w/w obiektów 

w zakresie pól elektromagnetycznych i w razie konieczności ustanowienie dla nich obszaru 

ograniczonego uŜytkowania.  

 

Pozostałe obiekty infrastruktury technicznej przewidziane w Planie (magistrala wodno-

ściekowa, drogi dojazdowe) nie będą powodowały powstania oddziaływań w zakresie pól 

elektromagnetycznych.  
 

6.9. Wpływ na warunki Ŝycia człowieka 

Planowana elektrownia konwencjonalna i tereny przemysłowe oraz usługowe 

Przeprowadzone w Raporcie OOS dla planowanej Elektrowni Północ analizy nie 

wskazują, aby planowany obiekt mógł negatywnie wpłynąć na warunki Ŝycia człowieka. 

Wykazano w nich, Ŝe: 

− elektrownia nie spowoduje przekroczeń normatywnych stęŜeń zanieczyszczeń w 

powietrzu, a ich zawartości utrzymywać się będą znacznie poniŜej poziomów 

dopuszczalnych - zarówno w zakresie zanieczyszczeń podstawowych jak i metali 

cięŜkich;  

− nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie hałasu w otoczeniu 

obiektu, poza dwoma budynkami połoŜonymi w najbliŜszym sąsiedztwie. Wpływ 

ten będzie moŜliwy do eliminacji poprzez zastosowanie odpowiednich środków 

technicznych (lub opcjonalnie wykup nieruchomości); 

− obiekty elektrowni nie spowodują emisji pól elektromagnetycznych, których 

natęŜenia mogłyby być szkodliwe dla zdrowia i Ŝycia ludzi. NatęŜenia pola 

                                                 
14 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (DZ.U. 2004, Nr 257, 
poz. 2573, z późn. zmianami) 
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elektrycznego >1mV/m od planowanych linii energetycznych (linii blokowych), w 

zasięgu którego nie naleŜy lokalizować zabudowy związanej ze stałym pobytem 

człowieka, zamykać się będzie w wyznaczonych w  Planie pasach technicznych 

wyłączonych z zabudowy. 

− funkcjonowanie obiektu nie wpłynie negatywnie na jakość wód uŜytkowanych 

poziomów wodonośnych mających znaczenie dla zaopatrzenia ludności w wodę 

pitną.  

PowyŜsze stwierdzenia wynikające z rzeczywistych analiz wpływu obiektu na 

poszczególne elementy środowiska nie uwzględniają moŜliwego negatywnego 

postrzegania  zmian wynikających z realizacji ustaleń Planu.  

Niewątpliwie planowana elektrownia wpłynie znacząco na krajobraz, którego 

przemiany mogą być subiektywnie postrzegane jako pogorszenia warunków Ŝycia i 

wypoczynku okolicznych mieszkańców.  

Dodatkowo zmiany otoczenia w postaci powstania nowych, rozległych powierzchniowo 

terenów inwestycyjnych (przemysłowych i usługowych) mogą być odebrane jako negatywne 

zmiany warunków Ŝycia zwłaszcza dla lokalnej społeczności wsi Rajkowy. Decydować o tym 

mogą następujące czynniki: 

− radykalna zmiana charakteru otoczenia na bardzo duŜej przestrzeni w sąsiedztwie 

miejscowości - powstanie wielkopowierzchniowych i wielkogabarytowych obiektów - 

całkowicie obcych dla otwartego krajobrazu rolniczego; 

− powstanie źródeł oddziaływań akustycznych i zanieczyszczeń powietrza (w tym 

transport, komunikacja, składowanie materiałów) - nie powodujących powstania 

przekroczeń norm w miejscach zamieszkania, ale zauwaŜalnych w otoczeniu; 

− wzrost ruchu komunikacyjnego i związane z tym uciąŜliwości oraz zagroŜenia 

(niebezpieczeństwo kolizji i wypadków); 

− zmiana dotychczasowego trybu Ŝycia mieszkańców - będąca pochodną w/w 

czynników.  

W związku z powyŜszymi zagroŜeniami projekt ocenianego dokumentu zawiera środki 

minimalizujące - polegające na lokalizacji terenów zieleni urządzonej o funkcji izolacyjno- 

krajobrazowej. Są to tereny: 22.ZP, 54.ZP i 29.ZP. NajwaŜniejszy z nich, o największej 

powierzchni (12,04 ha) to teren 29.ZP połoŜony bezpośrednio w sąsiedztwie zabudowy wsi 

Rajkowy.  

Znaczenie izolujące będą miały takŜe pasy zieleni (zadrzewień) wprowadzone w ustaleniach 

Planu wzdłuŜ drogi 11.KDZ (por. mapa prognozy - zał.1).  

Jednak z uwagi na bliskość zabudowy mieszkaniowej wsi Rajkowy zaleca się minimalizację 

obszarów przeznaczonych pod zainwestowanie w granicach terenów P1/P2, P2, U/P2, lub 

rezygnację z lokalizacji zainwestowania.  

NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe zapisy Planu poprzez właściwe wyznaczenie pasów technicznych 

od planowanych linii wysokiego napięcia i wprowadzenie zakazu zabudowy zapewnia 

dotrzymanie naleŜytych standardów jakości środowiska w zakresie norm hałasu i 

dopuszczalnych pól elektromagnetycznych.  
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6.10. Oddziaływanie w zakresie gospodarki odpadami 

Planowana elektrownia konwencjonalna i tereny przemysłowe oraz usługowe 

Podobnie jak w przypadku terenów przeznaczonych pod rozwój zabudowy na etapie 

budowy obiektu powstaną odpady zaliczane głównie do grupy 17 - odpady z budowy, 

remontów i demontaŜu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. 

W wyniku eksploatacji nowych bloków powstawać będą następujące główne rodzaje 

substancji, uznawanych typowo za odpady technologiczne (powstające w procesie produkcji 

energii, procesów oczyszczania gazów odlotowych, uzdatniania wody oraz procesów 

oczyszczania ścieków): 

− popioły lotne ŜuŜle z węgla,  

− stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania, 

− osady z zakładowych oczyszczalni ścieków instalacji odsiarczania spalin. 

− odpady z przechowywania i przygotowania paliw, 

− odpady z uzdatniania wody pitnej oraz do celów technologicznych. 

 

Dodatkowo powstawać będą: 

− odpady powstające w wyniku eksploatacji urządzeń i obiektów, prowadzenia prac 

warsztatowych i remontowo-konserwatorskich, między innymi: 

− przepracowane oleje, 

− odpady z budowy, remontów, demontaŜu, 

− odpady farb i lakierów, 

− odpady poszlifierskie, zuŜyte materiały szlifierskie, 

− detergenty, 

− sorbenty, materiały filtracyjne, ubrania ochronne, 

− baterie, akumulatory, lampy fluorescencyjne, 

− zuŜyte katalizatory z instalacji SCR.  

− inne odpady wynikające z funkcjonowania zaplecza biurowego, przebywania 

pracowników  

− i utrzymania terenu: 

− odpady opakowaniowe, 

− odpadowy toner drukarski, 

− odpady komunalne, 

− odpady z pielęgnacji terenów zielonych. 

Wszystkie powstające odpady zostaną poddane procesom odzysku lub 

unieszkodliwiania w sposób bezpieczny dla środowiska i zgodny z obowiązującymi 

przepisami prawnymi. 

W grupie substancji powstających w wyniku spalania (UPS - uboczne produkty 

spalania) na terenie elektrowni powstawać będą w największej ilości: 

− 1,1 mln ton popiołów i ŜuŜli (ok. 72,7 tys.ton/mc i blisko 900 tys. ton/a popiołów oraz 

ok. 17,1 tys. ton/mc i ponad 200 tys. ton/a ŜuŜli); 

− 22 tys. ton/mc i 265 tys. ton/a gipsu.  

Łącznie rocznie na terenie elektrowni powstawać będzie ok. 1,3 mln ton UPS-ów. 

Uboczne produkty spalania z uwagi na swoje właściwości i moŜliwości zastosowania, 
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głównie w przemyśle materiałów budowlanych, inŜynierii lądowej i drogownictwie, pracach 

konstrukcyjnych w górnictwie podziemnym, rekultywacji wyrobisk, zostaną zarejestrowane 

zgodnie z wymaganiami REACH15 i nie będą traktowane jako odpad. 

RóŜnego rodzaju odpady mogą pojawić się w efekcie realizacji i funkcjonowania 

obiektów przemysłowych i składowych moŜliwych do lokalizacji na terenach przemysłowych i 

usługowych (P2, U). Na obecnym etapie nie jest moŜliwe przewidzenie ilości i składu 

odpadów. Będzie to uzaleŜnione od rodzaju obiektu i charakteru procesów produkcyjnych na 

jego terenie.  

 

Infrastruktura techniczna - linie energetyczne, magistrala wodno-ściekowa, drogi 

Realizacja przewidzianej w Planie infrastruktury technicznej spowoduje powstanie 

odpadów głównie w fazie budowy poszczególnych obiektów. Powstałe na tym etapie 

realizacji (faza budowy) odpady kwalifikowane są, zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dn. 27 września 2001r., w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001, Nr 112, 

Poz.1206), głównie do grupy 17 - odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej. 

Nie przewiduje się wytwarzania odpadów w wyniku eksploatacji tych urządzeń.    

6.11. Oddziaływanie na szat ę roślinn ą 

Planowana elektrownia konwencjonalna i tereny przemysłowe oraz usługowe 

Na podstawie pełnych wyników badań obszaru inwestycji moŜna ocenić, Ŝe 

podstawowym przekształceniem szaty roślinnej na terenie bezpośredniej lokalizacji 

inwestycji będzie zniszczenie zbiorowisk roślinnych, do których naleŜą głównie fitocenozy pól 

uprawnych i ich obrzeŜy. Jak wykazano w rozdz. 2.8. obszar ten nie posiada istotnych 

walorów przyrodniczych. Przekształceniu na cele nieleśne ulegną dwa niewielkie płaty 

zdegradowanych zbiorowisk leśnych (plantacja topoli i zniekształcony, przesuszony ols) o 

łącznej powierzchni ok. 5,35 ha.   

 

Infrastruktura techniczna - linie energetyczne i magistrala wodno-ściekowa 

W ramach badań przedrealizacyjnych na potrzeby planowanej inwestycji 

przeprowadzone zostały badania flory i siedlisk, wzdłuŜ planowanych linii wyprowadzenia 

mocy z elektrowni (por. rozdz. 2.8). Wyniki tych badań wskazują, Ŝe na trasie planowanych 

linii energetycznych, w zachodniej części obszaru opracowania, w rejonie polany Korytyba, 

występują tereny leśne oraz rozproszone stanowiska roślin podlegających ścisłej i 

częściowej ochronie gatunkowej.  

Realizacja planowanych linii NN i WN spowoduje: 

− konieczność wycinki lasu i trwałego przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne 

na łącznej powierzchni ok. 9,2 ha; 

                                                 
15 Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2006, w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia 
Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równieŜ dyrektywę Rady 76/769/EWG i 
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. 



 

 90 

− zniszczenie zbiorowisk leśnych - silnie zniekształconych - w większości nasadzen 

porolnych z dominacją sosny - o niskich walorach przyrodniczych; 

− prawdopodobne zniszczenie stanowisk gatunków roślin znajdujących się pod 

częściową ochroną gatunkową (kruszyna pospolita Frangula alnus i konwalia majowa 

Convallaria majalis); 

− zniszczenie stanowiska rośliny pod ochroną ścisłą - paprotki zwyczajnej Polypodium 

vulgare.  

Potencjalne oddziaływania na walory szaty roślinnej wobec silnego zniekształcenia 

zbiorowisk ocenia się jako nieduŜe. Wymienione gatunki roślin pod ochroną częściową i 

całkowitą są pospolite i często spotykane. Jako działania minimalizujące oddziaływania 

moŜna ewentualnie przewidzieć: 

przeniesienie 2 stwierdzonych stanowisk paprotki zwyczajnej na inne miejsca o zbliŜonych 

warunkach siedliskowych.  

 

Realizacja przewidzianej w Planie magistrali wodno-ściekowej nie spowoduje 

istotniejszych przekształceń roślinności. Występują tu przede wszystkim zbiorowiska 

segetalne (upraw rolnych) i fragmenty zbiorowisk ruderalnych o niskich  walorach 

przyrodniczych.  

 

 

 

 

6.12. Oddziaływanie na zwierz ęta 

Planowana elektrownia konwencjonalna i tereny przemysłowe oraz usługowe 

Rozpoznanie fauny lądowej obszaru lokalizacji elektrowni wskazuje na niewielką 

moŜliwość istotnego negatywnego oddziaływania realizacji i funkcjonowania inwestycji na 

lokalną faunę. Stwierdzano tu obecność stosunkowo nielicznych gatunków typowych dla 

otwartego krajobrazu rolniczego. W ramach badań przedrealizacyjnych na potrzeby 

planowanej inwestycji przeprowadzony został monitoring fauny, którego wyniki pozwalają na 

miarodajną ocenę wpływu inwestycji na lokalną faunę i podjęcie ewentualnych działań 

zapobiegawczych.  

W odniesieniu do fauny ptaków w przeprowadzonych badaniach stwierdzono, Ŝe: 

− okres zimowy, (lokalizacji elektrowni) cechował się bardzo niską róŜnorodnością 

gatunkową i liczebnością ptaków; 

− teren przeznaczony pod omawianą inwestycję nie leŜy takŜe na trasie intensywnego 

przelotu wiosennego - w okresie tym notowano tu głównie zięby, szpaki, dzwońce i 

gawrony, choć ich liczebność w porównaniu z miejscami o intensywniej przebiegającej 

migracji, była bardzo niska. 

− obszar ten charakteryzował się takŜe bardzo ubogim składem awifauny lęgowej; 

− nie stwierdzono takŜe występowania istotniejszych stanowisk lęgowych ptaków na 

przebiegu planowanych rurociągów, poza niewielkim płatem łęgu i grądu (ominiętych 

w aktualnym wariancie przebiegu magistrali); 
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− przelot jesienny zaznaczony był wyraźniej w stosunku do wiosennego (większa liczba 

gatunków i liczebność ptaków), jednak obserwowane liczebności wykazały, Ŝe teren 

ten jest w nieznacznym stopniu wykorzystywany przez ptaki w okresie migracji.      

 

W związku z tym nie przewiduje się znaczącego oddziaływania planowanej elektrowni 

na ptactwo zarówno na etapie budowy jak i funkcjonowania obiektu. Oddziaływanie 

ograniczy się w praktyce do eliminacji dwóch lokalnych płatów leśnych będących biotopem 

lęgowym nielicznej grupy drobnych ptaków wróblowych. Nie wpłynie to istotnie na utratę 

walorów przyrodniczych.  

Nie naleŜy się spodziewać znaczącego oddziaływania na nietoperze. Teren lokalizacji 

elektrowni jest ubogi w siedliska sprzyjające tym ssakom. Nie naleŜy spodziewać się 

moŜliwości kolizji tych zwierząt obiektami elektrowni na etapie jej funkcjonowania. W 

literaturze przedmiotu nie są znane przypadki śmiertelnych kolizji nietoperzy ze stałymi 

przeszkodami wysokościowymi, jak równieŜ z liniami energetycznymi.  

Realizacja ustaleń Planu w zakresie lokalizacji elektrowni spowoduje potencjalnie 

największe oddziaływanie na faunę płazów. Na terenie lokalizacji obiektu (25.P1) 

stwierdzono występowanie kilku siedlisk waŜnych dla płazów (takich jak: traszka zwyczajna 

Triturus vulgaris, ropucha szara Bufo bufo,  Ŝaba jeziorkowa Rana lessonae,  Ŝaba trawna 

Rana temporaria), w tym dla kumaka nizinnego Bombina bombina - gatunku objętego Zał. II 

Dyrektywy Siedliskowej (por. rozdz. 2.9).  

W związku z tym, Ŝe wszystkie gatunki płazów podlegają ścisłej ochronie gatunkowej 

jako działanie minimalizujące oddziaływanie na lokalne metapopulacje płazów wskazuje się 

konieczność przesiedlenia na tereny poza obszarem prowadzonych prac - na adekwatne 

siedliska hydrogeniczne w krajobrazie rolniczym.  

Wskazane jest takŜe odtworzenie siedlisk hydrogenicznego umoŜliwiającego rozwój 

płazów na terenie planu.  

Szczegółowo rozpatrywany na etapie raportu OOS był wpływ planowanej inwestycji na 

ichtiofaunę (ryby) ekosystemu Wisły. Dolna Wisła jest ekosystemem rzecznym niezwykle 

waŜnym dla ichtiofauny. Opierając się na róŜnych źródłach ustalono, Ŝe obszar dolnej Wisły 

moŜe mieć znaczenie dla następujących gatunków ryb wymienionych w Załączniku II 

Dyrektywy Siedliskowej: 

− minóg rzeczny (Lampetra fluviatilis),  

− boleń (Aspius aspius), 

− róŜanka (Rhodeus sericeus amarus),  

− piskorz (Misgurnus fossilis),  

− koza (Cobitis taenia),  

− głowacz białopłetwy (Cottus gobio),  

− ciosa (Pelecus cultratus).  

− łosoś atlantycki (Salmo salar),  

− jesiotr ostronosy (Acipenser oxyrhynchus)  
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W przedstawionym Raporcie OOS zaproponowano szereg działań zmierzających do 

ograniczenia negatywnego wpływu elektrowni na środowisko wodne i ichtiofaunę. Obejmują 

one rozwiązania technologiczne zmierzające w głównej mierze do : 

− ograniczenia wpływu ścieków na termikę wód Wisły; 

− odpowiednią organizację i zabezpieczenie kolektorów pobierających wodę i 

wprowadzających ścieki.  

Przedstawiona w Raporcie OOS wstępna analiza wykazała, Ŝe przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zapobiegawczych wskazanych w raporcie OOS planowana 

elektrownia nie powinna spowodować negatywnego oddziaływania na ichtiofaunę 

ekosystemu Wisły.  

Aktualnie rozpatrywane są warianty techniczne obniŜające do minimum moŜliwość 

ingerencji w ekosystem rzeki Wisły - kluczowy dla egzystencji ichtiofauny, w tym cennych 

gatunków z Zał. II Dyrektywy Siedliskowej.  

Rozpatrywany jest między innymi wariant polegający na ozonowaniu wód chłodniczych  i 

niemal całkowitym wyeliminowaniu uŜycia środków chemicznych (por. rozdz. 6.4).  

Przy takim załoŜeniu stęŜenia substancji chemicznych na wylocie ścieków do Wisły byłyby 

od ponad sto do ponad tysiąca razy mniejsze od stęŜeń, w których pojawiają się efekty 

działania tych substancji. Ponadto – jak wynika z informacji przekazanej przez producenta 

tych środków – podlegają one w wodzie stosunkowo szybko procesom hydrolizy, fotolizy, a 

nawet biodegradacji, w związku z czym ich oddziaływanie jest sprowadzone do minimum.  

Zgodnie z powyŜszym opisem - wskazuje się na preferowane rozwiązanie z zastosowaniem 

ozonowania w obiegu chłodniczym elektrowni - jako na rozwiązanie optymalne z punktu 

widzenia środowiska przyrodniczego.  

Analizowane do tej pory warianty technologiczne pozwalają na wstępne ustalenie, Ŝe 

przedmiotowa inwestycja nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko wodne 

Wisły, a tym samym nie spowoduje negatywnego wpływu na ekosystem rzeki - w tym 

ichtiofaunę. .   

Ostateczna ocena rozwiązań technicznych i weryfikacja tej oceny zostanie 

przedstawiona w raporcie OOS na etapie uzyskania pozwolenia na budowę.   

 

Infrastruktura techniczna - linie energetyczne, magistrala wodno-ściekowa 

Spośród przewidzianej w projekcie planu do realizacji infrastruktury technicznej na 

awifaunę oddziaływać mogą napowietrzne linie energetyczne WN 110 kV i NN 400kV.  

W ramach badań przedrealizacyjnych na potrzeby planowanej inwestycji prowadzony 

jest monitoring awifauny, wzdłuŜ planowanych linii energetycznych wyprowadzenia mocy z 

elektrowni. W badaniach tych stwierdzono, Ŝe (por. rozdz. 2.9): 

− Dolina jaką tworzy rzeka Wierzyca jest atrakcyjna dla wielu gatunków ptaków z 

wymienionych rzędów. Na omawianym obszarze znajduje się gniazdo bociana białego 

oraz Ŝurawia (gatunki z Zał. I Dyrektywy Ptasiej). 

− W okresie migracji najliczniej obserwowanymi gatunkami były szpak, czajka oraz 

grzywacz. W trakcie jesiennej migracji nie obserwowano duŜych koncentracji ptaków 

Ŝerujących na polach uprawnych czy w dolinie Wierzycy. Wykorzystanie przestrzeni 
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powietrznej przez ptaki w okresie migracji jesiennej nie było na tyle duŜe, by moŜna 

uznać ten obszar za waŜny korytarz migracyjny.  

Na podstawie dotychczas zebranych informacji moŜna stwierdzić, iŜ planowana 

inwestycja na tym etapie prac nie wydaje się stanowić powaŜnego zagroŜenia dla 

lokalnej i migrującej awifauny. stwierdzić moŜna następujące przewidywane 

oddziaływania związane z planowanym przebiegiem linii energetycznych: 

− prawdopodobna utrata stanowiska lęgowego Ŝurawia Grus grus (Dyrektywa 

Ptasia) w obrębie terenu 9.R2 - zachodnia część obszaru opracowania;  

− utrudnienie migracji i przelotów lokalnych ptaków oraz zwiększona kolizyjność w 

zachodniej części obszaru (por. zał. 1 - tereny  leśne przy dol. Wierzycy i polanie 

Korytyba).  

W związku z tym w prognozie wskazuje się następujące działania minimalizujące i 

kompensujące oddziaływania linii energetycznych na ptactwo: 

− zakaz prowadzenia prac budowlanych związanych z liniami NN i WN na terenie 

9.R2 w promieniu 300 m od stanowiska lęgowego Ŝurawia (por. zał. 1) w terminie 

luty - sierpień; 

− kompensację przyrodniczą spodziewanej utraty stanowiska lęgowego poprzez 

utworzenie stanowisk lęgowych ptaków w dolinie Wierzycy (szczegółowe wytyczne 

na podstawie dokładnych analiz zostaną sprecyzowane w Raporcie OOS na etapie 

uzyskania pozwolenia na budowę planowanej Elektrowni Północ); 

− oznakowanie linii zapobiegające kolizjom ptaków z przewodami na odcinku w 

pobliŜu doliny Wierzycy i w rejonie polany Korytyba (por. zał. 1).  

Nie przewiduje się wystąpienia istotniejszych oddziaływań na faunę w wyniku realizacji 

(budowy) magistrali wodno-ściekowej na terenie planu. Prowadzenie prac budowlanych we 

wschodniej części korytarza (teren 40.R3) moŜe stwarzać umiarkowane zagroŜenie dla 

płazów, których siedliska zlokalizowane są w pobliŜu wschodniego krańca granicy 

opracowania (por. zał. 1).  

6.13. Oddziaływanie na krajobraz 

Planowana elektrownia konwencjonalna i tereny przemysłowe oraz usługowe 

Szczegółowa analiza oddziaływania na krajobraz planowanej elektrowni została 

zawarta w przedłoŜonym raporcie OOS dla przedmiotowej inwestycji.  

Zaprezentowana ocena oddziaływania na krajobraz (Raport OOS, 2010) wykazała, Ŝe 

oceniana elektrownia spowoduje powaŜne negatywne skutki w krajobrazie analizowanego 

obszaru. Narusza cechy krajobrazu, budujące jego toŜsamość. Zmiany w krajobrazie 

wywołane realizacją i funkcjonowaniem elektrowni węglowej będą miały charakter trwały i 

nieodwracalny, powodując bardzo duŜe przekształcenia krajobrazu. 

Jak wynika jednak z przeprowadzonej analizy, biorąc pod uwagę wyłącznie kryterium 

konieczności ochrony krajobrazu, Ŝadna z lokalizacji zidentyfikowanych w tym opracowaniu 

na obszarze wskazywanym do analizy w ustaleniach planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa pomorskiego, za wyjątkiem wariantu śarnowiec-Kartoszyno, 

nie zasługuje na pozytywną rekomendację pod kątem lokalizacji elektrowni.  
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Nowe zagospodarowanie, zwłaszcza to wielkoskalarne, widoczne z daleka, trwałe, 

powinno być lokowane na terenach juŜ przekształconych działalnością człowieka, o 

charakterze technicznym, a nawet na terenach zdegradowanych.  

Niniejszy dokument lokalizuje zarówno elektrownię jak i tereny potencjalnego rozwoju 

przemysłu i usług na obszarze o harmonijnym krajobrazie rolniczym, dla którego 

wprowadzone w planie obiekty będą elementami całkowicie obcymi i silnie wyodrębniającymi 

się z otoczenia. Dodatkowo efekt silnego negatywnego wpływu planowanej elektrowni na 

krajobraz pogłębiony zostanie w wyniku rozbudowy terenów przemysłowych w sąsiedztwie 

obiektu (tereny P2, U). Pełna realizacja ustaleń Planu w przewidzianym zakresie spowoduje : 

− radykalną zmianę fizjonomii krajobrazu na bardzo duŜej przestrzeni, w bliskim 

sąsiedztwie miejscowości Rajkowy - powstanie wielkopowierzchniowych i 

wielkogabarytowych obiektów - całkowicie obcych dla otwartego krajobrazu 

rolniczego. 

Pewnym wyznacznikiem przyszłych przemian krajobrazu Ziemi Pelplińskiej są juŜ 

jednak zaawansowane prace (na etapie uchwalenia planów miejscowych 

zagospodarowania) dla lokalizacji duŜych farm wiatrowych („Pelplin II” i „Pelplin I”).  

Wykonana ocena oddziaływania na krajobraz oraz płynące z niej wnioski i wytyczne powinny 

zostać skorygowane na następnym etapie studiów, kiedy będą znane ostateczne parametry 

obiektów oraz rozplanowanie wszystkich urządzeń bezpośrednio i pośrednio powiązanych z 

planowana elektrownią. 

W Planie dopuszczono lokalizację terenów o funkcjach przemysłowych i usługowych w 

strefach ochrony ekspozycji krajobrazowej zabudowy wsi Rajkowy (27-28.U/P2, 30.U/P2, 

31.P2/E2, 32.P2, 33.P2).   Przewiduje się negatywny wpływ w/w form zainwestowania terenu 

na walory krajobrazowe. Zapisy Planu zawierają jednocześnie zapisy dotyczące 

minimalizacji oddziaływań na te walory (§6 ust.1): 

− dla zabudowy usługowo-produkcyjnej (U/P2), zabudowy produkcyjnej, magazynów i 

składów (P2), zabudowy związanej z lokalizacją źródeł wytwórczych energii lub 

zabudowy produkcyjnej, magazynów i składów (P1/P2) oraz zabudowy produkcyjnej, 

magazynów i składów lub lokalizacji stacji elektroenergetycznej 400/110 (P2/E2) 

obowiązuje wymóg sporządzania studium krajobrazowego wraz z analizą ekspozycji 

na zespół o wartościach historyczno-kulturowych (układ ruralistyczny wsi Rajkowy); 

wykonane opracowanie wymaga pozytywnego zaopiniowania z Pomorskim 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,  

− formę i przebieg naziemnych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej w terenach: 

U/P2, P2,  P1/P2, P2/E2, R2 w obrębie strefy ochrony ekspozycji układu 

ruralistycznego wsi Rajkowy zaopiniować pozytywnie z Pomorskim Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków; 

Dodatkowo plan przewiduje lokalizację: 

� punktu widokowego na obiekty Elektrowni Północ na terenie 29.ZP; 

� punktu widokowego - na wiadukcie kolejowym - teren 012.KDZ. 

Obiekty te przyczynią się z jednej strony do zaprezentowania nowego, technicznego 

krajobrazu obszaru elektrowni, z drugiej umoŜliwią wyeksponowanie walorów 

krajobrazowych zabudowy wsi Rajkowy.    
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Z uwagi na bliskość zabudowy wsi Rajkowy i obecność strefy ochrony ekspozycji zaleca się 

minimalizację obszarów przeznaczonych pod zainwestowanie w granicach terenów P1/P2, 

P2, U/P2, lub rezygnację z lokalizacji zainwestowania.  

  

 

Infrastruktura techniczna 

Spośród przewidzianej w Planie do realizacji infrastruktury technicznej znacząco 

negatywnie oddziaływać na krajobraz będą napowietrzne linie energetyczne WN 110 kV i NN 

400kV. Ich negatywne oddziaływanie na walory krajobrazowe będzie najistotniejsze w 

zachodniej części obszaru opracowania  z uwagi na : 

− przecięcie doliny Wierzycy i atrakcyjnych krajobrazowo terenów leśnych i otwartych w 

rejonie polany Korytyba (tereny nr 1-17 - por. zał. 1); 

− przecięcie planowanego Kociewskiego OChK na dlugości ok. 1,3 km w zachodniej 

części planu. 

W związku z tym naleŜy stwierdzić, Ŝe planowany przebieg napowietrznych linii 

energetycznych będzie trwale negatywnie oddziaływać na walory krajobrazowe 

planowanego OChK.  

 

Pozostałe elementy infrastruktury przewidziane w dokumencie (magistrala wodno-

ściekowa) nie będą oddziaływały na walory krajobrazu. Niewielkie, czasowe i przemijające 

przekształcenia krajobrazu nastąpią jedynie na etapie prac budowlanych.  

6.14. Oddziaływania skumulowane i transgraniczne 

Na terenach podlegających bezpośrednim zmianom struktury funkcjonalno – 

przestrzennej - związanymi z lokalizacją elektrowni konwencjonalnej i terenami 

przemysłowymi oraz usługowymi w otoczeniu mogą wystąpić efekty oddziaływania 

synergicznego i skumulowanego w stosunku do większości  przewidywanych oddziaływań.  

Oddziaływania skumulowane mogą w wystąpić zakresie: 

− wzrostu emisji i imisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu ze źródeł przemysłowych..  

− wzrostu emisji i imisji zanieczyszczeń komunikacyjnych – spowodowanych większą 

ilością mieszkańców i pojazdów (rozwój przestrzenny); 

− obniŜenia zwierciadła wód podziemnych w wyniku zwiększonej eksploatacji poziomów 

wodonośnych oraz obniŜenia infiltracji wód opadowych do gruntu na duŜych 

powierzchniach (ponad 196 ha); 

− skumulowane oddziaływanie na stan czystości wód Wisły i Dryboku – spowodowane 

zwiększonym spływem zanieczyszczonych wód opadowych z terenów podlegających 

zabudowie oraz z powierzchni terenów komunikacyjnych.  

MoŜliwość wystąpienia wpływu skumulowanego jest uzaleŜniona od rodzaju obiektów 

(przemysłowych i usługowych), które mogą zostać zlokalizowane w sąsiedztwie planowanej 

elektrowni. W chwili obecnej nie jest moŜliwe przewidzenie charakteru tych obiektów i ich 

uciąŜliwości dla środowiska.  

W przypadku realizacji w granicach planu inwestycji mogących zawsze lub potencjalnie  

znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. (Dz. 
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U. 2008. Nr 199, poz. 1227) zaleca się wymaganie w procedurze oceny oddziaływania na 

środowisko szczegółową analizę wpływu skumulowanego, w powiązaniu z obiektem 

elektrowni lub innymi uciąŜliwymi dla środowiska obiektami w jej rejonie. Przypadki takie 

powinny zostać szczególnie i wnikliwie potraktowane w procedurach ocen oddziaływania na 

środowisko.  

W aspekcie znaczącego oddziaływania skumulowanego naleŜy ocenić łączny wpływ na 

krajobraz obiektów technicznych o duŜej skali: 

− wielkogabarytowych obiektów elektrowni konwencjonalnej w m. Rajkowy; 

− planowanych linii energetycznych 400 i 110kV; 

− a takŜe, ustalonych odrębnym planem miejscowym - planowanych farm wiatrowych - 

lokalizowanych na duŜej powierzchni w niedalekim sąsiedztwie elektrowni. 

Łączne oddziaływanie na krajobraz przewidzianych w Planie lokalizacji ponadlokalnych 

urządzeń elektroenergetyki, dotyczących: obiektu planowanej elektrowni konwencjonalnej, 

potencjalnej stacji elektroenergetycznej 400/110kV i napowietrznych linii 

elektroenergetycznych WN i NN, spowoduje daleko idące przekształcenie obecnej fizjonomii 

krajobrazu.  

Harmonijny dotychczas krajobraz rolniczy terenów otwartych, w wielkiej obszarowo 

strefie oddziaływania wizualnego, stanie się krajobrazem technicznym, całkowicie obcym w 

tym miejscu pod względem formy i treści. Planowane inwestycje spowodują zmiany w 

krajobrazie trwałe i nieodwracalne. 

 

Jako potencjalne źródło oddziaływań transgranicznych rozpatrywać moŜna tylko i 

wyłącznie planowaną elektrownię systemową. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

moŜna by wstępnie przewidywać przede wszystkim w związku z wprowadzaniem pyłów i 

gazów do powietrza oraz w związku z wprowadzaniem zanieczyszczeń do rzeki Wisły. W 

Raporcie OOS dla tego przedsięwzięcia  wykazano, Ŝe stęŜenia zanieczyszczeń w powietrzu 

prognozowane na granicy wszystkich sąsiadujących państw będą wielokrotnie niŜsze od 

dopuszczalnych wartości odniesienia, a zanieczyszczenia odprowadzane do Wisły nie 

powinny powodować znaczącego oddziaływania na środowisko juŜ na terenie Polski. W 

związku z tym stwierdzono, Ŝe oddziaływanie transgraniczne nie ma cech oddziaływania 

znaczącego i w związku z tym nie znajdują zastosowania procedury oceny oddziaływania na 

środowisko w kontekście transgranicznym (Konwencja o ocenach oddziaływania na 

środowisko w kontekście transgranicznym z dnia 25 lutego 1991 r. (Konwencja z Espoo).  

Realizacja zapisów projektu Planu nie spowoduje wystąpienia jakichkolwiek 

transgranicznych oddziaływań na środowisko.  

 

6.15. Uwarunkowania ochrony środowiska kulturowego 

Zmiany przestrzenne wprowadzone w projekcie Planu dotyczą przede wszystkim terenów 

dotąd niezainwestowanych, znajdujących w uŜytkowaniu rolnym.  

Na terenie objętym planem znajdują się strefy ochrony ekspozycji zespołów zabudowy o 

wartościach historyczno - kulturowych wsi Rajkowy i Gręblin.  
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Projekt Planu wprowadza odpowiednie zapisy dotyczące ich ochrony ( §6 - Zasady ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - pkt 1) - w obrębie stref 

obowiązują: 

1) przedmiotem ochrony jest otoczenie zabytkowych zespołów zabudowy; 

2) lokalizację i formę budynków poprzedzić sporządzaniem studium krajobrazowego 

wraz z analizą ekspozycji; wykonane opracowanie wymaga uzgodnienia z 

Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,  

3) formę i przebieg naziemnych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz wszelkie 

zmiany zagospodarowania terenu w obrębie strefy uzgadniać z Pomorskim 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków; 

Ocenia się, Ŝe realizacja ustaleń Planu w pełnym zakresie moŜliwości wykorzystania terenów 

inwestycyjnych (tereny P2, U) spowoduje bardzo silne przekształcenie walorów środowiska 

kulturowego (ochrony ekspozycji). Zaleca się w związku z tym minimalizację obszarów 

przeznaczonych pod zainwestowanie w granicach terenów P1/P2, P2, U/P2, lub rezygnację 

z lokalizacji zainwestowania. 

Realnym zagroŜeniem dla stanowisk archeologicznych objętych w planie strefami ochrony 

archeologicznej jest objęcie procesem inwestycyjnym terenów elektrowni i infrastruktury 

towarzyszącej. W związku z tym w rozpatrywanym projekcie przewidziano odpowiednie 

środki zaradcze minimalizujące negatywne oddziaływanie na dobra kulturowe: 

W obrębie stref ochrony archeologicznej ustalono: 

3) przed rozpoczęciem prac budowlanych obowiązuje nakaz przeprowadzenie 

terenowej weryfikacji zlokalizowanych stanowisk oraz wykonanie badania 

archeologicznego na poziomie odpowiednim dla rezultatów przeprowadzonego 

rozpoznania; 

4) wymóg zapewnienia nadzoru archeologicznego w trakcie odhumusowania terenu,  

5) konieczność nadzoru archeologicznego w przypadku zmiany dotychczasowego 

sposobu uŜytkowania terenu; 

6) zmiany sposobu uŜytkowania i nowe zagospodarowanie terenu lub zabudowa 

muszą być uzgadniane z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w 

Gdańsku i opiniowane przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. 

 

Zapisy te zapewniają naleŜytą minimalizację oddziaływania na obiekty archeologiczne.  

 

6.16. Analiza i ocena stanu środowiska w przypadku braku realizacji ustale ń Planu 

Na obszarze objętym opracowaniem nie występują w chwili obecnej istotne tendencje 

rozwojowe, prowadzące do zasadniczych zmian struktury środowiska. Występujące tu tereny 

rolnicze utrzymywane są w stanie względnej równowagi, przy udziale stałej ingerencji 

człowieka  poprzez zabiegi towarzyszące gospodarce rolniczej. Z uwagi na wysoką jakość 

gleb grunty te są intensywnie kultywowane we wschodniej części obszaru. W cześci 

zachodniej, słabsze powierzchnie gleb są teŜ z wolna porzucane i przekształcają się w 

zarastające ugory i nieuŜytki. Aktualnie brak jest tu istotniejszych źródeł zagroŜeń dla stanu 

środowiska. Analizowany obszar w przypadku braku realizacji ustaleń Planu pozostałby 
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nadal harmonijnym krajobrazem rolniczym, urozmaiconym terenami leśnymi w zachodniej 

części obszaru opracowania.  

 

7.  Problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia projektowanego 
dokumentu 

7.1. Wpływ na formy ochrony przyrody w tym obszary Natura 2000  

Na rozpatrywanym obszarze nie występują formy ochrony przyrody (por rozdz. 3.1).  

Z uwagi na charakter obiektu lokalizowanego na obszarze planu (elektrownia 

konwencjonalna duŜej mocy) i moŜliwość odległego oddziaływania naleŜy rozpatrzyć jej 

moŜliwe oddziaływanie na : 

• Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnej Wisły”,  

PLB 040003; 

• Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Dolna Wisła”, PLH 220033; 

 

Planowana elektrownia konwencjonalna 

Potencjalny wpływ planowanej elektrowni na formy ochrony przyrody - zwłaszcza 

obszary Natura 2000 „Dolna Wisła” i „Dolina Dolnej Wisły”, był szczegółowo analizowany w 

wykonanym Raporcie OOS. Zgodnie z ustawą  o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 (Dz. 

U. 2004, Nr 92, poz. 882) – „zabrania się podejmowania działań mogących w istotny sposób 

pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a takŜe w 

istotny sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony 

obszar Natura 2000” (art. 33. pkt 1 ustawy).   

Planowana elektrownia i jej powiązane obiekty infrastrukturalne nie wpłyną 

bezpośrednio negatywnie na obszary podlegające ochronie, w tym zwłaszcza obszary 

Natura 2000.  

Występuje natomiast potencjalna moŜliwość negatywnego wpływu inwestycji 

wynikającego z oddziaływania na środowisko wodne ekosystemu Wisły za pośrednictwem 

poboru wód i zrzutu ścieków z planowanej elektrowni. Oddziaływanie to moŜe obejmie zatem 

obszar waŜny dla Wspólnoty PLH 220033 „Dolna Wisła” (poza granicami gminy Pelplin - 

rejon kolektora - Śluza Miedzyłęska - gm. Subkowy i bieg Wisły poniŜej tej lokalizacji). W 

przedstawionej ocenie stwierdzono, Ŝe konieczne będzie zastosowanie odpowiednich 

rozwiązań technologicznych minimalizujących oddziaływanie na środowisko wodne i 

ichtiofaunę, w tym gatunki będące przedmiotem ochrony na obszarze Natura 2000 „Dolna 

Wisła”. Środki zapobiegawcze obejmują zastosowanie rozwiązań technologicznych 

pozwalających na : 

− ograniczenie zakresu dopuszczalnego podniesienia temperatury wykorzystywanej 

(zrzucanej) wody i niedopuszczanie do przekraczania temperatur zbyt wysokich, 

zagraŜających normalnemu funkcjonowaniu środowiskach odbiornika - dopuszczalny 

wzrost temperatury ∆T ≤  2°C, przy optymalnym zało Ŝeniu wzrostu temperatury 

optymalną z punktu widzenia minimalizacji oddziaływania przedsięwzięcia, naleŜy 

uznać róŜnicę temperatur ∆T = 1°C;  
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− ograniczenie szerokości strefy mieszania zrzutu wód podgrzanych do maksimum 25% 

szerokości przekroju rzeki. 

 

Zalecono takŜe aby: 
− prędkość zasysanej wody w rejonie poboru nie przekraczała 0,3 m s-1  

− przeanalizować moŜliwość poboru wody przy uŜyciu technologii „Cylindrical wedge 

wire screen”. W innym przypadku naleŜy zaprojektować złoŜony system 

zabezpieczający pobór wody przed przedostaniem się do niego ryb (kraty urządzenia 

odprowadzające, urządzenia odstraszające).  

− w miarę moŜliwości zastosować elementy infrastruktury poboru wody wykonane przy 

uŜyciu biotechniki a nowe obiekty naleŜy maksymalnie wkomponować w naturalną 

strukturę koryta rzeki. 

 

Wstępne ustalenia odnośnie wpływu planowanej inwestycji na chronione gatunki ryb, 

wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG, zawarte w Raporcie OOS 

są następujące: 

1. Analizowany odcinek Wisły ma duŜe znaczenie jako fragment szlaku migracyjnego dla 

minoga rzecznego , jesiotra ostronosego i łososia,  jednak przy zastosowaniu się do 

zaleceń sformułowanych w niniejszym opracowaniu, nie przewiduje się znaczącego, 

negatywnego wpływu realizacji przedsięwzięcia na populacje tych gatunków. 

2. Analizowany odcinek Wisły stanowi najprawdopodobniej obszar występowania 

rozpowszechnionych w dolnej Wiśle: bolenia, kozy i ró Ŝanki . Obszar potencjalnego 

wpływu na środowisko obejmuje prawdopodobnie, zarówno miejsca rozrodu, jak i 

Ŝerowiska tych gatunków. Przy zastosowaniu się do zaleceń sformułowanych w 

niniejszym opracowaniu, zagroŜenie dla ich populacji zostanie ograniczone do miejsc 

najintensywniejszych prac hydrobudowy oraz instalacji obiektów przedsięwzięcia. Nie 

przewiduje się znaczącego, negatywnego wpływu realizacji przedsięwzięcia na lokalne 

i regionalne populacje omawianych gatunków. 

3. Przedmiotowy odcinek Wisły nie ma duŜego znaczenia dla piskorza, głowacza  

białopłetwego  oraz ciosy . Gatunki te związane są ze środowiskami rzecznymi 

odmiennymi od tych, które występują w rejonie potencjalnego oddziaływania 

inwestycji. Znaczenie dolnej Wisły dla piskorza i głowacza białopłetwego polega na 

pełnieniu funkcji łącznika ekologicznego pomiędzy populacjami tych gatunków 

występującymi w dopływach Wisły. Nie zidentyfikowano potencjalnych zagroŜeń dla 

omawianych gatunków, wynikających z realizacji planowanego przedsięwzięcia. Nie 

przewiduje się znaczącego, negatywnego wpływu realizacji przedsięwzięcia 

na populacje tych gatunków.  

 

Przedstawiona w Raporcie OOS wstępna analiza wykazała, Ŝe przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zapobiegawczych wskazanych w raporcie OOS moŜliwe jest 

uniknięcie negatywnego oddziaływania planowanej Elektrowni Północ na ekosystem Wisły i 

przedmioty ochrony obszarów Natura 2000, znajdujących się w sąsiedztwie rozpatrywanego 
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terenu (PLH 220033 „Dolna Wisła”  i  PLB 040003 „Dolina Dolnej Wisły”), a  w konsekwencji 

wpłynąć na walory przyrodnicze tych ostoi.   

Analizowane do tej pory warianty technologiczne pozwalają na wstępne ustalenie, Ŝe 

przedmiotowa inwestycja nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko wodne 

Wisły, a tym samym nie spowoduje negatywnego wpływu na ekosystem rzeki - w tym 

ichtiofaunę (por. rozdz. 6.4 i 6.12). Planowane do wdroŜenia w tym obiekcie rozwiązania 

techniczne zmierzają do niemal całkowitego wyeliminowania środków chemicznych 

zrzucanych do Wisły i bardzo wydajnego ograniczenia wpływu na termikę rzeki.  

Przy przyjęciu tych załoŜeń planowana elektrowni nie spowoduje istotnego 

negatywnego oddziaływania na istniejące formy ochrony przyrody, w tym przede wszystkim 

na  przedmioty ochrony obszarów Natura 2000, znajdujących się w sąsiedztwie 

rozpatrywanego terenu (PLH 220033 „Dolna Wisła”  i  PLB 040003 „Dolina Dolnej Wisły”)   

Ostateczna ocena rozwiązań technicznych i weryfikacja tej oceny zostanie 

przedstawiona w raporcie OOS na etapie uzyskania pozwolenia na budowę.   

 

Zgodnie z wymogami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

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

naleŜy teŜ stwierdzić, Ŝe pod w/w warunkiem nie powinny wystąpić znaczące negatywne 

oddziaływania na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność i 

spójność tych obszarów.  

  

MoŜliwe jest jednak wystąpienie potencjalnych oddziaływań pośrednich wynikających z 

potencjalnej moŜliwości oddziaływania zanieczyszczeń (wody opadowe, ścieki produkcyjne, 

lub z zakładów usługowych) z terenów produkcyjnych i usługowych zlokalizowanych w 

sąsiedztwie elektrowni na terenie Planu na środowisko wodne Dryboku.  

Wskazane jest wyeliminowanie tych zagroŜeń poprzez odpowiednie działania 

zapobiegawcze (separatory na wylotach wód opadowych) i odpowiednio zorganizowaną 

gospodarkę wodno - ściekową. Odpowiednia minimalizacja tych potencjalnych oddziaływań 

wprowadzona została w projekcie planu (§9 - Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej - pkt 2 i 3).      

 

 

7.2. Wpływ na planowane formy ochrony przyrody  

Zapisy projektu Planu nie powinny spowodować oddziaływania na planowane formy ochrony 

przyrody w granicach gminy Pelplin i w jej otoczeniu.   

Na skutek realizacji ustaleń Planu wystąpi oddziaływanie napowietrznej linii 

elektroenergetycznej NN 400kV i WN 110kV na krajobraz i walory przyrodnicze obszaru 

planowanego do objęcia ochroną:   

− Kociewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Linie energetyczne w planowanym przebiegu przetną ten obszar na odcinku ok. 1,3 km, 

pasem o szerokości 150 m. Na terenie planowanej formy ochrony przyrody wyłączeniu z 

produkcji leśnej ulegną lasy o łącznej powierzchni ok. 9,2 ha.  
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Jednocześnie prawdopodobna jest eliminacja stanowiska lęgowego Ŝurawia na terenie 

elementarnym 9.R2 (zał. 1), w granicach planowanej formy ochrony przyrody, mogą teŜ 

nieznacznie wpłynąć na ograniczenie migracji ptaków i spowodować ryzyko kolizji z 

przewodami. W stosunku do tych oddziaływań sformułowano stosowne środki 

zapobiegawcze, a takŜe kompensacyjne.  

Nie ma moŜliwości minimalizacji wpływu napowietrznej linii energetycznej na krajobraz 

planowanego obszaru chronionego krajobrazu.  

 

7.3. Wpływ na powi ązania przyrodnicze - korytarze ekologiczne  

Realizacja ustaleń projektu Planu spowoduje naruszenie korytarzy ekologicznych 

występujących na rozpatrywanym terenie (por. rozdz. 2.10).  Za naruszenie takie moŜna 

uznać przecięcie doliny Wierzycy (regionalny korytarz ekologiczny) przez linie NN i WN 

wyprowadzające napięcie z planowanej elektrowni. Wierzyca jest waŜnym korytarzem 

migracji ichtiofauny (ryb). Nie stwierdzono natomiast istotnej migracji ptactwa wzdłuŜ jej 

przebiegu. Nie są znane i opisywane przypadki negatywnego wpływu promieniowania 

elektromagnetycznego na zwierzęta. Przecięcie tego korytarza linią energetyczną moŜe być 

jednak zagroŜeniem dla ptactwa.  Wskazane jest zatem zastosowanie odpowiednich 

środków minimalizujących zagroŜenie w postaci oznakowania napowietrznych linii 

energetycznych za pomocą kolorowych znaków lub sylwetek ptaków drapieŜnych (por. zał. 

1).    

W odniesieniu do potencjalnych korytarzy migracji ptaków, naleŜy stwierdzić, Ŝe 

dotychczasowe badania ornitologiczne przeprowadzane dla potrzeb planowanej elektrowni 

systemowej i planowanych farm wiatrowych16 nie wykazały aby na obszarze gminy 

występował waŜny korytarz migracji ptactwa. Obserwacje wykonywane w okresie wędrówek 

wykazywały niskie liczebności ptaków, wśród których dominantami były na ogół pospolite, 

niewielkie ptaki wróblowe.  Nie wyklucza to jednak moŜliwości oddziaływania na migrację 

awifauny.  

NaleŜy nadmienić, Ŝe w istniejących, opublikowanych wynikach badań  oddziaływania 

pól elektromagnetycznych brak jest danych wskazujących na zauwaŜalny wpływ linii 

elektroenergetycznych na florę i faunę. 

Bardzo istotnym korytarzem migracji ichtiofauny (ryb), o kluczowym znaczeniu dla tej 

grupy organizmów, jest rzeka Wisła. Na migrację ryb w jej ekosystemie moŜe potencjalnie 

wpłynąć zrzut ścieków z planowanej elektrowni. W przedstawionym Raporcie OOS 

zaproponowano szereg działań zmierzających do ograniczenia negatywnego wpływu 

elektrowni na środowisko wodne i ichtiofaunę (por. rozdz. 6.12).  

W niniejszej prognozie na podstawie posiadanych danych dotyczących planowanych 

rozwiązań technicznych przyjmuje się, ze ich wprowadzenie powinno wyeliminować ryzyko 

stworzenia bariery migracyjnej dla ryb. Ostateczna ocena rozwiązań technicznych i 

                                                 
16 Prognoza oddziaływania na środowisko „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
obejmującego fragment gminy Pelplin w rejonie miejscowości: Rajkowy, Ropuchy, RoŜental I Nowy Dwór 
Pelpliński” - oprac. PROEKO, 2010.  
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weryfikacja tej oceny zostanie przedstawiona w raporcie OOS na etapie uzyskania 

pozwolenia na budowę.   

 

7.4. Ochrona zasobów u Ŝytkowych  

Na obszarze objętym planem występują grunty rolne dobrych i średnich klas - zaliczane 

głównie do II-III i IV klasy bonitacyjnej, chronione na podstawie zapisów ustawy o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych z 3 lutego 1995 (Dz. U. 1995, Nr 16, poz. 78 z późn. zmianami). 

Przeznaczenie w ocenianym dokumencie znaczących powierzchni pod lokalizację nowych 

funkcji wiązać się będzie z bezpowrotną utratą zasobów glebowych. Zgodnie z w/w ustawą o 

ochronie gruntów rolnych i leśnych przeznaczenie gruntów klas I-III na cele niezwiązane z 

rolnictwem będzie wymagało uzyskania odpowiedniej zgody właściwego Ministra.  

Łącznie na cele nierolnicze przeznacza się grunty o powierzchni 227,03 ha, w 

większości gleb III klasy bonitacyjnej. Dokładny bilans gruntów rolnych przeznaczonych w 

projekcie dokumentu na cele nierolnicze przedstawia tabela 9, rozdz. 6.3. (str. 72). 

Realizacja ustaleń analizowanego projektu Planu nie będzie  

negatywnie oddziaływać na wody podziemne uŜytkowych poziomów wodonośnych, nie 

wpłynie takŜe istotnie na ilość i dostępność wód powierzchniowych. Nie spowoduje zatem 

negatywnego oddziaływania na ich zasoby uŜytkowe.  

 

7.5. Zmiany przeznaczenia gruntów le śnych na inne cele  

Ustalenia projektu Planu powodują konieczność wyłączenie gruntów leśnych i przeznaczenia 

ich na cele nieleśne.  

1) Pod planowaną elektrownię konwencjonalną (teren 25.P1) wraz z drogą dojazdową 

(0.7.KDW) terenem zieleni parkowej (54.ZP) i terenem przemysłowym - 

potencjalnego rozwoju funkcji energetycznych (26.P1/P2) plan przeznacza tereny 

leśne (lasy prywatne) o łącznej powierzchni ok. 5,35 ha. Są to silnie zniekształcone 

zbiorowiska leśne (plantacja topoli oraz silnie przesuszony, zdegradowany ols). Nie 

przedstawiają one większych walorów przyrodniczych.  

2) Pod planowany korytarz przebiegu linii energetycznych NN i WN (tereny 4.E1/ZZ, 

6.E1, 11.E1, 17.E1), projektowany dokument przeznacza tereny leśne (w większości 

lasy państwowe) o łącznej powierzchni ok. 9,2 ha. Są to silnie zniekształcone 

zbiorowiska leśne, w większości porolne, na siedliskach lasu mieszanego świeŜego, 

lasu świeŜego, boru mieszanego świeŜego i fragmentarycznie lasu łęgowego. Lasy te 

są uznane za lasy ochronne - występujące w promieniu 10 km od miasta pow. 50 tys. 

mieszkańców (Starogard Gdański). W przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej 

tego terenu nie stwierdzono istotnych walorów przyrodniczych poza występowaniem 

2 stanowisk paprotki zwyczajnej Polypodium vulgare i kilku stanowisk pospolitych 

gatunków objętych ochroną częściową. Z punktu widzenia przyrodniczego lasy te nie 

przedstawiają istotnych walorów - pochodzą głównie ze sztucznych nasadzeń na 

gruntach porolnych. 
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Łączna powierzchnia gruntów leśnych przeznaczanych w planie na cele nieleśne wynosi 
ok.14,55 ha.  
 

7.5. Cele ochrony środowiska na szczeblu wspólnotowym i krajowym istot ne z punktu 
widzenia analizowanego dokumentu   

Zapisy projektu planu wprowadzają istotne zmiany dotyczące moŜliwości wykorzystania 

terenów na potrzeby energetyki konwencjonalnej (lokalizacja konwencjonalnej elektrowni 

systemowej). Zapisy te realizują następujące cele polityki ogólnoeuropejskiej (wspólnotowej): 

• Przyjętego w grudniu 2008 r. Pakietu Klimatyczno - Energetycznego UE (zmniejszenie 

emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20 % w stosunku do poziomu z roku 1990, 

zwiększenie udziału energii odnawialnej o 20% w całkowitej produkcji energii); 

• Protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 

klimatu (11 grudzień 1997) - określającego dla państw UE-15 docelową redukcję 

średnich emisji gazów cieplarnianych w latach 2008–2012 o 8 % poniŜej poziomów z 

1990 r. (dla RP 6% w roku 2012 w stosunku do 1988 r.). 

• II Polityce ekologicznej państwa (dokument z perspektywą do 2025 r.) - w zakresie 

racjonalnego uŜytkowania zasobów naturalnych - poprzez wzrost wykorzystania 

energii ze źródeł odnawialnych oraz polityki ekologicznej w zakresie jakości 

środowiska - w sferze jakości powietrza i zmian klimatu. 

W podanych wyŜej zakresach plan naleŜy uznać za element realizacji  Polityki energetycznej 

Polski do 2030 r. (Ministerstwo Gospodarki 2008). Zakłada ona ograniczenie emisji gazów 

(CO2, SO2 i NOx) pochodzenia energetycznego (zobowiązania akcesyjne wobec UE).  

W związku z tym naleŜy stwierdzić, Ŝe projektowany dokument w sposób naleŜyty 

uwzględnia aktualne cele ochrony środowiska wyznaczone na szczeblu krajowym i 

międzynarodowym.   
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8.  Ocena zgodno ści ustale ń z planem wojewódzkim i innymi dokumentami 
strategicznymi 

Lokalizacja planowanej elektrowni konwencjonalnej (elektrownia systemowa oparta o paliwo 

węglowe) odpowiada ustaleniom planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

pomorskiego oraz wojewódzkiego programu ochrony środowiska. Nawiązuje równieŜ do 

celów szeregu dokumentów strategicznych, z Polityką Energetyczną Państwa do 2030 r. na 

czele. Inwestycja wpisuje się w szczególności w dwudziesty drugi cel średniookresowy: 

„Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony 

zasobów środowiska i ograniczaniem powstawania odpadów” sformułowany w aktualizacji 

Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2007-2010 z 

uwzględnieniem perspektywy 2011-2014”.  

Ponadto działania przewidziane w projekcie dokumentu wynikają z przyjętej w listopadzie 

2010 r. zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Pelplin.  

 

8.1. Informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko sporz ądzonych 
do innych przyj ętych dokumentów powi ązanych z projektem Planu 

Podstawowym dokumentem odnoszącym się bezpośrednio do ustaleń zawartych w 

analizowanej aktualizacji i zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Pelplin, posiadające sporządzaną prognozę oddziaływania na 

środowisko jest: 

• Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego uchwalony 

został Uchwałą nr 1004/XXXIX/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 

października 2009 roku. 

Do projektu Planu wykonana została Prognoza oddziaływania na środowisko, którą 

sporządzono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

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

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227). W Prognozie tej nawiązano 

równieŜ do prognoz oddziaływania na środowisko przyjętych juŜ dokumentów, powiązanych 

z projektem zmiany Planu, do których naleŜą: 

- Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego „Infrastruktura i 

Środowisko”; 

- Prognoza oddziaływania na środowisko dla Polityki energetycznej Polski do 2030 roku, 

- Prognoza oddziaływania na środowisko projektu programu wodnośrodowiskowego kraju 

(projekt), 

- Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Aktualizacji Krajowego Programu 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych – 2008 (raport wstępny), 

- Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 

2020, 

- Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego dla Województwa 

Pomorskiego, 
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- Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Regionalnej strategii energetyki ze 

szczególnym uwzględnieniem źródeł odnawialnych, 

- Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Regionalnej strategii rozwoju transportu 

w województwie pomorskim na lata 2007-2020, 

- Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska Województwa 

Pomorskiego na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy 2011-2014, którego 

część stanowi projekt Planu Gospodarki Odpadami, 

- Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany Programu Małej Retencji 

Województwa Pomorskiego do roku 2015, 

- Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Pętla śuławska – rozwój turystyki 

wodnej, 

- Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Produktów 

Turystycznych Województwa Pomorskiego na lata 2008-2013, 

- Prognoza oddziaływania na środowisko „miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru obejmującego fragment gminy Pelplin w rejonie 

miejscowości: Rajkowy, Ropuchy, RoŜental i Nowy Dwór Pelpliński. 

W związku z powyŜszym niniejsza analiza wpływu ustaleń Planu na środowisko w 

odniesieniu do gminy Pelplin moŜe być uznana za dostosowaną do uwarunkowań 

regionalnych syntezę oddziaływania na środowisko zapisów kształtujących politykę 

przestrzenną województwa, zawartą w wielu dokumentach zarówno rangi krajowej jak i 

regionalnej. 

Spośród określonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa 

pomorskiego kierunków i zasad odnoszących się do róŜnych elementów struktury 

funkcjonalno-przestrzennej i mogących wywoływać skutki środowiskowe tylko część dotyczy 

tematycznie bądź przestrzennie obszaru gminy Pelplin. Zestawiono je w poniŜszej tabeli.
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Tab. 11. Oddziaływanie na środowisko kierunków zagospodarowania przestrzennego ustalonych w ocenianym dokumencie zapisanych w projekcie zmiany 
Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. 

Oddziaływanie na komponenty środowiska 
Obszary chronione i 

róŜnorodno ść biologiczna 
Tereny zurbanizowane i środowisko zamieszkania Pozostałe zasoby i środowisko wypoczynku 

Natura 2000 
Korytarze 

ekologiczne 
Pozostałe 

Tereny 

zielone 

Ład 

przestrzenny 

Klimat 

akustyczny 
Powietrze Zabytki 

Dobra 

materialne 

Grunty 

rolne 
Wody Lasy Kopaliny Krajobraz 

Lp 
Kierunki zagospodarowania 

przestrzennego 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

9 
Budowa, rozbudowa i modernizacja 
elektroenergetycznej sieci przesyłowej 
najwyŜszych napięć: 

              

a) 
stacje transformatorowe 400/110 kV: 
budowa ST „Pelplin 

- - - - N N - - - - - - - N 

b) 

linie elektroenergetyczne 400 kV: budowa 
nowych linii: ist. linii 220 kV na 400 kV - 
dopuszcza się linie wielonapięciowe lub 
budowę nowych linii 400 kV po trasach ist. 
linii 220 kV 

N N N - N - - - ? - - N - N 

10 

Zwiększenie pewności zasilania systemu 
rozdzielczo – odbiorczego, poprawa 
sprawności i dostosowanie istniejących 
obiektów sieciowych do wymagań ochrony 
środowiska poprzez modernizację i budowę 
elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej 
110 kV 

N N N M N - - - ? - - N - N 

PP – wpływ bardzo pozytywny, P – wpływ pozytywny, M – wpływ mieszany, N – wpływ niekorzystny, „-” – brak wpływu, „?” – wpływ wątpliwy, zaleŜny od 

realizacji 

Źródło: Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego; 
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W prognozie dla planu wojewódzkiego przedstawiono równieŜ ocenę wpływu działań na 

obszary Natura 2000. Analiza oddziaływania wybranych kierunków rozwoju przestrzennego, 

zapisanych w projekcie planu, na środowisko, przedstawiona w tabeli 12, pozwala na 

wyodrębnienie tych, które mogą wywołać korzystne i niekorzystne wpływy na spójność i 

funkcjonowanie sieci Natura 2000. 

Jako, Ŝe w granicach gminy Pelplin znajdują się tylko dwa obszary Natura 2000, poniŜsza 

tabela przedstawia, które z przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych poprzez zapisy 

kierunków zagospodarowania przestrzennego mogą oddziaływać w sposób niekorzystny. 

 

Tab. 12. Potencjalne znaczące oddziaływanie kierunków Planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa pomorskiego (w odniesieniu do obszaru gminy Pelplin) na 

obszary Natura 2000. 

Kierunki rozwoju w PZPWP 
Kod i nazwa ostoi 

Natura 2000 

Prawdopodobne 

oddziaływania niekorzystne 

Budowa linii przesyłowych 
wysokiego napięcia 110kV 

PLH 220033 Dolna Wisła (KE), 
PLB 04003 Dolina Dolnej Wisły 
(Pw) 

Na etapie budowy lokalnie 
znaczące (np. wycinka drzew), 
na etapie eksploatacji lokalne 
znaczące dla ciągłości 
korytarzy migracyjnych ptaków 

Budowa innych źródeł energii 
elektrycznej: 
elektrowni węglowej, 
szczytowych elektrowni 
gazowych, elektrowni 
jądrowej 

Zapis nie stanowi ustalenia 
planu i nie wskazuje konkretnej 
lokalizacji obiektów. 
Ich ewentualna lokalizacja ma 
być poprzedzona studium 
lokalizacyjnym oceniającym 
warianty lokalizacji wraz z 
moŜliwościami ograniczenia lub 
wykluczenia dla określonych 
lokalizacji 

Ze względu na bardzo duŜe 
zapotrzebowanie wód do celów 
chłodniczych, zrzut ciepła 
odpadowego do wód w okresie 
eksploatacji oraz konieczność 
budowy odpowiedniej 
infrastruktury, takŜe dróg 
dojazdowych, oddziaływanie 
tego rodzaju obiektów moŜe 
mieć znaczący wpływ na 
pobliskie obszary Natura 2000 

*Pw – ostoje ptasie wyznaczone; **KE – ostoje siedliskowe zaakceptowane przez Komisję 

Europejską; 

Źródło: Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany Planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa pomorskiego; 

 

Ponadto do dokumentów powiązanych z przedmiotowym projektem planu, zwłaszcza w 

kwestii lokalizacji systemowej elektrowni konwencjonalnej, posiadających prognozy 

oddziaływania na środowisko naleŜą :  

− „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla 

Miasta i Gminy Pelplin na lata 2008-2010 z uwzględnieniem lat 2012-2015 w związku 

z budową Elektrowni „PÓŁNOC”; 

− „ZałoŜenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

miasta i gminy Pelplin”. 

W prognozie do obu dokumentów sformułowano wnioski na temat potencjalnego 

oddziaływania na środowisko, w tym obszary chronione: 
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1. W zakresie „Aktualizacji Programu...” nie prognozuje się występowania znaczących, 

negatywnych oddziaływań na stan obszarów objętych ochroną w ramach systemu „Natura 

2000” oraz obszarów planowanych do włączenia do tego systemu, jednak ze względu na 

skalę planowanego przedsięwzięcia (elektrownia systemowa) moŜe potencjalnie, 

pośrednio spowodować zagroŜenia dla obszarów objętych ochroną w ramach europejskiej 

sieci ochrony przyrody oraz w stosunku do istniejących form ochrony przyrody. 

2. W zakresie „Aktualizacji Programu...” nie występuje moŜliwość wystąpienia 

transgranicznego oddziaływania na środowisko.  

TakŜe inne wnioski dotyczące oceny wpływu na środowisko planowanej elektrowni są 

zbieŜne z ustaleniami niniejszej prognozy. Najbardziej negatywnie oceniono wpływ obiektu 

na krajobraz. W sposób negatywny oceniono równieŜ wpływ na jakość powietrza 

atmosferycznego oraz stopień izolacji gatunków. W tym zakresie ustalenia niniejszej 

prognozy są korzystniejsze.  

Korzystniejszy wynik analiz przedstawionych w tym zakresie w niniejszej prognozie moŜe 

wynikać z pełniejszej wiedzy dotyczącej przyjętych rozwiązań technologicznych na terenie 

elektrowni, metod postępowania w fazie budowy, minimalizacji oddziaływań, a takŜe 

pełniejszego rozpoznania walorów i zasobów przyrodniczych w rejonie planowanego obiektu. 

 

Informacje dotyczące wpływu przewidzianych w planie działań na środowisko zawarte są 

takŜe w strategicznej prognozie oddziaływania na środowisko wykonanej dla Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Pelplin (2010).  

Syntetyczna ocena zawarta w tej prognozie w odniesieniu do ustaleń zawartych w projekcie 

Planu zawiera poniŜsza tabela.  

Przedstawione w niej oceny są zasadniczo zbieŜne z ocenami zawartymi w niniejszej 

prognozie, przy czym zwraca uwagę fakt, Ŝe zdecydowana większość oddziaływań 

zdiagnozowanych jako niepewne i prawdopodobne (por. tab. 13) na obecnym etapie 

prognozowania zostało określonych w sposób jednoznaczny.  
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Tab. 13. Charakterystyka wpływu na środowisko wybranych ustaleń projektu zmiany i aktualizacji Studium miasta i gminy Pelplin.  
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Uwagi 

elektrownia konwencjonalna                        
elektrownia systemowa 3 2 2 1 0 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1/? * 1/? * 0 1/? * 1/? * 3 2/? * 1 obiekty  mzno ś (I) 
kolektory poboru wód i zrzutu 
ścieków 

1 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1 0 1/? * 1/? * 1/? * 1/? * 1/? * 1 1/? * 0 obiekty  mzno ś (I) 

linie blokowe LB2 lub LB1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1/? * 0 0 1/? * ? * 3 1/? * 1 obiekty  mzno ś (I) 
Infrastruktura techniczna                        
stacja elektroenerget. „Pelplin” 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 1/? ? 3 1/? 1 obiekty  mzno ś (I) 
linia energetyczna NN 400kV i 
WN 110 kV 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1/? 0 0 1/? 2/? 3 1/? 1 obiekty  mzno ś (I) i 
(II) 

 
Objaśnienia :             - brak wpływu;              - wpływ negatywny: 1 - nieznaczny, 2 - średni, 3- wpływ znacząco negatywny,              - wpływ pozytywny: 1 - 
nieznaczny, 2 - średni, 3 - znaczący wpływ pozytywny;  ? - wpływ nieustalony - wskazane wykonanie dodatkowych badań przedrealizacyjnych (* - prace w 
trakcie realizacji w przypadku planowanej elektrowni systemowej); obiekty mzon ś (I) - obiekty mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - 
konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko;  obiekty mzon ś (II) - obiekty mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - 
wskazane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko (zaleŜne od decyzji organu); ( ** - obiekty które mogą potencjalnie zostać zlokalizowane na 
wyznaczonych typach terenów rozwojowych.   

0   
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9.  Minimalizacja oddziaływa ń na środowisko 

Większość zaleceń dotyczących minimalizacji negatywnych oddziaływań na środowisko 

została w sposób adekwatny do problematyki zawarta bezpośrednio w ustaleniach Planu (§ 

4-6 oraz 9). W niniejszym zestawieniu przedstawiono zatem najwaŜniejsze rozwiązania 

ograniczające oddziaływania na środowisko, komplementarne w stosunku do zapisów Planu  

Teren planowanej elektrowni konwencjonalnej 

1. Prowadzenie prac budowlanych takimi technikami i w taki sposób, aby w moŜliwie 

minimalnym zakresie oddziaływać na siedliska przyrodnicze, na stosunki wodne na 

gruntach sąsiednich.  

2. Na etapie prowadzenia prac budowlanych przesiedlenie płazów z występujących na 

terenie budowy (25.P1) siedlisk hydrogenicznych na adekwatne siedliska połoŜone na 

terenach rolniczych w otoczeniu. Dokładne wytyczne po konsultacji z przyrodnikami.  

3. Zaleca się odtworzenie siedliska hydrogenicznego korzystnego dla rozwoju płazów na 

terenach rolniczych. Dokładne wskazania w analizie kompensacji przyrodniczej w 

Raporcie OOS dla inwestycji na etapie uzyskania pozwolenia na budowę.  

4. Wylesienie (wycinkę drzewostanu) prowadzić poza okresem lęgowym - t.j.  w okresie 

wrzesień - luty.  

5. Zaleca się wykorzystanie ozonowania w technologii obiegu wód chłodniczych, co 

umoŜliwi osiągniecie minimalnych moŜliwych stęŜeń i ładunków substancji 

chemicznych odprowadzanych do wód Wisły.  

6. Zaleca się minimalizowanie udziału sztucznych nawierzchni szczelnych, stosować 

nawierzchnie półprzepuszczalne, lub przepuszczalne umoŜliwiające infiltrację wód. 

Szczególne zalecenia dotyczące minimalizacji oddziaływań na środowisko dotyczą 

planowanej systemowej elektrowni konwencjonalnej. Zostały one dotąd zawarte są w 

Raporcie OOS dla tego obiektu. Szczegółowość tych ustaleń jest adekwatna do poziomu 

szczegółowości analiz i wniosków przedstawionych w tym dokumencie. Zostały one 

zestawione poniŜej: 

1. Planowanie i lokalizacja elementów instalacji przebiega przy udziale zespołu 

przyrodników (botaników, hydrobiologów, ornitologów itp.), których wytyczne juŜ na 

etapie koncepcji są uwzględniane i modyfikowane z uwagi na opinie i ekspertyzy 

przyrodnicze. Ostateczne wytyczne dla końcowych rozwiązań technicznych 

przedstawione zostaną w Raporcie OOS na etapie wydania pozwolenia na budowę 

dla przedsięwzięcia.  

2. Zastosowanie efektywnego systemu wytwarzania energii elektrycznej, przez co 

z jednostki paliwa produkowana jest stosunkowa duŜa ilość energii elektrycznej.  

3. Przygotowanie instalacji pod zastosowanie technik wychwytywania, transportu 

i składowania dwutlenku węgla.  

4. Przygotowanie instalacji pod podłączenie członu ciepłowniczego i wyprowadzenia 

ciepła do odbiorców.  

5. Zastosowanie mokrej wapiennej instalacji odsiarczania spalin.  

6. Zastosowanie pierwotnych i wtórnych metod ograniczenia emisji tlenków azotu z 

wykorzystaniem 24% wody amoniakalnej lub mocznika jako reagenta.  
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7. Odpylanie spalin z bloków w elektrofiltrach.  

8. Odprowadzanie spalin z nowych bloków poprzez chłodnie kominowe o wysokości 180 

m lub wyŜszej.  

9. Odpylanie gazów odlotowych z instalacji transportu pneumatycznego popiołu i mączki 

kamienia wapiennego do zbiorników.  

10. Zastosowanie niskosiarkowego oleju opałowego lekkiego do rozruchu kotłów. 

11. Zastosowanie wysokoskutecznych eliminatorów unosu do poziomu ≤ 0,01 % wody 

obiegowej. 

12. Zoptymalizowanie uzdatniania i korekcji wody chłodzącej, z kontrolą resztkowej 

zawartości biocydów w celu redukcji odkładania się kamienia, wzrostu i 

rozprzestrzeniania się glonów i ameb.  

13. Eliminacja stref stagnacyjnych i utrzymanie odpowiedniej prędkości wody w obiegu 

chłodzącym.  

14. Okresowe czyszczenie basenów wieŜ chłodniczych.  

15. Monitorowanie wielkości emisji zanieczyszczeń – a przez to kontrola prawidłowości 

działania zastosowanych urządzeń podczyszczających i procedur działania.  

16. Ograniczenie prędkości wody przy ujęciu wody.  

17. Zabezpieczenie przed zasysaniem ryb przy ujęciu wody.  

18. Ewentualne urządzenia do odstraszania ryb przy ujęciu wody.  

19. Stosowanie zamkniętych obiegów wody, wykorzystywanie do produkcji wód 

opadowych i roztopowych.  

20. Oczyszczanie ścieków przed ich odprowadzeniem do odbiornika – wód rzeki Wisły.  

21. Zastosowanie komory mieszania i wstępnego ochładzania ścieków przed zrzutem do 

wód rzeki Wisły, w celu jak najszybszego wychłodzenia ścieków odprowadzanych do 

Wisły.  

22. Zastosowanie dyfuzorów zwiększających szybkość wymieszania ścieków z wodami 

rzeki Wisły, a przez to przede wszystkim wpływających na szybkie zniwelowanie 

róŜnicy temperatur w wodzie. 

23. Odpowiednie wyprowadzenie ścieków do rzeki Wisły tak, Ŝeby nie wytworzyła się 

bariera cieplna dla ichtiofauny.  

24. Odpowiednie do warunków przyrodniczych dobranie substancji chemicznych 

stosowanych w obiegach wodnych w elektrowni (m.in. antyskalanty, biocydy), 

odpowiednie ich dozowanie, ścisły monitoring dozowania, monitoring stęŜenia tych 

substancji w wytwarzanych i odprowadzanych ściekach, monitorowanie stęŜenia 

odpowiednich wskaźników związanych z odprowadzanymi do rzeki substancjami i 

skutków w rzece.  

25. Nieodprowadzanie ścieków nieoczyszczonych do odbiornika – nawet w przypadku 

awarii, w tym nieodprowadzanie nieoczyszczonych wód pogaśniczych.  

26. Zakaz zrzutu nieczyszczonych wód opadowych z terenu elektrowni  do wód 

powierzchniowych lub do ziemi.  

27. Wykorzystanie wód opadowych z terenu elektrowni  w całości w procesach 

technologicznych,  
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28. Monitorowanie określonych elementów środowiska w celu obserwacji ewentualnych 

skutków powodowanych przez oddziaływanie środowiskowe elektrowni 

(np. monitorowanie temperatury wody w Wiśle, monitorowanie mikrobiologiczne 

w okolicy elektrowni).  

29. Niestosowanie herbicydów, pestycydów itp. na terenie elektrowni.  

30. Monitorowanie wielkości emisji zanieczyszczeń – a przez to kontrola prawidłowości 

działania zastosowanych urządzeń podczyszczających i procedur działania.  

31. Zastosowanie takiej technologii spalania, która umoŜliwi szerokie zastosowanie 

gospodarcze produktów ubocznych spalania i oczyszczania spalin: popiołu, ŜuŜla i 

gipsu. Nieskładowanie tych substancji. Traktowanie ich jako produktu.  

32. Zastosowanie urządzeń, instalacji, technologii i procedur zapobiegających 

wydarzeniu się awarii.   

33. Zastosowanie urządzeń, instalacji, technologii i procedur zapobiegających 

rozprzestrzenianiu się skutków awarii lub ograniczających te skutki.  

34. Przygotowanie na wypadek awarii. 

Jednocześnie naleŜy zauwaŜyć, Ŝe planowana elektrownia podlega przepisom o 

pozwoleniach zintegrowanych. Musi zatem spełniać wymagania najlepszej dostępnej 

techniki (BAT). W ustawie Prawo ochrony środowiska, przez BAT rozumie się moŜliwe 

eliminowanie, lub w razie niemoŜności eliminacji - ograniczanie oddziaływań na środowisko.  
 

Tereny przemysłowe i usługowe P1/P2, P2, U.  

1. W przypadku realizacji na tych terenach obiektów zaliczanych do mogących zawsze 

lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z ustawą z dnia 3 

października 2008 r. (Dz. U. 2008. Nr 199, poz. 1227), naleŜy przeprowadzić ocenę 

oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem skumulowanego wpływu na 

powietrze, hałas, wody i warunki Ŝycia człowieka w powiązaniu z Elektrownią Północ i 

ew. innymi obiektami uciąŜliwymi dla środowiska, które mogą zostać zlokalizowane w 

strefach P1/P2, P2 i U.  

2. Z uwagi na bliskość zabudowy mieszkaniowej wsi Rajkowy i potencjalną moŜliwość 

pogorszenia warunków Ŝycia mieszkańców zaleca się moŜliwą minimalizację 

obszarów przeznaczonych pod zainwestowanie w granicach terenów P1/P2, P2, 

U/P2, lub rezygnację z lokalizacji zainwestowania; 

3. Z uwagi na połoŜenie w strefie chronionej ekspozycji zabudowy wsi Rajkowy zaleca 

się minimalizację obszarów przeznaczonych pod zainwestowanie w granicach 

terenów P1/P2, P2, U/P2, lub rezygnację z lokalizacji zainwestowania. 

4. Zaleca się minimalizowanie udziału sztucznych nawierzchni szczelnych, stosować 

nawierzchnie półprzepuszczalne, lub przepuszczalne umoŜliwiające infiltrację wód. 

 

Tereny infrastruktury korytarza linii energetycznych E1 / R2.  

1. wylesienie (wycinkę drzewostanu) prowadzić poza okresem lęgowym ptactwa - t.j.  w 

okresie wrzesień - luty. 
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2. zakaz prowadzenia prac budowlanych związanych z liniami NN i WN na terenie 9.R2 

w promieniu 300 m od stanowiska lęgowego Ŝurawia (por. zał. 1) w terminie luty - 

sierpień; 

3. kompensacja przyrodnicza spodziewanej utraty stanowiska lęgowego Ŝurawia 

poprzez utworzenie stanowisk lęgowych ptaków w dolinie Wierzycy (szczegółowe 

wytyczne na podstawie dokładnych analiz zostaną sprecyzowane w Raporcie OOS 

na etapie uzyskania pozwolenia na budowę planowanej Elektrowni Północ); 

4. oznakowanie linii zapobiegające kolizjom ptaków z przewodami na odcinku w pobliŜu 

doliny Wierzycy i w rejonie polany Korytyba (tereny nr 1-17 - por. zał. 1).  

 

10.  Monitoring oddziaływania ustale ń Planu na środowisko 

W związku z zamierzonym w projekcie Planu znaczącym rozwojem terenów przemysłowych 

wskazane jest prowadzenie monitoringu środowiska w następujących zakresach: 

− monitoring zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego – w zakresie prowadzonym 

dotąd przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ); 

− monitoring czystości wód powierzchniowych Dryboku – z uwagi na rozmieszczenie 

znaczących powierzchni terenów rozwojowych w jego zlewni. Pozwoli to na określenie 

wpływu lokalizacji obiektów przemysłowych, w tym planowanej elektrowni 

konwencjonalnej, na wody powierzchniowe w zlewni tego cieku. UmoŜliwi takŜe 

weryfikację poprawności zastosowanych metod minimalizacji wpływu obiektów 

przemysłowych na stan jakości wód powierzchniowych. 

W odniesieniu do planowanej elektrowni konwencjonalnej zasady monitoringu oddziaływania 

na środowisko zostały szczegółowo wyznaczone w Raporcie OOS dla tego obiektu. 

Przedstawiono je poniŜej 

„Zaleca się opracowanie i wdroŜenie programu monitoringu środowiska w następującym 

zakresie: 

1) monitoring ornitofauny przez okres przynajmniej 3 lat od dnia oddania elektrowni do 

uŜytkowania z uwzględnieniem okresu lęgowego, jak i okresu migracji i zimowania 

ptaków w zakresie wpływu obiektów elektrowni, w tym chłodni, jak tez linii 

elektroenergetycznych na ptaki poprzez rejestrację i oznaczenie martwych ptaków oraz 

prowadzenie obserwacji przelotu i reakcji ptaków na obecność obiektów w okresie 

wędrówki wiosennej i jesiennej,  

2) monitoring wód rzeki Wisły w zakresie obecności lub wpływu emitowanych substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, w tym biocydów oraz metali cięŜkich 

na stan chemiczny i potencjał ekologiczny rzeki, w zasięgu oddziaływania ścieków 

określonym w pozwoleniu na szczególne korzystanie z wód; badanie wpływu wzrostu 

temperatury wywołanej zrzutem ścieków z elektrowni na migrację ryb i innych 

organizmów wodnych  

3) monitoring połoŜenia i wielkości piaszczystych łach w trakcie budowy ujęcia wody i 

wylotu ścieków w rz. Wiśle oraz przez okres trzech lat od dnia oddania obiektu do 

uŜytkowania w odległości ok. 2 km od ww. obiektów; 
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4) monitoring stanu szaty roślinnej w granicach obszarów Natura 2000 przez okres 

minimum 2 sezonów wegetacyjnych od dnia oddania do uŜytkowania , z określeniem 

stanu i dynamiki rozwoju zbiorowisk roślinnych, określeniem stanu łąk rajgrasowych i 

obserwacji dynamiki rozwoju w kierunku potencjalnego siedliska grądu;  

5) monitoring strat w rybostanie- struktury gatunkowej i liczebności- w trakcie trwania 

inwestycji i po jej zakończeniu przez okres 3 lat od dnia oddania elektrowni do 

uŜytkowania;  

6) monitoring krajobrazu po dwóch i pięciu latach po realizacji inwestycji oraz wdroŜenie 

ew. działań interwencyjnych i zaradczych (na Rysunku 10.10-10 w Załączniku 10.10 

określono obszar zalecanego monitoringu, od drogi krajowej na wschodzie, do lasu 

na zachodzie, od Pelplina na południu, do Radostowa na północy). 

Ponadto: 

1) Zaleca się wykonanie, w okresie do 18 miesięcy od dnia przystąpienia do uŜytkowania 

elektrowni, analizy porealizacyjnej, obejmującej zakresem wszystkie emisje, dla których 

w pozwoleniu zintegrowanym na eksploatację elektrowni określone zostaną parametry 

emisji, jak teŜ na biocenozę rzeki Wisły w zasięgu oddziaływania elektrowni 

identyfikowanym we wniosku o pozwolenie zintegrowane. 

2) NaleŜy włączyć do programu monitoringu emisji do powietrza, wymaganego przez 

obowiązujące przepisy prawa: 

pomiar emisji pyłu równieŜ w zakresie PM 2,5,  

pomiar emisji metali cięŜkich, w szczególności Ni, Cd, As, Hg  

3) W ramach postulowanego we wniosku o pozwolenie zintegrowane monitoringu 

procesów technologicznych i surowców naleŜy uwzględnić okresowe, niezaleŜne od 

atesów dostawców, sprawdzanie składu węgla w zakresie parametrów mających wpływ 

na emisje do powietrza.  

4) NaleŜy zastosować ciągły monitoring emisji zanieczyszczeń w spalinach przed 

wprowadzeniem ich atmosfery zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5) W ciągu 6 miesięcy od oddania inwestycji do eksploatacji zaleca się wykonanie 

pomiarów hałasu w celu określenia rzeczywistego zasięgu oddziaływania akustycznego i 

porównania prognozowanego równowaŜnego poziomu dźwięku A z faktycznie 

występującym oddziaływaniem hałasu na granicy najbliŜej połoŜonej zabudowy 

mieszkaniowej. Pomiary hałasu naleŜy wykonać w porze dnia i nocy na głównych 

kierunkach propagacji hałasu z terenu Elektrowni, a punkty pomiaru hałasu naleŜy 

usytuować zarówno na granicy terenu zajmowanego przez Elektrownię, jak i na granicy 

terenów akustycznie chronionych. Pomiary powinny być wykonane zgodnie z 

obowiązującymi rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy Prawo ochrony 

środowiska.  

6) Z uwagi na charakter i rozmiary inwestycji zaleca się takŜe prowadzenie monitoringu 

podczas budowy, zwłaszcza w okresie wzmoŜonych prac związanych ze znaczną 

emisją hałasu do środowiska. Pomiary te powinny być wykonywane, co najmniej raz na 

kwartał, na granicy najbliŜej połoŜonej zabudowy mieszkaniowej.  

7) Po zrealizowaniu obiektów będących źródłem elektromagnetycznego promieniowanie 

niejonizujące naleŜy potwierdzić poprzez zrealizowanie pomiarów, Ŝe natęŜenia pola 
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elektromagnetycznego dotrzymywane są w granicach dopuszczalnych. Pomiary te 

naleŜy wykonać: 

• bezpośrednio po pierwszym uruchomieniu instalacji emitujących pola 

elektromagnetyczne; 

• kaŜdorazowo w razie zmiany warunków pracy instalacji, o ile zmiany te mogą mieć 

wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest ta 

instalacja. 

8) Zaleca się prowadzić stały monitoring ilości i jakości pobieranej wody.  

9) Zaleca się monitorowanie amplitudy drgań przekazywanych przez podłoŜe na budynki 

znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie rejonu budowy, zwłaszcza podczas prac 

związanych ze znaczną emisją drgań do podłoŜa (palowanie, praca wibromłotów itp.). 

Ocena oddziaływania drgań na budynki powinna być dokonana za pomocą skal SWD 

podanych w Polskiej Normie PN-85/B-02170: Ocena szkodliwości drgań 

przekazywanych przez podłoŜe na budynki. Metodyka pomiarów drgań powinna być 

zgodna z Instrukcją ITB nr 348/98: Diagnostyka dynamiczna i zabezpieczenia 

istniejących budynków mieszkalnych przed szkodliwym działaniem drgań na właściwości 

uŜytkowe budynków, Warszawa 1998 oraz z normą PN-85/B-02170. Pomiary drgań 

naleŜy wykonać w pasmach tercjowych w zakresie od 2 Hz do 100 Hz. W przypadku 

stwierdzenia, Ŝe amplituda drgań poziomych w dowolnym paśmie częstotliwości 

przekracza wartości odpowiadające dolnej granicy strefy III dla krzywej SWD, naleŜy 

wstrzymać prace i podjąć środki zaradcze i zmniejszające emisję drgań u źródła.”  
 

11. Synteza prognozy - ewaluacja wpływu na środowisko 

Realizacja ustaleń zmiany i aktualizacji projektu Planu spowoduje istotne przekształcenie 

dotychczasowej struktury funkcjonalno – przestrzennej tej części gminy.  

Tereny ulegające zmianom sposobu dotychczasowego zagospodarowania obejmują łącznie 

powierzchnię ok. 228.9 ha. Zmiany te będą tym bardziej znaczące, Ŝe w miejscu 

dotychczasowych obszarów rolniczych pojawią się obszary o zupełnie odmiennym -  

industrialnym charakterze.  

Analityczne oceny oddziaływania poszczególnych ustaleń projektu Planu na środowisko 

zostały zawarte w rozdz. 6-7 prognozy.  
 

PoniŜej, w tabeli 14.  zestawiono całościowo syntetyczną ocenę wpływu realizacji ustaleń 

projektu Planu na poszczególne elementy środowiska.  

 

W kolejnej tabeli (tab. 15) zestawiono główne zdiagnozowane oddziaływania w obrębie 

poszczególnych grup terenów elementarnych i przedstawiono sposoby ich minimalizacji i 

kompensacji. 
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Tab. 14. Charakterystyka wpływu na środowisko głównych ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania rejonu Rajkowy - Gręblin.  
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3 3 3 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 3 3 1 0 2 0 0 0 0 0 1 *  

26.P1/P2 
45,73ha 

3 3 3 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 * * 

U/P2, 
P2/E2 

P2 
1 1 2 1 0 1 1 2 1 2 1 2 2 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 * * 

E1 
2-20.R2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 1 3 3 2 1 2 2 0 0 0 2 2   

21-24.R2 
 

1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0   

R3 
 

1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0   

R1, R4, RM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
ZL, WS 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

ZP 
 

1 0 1 2 1 1 1 0 2 1 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   

KDW, KDZ 2 1 2 1 0 2 1 1 2 2 0 0 2 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0   
 
Objaśnienia :             - brak wpływu;              - wpływ negatywny: 1 - nieznaczny, 2 - średni, 3- wpływ znacząco negatywny,              - wpływ pozytywny: 1 - 
nieznaczny, 2 - średni, 3 - znaczący wpływ pozytywny;  ( * - obiekty które mogą potencjalnie zostać zlokalizowane na wyznaczonych typach terenów 
rozwojowych: MZONŚ (I) - obiekty mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko;  
MZONŚ (II) - obiekty mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - wskazane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko (zaleŜne 
od decyzji organu);   
 
 
 

0   
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Tab. 15. Syntetyczna ocena oddziaływań na środowisko dla poszczególnych terenów elementarnych 
Numery terenów 

i planowana funkcja 
skutki środowiskowe w wyniku 

realizacji ustale ń planu 
środki łagodz ące/kompensuj ące potencjalne 
niekorzystne oddziaływania środowiskowe 

25.P1  
- teren lokalizacji 
obiektów i urządzeń 
elektrowni 
konwencjonalnej 
 

- przekształcenie rzeźby terenu - makroniwelacje 
- zniszczenie pokrywy roślinnej - brak oddziaływania na cenne walory 

przyrodnicze; 
- zniszczenie siedlisk drobnych ptaków - brak oddziaływania na cenne 

i rzadkie gatunki 
- zniszczenie siedlisk płazów (w tym kumaka nizinnego Bombina 

bombina); 
- eliminacja dwóch lokalnych niewielkich płatów leśnych o niskich 

walorach przyrodniczych; 
- obniŜenie bioróŜnorodności - wprowadzenie nowych gatunków 

antropogenicznych; 
- bezpowrotna utrata zasobów glebowych - gleb w większości III klasy 

bonitacyjnej; 
- powstanie b. duŜych ilości mas ziemnych - konieczność ich 

zagospodarowania; 
- konieczność wymiany gruntów - dowiezienia duŜych mas ziemi o 

odpowiednich własnościach 
- oddziaływania na dobra kulturowe - strefy ochrony archeologicznej 
- powstanie sztucznych powierzchni utwardzonych, lub wprowadzenie 

gruntów nawiezionych, o odmiennych własnościach mechanicznych; 
- wprowadzenie obiektów wielkokubaturowych, zabudowy o duŜej 

intensywności  
-  zmiany podłoŜa gruntowego -  wzrost odpływu powierzchniowego i 

zmniejszenie infiltracji wód opadowych, 
- emisja zanieczyszczeń powietrza, 
- emisja hałasu i wpływ na klimat akustyczny otoczenia 
- generowanie potencjalnych nadzwyczajnych zagroŜeń środowiska; 
- niebezpieczeństwo wystąpienia powaŜnych awarii przemysłowych 
- pobór wód powierzchniowych z Wisły 
- pobór wód podziemnych z wgłębnych poziomów wodonośnych 
- odprowadzanie ścieków technologicznych (wód podgrzanych) do 

wód ekosystemu Wisły 
- potencjalny wpływ na ekosystem Wisły i obszar Natura 2000 - 

ograniczony do minimum poprzez zastosowanie odpowiednich 
środków technicznych 

-  

- Prowadzenie prac budowlanych takimi technikami i w 
taki sposób, aby w moŜliwie minimalnym zakresie 
oddziaływać na siedliska przyrodnicze, na stosunki 
wodne na gruntach sąsiednich.  

- Na etapie prowadzenia prac budowlanych 
przesiedlenie płazów z występujących na terenie 
budowy (25.P1) siedlisk hydrogenicznych na 
adekwatne siedliska połoŜone na terenach rolniczych 
w otoczeniu. Dokładne wytyczne po konsultacji z 
przyrodnikami.  

- Zaleca się odtworzenie siedliska hydrogenicznego 
korzystnego dla rozwoju płazów na terenach 
rolniczych. Dokładne wskazania w analizie 
kompensacji przyrodniczej w Raporcie OOS dla 
inwestycji na etapie uzyskania pozwolenia na 
budowę.  

- Wylesienie (wycinkę drzewostanu) prowadzić poza 
okresem lęgowym - t.j.  w okresie wrzesień - luty.  

- Zaleca się wykorzystanie ozonowania w technologii 
obiegu wód chłodniczych, co umoŜliwi osiągniecie 
minimalnych moŜliwych stęŜeń i ładunków substancji 
chemicznych odprowadzanych do wód Wisły.  

- Zaleca się minimalizowanie udziału sztucznych 
nawierzchni szczelnych, stosować nawierzchnie 
półprzepuszczalne, lub przepuszczalne umoŜliwiające 
infiltrację wód. 

 

26.P1/P2  
teren lokalizacji obiektów 

- potencjalny zakres oddziaływań j.w. - w zaleŜności od charakteru 
obiektu;  

- proponowane ograniczenie lokalizacji funkcji  
przemysłowych (lub rezygnacja); 
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i urządzeń źródeł 
wytwórczych energii lub/i 
teren produkcyjny, 
magazynów i składów 
(Potencjalna rezerwa 
terenu na rozwój funkcji 
energetycznych) 

- moŜliwość lokalizacji kolejnych obiektów zaliczanych do mogących 
zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko 

- moŜliwy negatywny wpływ na klimat akustyczny wsi Rajkowy z uwagi 
na bliskie sąsiedztwo; 

- wpływ na strefę ochrony ekspozycji zespołu zabudowy wsi Rajkowy; 
- wpływ na warunki Ŝycia ludności w miejscowości Rajkowy 
-   

- dopuszczenie zainwestowania po przeprowadzeniu 
oceny oddziaływania na środowisko z analiza 
skumulowanego oddziaływania na warunki sanitarne i 
zdrowotne w tym klimat akustyczny i 
zanieczyszczenia powietrza 

- minimalizowanie udziału sztucznych nawierzchni 
szczelnych, stosować nawierzchnie 
półprzepuszczalne, lub przepuszczalne umoŜliwiające 
infiltrację wód 

27.U/P2, 28.U/P2, 
30.U/P2 
tereny projektowanej 
zabudowy usługowo-
produkcyjnej 
 
31.P2/E2 
tereny produkcyjne 
magazynów i składów lub 
teren stacji 
elektroenergetycznej 
400/110kV 
 
32.P2 , 33.P2 
tereny projektowanej 
zabudowy produkcyjnej, 
magazynów i składów 
 

- zniszczenie pokrywy roślinnej - brak oddziaływania na cenne walory 
przyrodnicze; 

- obniŜenie bioróŜnorodności - wprowadzenie nowych gatunków 
antropogenicznych; 

- bezpowrotna utrata zasobów glebowych - gleb w większości III klasy 
bonitacyjnej; 

- oddziaływania na dobra kulturowe - strefy ochrony archeologicznej 
- wpływ na strefę ochrony ekspozycji zespołu zabudowy wsi Rajkowy 
- powstanie sztucznych powierzchni utwardzonych, lub wprowadzenie 

gruntów nawiezionych, o odmiennych własnościach mechanicznych; 
- wprowadzenie obiektów wielkokubaturowych, zabudowy o duŜej 

intensywności  
-  zmiany podłoŜa gruntowego -  wzrost odpływu powierzchniowego i 

zmniejszenie infiltracji wód opadowych, 
- emisja zanieczyszczeń powietrza, 
- emisja hałasu i wpływ na klimat akustyczny otoczenia 
- generowanie potencjalnych nadzwyczajnych zagroŜeń środowiska; 
- niebezpieczeństwo wystąpienia powaŜnych awarii przemysłowych 
- pobór wód podziemnych z wgłębnych poziomów wodonośnych 
- wzrost zanieczyszczenia wód opadowych i roztopowych 

odprowadzanych z terenów zainwestowanych;  
-  

- proponowane ograniczenie lokalizacji funkcji  
przemysłowych (lub rezygnacja); 

- dopuszczenie zainwestowania po przeprowadzeniu 
oceny oddziaływania na środowisko z analiza 
skumulowanego oddziaływania na warunki sanitarne i 
zdrowotne w tym klimat akustyczny i 
zanieczyszczenia powietrza 

- minimalizowanie udziału sztucznych nawierzchni 
szczelnych, stosować nawierzchnie 
półprzepuszczalne, lub przepuszczalne umoŜliwiające 
infiltrację wód 

4.E1/ZZ 
6.E1 
11.E1  
17.E 
teren lokalizacji urządzeń 
elektroenergetyki 
wymagający wylesienia w 
związku z planowanym 
przebiegiem linii 
elektroenergetycznych 
NN i WN 

- zniszczenie pokrywy roślinnej - potencjalna moŜliwość oddziaływania 
na obszary cenne przyrodniczo w przypadku niewłaściwej lokalizacji 
słupów nośnych linii 

- nieznaczne przekstzłacenia pokrywy glebowej i przypowierzchniowej 
warstwy litologicznej (etap budowy) 

- trwała utrata gruntów leśnych  
- fragmentacja kompleksu leśnego 
- przecięcie i fragmentacja lokalnego i subregionalnego płata 

ekologicznego i regionalnego korytarza ekologicznego doliny 
Wierzycy 

- prawdopodobna utrata stanowiska lęgowego Ŝurawia (gatunek z Zał. 

- wylesienie (wycinkę drzewostanu) prowadzić 
poza okresem lęgowym ptactwa - t.j.  w okresie 
wrzesień - luty. 

- zakaz prowadzenia prac budowlanych 
związanych z liniami NN i WN na terenie 9.R2 w 
promieniu 300 m od stanowiska lęgowego 
Ŝurawia (por. zał. 1) w terminie luty - sierpień; 

- kompensacja przyrodnicza spodziewanej utraty 
stanowiska lęgowego Ŝurawia poprzez 
utworzenie stanowisk lęgowych ptaków w 
dolinie Wierzycy (szczegółowe wytyczne na 
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2.R2/ZZ  
9.R2 
10.R2 
13.R2 
14.R2 
15.R2 
19.R2 
tereny rolnicze połoŜone 
w obszarze 
oddziaływania 
projektowanych linii 
elektroenergetycznych 
NN i WN 
 

I Dyrektywy Ptasiej) 
- stworzenie przeszkód dla migracji ptaków i moŜliwość występowania 

kolizji;  
- emisja ponadnormatywnych pól elektromagnetycznych 
- emisja hałasu ulotu (zakres nie wpływający na klimat akustyczny 

otoczenia) 
- oddziaływania na dobra kulturowe - strefy ochrony archeologicznej 
- wpływ na strefę ochrony ekspozycji zespołu zabudowy wsi Rajkowy 
- negatywny wpływ na krajobraz - w tym walory krajobrazowe i 

przyrodnicze planowanego Kociewskiego OChK 

podstawie dokładnych analiz zostaną 
sprecyzowane w Raporcie OOS na etapie 
uzyskania pozwolenia na budowę planowanej 
Elektrowni Północ); 

- oznakowanie linii zapobiegające kolizjom 
ptaków z przewodami na odcinku w pobliŜu 
doliny Wierzycy i w rejonie polany Korytyba 
(tereny nr 1-17 - por. zał. 1). 

21.R2 
24.R2 
tereny rolnicze połoŜone 
w obszarze 
oddziaływania 
projektowanych linii 
elektroenergetycznych 
NN i WN 
 

- przejściowe zniszczenie pokrywy roślinnej - brak oddziaływania na 
cenne walory przyrodnicze; 

- nieznaczne przekształcenia pokrywy glebowej i przypowierzchniowej 
warstwy litologicznej (etap budowy) 

- stworzenie przeszkód dla migracji ptaków i moŜliwość występowania 
kolizji;  

- emisja ponadnormatywnych pól elektromagnetycznych 
- emisja hałasu ulotu (zakres nie wpływający na klimat akustyczny 

otoczenia) 
- oddziaływania na dobra kulturowe - strefy ochrony archeologicznej 
- wpływ na strefę ochrony ekspozycji zespołu zabudowy wsi Rajkowy 
- negatywny wpływ na krajobraz 

 
-  

37.R3, 39.R3, 40.R3 
tereny rolnicze połoŜone 
w obszarze 
oddziaływania 
projektowanej magistrali 
wodno-ściekowej 

- przejściowe zniszczenie pokrywy roślinnej - brak oddziaływania na 
cenne walory przyrodnicze; 

- nieznaczne przekształcenia pokrywy glebowej i przypowierzchniowej 
warstwy litologicznej (etap budowy) 

- oddziaływania na dobra kulturowe - strefy ochrony archeologicznej 
 

-  

36.R1, 34.R4, 35.R4,  
41.R4, 42.R4, 45.R4, 
47.R4, 51.R4, 52.R4, 
53.R4 
 
tereny rolnicze w 
sąsiedztwie obiektów i 
urządzeń elektrowni 
konwencjonalnej i 

- ustalenia projektu Planu obojętne dla stanu środowiska -  
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projektowanych tras 
komunikacyjnych 
 
23.RM, 46.RM, 49.RM 
50.RM 
tereny istniejącej 
zabudowy zagrodowej 

- ustalenia projektu Planu obojętne dla stanu środowiska 
- umoŜliwienie lokalizacji zabudowy (teren 50.RM) w strefie zagroŜonej 

ponadnormatywnym hałasem komunikacyjnym od dróg 013.KDGO i 
012.KDZ 

-  

3.ZL/ZZ, 5.ZL/ZZ, 7.ZL, 
8.ZL, 12.ZL, 16.ZL, 
18.ZL 
tereny zieleni leśnej 

- ustalenia obojętne dla stanu środowiska -  

1.WS, 38.WS, 43.WS,  
44.WS 
tereny wód 
powierzchniowych - rzeka 
Wierzyca 

- ustalenia obojętne dla stanu środowiska -  

22.ZP, 54.ZP, 29.ZP 
teren projektowanej 
zieleni urządzonej o 
charakterze zieleni 
izolacyjno-krajobrazowej 
dla potrzeb lokalizacji 
elementów łagodzących 
negatywne oddziaływanie 
krajobrazowe obiektów 
elektrowni 

- ustalenia korzystne dla stanu środowiska 
- wzrost bioróŜnorodności 
- izolacja akustyczna i krajobrazowa obiektów elektrowni, podkreślana 

przez wały ziemne (moŜliwość wykorzystania nadmiaru gruntów z 
wykopów na terenie 25.P1), 

- poprawa warunków Ŝycia mieszkańców 
-  

-  

KDGP, KDZ, KDL, KDD, 
KDW, KK 
tereny dróg i 
komunikacyjne 

- oddziaływanie w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza pyły, gazy 
(głównie 07.KDW, 011.KDZ, 012.KDZ, 013.KDGP) 

- wzmoŜona emisja hałasu (tereny j.w.) 
- wzrost zagroŜenia kolizjami i wypadkami (tereny j.w.) 

- przewidziane  w projekcie Planu (§4-6 i 9) 
- lokalizacja przepustu drogowego na cieku 

Drybok (teren 012.KDZ), umoŜliwiającego 
migrację płazów i drobnych ssaków 
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