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1. Przedmiot opracowania

1.1. Podstawa prawna i zakres opracowania
Prognozę oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Lubanie w zakresie obszarów położonych w obrębie miejscowości Mikanowo sporządzono
zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353).

W prognozie uwzględniono ocenę stanu funkcjonowania środowiska przyrodniczego, skutki i zasięg
wpływu ustaleń planu, zagrożenia jakie wynikają z projektowanego przeznaczenia terenów oraz
sposobów ich ograniczenia.

Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubanie w zakresie obszarów
położonych w obrębie miejscowości Mikanowo uzgodnili Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
we Włocławku (postanowienie nr N.Nz-42-27105/15 z dnia 23.04.2015 r.) oraz Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (pismo nr WOO.411.54.2015.AG z dnia 27.04.2015 r.).

Zgodnie z ww. uzgodnieniami w opracowanej prognozie szczegółowo należy przedstawić:
· w opinii PPIS:

o usytuowanie, rodzaj i skalę planowanych przedsięwzięć,
o zmianę przeznaczenia terenów oraz wyznaczenie linii rozgraniczających tereny o różnym

sposobie zagospodarowania,
o charakter działań przewidzianych w projektowanym dokumencie,
o cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko,
o stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć,
o rozwiązania mające na celu zapobieganie oraz ograniczanie negatywnych oddziaływań na

środowisko i zdrowie ludzi, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu,
o propozycję działań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie.

· w opinii RDOŚ:
o stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, w tym na

terenach preferowanych pod zmianę dotychczasowego ich przeznaczenia;
o analizę wpływu założeń projektu na środowisko, w tym na formy ochrony przyrody w myśl

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.
1651 z późn. zm.);

o rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego
dokumentu;

o uwarunkowania związane z ochroną środowiska wynikające z realizacji infrastruktury
ściekowej, w kontekście wymogów określonych w art. 42 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.);

o problematykę ochrony zdrowia ludzi w kontekście istniejących oraz planowanych do realizacji
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

o analizę wariantową przeprowadzoną w oparciu o zasadę prewencji i przezorności, zawierającą
racjonalne rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie
lub wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych;
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o omówienie założeń projektu w odniesieniu do celów środowiskowych dla jednolitych części
wód powierzchniowych (JCWP) oraz jednolitych części wód podziemnych (JCWPd);

o analizę zmian klimatycznych oraz negatywnych skutków z nich wynikających, dla terenu
opracowania, w tym omówienie założeń projektu w kontekście adaptacji do ww. skutków
zmian klimatu (efekt cieplarniany).

Informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, są opracowane stosownie do stanu
współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane są do zawartości i stopnia szczegółowości
projektowanego dokumentu oraz etapu przyjęcia tego dokumentu w procesie opracowywania projektów
dokumentów powiązanych z tym dokumentem.

Zgodnie z art. 3 ust. 14 i art. 46 ust. 1 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r. projekty miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego wymagają postępowania w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, którego elementem jest prognoza oddziaływania na środowisko.

Punktem wyjścia do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko jest Uchwała Nr V/15/15
Rady Gminy Lubanie z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w zakresie obszarów położonych w
miejscowości Mikanowo.

Podstawy formalno – prawne dla przeprowadzonego w prognozie określenia skutków środowiskowych
oraz oceny rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych i możliwości rozwiązań eliminujących negatywne
oddziaływania na środowisko projektu przedmiotowego planu miejscowego, poza wymienioną ustawą
z dnia 3 października 2008 r., stanowią także:
· Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity

Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.),
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn.

zm.),
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn.

zm.),
· Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn.

zm.),
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z

późn. zm.),
· Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015

r. poz. 909, z późn. zm.),
· Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.),
· Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity

Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.),
· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących

znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 71),
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych

poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz. 112),
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej

ochrony ptaków (Dz. U. nr 25 poz. 133, z późn. zm.),
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także
kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura
2000 (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1713),
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· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 r., poz. 1800),

a także ustanowione na szczeblu międzynarodowym:
· Dyrektywa 2001/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie

oceny wpływu niektórych planów i programów dla środowiska (Dz. Urz. WE L 197 z dnia 21 lipca
2001 r.), tzw. Dyrektywa SEA,

· Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie
publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska (Dz. Urz. WE L 156 z dnia 25 czerwca
2003 r.),

· Dyrektywa 2003/35/WE parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003r. przewidującej
udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie
środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru
sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE.

1.2. Cel opracowania prognozy

Opracowanie niniejsze wykonane zostało jako merytoryczny materiał uzupełniający do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zdefiniowanego w tytule. Podlega
ono wspólnie z projektem planu procedurze wyłożenia do publicznego wglądu.

Celem opracowania przedmiotowego dokumentu, jest określenie przewidywanych skutków wpływu
założeń projektu planu na środowisko, ewentualnych sposobów ich uniknięcia oraz rozważenie
możliwych alternatyw.

Przedstawiony zakres prognozy pozwoli na sporządzenie projektu uwzględniającego aspekty
środowiskowe, w celu wspierania zrównoważonego rozwoju oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego
w dziedzinie ochrony środowiska.

Stworzy to również możliwość wypracowania optymalnych rozwiązań pozwalających na zachowanie
właściwych parametrów środowiska odniesionych do warunków życia człowieka.

1.2. Metodyka zastosowana przy sporządzaniu prognozy

Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko była sporządzana jednocześnie z projektem
miejscowego planu w celu umożliwienia zmian zawartych w tymże projekcie. Prognoza powstała
w wyniku dokładnej analizy i oceny treści zawartej w projekcie planu.

Prognozę sporządzono przy zastosowaniu metod opisowych. Prace nad niniejszym opracowaniem
można podzielić na kilka następujących etapów:
· zapoznanie się z uwarunkowaniami przyrodniczymi przedmiotowego obszaru, przeanalizowanie

występowania w obrębie terenu form ochrony przyrody oraz obiektów zabytkowych, zaznajomienie
się z ewentualnymi zagrożeniami dla planowanych inwestycji występowanie ruchów masowych,
zagrożenie podtopieniem,

· dokonanie wizji terenowej,
· zapoznanie się z wnioskami złożonymi przez instytucje opiniujące, uzgadniające oraz prywatnych

właścicieli,
· zaznajomienie się ustaleniami projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gminy Lubanie w zakresie obszarów położonych w obrębie miejscowości Mikanowo,
· przeprowadzenie analizy wpływu zapisów ustaleń planu na poszczególne komponenty środowiska

przyrodniczego, na obszary chronione oraz zdrowie ludzi.
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Pierwszy etap obejmował analizę dostępnych materiałów i opracowań odnoszących się do
analizowanego obszaru oraz problematyki poruszanej w prognozie. W szczególności dotyczyło to
opracowania ekofizjograficznego dla przedmiotowego obszaru oraz obowiązującego studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Lubanie i miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie,
Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek,
Barcikowo, Włoszyca przyjętego uchwałą Rady Gminy Lubanie Nr XXIX/203/14 z dnia 28 marca
2014 r. Dodatkowo skorzystano z innych publikacji naukowych oraz opracowań, których spis zawarty
jest w wykazie materiałów

Drugi etap obejmował wizje terenowe mające na celu ogólne rozpoznanie lokalnych warunków
środowiska przyrodniczego występujących na analizowanym terenie oraz identyfikację potencjalnych
zagrożeń i uciążliwości dla środowiska oraz życia człowieka.

Etap trzeci to podsumowanie całości prac. Są to wnioski końcowe, obejmujące przedstawienie wpływu,
a następnie ocenę stopnia i zakresu oddziaływania na środowisko ustaleń planu na różnych etapach
realizacji inwestycji, analiz jakościowych wykorzystujących dostępne wskaźniki stanu środowiska oraz
identyfikacji skutków przewidywanych zmian w środowisku. Na tej podstawie dokonano oceny pod
kątem oddziaływań pozytywnych, negatywnych, bezpośrednich, pośrednich, krótko, średnio
i długoterminowych, stałych, chwilowych, wtórnych i skumulowanych.

Przeanalizowano także możliwość transgranicznego oddziaływania planowanej inwestycji na
środowisko.

W analizie uwzględniono przede wszystkim wpływ ustaleń projektu planu na poszczególne elementy
przyrodnicze (rzeźbę terenu, powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i podziemne, klimat,
gleby, florę i faunę, krajobraz) oraz społeczne (jakość życia ludzi, zdrowie, dziedzictwo kulturowe
etc.). Określono czynniki wpływające degradująco na poszczególne komponenty środowiska oraz
zasięg ich szkodliwego oddziaływania.

W prognozie przedstawiono propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji
projektu planu. Wskazano również sposoby zapobiegania bądź minimalizowania negatywnych
czynników, których ominięcie jest zazwyczaj niemożliwe.

Informacje ujęte w prognozie, opracowane są zgodnie ze stanem współczesnej wiedzy, gdzie
uwzględniono informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla
innych, przyjętych już dokumentów, powiązanych z projektem dokumentu będącego przedmiotem
opracowania.
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2. Charakterystyka środowiska naturalnego

2.1. Opis poszczególnych komponentów środowiska.

Położenie geograficzne

Gmina Lubanie leży w południowo - wschodniej części województwa kujawsko - pomorskiego
i wchodzi w skład powiatu włocławskiego. Gminę tworzą następujące wsie: Barcikowo, Bodzia,
Gąbinek, Janowice, Przywieczerzynek, Przywieczerzyn, Zapomnianowo, Kałęczynek,
Kaźmierzewo, Kucerz, Mikorzyn, Mikanowo A, Mikanowo B, Dąbrówka, Probostwo Dolne,
Probostwo Górne, Sarnówka, Siutkówek, Tadzin, Ustronie, Kolonia Ustrońska, Zosin, Włoszyca,
Kocia Górka i Lubanie.

Od północy i zachodu gmina graniczy z gminami powiatu aleksandrowskiego, od południa
z miastem Włocławek i gminą Brześć Kujawski, natomiast wschodnią, naturalną granicę tworzy
rzeka Wisła. Gminę przecinają ważne arterie komunikacyjne, z których najważniejsze to autostrada
A1, droga krajowa (DK91) i trakcja kolejowa.

Rys. 1. Położenie miejscowości Mikanowo na tle Gminy Lubanie
(źródło: http://lubanie.com/?podzial-administracyjny/)
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Rys. 2. Obszary A, B i C w miejscowości Mikanowo objęte projektem miejscowego planu
na mapie topograficznej

Ukształtowanie powierzchni

Opracowanie obejmuje wyodrębnione obszary w sołectwie Mikanowo wyznaczone zasięgiem planu
zagospodarowania przestrzennego (obszar A, B i C). Analizowany obszar położony jest na pograniczu
dwóch jednostek fizyczno- geograficznych tj. makroregionu Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka
i Wysoczyzna Kujawska.

Obszar ten dzieli się na dwie zróżnicowane części: pradolinną cześć wschodnia z układem trzech teras
rzecznych i równiny zalewowej oraz zachodnią - wysoczyznową z glebami wysokich klas bonitacyjnych
(glina morenowa). Powierzchnia wysoczyzny morenowej jest na ogół płaska. Rzeźba powierzchni
ożywia się w obrębie zbocza gdzie pojawiają się wcięcia erozyjne w postaci dolinek bocznych.
Wspomniana forma zalega na wysokości 87,5 - 92,0 m n.p.m., przyjmując maksymalną rzędną na
analizowanym terenie - 97,5 m n.p.m. między Lubaniem i Kazimierzewem. Od zachodniej granicy
opracowania teren ustawicznie obniża się, przyjmując na krawędzi wysoczyzny wysokości w granicach
72,0-80,0 m n.p.m. Powierzchnia pradoliny Wisły na badanym obszarze składa się z 3 teras rzecznych
i poziomu zalewowego(Wiśniewski, 1976). Najwyższy poziom terasowy IX, który rozdziela poziom
VIII na dwie części, ma wysokość około 72 m n.p.m. - terasa VIII - 67 m n.p.m., terasa VI - 56 m n.p.m.
i równina zalewowa - 43-45 m n.p.m. Przejście między poszczególnymi terasami rzecznymi jest
wyraźne, a zwłaszcza w równinę zalewową. Z porównania powyższych danych wynika, że maksymalne
deniwelacje powierzchni w obrębie analizowanego terenu dochodzą do 55 m, natomiast w strefie zbocza
wysoczyzny, jak również teras rzecznych, osiągają one wartości dochodzące do 15-25 m.

Warunki geologiczno – gruntowe
Budowa geologiczna wysoczyzny, W ujęciu schematycznym charakteryzuje się tym, że na powierzchni
występuje około 5-cio metrowej miąższości pokład gliny morenowej (maksymalnie do 16 m), pod
którym leży podobnej miąższości seria piasków drobnoziarnistych, fluwioglacjalnych, niekiedy
przewarstwiona 2-3 centymetrowymi warstewkami mułku ilastego, brunatnego (Wiśniewski, 1976).
Poniżej serii piaszczystej zalega drugi pokład gliny morenowej o erozyjnie ściętej powierzchni. Pod
gliną występuje dużej miąższości (przekraczającej 15 m) poziom piasku fluwialnego, kończący się
w strefie stropowej, zastoiskowymi utworami drobnoziarnistymi - mułkami. Pewnym urozmaiceniem
budowy geologicznej jest występowanie na powierzchni górnego poziomu gliny morenowej niewielkiej
miąższości (0,5- l,5 m) płatów utworów piaszczystych, jak również w strefie zboczowej wysoczyzny

A

B
C
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warstwy koluwiów (utwory spływowe). W pierwszym przypadku są to utwory pochodzące z przemycia
gliny morenowej i świadczą zarazem o przepływie W strefie krawędziowej wód roztopowych, W drugim
zaś są to utwory pochodzące z rozmycia zbocza wysoczyzny. W okolicy Lubania koluwia tworzą strefę
szerokości do 0,6 km, pod którą zalegają wody gruntowe.

Dolina Wisły pod Lubaniem składa się z 3 teras pradolinnych i poziomu zalewowego. Najwyższy,
dwudzielny poziom terasowy IX (w pobliżu Mikanowa i Lubania i w postaci wyspy w okolicy Kucerza),
o wysokości przeciętnej około 72 m n.p.m., ma długość 4 km i szerokość do 0,8 km i jest zbudowany
z gliny morenowej. Glina morenowa często przykryta jest piaskami o różnym składzie mechanicznym
i miąższości 1-2 m

Terasa VIII - 67-69 m n.p.m., ciągnie się południkowo pasem o szerokości do 1 km przez cały obszar
gminy. Jest ona zbudowana do głębokości 3,5-4,0 m z piasków drobno- i średnioziarnistych.
W wierceniach spągu utworów nie osiągnięto gliny morenowej, ale z sąsiednich obszarów pradoliny
wynika, że poniżej zalega poziom gliny, która w niektórych miejscach została wymyta, a pozostałością
po niej jest bruk morenowy.

Terasa VI - o wysokości 55-56 m n.p.m., zbudowana jest z warstwowanych piasków i żwirów, których
miąższość dochodzić może do 30 m. Budowa geologiczna tej terasy umożliwia eksploatację jej
utworów. Równina zalewowa - 43-45 m n.p.m., w postaci wąskiej listwy towarzyszącej korytu Wisły,
o spadku powierzchni zgodnej ze spadkiem zwierciadła rzeki, zbudowana jest od powierzchni
z warstwowanych mułków, piasków drobno- i średnioziarnistych (mada), zalegających na utworach
fluwialnych i fluwioglacjalnych (piaski o wzrastającym wraz z głębokością składzie mechanicznym).

Na podstawie badań terenowych, badań archiwalnych oraz literatury, stwierdzono że analizowany obszar
posiada generalnie korzystne warunki gruntowe dla zabudowy.

Warunki klimatyczne

Analizowany teren posiada klimat, którego ogólne cechy nawiązują do klimatu całej Polski. Według
regionalizacji klimatologicznej E. Romera leży w obrębie klimatu Wielkich Dolin.

Pod względem warunków anemobarycznych, średnio w ciągu roku najczęściej występuje wiatr
z kierunku zachodniego (20%), południowo-zachodniego (14%) i północno- zachodniego (11%).
Według danych z Ciechocinka, na wiatr z sektora zachodniego przypada 45% wszystkich kierunków. Po
odliczeniu cisz - (l2,3%) stanowi to ponad 50% wszystkich kierunków. Najrzadziej występuje wiatr
z kierunku południowego (6%), a z kierunku północnego i wschodniego jest mniej więcej jednakowo
reprezentowany (odpowiednio 9% i 10%). Tak, więc na tym obszarze przeważa cyrkulacja
równoleżnikowa (59%) nad południkową (41%).

Ważnym elementem klimatu jest zachmurzenie. Według danych z Ciechocinka średnie miesięczne
zachmurzenie w cyklu rocznym jest najmniejsze w czerwcu i stanowi 5,2 pokrycia nieba (w skali 0-10),
największe jest w listopadzie i grudniu (7,9), przy średnim rocznym 6,4. Wartości te prawie pokrywają
się z wartościami średnimi dla całej Polski. Z kolei średnie dzienne usłonecznienie waha się
od 0,8 godzin w grudniu do 7,4 godzin w czerwcu, przy średnim dziennym 4,1 godzin w skali roku.

Średnie miesięczne temperatury powietrza wahają się od -2,5°C w miesiącu najchłodniejszym,
tj. w styczniu do 18,5°C a w miesiącu najcieplejszym - lipcu. Średnia roczna amplituda temperatury dla
Ciechocinka wynosi, więc 21°C. Absolutne ekstrema temperatury wahały się od -33,3 °C (19 styczeń
1963) do 38,8 °C (12 lipiec 1959). Tylko trzy miesiące zimowe (XII, I, II) posiadają średnie wieloletnie
wartości ujemne i tylko trzy miesiące w roku (VI, VII, VIII) są wolne od mrozu. Średnia temperatura
roczna (1966-1974) dla okolic Włocławka wynosiła 8,1 °C.

Średnia roczna suma opadów atmosferycznych w Ciechocinku w okresie 1951-1970 wynosiła 528 mm
(minimalna 25 mm w marcu i maksymalna 90 mm w lipcu). Podobnie kształtują się średnie wieloletnie
sumy opadów atmosferycznych w najbliższym analizowanego terenu i wynoszą od 452 do 581 mm.
Suchość klimatu tego obszaru związana jest z faktem jego położenia w „cieniu opadowym” Pojezierza
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Pomorskiego oraz z niższego położenia nad poziom morza. Wyższe sumy opadów atmosferycznych
półrocza letniego (około 62 %) nie rekompensują jednak zwiększonego w tym czasie parowania
terenowego. Niskie sumy opadów w połączeniu z suszą glebową miesięcy letnich nie sprzyjają
uzupełnieniu zasobów wodnych. Zjawisko tzw. suszy hydrologicznej powtarza się, co kilka- kilkanaście
lat.

Warunki glebowe

Występujące na terenie gminy Lubanie gleby można zaliczyć do trzech zasadniczych grup. Pierwsza
z nich to gleby płowe rozwinięte na utworach gliniastych moreny dennej płaskiej. Terytorialnie obejmują
one generalnie całą zachodnią i centralną część opracowanego obszaru. Są to gleby urodzajne zaliczane
do III klasy bonitacyjnej.

Druga grupa to gleby bielicowe rozwinięte na utworach piaszczystych utworach teras rzecznych
pradoliny Wisły. Obejmują one swym występowaniem wschodnie fragmenty analizowanego obszaru.
Pod względem bonitacyjnym obejmują klasy V - VI.

Trzecia grupa to gleby związane z utworami holoceńskimi takimi jak utwory organogeniczny
wypełniające wilgotne zagłębienia terenowy oraz najmłodsze mady rzeczne występujące na terasie
zalewowej Wisły. Posiadają one zróżnicowaną wartość bonitacyjną i przydatność rolniczą, stanowią
jednak ważny element siedliskowy w strukturze ekologicznej.

Fauna i flora

Analizowany obszar nie obejmuje kompleksów roślinności zwartej typu leśnego. Dominującym
przestrzennie elementem fitocenotycznym jest roślinność związana z gospodarką rolną. Są to więc
przede wszystkim jednoroczne rośliny uprawne takie jak zboża i rośliny okopowe, charakterystyczne dla
agrocenozy pól uprawnych. W przypadku agrocenozy pól szczególną rolę odgrywają miedze. Stanowią
one bardzo interesujące obiekty przyrodnicze jako siedlisko charakterystycznej roślinności posiadającej
cechy ,,endemiczności”.

Innym elementem szaty roślinnej związanej z funkcją rolniczą są sady. W przeważającej mierze są to
niewielkie powierzchnie wykorzystywane głównie na potrzeby właścicieli. Ważną rolę w strukturze
ekologicznej pełni roślinność antropogeniczna wykształcona w postaci zieleni towarzyszącej i ozdobnej.
Są to zadrzewienia i zakrzewienia stanowiące naturalną oprawę „architektoniczną” dla zabudowań
mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej. W wielu przypadkach charakteryzują się dużym
bogactwem gatunkowym i nieprzeciętnymi walorami estetycznymi. Podobną rolę pełni również zieleń,
a właściwie zadrzewienia występujące w obrębie cmentarza. Oprawa przyrodnicza tego szczególnego
miejsca nadaje mu charakterystycznych cech powagi i zadumy. Bardzo ważnym elementem szaty
roślinnej sąsiadującym bezpośrednio z omawianym obszarem jest roślinność związana z doliną rzeki
Wisły. Występują tutaj charakterystyczne dla wielkich dolin rzecznych lasy łęgowe oraz zespoły
roślinności krzewiastej reprezentowanej przez zarośla wiklinowo łozowe. Pewne fragmenty terasy
zalewowej i nad zalewowej zajmują łąki wykształcone na glebach pochodzenia aluwialnego. Podobną
funkcję do roślinności przydomowej, pełni roślinność przyzagrodowa. Tworzą ją zarówno drzewa
ozdobne, pojedyncze drzewa owocowe jak również różne gatunki krzewów. Uzupełnieniem trwałej
szaty roślinnej jest zieleń śródpolna. Tworzą ją różnopowierzchniowe kompleksy zadrzewień i krzewów.
Wśród drzew dominuje topola oraz wierzba polna. Zdarza się również sosna, brzoza, dąb i jesion.
Roślinność śródpolna pełni bardzo istotną funkcję jako ostoja dla drobnej fauny a zwłaszcza ornitofauny.
Bardzo ważna jest również funkcja krajobrazowa i przeciwerozyjna. Zadrzewienia śródpolne a także
inne rodzaje trwałej szaty roślinnej, występującej w obrębie pól uprawnych odgrywają ważną rolę jako
czynnik hamujący zjawisko erozji glebowej. Dotyczy to zarówno erozji wodne, na terenach gdzie mamy
do czynienia ze zwiększonymi spadkami terenu ja i erozji wietrznej (eolicznej). Dlatego też roślinności
śródpolna winna być obiektem ochrony i szczególnej troski użytkowników gruntów ornych. Istotnym
elementem jest również zieleń przydrożna, tworząca ciągi zadrzewień występujące wzdłuż dróg i ulic.
Pełni ona ważną funkcję jako ekrany akustyczne, filtr powietrza oraz element estetyczno- krajobrazowy.



TRACTEBEL
ENGINEERING S.A.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Lubanie

w zakresie obszarów położonych
w obrębie miejscowości Mikanowo

Prognoza oddziaływania na środowisko

projekt P.006728
data październik
2016 r.

Str. 13

Wody powierzchniowe i podziemne

Osią hydrograficzną dla analizowanych terenów jest Wisła. Stanowi ona czynnik drenujący zarówno
dla wód powierzchniowych jak i podziemnych. Wraz z budową geologiczną rzeka ta kształtuje sieć
wód powierzchniowych i podziemnych.

Sieć wód powierzchniowych o charakterze stałym jest przestrzennie zróżnicowana, ściśle związana
z budową geologiczną (warunki infiltracyjne) i morfologią. Na obszarze wysoczyzny morenowej,
zbudowanej ze słabo przepuszczalnych glin morenowych, sieć rzeczną tworzą cieki związane
z głęboko wciętymi dolinkami erozyjnymi, spływającymi prostopadle do krawędzi wysoczyzny.
Górne ich odcinki mają charakter cieków okresowych, co wynika przede wszystkim z zasilania
wodami roztopowymi bądź opadowymi, które na skutek złych warunków infiltracyjnych gruntu, są
odprowadzane w sposób przyspieszony i do tego krótkotrwały. W dolnych odcinkach zaś, na skutek
drenażu I poziomu wód podziemnych, wykazują stały przepływ wód. Dodatkowo odpływ tutaj
ułatwiają rowy melioracyjne. Cieki u podnóża zbocza wysoczyzny (teras) tworzą stożki napływowe,
w których podczas okresów susz hydrologicznych „gubią” swe wody.

Nieco inaczej przedstawia się sieć rzeczna i obieg wody na terasach rzecznych. Na wyższych
poziomach terasowych (IX, VIII i VI), na skutek dużej przepuszczalności gruntu (utwory piaszczyste),
sieć rzeczna jest rzadka. Stanowią ją wyłącznie głęboko wcięte cieki „tranzytowe”, częściowo zasilane
przez wody gruntowe.

Na poziomie zalewowym, na który składa się wąska listwa przylegająca do koryta Wisły,
funkcjonowanie wód powierzchniowych (rowów) zależy niemal wyłącznie od zjawisk
hydrologicznych Wisły.

Sieć wód powierzchniowych na terenie gminy Lubanie, jak już wspomniano wyżej, funkcjonuje
w sposób dynamiczny wyłącznie podczas wiosennych roztopów, bądź w okresie intensywnych
opadów deszczu. Wówczas następuje ich szybki spływ, najpierw po słabo przepuszczalnej
powierzchni wysoczyzny ku Wiśle, a następnie w głęboko wciętych dolinkach erozyjnych.

Swoisty rodzaj cieków tworzą w tym czasie także drogi i towarzyszące im rowy. W obrębie płaskiej
powierzchni wysoczyzny morenowej w okresach wilgotnych mogą tworzyć się tzw. ,,wymoki”.

Na terenie gminy Lubanie brak naturalnych zbiorników wodnych, co wynika z warunków
geologicznych (utwory przepuszczalne teras rzecznych), intensywnego drenażu wód przez Wisłę oraz
działalność człowieka polegająca na drenażu wód z zagłębień obszarów wysoczyzny morenowej
(utwory nieprzepuszczalne).

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (M. P. 2011 nr 49 poz. 549),
inwestycja zlokalizowana będzie na terenie scalonych części wód powierzchniowych nr DW0801,
w zlewniach jednolitych części wód rzecznych:
· Dopływ z Marszałkowa; Europejski kod JCWP: PLRW200017279329; Typ JCWP: potok

nizinny piaszczysty (17); Status: naturalna część wód; Ocena stanu: zły; Ocena ryzyka
nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona;

· Ośla; Europejski kod JCWP: PLRW20001727929; Typ JCWP: potok nizinny piaszczysty (17);
Status: naturalna część wód; Ocena stanu: zły; Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów
środowiskowych: zagrożona;

Pod względem występowania i właściwości fizykochemicznych, wody podziemne na badanym
obszarze dzielą się na wysoczyznowe i terasowe (dolinne).
Na obszarze wysoczyzny morenowej występują dwa poziomy wód czwartorzędowych:
· I poziom wód gruntowych zalega, w zależności od orografii i lokalnej budowy geologicznej, na

głębokości w granicach 5 - 8 m w utworach fluwioglacjalnych pod pierwszym pokładem gliny
morenowej. Wody te są pod napięciem hydrostatycznym, stąd ich zwierciadło stabilizuje się
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w glinie morenowej. Lokalnie, w znacznym oddaleniu od krawędzi wysoczyzny, mogą
występować w powierzchniowych utworach piaszczystych tzw. wierzchówki.

· II poziom, zalegający na głębokości 20-22 m w utworach fluwioglacjalnych pod drugim
pokładem gliny morenowej. Jego zwierciadło jest również pod napięciem hydrostatycznym
i kształtuje się w strefie stropowej pierwszego poziomu gliny morenowej.

Wody podziemne I i II poziomu Wodonośnego, silnie są drenowane przez Wisłę. Na skutek pokrycia
zbocza wysoczyzny koluwiami, nie ma wyraźnego wypływu wód na powierzchnię w postaci źródeł
(w miejscu przecięcia warstwy wodonośnej), lecz w formie spływu śródpokrywowego. Dzięki temu,
w zagłębieniach zbocza, a zwłaszcza u jego stóp, tworzą się mokradła (młaki i wysięki) z płytkim
zaleganiem wód gruntowych, dającym początek sieci rzecznej stałej i okresowej. Na uwagę zasługuje
również fakt ingerencji człowieka w stosunki wilgotnościowe gruntu (także wpływ na wody
podziemne) poprzez drenaż wód.

W obrębie równiny zalewowej występuje jeden poziom wód czwartorzędowych, który ma bezpośredni
związek hydrauliczny ze zwierciadłem Wisły i w znacznym stopniu wahania jego wód są zależne od
zjawisk hydrologicznych rzeki (głównie w pasie przykorytowym). Na badanym terenie poziom ten
zalega, w zależności od wysokości terenu, na głębokości w granicach 2-4 m.

Analizowany obszar, pod względem właściwości wodno-budowlanych, charakteryzuje się dobrymi
warunkami pod zainwestowanie. Dotyczy to przede wszystkim obszaru wysoczyzny morenowej oraz
wyższych poziomów terasowych pradoliny Wisły, gdzie zwierciadło I poziomu wodonośnego zalega
głębiej niż 4 m. Należy wykluczyć spod zabudowy obszary obniżeń terenu tj. erozyjnych den dolinek
bocznych, wręcz zachować w niezmienionej strukturze i tym samym zaniechać prac melioracyjnych,
degradujących środowisko tzw. hydrokompleksu. Należy wykluczyć (ograniczyć) zainwestowanie
dolnej strefy zbocza wysoczyzny morenowej, którą pokrywają koluwia (płytkie zaleganie zwierciadła
wód gruntowych).

W przypadku zainwestowania obszarów zagłębień powierzchni wysoczyzny morenowej, zbudowanej
ze słabo przepuszczalnych glin morenowych, należy je dodatkowo zdrenować, bowiem w okresach
wilgotnych mogą tworzyć się tam tzw. ,,wymoki”.

Teren gminy Lubanie jest położony częściowo na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
„Pradolina Środkowej Wisły” nr zbiornika 220 stanowiącego obszar najwyższej ochrony ONO oraz
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych „Dolina kopalna Wielkopolska” nr 144. Miejscowość
Mikanowo, położona jest poza obszarami ww. zbiorników.

144 Dolina Kopalna Wielkopolska
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Rys. 3. Obszar opracowania na tle zbiorników wód podziemnych
(źródło: www.pgi.gov.pl )

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (M. P. 2011 nr 49 poz. 549),
inwestycja zlokalizowana będzie na terenie jednolitej części wód podziemnych nr 45 (Europejski kod
PLGW240045), Ekoregion: Równiny Centralne (14); Ocena stanu ilościowego: dobry; Ocena stanu
chemicznego: dobry; Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: niezagrożona;

2.2. Prawna ochrona zasobów przyrodniczych

Ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów,
tworów i składników przyrody. Na terenie objętym projektem miejscowego planu nie występują
obiekty i zasoby objęte ochroną na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska oraz określonych
w ustawie o ochronie przyrody.

Najbliższymi obszarami chronionymi (w promieniu ok. 15 km) sąsiadującymi z obszarem
opracowania są:
· Rezerwaty:

o Bór Wąkole im. Prof. Klemensa Kępczyńskiego – minimalna odległość ok. 11,5 km na
północny-wschód od analizowanego terenu,

o Kulin – minimalna odległość ok. 12,4 km na południowy-wschód od analizowanego terenu,
o Uroczysko Koneck – minimalna odległość ok. 13,6 km na północny-zachód od

analizowanego terenu;
· Obszary Chronionego Krajobrazu:

o Obszar Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej – minimalna odległość ok. 1,9 km na
północ i północny-wschód od analizowanego terenu;

· Specjalne Obszary Ochrony (SOO) Natura 2000:
o Włocławska Dolina Wisły PLH040039 – minimalna odległość ok. 2 km na wschód od

analizowanego terenu,
o Cyprianka PLH040013 – minimalna odległość ok. 8,7 km na wschód od analizowanego

terenu,

GZWP nr 220

GZWP nr 144
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o Nieszawska Dolina Wisły PLH040012 – minimalna odległość ok. 13,1 km na północ od
analizowanego obszaru;

· Obszary Specjalnej Ochrony (OSO) Natura 2000:
o Dolina Dolnej Wisły PLB040003 – minimalna odległość ok. 2 km na wschód od

analizowanego terenu.

Rys. 4. Obszar opracowania na tle najbliższych obszarów chronionych (do 2 km)
(źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/)

Obszar Chronionego Krajobrazu
Niziny Ciechocińskiej
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3. Zawartość, główne cele projektowanego dokumentu oraz jego
powiązania z innymi dokumentami

3.1. Główne cele projektowanego dokumentu

Głównym celem sporządzenia planu jest zabezpieczenie rezerwy terenowej pod planowaną inwestycję
celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, polegającą na budowie podziemnego rurociągu wody
i solanki wraz z linią światłowodową i systemem ochrony katodowej dla potrzeb zadania
inwestycyjnego nr 14624 „Projekt JURA” wynikającego z prawomocnej Decyzji Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Nr 15/2014 z dnia 9 maja 2014 r. (znak
WOO.4210.4.2013.ADS.61). W miejscowości Mikanowo, na terenach dla których opracowywany
jest plan zagospodarowania wystąpi wyłącznie rurociąg wody.

projektowany rurociąg wody
obszary Gminy Lubanie będące objęte sporządzeniem mpzp

Rys. 5. Przebieg rurociągu wody na terenie gminy Lubanie

Celem regulacji prawnych zawartych w planie jest:
1) umożliwienie realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,
2) ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów oraz form ochrony terenów,

z zachowaniem warunków określonych w ustawach i postanowieniach przepisów szczególnych;
3) ustalenie ograniczeń w zagospodarowaniu terenów w strefie / pasie technologicznym rurociągu

wody.

Planowana inwestycja przebiega zgodnie z ustaleniami obowiązującego Studium gminy Lubanie
przez:
· tereny zabudowy zagrodowej,
· tereny projektowanych dolesień,
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· tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami,
· tereny dróg powiatowej i gminnej.

W żadnym z wyżej wymienionych obszarów nie występuje zakazy ani ograniczenia dla budowy
przedsięwzięć z zakresu infrastruktury technicznej. Z uwagi na powyższe, realizacja planowanego
rurociągu wody nie będzie naruszać ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lubanie.

Rys. 6. Położenie obszaru objętego projektem planu na obowiązującym Studium gminy Lubanie

3.2. Ogólny opis inwestycji oraz odcinka planowanego rurociągu wody na
terenie gminy Lubanie

Rurociąg wody, którego ujawnienie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dotyczy
niniejsze opracowanie jest częścią inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podziemnego
rurociągu wody i solanki wraz z linią światłowodową i systemem ochrony katodowej dla potrzeb
zadania inwestycyjnego nr 14624 „Projekt JURA”.

Inwestycja ta będzie polegać na budowie rurociągów wody i solanki wraz z niezbędnymi obiektami na
sieci (stacje zasuw – lokowane przy drogach gminnych lub powiatowych, komory technologiczne).
Rurociągi zostaną wykonane z rur stalowych DN 600, wzdłuż nich ułożony będzie system ochrony
katodowej i linia światłowodowa w kanalizacji teletechnicznej, w celu transmisji danych o pracy
rurociągów, stacji i obiektów.

Planowana inwestycja obejmuje swym zakresem również ingerencję w istniejącą pompownię
ujęciową oraz budowę nowej pompowni liniowej na terenie zakładu Anwil we Włocławku. Pomiar
ciśnienia na wszystkich obiektach (pompowniach i stacjach zasuw) pozwoli na wizualizację
ewentualnych spadków ciśnień i określenie z dużą dokładnością awarii. Projektowany system ochrony
katodowej umożliwi zabezpieczenie rurociągów przed korozją oraz pełnić ma funkcję informująco-
ostrzegawczą wystąpienia awarii. Na rurociągach przewiduje się dodatkowo armaturę technologiczną -
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odwodnieniową lub odpowietrzenia, zabudowaną w komorach lub studniach. W przeważającej części
rurociągi zostaną ułożone metodą wykopu otwartego. Przekroczenia większych cieków, dróg, torów
PKP oraz lasów, przewiduje się metodami bezwykopowymi.

Zadaniem inwestycji ma być przetłaczanie wody z ujęcia na rzece Wiśle, na odległość ok. 55 km, do
procesu ługowania soli w planowanej Kopalni Soli i Zakładu Ługowniczego, przewidzianej do
realizacji w południowo-wschodniej części gminy Lubień Kujawski (powiat włocławski) w okolicy
wsi Wola Olszowa Parcele, z wykorzystaniem istniejącej pompowni ujęciowej (zlokalizowanej we
Włocławku na działce stanowiącej własność Zakładów Anwil S.A. nr 56 w obrębie Azoty) oraz nowej
pompowni liniowej, planowanej do zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie pompowni istniejącej.
Rurociąg przebiegać będzie przez gminy Lubień Kujawski, Kowal, Choceń, Włocławek, Brześć
Kujawski, Lubanie, miasto Włocławek. W wyniku działania Kopalni i Zakładu Ługowniczego nastąpi
produkcja solanki lub półsolanki, które następnie transportowane będą rurociągiem do kopalni IKS
„SOLINO” w miejscowości Góra w gminie Inowrocław. Rurociąg solanki, o długości ok. 90 km,
projektuje się równolegle do rurociągu wody, następnie w miejscowości Bodzia w gminie Lubanie,
zostanie skierowany w kierunku Inowrocławia. Dalsze prowadzenie rurociągu solanki przewiduje się
wzdłuż istniejącego rurociągu solanki, przez gminy Bądkowo, Zakrzewo, Dąbrowa Biskupia oraz
Inowrocław.

Rurociągi wody i solanki, jako podziemne obiekty liniowe nie spowodują zmiany sposobu
przeznaczenia i użytkowania terenów. Wyjątek stanowią stacje zasuw wraz z prowadzącymi do nich
drogami dojazdowymi.

Na terenie Gminy Lubanie przewiduje się lokalizację:
· rurociągu wody – 9,01 km, w tym na terenach objętych planem zagospodarowania (A, B i C) –

0,4 km,
· rurociągu solanki – ok. 1,82 km, nie będzie występować na terenach objętych planem

zagospodarowania (A, B i C),
· stacji zasuw dla wody i solanki – 1 szt., powierzchnia zabudowy dla stacji ok. 45 m2, nie będzie

występować na terenach objętych planem zagospodarowania (A, B i C),
· stacji zasuw dla wody – 2 szt., powierzchnia zabudowy dla stacji ok. 35 m2 (każda), nie będzie

występować na terenach objętych planem zagospodarowania (A, B i C).

Dla stacji zasuw planuje się następujące uzbrojenie:
1) drogi dojazdowe i miejsca do zawracania w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej,
2) zapewnienia dostawy energii elektrycznej (sieć elektroenergetyczna) z poszczególnych zakładów

energetycznych dla wszystkich stacji zasuw.
3) ogrodzenie terenu stacji zasuw wraz z monitoringiem obiektu.

Parametry techniczne rurociągu wody
1) materiał – stal;
2) średnica – DN 600;
3) ciśnienie projektowane – PN40;
4) transportowane medium – woda surowa pobierana z rzeki Wisły.

Parametry techniczne rurociągu solanki
1) materiał – stal;
2) średnica – DN 600;
3) ciśnienie projektowane – PN63;
4) transportowane medium – solanka: stężenia NaCl 310 kg/m3.
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Zagospodarowanie terenów przez które przebiegać będą rurociągi wody i solanki: pozostaną
w dotychczasowym użytkowaniu, po ułożeniu rur i komór wykopy zostaną zasypane, a tereny
przywrócone do stanu pierwotnego i uporządkowane, naruszone drogi wraz z chodnikami zostaną
odbudowane zgodnie z wytycznymi technicznymi administratorów, nadmiar ziemi z wykopów
zostanie wywieziony na wskazane wysypisko lub zagospodarowany, na trasie rurociągów pojawią się
tabliczki lokalizacyjne, punkty pomiarów elektrycznych oraz włazy od komór technologicznych, trasy
przewiertów pod rzekami, torami PKP, lasami, będą oznakowane.

3.3. Zawartość dokumentu i ustalenia zapisów planu dla rurociągu wody

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawiera ustalenia w zakresie
przeznaczenia terenu (określenia funkcji), zasad kształtowania przestrzeni i ładu przestrzennego, obsługi
i zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną, obsługi komunikacyjnej oraz zasad ochrony środowiska.
Dominująca funkcja związana jest z terenami mieszkaniowymi i mieszkaniowo usługowymi.

W planie zagospodarowania przestrzennego dla obszarów A, B i C w miejscowości Mikanowo,
stosownie do jego problematyki, określa się:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych

zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną

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

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym również odniesieniu do obszarów szczególnego zagrożenia
powodzią;

8) szczegółowe zasady i warunki scalania podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz

zabudowy;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, określoną w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
13) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
14) granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

Z uwagi na cel projektu planu w analizowanym projekcie wyznaczono następujące przeznaczenia
terenów:
a) MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej,
b) RMU - teren zabudowy zagrodowej i usługowej,
c) W – teren infrastruktury technicznej – rurociągu wody,
d) KDz – teren drogi publicznej klasy Z - zbiorczej,
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e) KDI – teren drogi publicznej klasy L - lokalnej.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla rurociągu wody na terenie miejscowości
Mikanowo, dokonano następujących ustaleń:
1. Wyznacza się teren infrastruktury technicznej – oznaczony B-1 W, o przeznaczeniu:

1) teren infrastruktury technicznej – rurociągu wody i stacji zasuw wraz z linią światłowodową
i systemem ochrony katodowej;

2) w ramach przeznaczenia, o którym mowa w pkt. 1), dopuszcza się: infrastrukturę techniczną.

W granicach pasa technicznego rurociągu wody o szerokości 12 m (6 m po każdej stronie), ustala się
następujące ograniczenia, dopuszczenia i wymagania w zagospodarowaniu terenu:
1) zakazuje się nasadzania zieleni wysokiej;
2) urządzania stałych składów i magazynów oraz sytuowania obiektów budowlanych, za wyjątkiem

infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych i dojazdów niewydzielonych o nawierzchni
rozbieralnej.

Ponadto w planie ustala się:
1) zakaz przekraczania wskaźnika zainwestowania powierzchni działki – 70%;
2) nakaz utrzymania wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej na minimalnym poziomie – 30%;

Plan adaptuje wcześniejsze przesądzenia lokalizacyjne oraz istniejącą zabudowę.

Ustalenia zawarte w projekcie planu są zgodne z zasadami polityki ekologicznej kraju oraz programami
ochrony środowiska na poziomie regionalnym (wojewódzki) i lokalnym (powiatowym). Są również
zgodne z wymogami określonymi w przepisach szczegółowych regulujących gospodarowanie zasobami
środowiska i jego ochroną.

3.4. Powiązania projektowanego dokumentu z innymi dokumentami

Projektowany dokument – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ma powiązania z niżej
wymienionymi dokumentami i opracowaniami tj.:
· Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Kujawsko-

Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, czerwiec 2003
(w 2014 r. przystąpiono do opracowywania nowego planu);

· Strategia Rozwoju Powiatu Włocławskiego; Uchwała Rady Powiatu nr XXX/247/01 z dnia
28 września 2001 r.;

· Opracowanie ekofizjograficzne gminy Lubanie; 2010 r.,
· „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego”, Załącznik Nr 1 i 2 do

uchwały Nr VIII/59/03 Rady Gminy Lubanie z dnia 10 lipca 2003 r., ze zmianą z 2010 r.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego został opracowany
w 2003 r. Nadrzędnym celem „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-
pomorskiego” jest: zbudowanie struktur funkcjonalno-przestrzennych podnoszących konkurencyjność
regionu i jakość życia jego mieszkańców. Aktualnie trwają prace nad zmianą Planu (Sejmik
Województwa Kujawsko – Pomorskiego podjął uchwałę nr LIV/824/14 z dnia 27 października 2014 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa
kujawsko – pomorskiego), w jego granicach administracyjnych. Pochodne cele szczegółowe polityki
przestrzennej zapisane w „Planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-
pomorskiego” (2003) to:
1. Przyspieszenie rozwoju największych miast regionu jako aktywnych biegunów wzrostu,

stymulujących wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w ich otoczeniu.
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2. Zwiększenie atrakcyjności regionu w wymiarze europejskim jako pochodnej jego walorów
przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego, wysokich standardów życia mieszkańców, wysoce
sprawnych systemów infrastruktury technicznej, dogodnych powiązań ze światem zewnętrznym.

3. Modernizacja struktury przestrzenno-funkcjonalnej regionu osiągana w następstwie rozwoju
miast średnich (…), a także pozostałych miast powiatowych, jako węzłów systemów
transportowych i teleinformacyjnych oraz obszarów z unikatowymi walorami środowiska
przyrodniczego i predyspozycjami do użytkowania rekreacyjnego.

Gmina Lubanie położona jest w obrębie wyznaczonej w „Planie …” (2003) „centralnej strefie polityki
przestrzennej”. Strefa ta obejmuje obszary położone w dolinie Wisły i Noteci. Strefa zajmuje
powierzchnię 5573,9 km2 co stanowi 31,02% ogólnej powierzchni województwa. Strefę tę
zamieszkuje 58% ogółu ludności województwa. W swym zasięgu zawiera największe miejscowości
w województwie, Bydgoszcz, Toruń, Włocławek itd. Jej powierzchnia w większości objęta jest
wszelkiego rodzaju formami ochrony przyrody , m.in. 3 parki krajobrazowe (Nadwiślański KP,
Chełmiński PK, Gostynińsko-Włocławski PK) itd.

Stąd nie przewiduje się koncentracji procesów urbanizacyjnych, natomiast jest ona predysponowana
do rozwoju: gospodarki leśnej i użytkowania rekreacyjnego. Powiązanie jednostki z ośrodkami
centralnymi województwa zapewnią drogi: krajowa nr 25 Bydgoszcz-Sępólno Krajeńskie oraz
zmodernizowane wojewódzkie nr 240 Świecie - Tuchola i nr 237 Mąkowarsko - Tuchola."

Wśród zasad zagospodarowania przestrzennego zapisanych w „Planie zagospodarowania
przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego” (2003) istotne z punktu widzenia obecnie
opracowywanego planu dla trzech obszarów w miejscowości Mikanowo są:
· ochrona i kształtowanie struktur środowiska przyrodniczego, w tym m.in.:

o podporządkowanie działalności gospodarczej wymogom ochrony zasobów przyrodniczych;
o ustalenie i przestrzeganie standardów zagospodarowania oraz reżimów ochronnych terenów

pod zbiornikami wód podziemnych;
· zachowanie dziedzictwa kulturowego, w tym m. in.:

o harmonijne kształtowanie krajobrazu kulturowego;
o dbałość o integralność zabytkowych struktur urbanistycznych i ruralistycznych;

· kształtowanie regionalnego układu osadniczego, w tym;
o wykorzystanie w pierwszej kolejności terenów istniejącego zainwestowania i przeciwstawienie

się dalszemu rozpraszaniu zabudowy w poszczególnych jednostkach układu osadniczego;
· rozwój gospodarki, w tym:

o rozwój komunikacji i infrastruktury technicznej:
o poprawa parametrów technicznych i użytkowych infrastruktury komunikacyjnej adekwatnie do

jej pozycji w układzie funkcjonalnym;
o przestrzeganie przy projektowaniu zagospodarowania przestrzennego obowiązujących prawnie

stref ochronnych towarzyszącym ciągom i urządzeniom infrastruktury technicznej;
o porządkowanie gospodarki ściekowej (…) na obszarach wiejskich szczególnie narażonych na

antropopresję.

Strategia Rozwoju Powiatu Włocławskiego została podjęta Uchwałą Rady Powiatu nr XXX/247/01
z dnia 28 września 2001 r. Cel nadrzędnym strategii jest poprawa sytuacji dochodowej w rolnictwie
poprzez wspieranie restrukturyzacji i modernizacji. Wśród celów strategicznych, dla planu
zagospodarowania przestrzennego znaczenie mają następujący cel strategiczny:
· Dobrze rozwinięta sieć infrastruktury technicznej i czyste środowisko naturalne:

o Modernizacja sieci dróg powiatowych;
o Rozwój sieci kanalizacyjnej w miasteczkach i miejscowościach o zwartej zabudowie;
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o Uporządkowanie gospodarki ściekowej obszarów wiejskich o zwartej zabudowie;
o Gazyfikacja i telefonizacja obszarów wiejskich;
o Stworzenie powiatowego systemu gromadzenia, segregacji i unieszkodliwiania odpadów

niebezpiecznych;
o Poprawa stanu czystości wód powierzchniowych;

W 2010 r. wykonane zostało Opracowanie ekofizjograficzne gminy Lubanie, które zawiera:
· kompleksową charakterystykę obszaru (załączniki graficzne);
· opis dotychczasowych zmian w środowisku;
· diagnozę stanu i funkcjonowania środowiska;
· wstępną prognozę dalszych zmian zachodzących w środowisku;
· określenie przyrodniczych predyspozycji do kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej -

określenie uwarunkowań ekofizjograficznych;
· określenie możliwości rozwoju i ograniczeń dla różnych rodzajów użytkowania i form

zagospodarowania.
Projektowane przeznaczenia terenu nie są sprzeczne z uwarunkowaniami przyrodniczymi.

Planowana inwestycja rurociągu wody oraz zabudowa nie będą zlokalizowane na terenach cennych
przyrodniczo. Nie występują również w pobliżu obszarów narażonych na osuwanie mas ziemnych
oraz zalewanie wodami powodziowymi. Planowana zabudowa będzie zlokalizowana w obrębie już
istniejącej zabudowy.

Z uwagi na powyższe można stwierdzić, że planowane zagospodarowanie jest zgodne
z uwarunkowaniami określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym.

Projekt Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubanie w zakresie obszarów
położonych w obrębie miejscowości Mikanowo uwzględnia uwarunkowania i cele określone w ww.
dokumentach.

3.5. Ocena zgodności ustaleń projektu planu z przepisami prawa dotyczącymi
ochrony środowiska i dóbr kultury

Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubanie
w zakresie obszarów położonych w obrębie miejscowości Mikanowo nie występują żadne formy
ochrony przyrody wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia z dnia 2004 o ochronie przyrody. Jednak
w związku z bezpośrednim sąsiedztwem, od strony wschodniej, obszarów Natura 2000 (patrz pkt. 2.2),
nie przewiduje możliwości lokalizacji funkcji i obiektów mogących mieć znaczący wpływ na
środowisko, dla których należy sporządzić raport o oddziaływaniu na środowisko, za wyjątkiem
komunikacji, sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.

Zapisy ustaleń planu zabezpieczają ochronę istniejących zasobów środowiska. Dotyczy to zachowania
istniejącej zieleni (poza pasem technicznym rurociągu wody) a także zabezpieczenia i wykorzystania
nadkładu glebowego jaki zostanie zdjęty w trakcie prac budowlanych. Minimalizacja negatywnych
skutków jakie poniesie środowisko w wyniku realizacji planu przejawia się również wymogami
w zakresie zachowania przestrzeni biologicznie czynnych, które powinny stanowić minimum 30%
powierzchni poszczególnych działek a w przypadku terenów o funkcji mieszkalno usługowej wielkość ta
wzrasta nawet do 50%. Pozwala to nie tylko zachować właściwe proporcje pomiędzy terenami
zainwestowanymi a terenami biologicznie czynnymi ale również w sposób praktyczny wzbogacić
zasoby środowiska.

Ustalenia planu zastrzegają dodatkowo, że w przypadku wszystkich obiektów ich ewentualne
oddziaływanie musi zamykać się w granicach władania działką.



TRACTEBEL
ENGINEERING S.A.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Lubanie

w zakresie obszarów położonych
w obrębie miejscowości Mikanowo

Prognoza oddziaływania na środowisko

projekt P.006728
data październik
2016 r.

Str. 24

Ważnym elementem ustaleń planu są zapisy nakazujące stosowanie materiałów budowlanych oraz
rozwiązań architektonicznych wpływających na podniesienie estetyki przestrzeni i krajobrazu.

W ustaleniach planu przewiduje się pełne rozwiązanie w zakresie gospodarki wodno ściekowej poprzez
budowę i rozbudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz gospodarki odpadami, co powinno
wyeliminować zagrożenia dla wód podziemnych, czystości powietrza oraz estetyki. Jest to szczególnie
ważne z uwagi na fakt, iż analizowany obszar sąsiaduje bezpośrednio Obszarem chronionego krajobrazu
„Nizina Ciechocińska”. Obszarem Natura 2000 oraz z Leśnym Kompleksem Promocyjnym „Lasy
Gostynińsko-Włocławskie” Zasadnicze zmiany w wymiarze przestrzennym dotyczyć będą zamiany
funkcji rolniczej na tereny produkcyjne, składowe oraz usługowe i mieszkalne. Zmiany te połączone
zostaną ze wzbogaceniem ilościowym i jakościowym terenów biologicznie czynnych.

Z uwagi na powyższe można stwierdzić, że miejscowy plan jest zgodny z przepisami prawa
dotyczącymi ochrony środowiska i dóbr kultury.
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4. Wpływ projektowanego zagospodarowania na środowisko

Analiza ma na celu wykazanie wpływu projektowanego zagospodarowania terenów na środowisko.
Zwrócono w niej uwagę na skutki realizacji ustaleń projektu planu pod kątem stopnia antropopresji
i jej wpływu na rzeźbę terenu, warunki klimatyczne, klimat akustyczny, świat roślin i zwierząt,
zanieczyszczenie wód podziemnych, powierzchniowych oraz stosunki wodne.

Głównym celem sporządzenia planu jest zabezpieczenie rezerwy terenowej pod planowaną inwestycję
o znaczeniu ponadlokalnym. Wpływ zapisów ustaleń projektu planu ze względu na rodzaj
przeznaczenia przedmiotowych terenów będzie rozpatrywany oddzielnie dla etapów budowy
i działalności. Wynika to z faktu, iż, w/w etapy związane są z innym oddziaływaniem na środowisko.

4.1. Analiza i ocena skutków realizacji ustaleń planu na poszczególne
komponenty środowiska przyrodniczego

Oddziaływanie na powietrze

Ocena stanu

Jakość powietrza w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 roku była analizowana zgodnie
z zasadami określonymi w art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska. Celem analizy było uzyskanie
informacji o stężeniach zanieczyszczeń na obszarze poszczególnych stref. Gmina Lubanie znajduje się
w obrębie strefy kujawsko-pomorskiej oznaczonej symbolem PL0404 i sąsiaduje ze strefą miasto
Włocławek (PL0403).

Wynikowe klasy strefy podkarpackiej dla poszczególnych zanieczyszczeń w kryterium ochrony
zdrowia przedstawia poniższa tabela wykonana na podstawie informacji zawartych w opracowaniu
„Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko-pomorskim za rok
2014”, sporządzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
Tabela 1 Wyniki klasyfikacji strefy kujawsko-pomorskiej z uwzględnieniem kryteriów określonych

w celu ochrony zdrowia i ochrony roślin.

wskaźnik

Klasa strefy w celu ochrony zdrowia Klasa strefy
w celu ochrony

roślin

Klasa strefy dla poszczególnych czasów
uśredniania stężeń Klasa strefy dla

parametru1 godz. 24 godz. rok
Dwutlenek azotu (NO2) A - A A -
Tlenki azotu (NOx) - - - - A
Dwutlenek siarki (SO2) A A - A A / A / A2

Tlenek węgla CO - - - A -
Benzen (C6H6) - - - A -
Pył PM10 - C C C -
Pył PM2.5 - - - A / A1 -
Benzo(a)piren (BaP) - - - C -
Arsen (As) - - - A -
Kadm (Cd) - - - A -
Nikiel (Ni) - - - A -
Ołów (Pb) - - - A -
Ozon (O3) - - - A / D21 A / D23

1 – klasa strefy wg poziomu dopuszczalnego / klasa strefy wg poziomu docelowego
2 – klasa strefy dla rocznego czasu uśredniania stężeń / klasa strefy dla pory zimowej uśredniania stężeń / klasa strefy
3 – klasa strefy wg poziomu docelowego / klasa strefy wg poziomu celu długoterminowego
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Zgodnie z powyższą tabelą strefa kujawsko-pomorska prawie dla wszystkich wskaźników została
zaliczona do klasy A co oznacza, że stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają
odpowiednio poziomów dopuszczalnych albo poziomów docelowych.

W przypadku pyłu PM10 została zaliczona do klasy C z powodu stężenia tego wskaźnika
przekraczającego poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji.

W przypadku poziomu celu długoterminowego dla ozonu strefa zaliczona została do klasy D2, ze
względu na przekroczenia przez stężenie ozonu poziom celu długoterminowego.

Ogólnie należy uznać, że w 2014 r. jakość powietrza strefie kujawsko-pomorskiej była dobra.

Oddziaływanie w czasie realizacji ustaleń planu

Na etapie budowy rurociągu oraz powstania nowej zabudowy należy spodziewać się miejscowego
wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza wywołanego przez silniki spalinowe pojazdów
budowlanych oraz z transportem materiałów budowlanych. Dodatkowym zjawiskiem obniżającym
warunki aerosanitarne może być wzrost zapylenia powstały wskutek poruszania się pojazdów
budowlanych po nie ubitym, piaszczystym podłożu.

Lokalne uciążliwości związane z pogorszeniem jakości powietrza, wynikające z prac budowlanych
będą miały charakter przejściowy, ograniczony do czasu trwania robót oraz będą się odbywać w porze
dziennej. W czasie trwania budowy możliwe jest istotne ograniczenia wielkości emisji poprzez
stosowanie technicznych i organizacyjnych metod prowadzenia robót, takich jak prowadzenie prac
przy użyciu sprzętu budowlanego w dobrym stanie technicznym oraz wyłączanie silników w trakcie
postoju bądź załadunku maszyn.

Etap eksploatacji rurociągu wody nie wiąże się z emisją zanieczyszczeń do powietrza.

W trakcie użytkowania nowych obiektów budowlanych należy spodziewać się wzrostu emisji
zanieczyszczeń do powietrza będących produktami spalania w procesie ogrzewania zabudowy.
Wielkość emisji będzie zależna od rodzaju materiałów wykorzystanych do budowy obiektów.

Wykorzystanie materiałów izotermicznych, dobrze utrzymujących ciepło może przyczynić się do
zmniejszenia uciążliwej emisji zanieczyszczeń. Drugim czynnikiem mogącym obniżyć ilość
zanieczyszczeń jest rodzaj stosowanego paliwa w piecach grzewczych. W nowych budynkach zaleca
się wykorzystanie ogrzewania gazowego, olejowego lub zainwestowanie w kolektory wykorzystujące
energię słoneczną jako źródło ciepła.

Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne

Ocena stanu
W 2013 roku WIOŚ w Bydgoszczy w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przeprowadził
monitoring stanu jakości wód powierzchniowych dla jednolitych części wód powierzchniowych.
Klasyfikacji danego wskaźnika dokonano na podstawie wartości średniej zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych
części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych
(Dz. U. nr 257, poz. 1545) oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

WIOŚ w Bydgoszczy w 2013 r. przeprowadził badań jakości wód w jednolitych częściach
powierzchniowych w obrębie, których zlokalizowane są przedmiotowe obszar.

Badania przeprowadzono w następujących punktach pomiarowo-kontrolnych:
· ujście do Wisły, Włoszyca II na cieku Dopływ z Marszałkowa (JCWP: PLRW200017279329);
· ujście do Wisły, Kawka na cieku Ośla (JCWP: PLRW20001727929)

Z wyników badań wynika, że w obydwu z w/w punktów pomiarowo-kontrolnych stan ekologiczny
cieku oceniono jako słaby.
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Dopływ z Marszałkowa z powodu poziomu indeksu okrzemkowego, makrofitowego indeksu
rzecznego oraz makrobentosowego indeksu multimetrycznego posiada IV klasę oceny biologicznej.
Ze względu na poziom azotu azotanowego i fosforanów ma klasę poniżej dobrej w ocenie
fizykochemicznej, II klasę w ocenie morfologicznej oraz niezadawalającą ocenę bakteriologiczną.

Ciek Ośla z powodu poziomu makrobentosowego indeksu multimetrycznego posiada IV klasę oceny
biologicznej, ze względu na poziom ogólnego węgla organicznego, przewodności elektrolitycznej,
azotu azotanowego, azotu ogólnego, azotu Kjeidahla, fosforu ogólnego i fosforanów ma klasę poniżej
dobrej w ocenie fizykochemicznej i III klasę w ocenie morfologicznej.

Oddziaływanie w czasie realizacji ustaleń planu

Budowa nowych obiektów mieszkaniowych może mieć wpływ na wody gruntowe podczas
fundamentowania budynków. Wtedy to może dojść do przedostania się drobinek cementu oraz piasku
do wód powodując ich zanieczyszczenie. W zależności od stopnia wykorzystania maszyn takich jak
koparki, ciągniki siodłowe, ubijarki, traktory może dojść do zanieczyszczenia wód powierzchniowych
wyciekami olejów i smarów w przypadku nie szczelnych zbiorników oraz układów. Substancje te są
ciężko przyswajalne przez wody tworząc na ich powierzchni zawiesinę, która pogarsza warunki
tlenowe oraz właściwości fizyko-chemiczne wody.

Realizacja inwestycji kubaturowych oraz podziemnej infrastruktury technicznej będzie mieć pewien
wpływ na stosunki wodne. Dotyczy to w głównej mierze drenującego wpływu systemu kanalizacyjnego,
co wpłynie na zwiększenie miąższości warstwy suchej, korzystnej z punktu widzenia posadowienia
budynków. Dotyczyć to będzie praktycznie całego analizowanego obszaru. Wzrost powierzchni
nieprzepuszczalnej, jaką stanowić będą dachy nowych budynków, jezdnie i chodniki wpłynie na
zmniejszenie zasilania wód gruntowych poprzez infiltrację, ponieważ większa część wód opadowych
odprowadzana będzie do systemu kanalizacji deszczowej. Proporcjonalnie wzrośnie natomiast spływ
powierzchniowy i parowanie.

Pojawią się również pewne zagrożenia związane z funkcjonowaniem systemu kanalizacji deszczowej
i sanitarnej. Ewentualne nieszczelności, jakie mogą występować w kolektorach i przyłączach mogą
spowodować zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych ściekami. Należy jednak założyć, że są to
zagrożenia o charakterze potencjalnym, ponieważ realizacja całego systemu kanalizacyjnego musi
gwarantować pełne bezpieczeństwo dla środowiska, a ponadto występujące w podłożu utwory
nieprzepuszczalne zagrożenia te praktycznie eliminują. Realizacja projektowanych funkcji zwiększy
również pobór wód podziemnych zarówno dla celów produkcyjnych, bytowych oraz podlewania
przydomowych ogrodów i terenów zielonych. Część wprowadzonych zmian będzie miała charakter stały
(drenaże) a inne okresowe.

Wpływ realizacji systemu rurociągów przesyłowych wody na środowisko gruntowo-wodne wiąże się
głównie z okresem prowadzenia wykopów i montażu. Największe oddziaływanie na środowisko
gruntowo – wodne  wiąże się z wykonaniem wykopów, z którego zostanie usunięta 1,5-2,5 m warstwa
gruntu. Niekiedy posadowienie rurociągów będzie wymagało wzmocnienia podłoża. W tym zakresie
nastąpi trwałe przekształcenia środowiska gruntowego. W trakcie prowadzenia robót ziemnych istnieje
ryzyko potencjalnego zanieczyszczenia wód gruntowych. Dla potrzeb budowy rurociągu niezbędne
będzie zajęcie pasa terenu pod prace budowlane i montażowe.

Sposób wykonywania robót i materiały wprowadzone do gruntu nie mogą spowodować wystąpienia
negatywnych skutków dla środowiska gruntowo-wodnego. Zagrożenie dla środowiska gruntowo-
wodnego (jakości gruntów oraz wód podziemnych) na etapie realizacji mogą stanowić: paliwo i smary
maszyn oraz materiały chemiczne używane do izolacji lub konserwacji projektowanego obiektu, które
na skutek niewłaściwej organizacji robót mogą przedostać się do gruntu i dalej do warstw
wodonośnych.

Wykop pod rurociąg zostanie wykonany jako tymczasowy, wykonany bezpośrednio przed ułożeniem
rurociągu i zasypany w sposób kontrolowany. Ponadto, realizacja inwestycji może wymagać
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prowadzenia robót odwodnieniowych. Prowadzenie prac odwodnieniowych zgodnie z projektem
popartym badaniami geotechnicznymi nie powinno spowodować zmian stosunków wodnych na
terenach przyległych do inwestycji.

Znacząca ingerencja w środowisko gruntowo – wodne będzie miała miejsce w trakcie przekraczania
rurociągiem miejsc kolizyjnych, tj. cieków (poza obszarem objętym opracowaniem planu), dróg,
miejsc zdrenowanych. Przy przechodzeniu przez obszary gruntów zdrenowanych rurociągi układane
będą ok. 0,5 m pod siecią sączków drenarskich i rurociągów.

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania rurociągu wody na środowisko gruntowo – wodne
w warunkach normalnej bezawaryjnej eksploatacji. Układ przesyłowy nie będzie oddziaływać na wody
podziemne z uwagi na całkowitą szczelność przewodów. Właściwie dobrana i wytworzona powłoka
antykorozyjna w połączeniu ze sprawnie funkcjonującą ochroną katodową stanowić będzie skuteczne
zabezpieczenie projektowanego rurociągu.

Wpływ przedsięwzięcia na jednolite i scalone części wód powierzchniowych i podziemnych oraz
osiągniecie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami.

Celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych, na które przedsięwzięcie
mogłoby oddziaływać, zgodnie z art. 38.d ustawy Prawo wodne oraz Planem gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisły, jest ochrona tych wód oraz poprawa lub utrzymanie ich potencjału
i stanu tak, aby osiągnąć dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód.

Celem środowiskowym dla jednolitej części wód podziemnych, na które mogłaby oddziaływać
realizacja zapisów planu, zgodnie z art. 38.e ustawy Prawo wodne i Planem gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisły jest:
- zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń,
- zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu,
- ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi miedzy poborem

z zasilaniem tych wód, tak, aby osiągnąć ich dobry stan chemiczny i ilościowy.

Ze względu na:
- charakterystykę dopuszczalnego zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa i usługowa,

podziemna infrastruktura liniowa,
- sposób wykonania prac minimalizujący oddziaływania na środowisko naturalne m.in. zastosowanie

sprzętu budowlanego w dobrym stanie – w czasie robót do wód i do gruntów nie będą dostawały
się zanieczyszczania, itp.,

- brak negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na etapie prawidłowej eksploatacji – brak emisji
zanieczyszczeń do gruntu i wód powierzchniowych,

- brak zmian brzegów i koryta cieków oraz stan ekologiczny ich wód,
- brak ingerencji w przeznaczenie i funkcję cieków,
dopuszczone zagospodarowanie terenu nie będzie miało wpływu na ww. jednolite i scalone części wód
powierzchniowych i podziemnych oraz na osiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie
gospodarowania wodami.

Oddziaływanie na zmiany klimatu

Wprowadzenie zabudowy kubaturowej na teren dotychczas niezabudowany wpłynie na zmianę
niektórych parametrów mikroklimatycznych. Dotyczy to w szczególności zmiany kierunków lokalnych
wiatrów oraz temperatury podłoża i powietrza. Zmiany w tym zakresie będą trwałe jednak o niskim
poziomie negatywnego oddziaływania. Wpływ inwestycji liniowej (rurociągu wody) będzie pomijalny
dla terenu objętego planem.
W poniższej tabeli przedstawiono wpływ zapisów planu na klimat, podatność przedsięwzięcia i jego
realizacji na zmiany klimatu.
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Tabela 2 Wpływ wynikający z realizacji zapisów planu na zmiany klimatu

Wyszczególnienie Możliwość występowania Skala występowania / opis
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bezpośredniej emisji gazów
cieplarnianych spowodowanej budową,
funkcjonowaniem i możliwym
wycofaniem proponowanego
przedsięwzięcia z eksploatacji, w tym z
użytkowania gruntów, zmiany sposobu
użytkowania gruntów i leśnictwa;

Tak – emisja CO2 na
etapie budowy z maszyn
budowlanych;

Lokalna, czasowa

Tak - zabudowa
mieszkaniowa i usługowa
spowoduje zmianę
wykorzystania terenu

Lokalna, stała

pośredniej emisji gazów cieplarnianych
związanej z większym
zapotrzebowaniem na energię;

Tak Lokalna w przypadku
korzystania z własnych źródeł
ciepła i energii elektrycznej
np. odnawialne źródła,
niewielka w przypadku
korzystania ze źródeł
energetyki zawodowej.

pośrednie emisje gazów cieplarnianych
spowodowanej działaniami
towarzyszącymi lub przez infrastrukturę
bezpośrednio związaną z realizacją
proponowanego przedsięwzięcia (np.
transport, gospodarowanie odpadami).

Tak – emisja CO2 na
etapie budowy i w czasie
eksploatacji ze środków
transportu;

Lokalna, trwała, niewielka
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fale upałów (w tym oddziaływanie na
ludzkie zdrowie, szkody dla zbiorów,
pożary lasów itp.);

Tak – na etapie budowy  i
eksploatacji wpływ na
zdrowie ludzkie, ze
względu na brak zalesień i
upraw na terenie objętym
planem brak innych
oddziaływań

Średnia, konieczność zmiany
organizacji pracy,
zapewnienie odpowiednich
środków minimalizujących
pracownikom – odpowiednia
odzież, zapasy wody itp.
Na etapie eksploatacji
ostrzeganie przed falami
upałów, zapewnienie dostępu
do wody pitnej i opieki
medycznej.

susze (w tym mniejsza dostępność
i gorsza jakość wody i zwiększone
zapotrzebowanie na nią);

Tak Średnia, konieczność
stosowania zastępczych źródeł
wody (np. dowóz z dalszej
lokalizacji)

ekstremalne opady, zalewanie przez
rzeki i gwałtowne powodzie;

Tak Duża, konieczność
wstrzymania prac, zniszczenie
lub utrata materiałów i sprzętu
budowlanego, zniszczenie
wykonanych obiektów

burze i silne wiatry (w tym zniszczenia
infrastruktury, budynków, plonów i
lasów);

Tak Średnia, konieczność
wstrzymania prac ze względu
na bezpieczeństwo robotników
i możliwość uszkodzenia
obiektów

osuwiska; Nie dotyczy - inwestycja
realizowana poza
obszarem osuwiskowym

-

podnoszący się poziom mórz,
spiętrzone fale, erozja wybrzeża i
intruzja wód zasolonych;

Nie dotyczy – inwestycja
realizowana poza
obszarem wybrzeża

-
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Wyszczególnienie Możliwość występowania Skala występowania / opis
fale chłodu; Tak Średnia, konieczność

zapewnienia pomocy
mieszkańcom w dostępie do
żywności i źródeł ogrzewania

szkody wywołane zamarzaniem
i odmarzaniem.

Tak Średnia, utrudnienie
prowadzenia prac ziemnych,
konieczność zastosowania
innego sprzętu budowlanego,
konieczność napraw
istniejących obiektów i dróg.

Źródło: opracowanie własne

Oddziaływanie na rzeźbę terenu, powierzchnię terenu oraz gleby

Zmiana funkcji terenu oraz realizacja poszczególnych obiektów i budowli, spowoduje znaczące
przekształcenia w istniejącym układzie pedosfery. Szacuje się, że około 20 - 30% powierzchni glebowej
zostanie bezpowrotnie utracone w związku z wprowadzeniem trwałej zabudowy (budynki, podjazdy
jezdnie, chodniki, parkingi itp.).

Pozostała część powinna być wykorzystana jako siedlisko roślinności przydomowej oraz zieleni
towarzyszącej. Zebrany nadkład glebowy zostanie wykorzystany do prac niwelacyjnych i wprowadzenia
dodatkowych powierzchni zielonych, a jego nadmiar zostanie zagospodarowany do rekultywacji terenów
poza obszarem objętym planem.

Wymienione zmiany będą miały charakter trwały i nieodwracalny.
Powstanie nowej zabudowy mieszkaniowej na analizowanym obszarze może mieć wpływ na gleby
głównie na etapie budowy. Będzie on wynikiem prowadzonych prac ziemnych związanych
z wykonaniem fundamentów. Podczas tych prac może dojść do zaburzenia profilu glebowego oraz
wymieszania humusu z drobinami materiałów wykorzystanych do budowy obiektów. Natomiast nie
przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na powierzchnię terenu oraz gleby na etapie
eksploatacji obiektów.

W okresie budowy trzeba liczyć się również z niekorzystnymi zmianami struktury gleby oraz jej
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi oraz różnego rodzaju odpadami.

W związku z wprowadzeniem na analizowanym obszarze nowych dróg należy spodziewać się
negatywnego oddziaływania na gleby, którego nie da się wykluczyć. Będzie on związany głównie
z etapem budowy. Powstanie drogi oraz parkingów wymagać będzie ściągnięcia wierzchniej warstwy
gleby, nadsypaniem jej trwalszym materiałem, który następnie będzie utwardzony przy pomocy
ciężkich maszyn. W wyniku tych prac bardzo często dochodzi do zniszczenia profilu glebowego oraz
zaburzenia w nim stosunków wodnych prowadzących do obumierania gleby.

Rurociąg przesyłowy wody na etapie budowy jak i eksploatacji nie będzie miał wpływu na rzeźbę
terenu. Natomiast etap jego budowy może negatywnie oddziaływać na powierzchnię terenu oraz
gleby.

Rurociąg będzie ulokowany w wykopie o głębokości ok. 2,5 - 3 m z czego wynika konieczność
zdjęcia wierzchniej warstwy gleby. Materiał z wykopu będzie odkładany w taki sposób aby zapobiec
jego mieszaniu się z innymi materiałami ponieważ ma on posłużyć do zasypania wykopu
z rurociągiem. Po zakończeniu prac montażowych teren będzie zrekultywowany i doprowadzony do
stanu zbliżonego pierwotnemu.

Etap eksploatacji rurociągu nie będzie mieć negatywnego wpływu na rzeźbę terenu, powierzchnię oraz
gleby.
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Wykorzystanie zasobów środowiska i zmiany przyrody ożywionej oraz wpływ realizacji
projektu planu na obszary chronione w tym Natura 2000

W związku z tym, że na analizowanym obszarze wprowadza się zabudowę mieszkaniową, oraz nowe
drogi dojdzie do zmniejszenia powierzchni zieleni naturalnej. Na etapie budowy w/w obiektów należy
spodziewać się większej ingerencji w świat flory niż na etapie ich użytkowania.

Realizacja ustaleń planu doprowadzi do zmiany ilościowej i gatunkowej trwałej szaty roślinnej, zgodnie
istniejącymi warunkami siedliskowymi. Powinno to być widoczne zwłaszcza w częściach gdzie
planowana jest zabudowa mieszkalna. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami wskaźnik powierzchni
biologicznie czynnej dla terenów MNU powinien stanowić około 30- 50% ogólnej powierzchni.
Wzrośnie również wskaźnik ilościowy gatunków trwałej szaty roślinnej na pozostałych terenach. Należy
założyć, że również tereny ogólnodostępne takie jak ulice będą posiadały odpowiednią oprawę
biologiczna. Jest oczywiste, że generalnie zniknie roślinność charakterystyczna dla pól uprawnych i łąk.
Jedynie w miejscach gdzie pozostaną niewielkie gospodarstwa będą występować rośliny uprawne.
Zmiany w zakresie szaty roślinnej będą miały charakter długookresowy i w sumie pozytywny.

Zmiana funkcji terenów rolnych, spowoduje migrację i zanik fauny charakterystycznej dla środowiska
pól i łąk. W jej miejsce pojawi się drobna fauna charakterystyczna dla siedlisk ludzkich. Dotyczy to w
szczególności ornitofauny oraz drobnych zwierząt charakterystycznych dla niewielkich kompleksów
zieleni przydomowej i ulicznej.

Wzrost liczby mieszkańców na analizowanym obszarze skutkować będzie zwiększoną penetracją
okolicznych terenów w tym zwłaszcza lasów. Będzie to związane ze spacerami niedzielnymi, rekreacją
itp. Skutkiem może być migracja bardziej płochliwych zwierząt leśnych. Wzrośnie również zagrożenia
dla życia wielu zwierząt związane ze zwiększeniem ruchu kołowego. Zmiany i oddziaływania w tym
zakresie będą skumulowane i negatywne.

Obszar będący przedmiotem analizy nie znajduje się w obrębie żadnej z obszarowych form ochrony
przyrody. Najbliżej obszaru opracowania, bo w odległości ok. 1,9 km na północ i północny-wschód
znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej, trochę dalej (ok. 2 km na
wschód) obszary Natura 2000 - Włocławska Dolina Wisły PLH040039 i Dolina Dolnej Wisły
PLB040003.

Potencjalne zagrożenia dla obszaru Natura 2000 są praktycznie minimalne, ze względu na cechy
fizyczne i środowisko tego obszaru. Obejmuje on najniżej położone powierzchnie terasowe oraz bardzo
stromą krawędź zbocza doliny. Jest to teren trudno dostępny dla człowieka, podmokły i porośnięty gęstą
roślinnością. Powinno to gwarantować niezbędne warunki egzystencjalne dla występującej tam
ornitofauny.

W miejscach gdzie będą wykonywane prace ziemne, w większości przypadków, dojdzie do
zniszczenia środowiska życia drobnych bezkręgowców oraz do ich śmierci. Natomiast duże ssaki oraz
ptaki przemieszczające się w pobliżu obszaru opracowania mogą zostać przepłoszone z uwagi na
ciągły hałas wywołany pracą maszyn oraz pobytem ludzi.

Z uwagi na fakt, iż planowana inwestycja oraz jej planowany pas montażowy nie przebiegają przez
obszary chronione, a wszelkie prace (ruch ciężkich maszyn, wykonanie wykopu itp.) będą wykonane
jedynie w obrębie pasa montażowego, można złożyć, że nie będą one znacząco wpływać na
funkcjonowanie powyższych terenów.

Ze względu na charakter prac związanych z planowaną inwestycją można stwierdzić, że nie będą one
skutkować negatywnym wpływem na ciągłość zadrzewień śródpolnych służących jako lokalne
korytarze ekologiczne. Jedynie w okresie budowy zwierzęta będą miały ograniczoną możliwość
wędrówek w pasie montażowym, natomiast po zakończeniu prac i przywróceniu terenu do stanu
pierwotnego migracja fauny będzie mogła odbywać się bez żadnych ograniczeń ponieważ rurociąg
będzie zakopany w ziemi, a przesył wody jest procesem cichym.
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Ocena wpływu na zdrowie ludzi

Ogólnie stan środowiska w gminie Lubanie należy uznać za dobry. Aktualnie ilość emitowanych do
środowiska zanieczyszczeń nie przekracza dopuszczalnych prawem norm; należy jednak zdawać sobie
sprawę, że istnieje potencjalne zagrożenie związane z awarią w zakładach Anwil we Włocławku.

Standardy przyjęte w ustaleniach planu gwarantują utrzymanie tego korzystnego stanu co pozwala
stwierdzić, że nie należy przewidywać wzrostu oddziaływania na zdrowie człowieka ze strony
projektowanych funkcji.

Realne zagrożenia niesie za sobą jedynie wzrost ruchu pojazdów mechanicznych związany
z wprowadzeniem nowych funkcji. Spowodować to może, między innymi, wzrost wypadków
drogowych.

Planowana inwestycja rurociągu przesyłowego wody nie będzie miała znaczącego wpływu na ludzi
zamieszkujących teren opracowania. Dla ludzi zamieszkujących w pobliżu planowanego pasa
montażowego jedyną uciążliwością będzie wzrost hałasu związany z pracą maszyn oraz ludzi. Jednak
przy szybkim postępowaniu prac będzie on krótkotrwały i nieszkodliwy.

Na etapie eksploatacji rurociągu nie przewiduje się wpływu inwestycji na zdrowie ludzi.

Wpływ realizacji projektu planu na krajobraz i środowisko kulturowe

Wprowadzenie zabudowy wraz z obiektami jej towarzyszącymi spowoduje zmianę dotychczasowych
cech krajobrazowych. Pojawią się zupełnie nowe elementy kubaturowe, przestrzenne i przyrodnicze
takie jak budynki i budowle o różnych funkcjach i architekturze, ogrodzenia, ulice o podwyższonym
standardzie nawierzchni oraz zieleń towarzysząca. Realizacja nowych inwestycji wiązać się będzie
z niezbędnymi pracami niwelacyjnymi, wykopami itp. W wielu przypadkach mogą to być zmiany
wyraźne i trwałe, wprowadzające istotne przekształcenia powierzchni; dotyczy to zwłaszcza obiektów
magazynowych oraz komunikacyjnych. W przypadku zabudowy mieszkalnej należy natomiast
oczekiwać podniesienia walorów estetyczno krajobrazowych. Będzie to wynikiem wprowadzenia ładnej
architektury budynków mieszkalnych oraz bogactwa gatunkowego roślinności ozdobnej i towarzyszącej.

Poza w/w przykładami nie przewiduje się żadnych innych znaczących zmian w krajobrazie.

Celem projektu planu jest dopuszczenie realizacji rurociągu wody dla potrzeb zadania inwestycyjnego
nr 14624 „Projekt JURA”, na terenie trzech obszarów w miejscowości Mikanowo. Z uwagi na
charakter planowanej inwestycji nie przewiduje się znaczących zmian w krajobrazie. Rurociąg będzie
usytuowany w ziemi, a po zakończeniu prac teren pozostanie przywrócony do stany pierwotnego, więc
zagospodarowanie obszaru nie ulegnie zmianie. Tereny użytków zielonych nadal będą pełnić taką
samą funkcję. Jedynie niewielkie zmiany mogą być widoczne w terenach gdzie planuje się nową
zabudowę mieszkaniową. Jednak należy podkreślić, że nowe obiekty będą zlokalizowane w pobliżu
istniejącej zabudowy stąd nie będą stwarzać znaczącej dysharmonii w krajobrazie.

Na obszarze objętym miejscowym planem oraz w jego pobliżu nie występują żądne obiekty kulturowe
(obiekty zabytkowe objęte ochroną konserwatorską oraz obiekty wpisane do gminnej ewidencji
zabytków, stanowiska dokumentacyjne itp.) więc ustalenia planu nie będą wiązały się z negatywnym
oddziaływaniem na powyższe środowisko kulturowe.

Wymienione zmiany będą miały charakter stały

Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko

Odcinek rurociągu wody na terenie gminy Lubanie znajduje się w znacznej odległości od granic RP
(o ok. 300 km od granicy zachodniej i o ok. 330 km od południowej). Rurociągiem będzie
transportowana woda pobrana bezpośrednio z rzeki Wisły. Zarówno w czasie normalnej pracy rurociągu
(okres eksploatacji), jak i w sytuacjach awaryjnych (np. rozszczelnienie i wyciek wody) – nie występują
zdarzenia takie jak: emisja zanieczyszczeń, pożar lub eksplozja. Nie uwalniają się też - ani natychmiast,
ani z opóźnieniem – żadne substancje niebezpieczne, które mogłyby zagrozić życiu lub zdrowiu ludzi,
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a także wpływać negatywnie na środowisko. W związku z tym nie szacuje się wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej tego rodzaju obiektu (instalacji).

Położenie obszarów objętych projektem planu wyklucza wszelkie oddziaływanie transgraniczne.
Ustalenia projektu nie będą miały wpływu na pogorszenie warunków środowiska sąsiednich
obszarów, w tym krajów sąsiednich, ze względu na ich rodzaj oraz z uwagi na dużą odległość od
granicy RP.

Emisja hałasu
Na etapie budowy zarówno obiektów liniowych jak i kubaturowych emisja zanieczyszczeń i hałasu
związana będzie z wykorzystywaniem ciężkiego sprzętu budowlanego oraz z transportem materiałów
budowlanych. Lokalne uciążliwości związane z pogorszeniem jakości powietrza oraz hałasem,
wynikające z prac budowlanych będą miały charakter przejściowy, ograniczony do czasu trwania
robót oraz będą się odbywać w porze dziennej. Podczas fazy budowy może dojść do przekroczenia
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku względem obszarów chronionych akustycznie
(zabudowanych) w porze dnia. Jednakże ze względu na charakter inwestycji i przemieszczania się
frontu robót (w przypadku inwestycji liniowych), lokalne pogorszenie warunków będzie miało
charakter krótkotrwały i przejściowy. W czasie trwania budowy możliwe jest istotne ograniczenia
wielkości emisji poprzez stosowanie technicznych i organizacyjnych metod prowadzenia robót, takich
jak prowadzenie prac przy użyciu sprzętu budowlanego w dobrym stanie technicznym oraz
wyłączanie silników w trakcie postoju bądź załadunku maszyn.

Eksploatacja poziemnego rurociągu przesyłowego wody, oprócz prac konserwacyjnych, będzie
całkowicie zautomatyzowana. Podczas pracy rurociągu, wzdłuż jego przebiegu, nie przewiduje się
żadnych emisji hałasu ani nie przewiduje się zużycia materiałów czy paliw, poza okresowym
dojazdem do komór zasuw i ich bieżącą eksploatacją.

Po zakończeniu prac, do wzrostu hałasu może dojść jedynie w pobliżu nowo powstałej zabudowy
w wyniku ciągłego przebywania ludzi, natomiast eksploatacja rurociągu wodociągu nie wiąże się
z emisją hałasu. W związku z tym w zapisach miejscowego planu umieszczono wymagania w zakresie
ochrony przed hałasem.

Emitowanie pól elektromagnetycznych

Montaż planowanej inwestycji rurociągu oraz budowa nowych obiektów mieszkaniowych będzie
wiązała się z wykorzystaniem maszyn oraz urządzeń elektrycznych. Każda z nich jest potencjalnym
emitorem promieniowania o różnym natężeniu, stąd można założyć, że na etapie powstawania
inwestycji możliwy jest miejscowy wzrost szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego.
Dodatkowym jego źródłem mogą być instalacje niezbędne do zasilania urządzeń elektrycznych.

Eksploatacja rurociągu wody nie wiąże się z emisją szkodliwego promieniowania
elektromagnetycznego. Użytkowanie nowych obiektów mieszkaniowych oraz dróg będzie wymagało
zaopatrzenia ich w potrzebne sieci infrastruktury takie jak oświetlenie, telefonia, Internet itp.
W związku z tym, że są one dodatkowymi emitorami promieniowania elektromagnetycznego należy
spodziewać się jego wzrostu na analizowanym obszarze. Ilość produkowanego promieniowania będzie
ściśle związana ze stopą życiową nowych mieszkańców. Im będzie ona wyższa tym większa będzie
emisja promieniowania. Jest to wynikiem większej liczby używanych sprzętów elektrycznych.

Emisja odpadów
Budowa inwestycji będzie związana ze wzrostem produkcji różnego rodzaju odpadów. Będą to
zarówno odpady niebezpieczne jak również inne niż niebezpieczne. Wśród nich należy wymienić
m. in.: odpady spawalnicze, opakowania (puszki, kartony, folie), materiały filtracyjne, tkaniny do
wycierania oraz ubrania ochronne i inne. Będą one przechowywane w szczelnych, zabezpieczonych
pojemnikach zlokalizowanych w specjalnie przygotowanych do tego celu miejscach magazynowych.
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Wyeliminuje to zagrożenie przedostania się w/w produktów do wód powierzchniowych
i podziemnych.

Powstanie nowej zabudowy mieszkaniowej na analizowanym obszarze będzie związana z produkcją
odpadów zarówno na etapie ich budowy oraz ich użytkowania.

Budowa obiektów będzie związana z wykorzystaniem różnych materiałów takich jak farby, emalie,
kleje itp., które po zużyciu tworzą odpady niebezpieczne. Oprócz nich należy również wymienić
odpady z tworzyw sztucznych (folie, opakowania) oraz papieru i kartonu.

W związku z użytkowaniem nowych obiektów mieszkaniowych oraz usługowych na przedmiotowym
obszarze należy spodziewać się wzrostu produkcji odpadów komunalnych. Jej wielkość będzie
zależna od stosowanego rodzaju urządzeń grzewczych, przeznaczenia budynków, stopy życiowej
mieszkańców.

Ryzyko powstawania poważnych awarii

Nie przewiduje się ryzyka powstawania poważnych awarii wskutek wejścia w życie ustaleń planu.

4.2 Wpływ realizacji ustaleń planu miejscowego na poszczególne elementy
środowiska

Zamieszczone poniżej zestawienie tabelaryczne ukazuje oddziaływanie ustaleń planu na poszczególne
komponenty środowiska przyrodniczego takie jak: powierzchnia ziemi i gleby, powietrze
atmosferyczne, wody powierzchniowe i podziemne, świat flory i fauny, walory krajobrazowe oraz
dodatkowo na klimat akustyczny oraz promieniowanie elektromagnetyczne.

Uwzględniono przewidywany wpływ na stan środowiska realizacji dyspozycji przestrzennych
zawartych w projekcie planu. Analiza obejmuje oddziaływania o charakterze: bezpośrednim,
pośrednim, wtórnym, skumulowanym, krótkoterminowym, średnioterminowym i długoterminowym,
stałym i chwilowym oraz pozytywnym i negatywnym na komponenty środowiska, które wskutek
realizacji projektu planu zostaną objęte oddziaływaniem.
Tabela 3 Wpływ realizacji zapisów planu na poszczególne elementy środowiska
Etap Element środowiska Oddziaływanie Rodzaj oddziaływania

bu
do
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ru
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ci
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u
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no

w
ej

za
bu

do
w

y

Powietrze atmosferyczne

zwiększenie zapylenia wskutek
prowadzonych prac montażowych oraz
budowlanych

bezpośrednie,
krótkotrwałe, chwilowe

wzrost emisji zanieczyszczeń do
powietrza ze środków transportu

bezpośrednie,
krótkotrwałe, chwilowe

Powierzchnię terenu i gleby wzrost ilości wytwarzanych odpadów bezpośrednie,
krótkotrwałe, chwilowe

Wody

wzrost zagrożenia płytko położonych
wód podziemnych zanieczyszczeniem
niekontrolowanymi wyciekami
substancji ropopochodnych z maszyn i
urządzeń

bezpośrednie,
krótkotrwałe, chwilowe

wzrost ilości wytwarzanych ścieków bezpośrednie,
krótkotrwałe, chwilowe

Florę i faunę

przepłoszenie zwierząt wędrujących w
pobliżu pasa montażowego oraz nowej
zabudowy

bezpośrednie,
krótkotrwałe, chwilowe

zniszczenie agrocenoz bezpośrednie,
krótkotrwałe, chwilowe

Hałas oraz promieniowanie
elektromagnetyczne

wzrost emisji hałasu bezpośrednie,
krótkotrwałe, chwilowe

wzrost emisji PEM bezpośrednie,
krótkotrwałe, chwilowe
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Etap Element środowiska Oddziaływanie Rodzaj oddziaływania

uż
yt
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w
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ąg
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w
ej

za
bu

do
w

y

Powietrze atmosferyczne
wzrost emisji zanieczyszczeń do
powietrza z palenisk domowych oraz
środków transportu

bezpośrednie,
długotrwałe, stałe

Powierzchnię terenu i gleby wzrost ilości wytwarzanych odpadów
oraz ścieków

bezpośrednie,
długotrwałe, stałe

Hałas oraz promieniowanie
elektromagnetyczne

wzrost emisji hałasu bezpośrednie,
długotrwałe, odwracalne

wzrost emisji PEM bezpośrednie,
długotrwałe, odwracalne

Florę i faunę zmniejszenie powierzchni biologicznie
czynnej

bezpośrednie,
długotrwałe, odwracalne

Krajobraz

powstanie nowych obiektów
budowlanych oraz dróg na obszarach
dotychczas pełniących funkcję terenów
otwartych

bezpośrednie,
długotrwałe, odwracalne
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5. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku
realizacji projektowanego dokumentu

Rozpatrując możliwe zmiany środowiska naturalnego, które mogłyby wystąpić w przypadku
zakładając brak działań wynikających z ustaleń planu, należy brać pod uwagę różne kierunki
ewentualnych zmian. Możliwe efekty będą miały zarówno charakter środowiskowy, jak i społeczno -
ekonomiczny.

W przypadku braku realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
i zachowania przedmiotowego obszaru w dotychczasowym użytkowaniu zmiany w zagospodarowaniu
byłyby nieznaczne, a zmiany środowiska warunkowane będą czynnikami naturalnymi głównie takimi
jak erozja eoliczna i wodna prowadząca do stopniowej degradacji warstwy glebowej.

W przypadku braku realizacji ustaleń projektu planu można założyć, że w okolicy istniejącej już
zabudowy powstaną nowe obiekty mieszkalne.

Poza wyżej wymienionymi przykładami na analizowanym obszarze nie przewiduje się innych
znaczących zmian w zagospodarowaniu terenu w przypadku braku realizacji ustaleń planu, ale
zaniechanie realizacji rurociągu wody należy rozpatrywać w szerszym aspekcie. Wodociąg jest bowiem
niezbędny dla uruchomienia działalności kopalni soli w Lubieniu Kujawskim.

Rezygnacja z realizacji rurociągów przesyłowych uniemożliwi budowę kopalni oraz pozostawi teren
przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie w stanie nienaruszonym i nie zmieni aktualnego stanu
środowiska.

Nie zostanie jednak osiągnięty cel gospodarczy polegający na uzupełnieniu i docelowo zastąpieniu
dostaw solanki z kopalni Góra oraz w dalszej perspektywie z kopalni Mogilno do dużych odbiorców
przemysłowych (Janikosoda, Soda Mątwy, Anwil, Zachem). Również nie będzie możliwe zastąpienie
dostaw solanki z kopalni Mogilno. Rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia spowoduje zmniejszenie
zdolności operacyjnych istniejących kopalni Góra i Mogilno oraz spowoduje skrócenie ich
żywotności.

Planowana kopalnia soli będzie racjonalnie wykorzystywać zasoby złóż będące własnością Skarbu
Państwa. Jest ona planowana w rejonie, w którym występuje duże zapotrzebowanie na produkt-
solankę. Przy budowie kopalni zatrudnienie znajdą ekipy budowlane oraz lokalne firmy usługowe,
a podczas jej eksploatacji do obsługi zatrudnionych będzie około 50 osób.
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6. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na
środowisko, mogących być rezultatem projektowanego
dokumentu, w szczególności na cele i przedmiotu ochrony
obszaru Natura 2000 oraz jego integralność

W związku z tym, że pojawienie się nowego zagospodarowania na analizowanym terenie wiążę się
ściśle z oddziaływaniem na środowisko, którego nie można całkowicie wykluczyć, w zapisach
miejscowego planu wprowadza się pewne zasady mające na celu je ograniczyć. Wśród nich można
wyróżnić:

· zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, za wyłączeniem
komunikacji, sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

· zakaz lokalizowania inwestycji powodujących emisję szkodliwych substancji i innych
zanieczyszczeń oraz hałasu oraz których uciążliwość dla otoczenia przekracza dopuszczalne normy
na granicy działki, w tym nakazuje się utrzymanie poziomu hałasu, mierzonego w porze dziennej
i nocnej, co najmniej na poziomie dopuszczalnym – jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną na terenach MNU;

· w zakresie ochrony powietrza:
o zaopatrzenie w energię cieplną: z istniejących i projektowanych lokalnych źródeł, przy

wyposażeniu obiektów w indywidualne, w tym odnawialne źródła ciepła lub źródła ciepła
użytkowego w kogeneracji;

· w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych:
o dopuszczenie przekształcenia terenów poprzez ich deniwelację, w sposób niepogarszający

warunków użytkowania i istniejących stosunków wodnych działek sąsiadujących, wyłącznie
w powiązaniu z inwestycją budowlaną realizowaną zgodnie z ustaleniami Planu;

o zakaz się używania do utwardzania i niwelacji terenów odpadów, należących do kategorii
odpadów niebezpiecznych;

o nakaz odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych do gminnej oczyszczalni ścieków
poprzez istniejące sieci kanalizacji sanitarnej lub do szczelnych zbiorników
bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, w przypadku braku sieci
kanalizacji sanitarnej;

o nakaz rozdzielenia istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz zakaz realizację nowych
sieci kanalizacyjnych jako ogólnospławnych;

o zakaz używania do utwardzania i niwelacji terenów odpadów, należących do kategorii
odpadów niebezpiecznych;

o dopuszczenie przekształcenia terenów poprzez ich deniwelację, w sposób niepogarszający
warunków użytkowania i istniejących stosunków wodnych działek sąsiadujących, wyłącznie
w powiązaniu z inwestycją budowlaną realizowaną zgodnie z ustaleniami Planu;

o nakaz odprowadzania wód opadowych do gminnej sieci kanalizacji przeznaczonej do
odprowadzania wód opadowych lub w przypadku jej braku do urządzeń podczyszczających
lub oczyszczających ścieki, szczególnie z ciągów komunikacyjnych, placów i parkingów.

· w zakresie gospodarki odpadami ustala się nakaz gromadzenia odpadów na terenie działki
w miejscach do tego wyznaczonych, w sposób niezagrażający środowisku;
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· nakaz stosowania zabezpieczeń budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi
przed drganiami, wibracjami i hałasem oraz zanieczyszczeniem powietrza.

Dodatkowo w niniejszej prognozie zwraca się uwagę na podjęcie działań minimalizujących w zakresie
projektowanych powierzchni biologicznie czynnych, poprzez:
· wprowadzenie roślinności wielogatunkowej, pełniącej szeroko rozumianą funkcję filtrów

ekologicznych oraz stanowiącej elementy ozdobne podnoszące walory krajobrazowe,
· dobór roślin i ich cech powinien być powiązany z konkretnym terenem i przypisaną mu funkcją, co

pozwoli na optymalne zagospodarowanie przestrzeni i stworzenie odpowiedniego jej „klimatu”,
· w przypadku powierzchni działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną zaleca się aby

minimalne powierzchnie określone w ustaleniach planu były przyjmowane sytuacjach wyjątkowych
(zaleca się raczej większe powierzchnie rzędu 1200 - 1500 m),

· oraz konsekwentne egzekwowanie ustaleń planu odnoszących się do rozwiązań architektonicznych
i przestrzennych.

Zrealizowanie powyższych zasad przyczyni się do zniwelowania negatywnego oddziaływania ustaleń
planu na środowisko. Pozwoli to nie tylko na zachowanie ładu ale wpłynie korzystnie na walory
estetyczne całego obszaru i jego otoczenia.

W celu ograniczenia negatywnych oddziaływań na środowisko i zdrowie ludzi dla etapu budowy
zabudowy mieszkaniowej i infrastruktury w tym rurociągu przesyłowego wody zaleca się stosowanie
następujących działań:
· należy utrzymywać porządek na terenie budowy i jej zaplecza;
· zorganizować plac budowy i jego zaplecze z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu

i przekształcenia jego powierzchni, a po zakończeniu prac przeprowadzić jego rekultywację;
· przewidziane do wykorzystania w fazie realizacji materiały magazynować w  wydzielonych do tego

celu miejscach, w sposób bezpieczny dla środowiska;
· wszelkie rowy i wykopy należy zabezpieczyć przed wpadaniem do nich zwierząt;
· podczas prac budowlanych, nie zniszczyć roślinności znajdującej się poza terenem objętym

inwestycją;
· należy stosować maszyny i pojazdy sprawne technicznie; o niskim poziomie emisji hałasu;
· należy zminimalizować emisję pyłów do powietrza powstającą podczas wykonywania wykopów;
· w przypadku transportu materiałów i surowców sypkich i pylastych wykorzystywanych do

realizacji inwestycji, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed możliwością ich rozwiewania
i nadmiernego pylenia z ich powierzchni;

· wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza oraz emisja hałasu nie powinna powodować
przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor ma tytuł prawny,

· należy prowadzić prace budowlane emitujące wysoki poziom hałasu tylko w porze dziennej
tj. między godziną 6.00, a godzina 22.00;

· na całym terenie, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie, poruszanie się maszyn powinno
być ograniczone wyłącznie do pasa technologicznego,

· stosować odpowiedni system organizacji pracy i wyłączać silniki urządzeń nie pracujących w danej
chwili;

· zastosować rozwiązania techniczne minimalizujące wpływ zanieczyszczeń generowanych podczas
budowy;

· w przypadku rozlewu produktów naftowych z maszyn i pojazdów, na terenie budowy
przedmiotowego przedsięwzięcia, należy zastosować odpowiednie środki zabezpieczające
przedostanie się szkodliwych substancji do ziemi,
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· wskazane jest, aby wycinka drzew i krzewów odbywała się poza sezonem wegetacyjnym,
· zaleca się, aby prace ziemne wykonywane były w okresie niskich i średnich stanów wód

gruntowych, a także rygorystyczne przestrzeganie reżimu technologicznego podczas wykonywania
rowów w celu nie dopuszczenia do zanieczyszczenia wód gruntowych oraz za ich pośrednictwem
do wód powierzchniowych,

· zaleca się, aby prace ziemne prowadzone w pobliżu drzew – drzewostanów wykonywać w sposób
niepowodujący zagrożeń dla systemów korzeniowych i pni drzew sąsiednich,

· należy ograniczyć do minimum nieuzasadnione przejazdy ciężkiego sprzętu przez tereny leśne,
hydrogeniczne i łąki,

· na potrzeby przejazdu ciężkiego sprzętu podczas procesu inwestycyjnego należy wykorzystać
istniejące drogi dojazdowe, które przebiegają w sąsiedztwie,

· należy chronić warstwę próchniczą gleby, w celu późniejszego jej użycia do rekultywacji gruntów
w kierunku przywrócenia do użytkowania rolniczego,

· masy ziemne powstające w trakcie realizacji inwestycji, po zakończeniu budowy, zaleca się
wykorzystać do przywrócenia naturalnej rzeźby terenu,

· należy zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytworzonymi w czasie budowy
i eksploatacji inwestycji, magazynować je w wydzielonych i przystosowanych do tego celu
miejscach oraz przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na ich odzysk
i unieszkodliwianie,

· wytworzone odpady budowlane w miarę możliwości zagospodarować we własnym zakresie
w sposób bezpieczny dla środowiska, a w przypadku braku takiej możliwości, zapewnić regularny
odbiór wytworzonych odpadów przez wyspecjalizowane firmy, posiadające odpowiednie
uregulowania prawne w zakresie gospodarowania odpadami;

· odpady niebezpieczne przechowywać w specjalnie do tego celu przygotowywanych miejscach, nie
dopuszczając do ich mieszania,
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7. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych
w projektowanym dokumencie

Obszary w miejscowości Mikanowo, dla których obecnie ustala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w celu umożliwienie realizacji inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym, były wcześniej
objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach
sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne,
Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca (Uchwała Rady Gminy Lubanie Nr XXIX/203/14 z dnia 28 marca
2014 r.).

Na etapie ustalania planu z roku 2014 r. przeprowadzono analizę wariantową, którą przytoczono
poniżej:

„Analizowany dokument jest rozwiązaniem wybranym spośród dwóch propozycji wariantowych.
Odrzucony wariant zawierał dużo więcej propozycji związanych z wykorzystaniem dla celów
produkcyjnych, przebiegającej przez teren gminy sieci infrastruktury technicznej oraz sąsiedztwa
zakładów azotowych Anwil.

Analizowany wariant zapewnia relatywnie optymalny kompromis pomiędzy ochroną środowiska,
a interesem człowieka, ponieważ nie dopuszcza do rozwoju funkcji stanowiących zagrożenie dla
człowieka i środowiska oraz wzbogaca zasoby terenów biologicznie czynnych.

Należy również zaznaczyć, że w wymiarze przestrzennym plan ogranicza się generalnie do wskazania
pod rozwój terenów już w dużej mierze zainwestowanych, położonych wzdłuż istniejących ciągów
komunikacyjnych. Praktycznie będzie to więc realizacja zagospodarowania i zabudowy w systemie
,,plombowym”. Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne ze względu na pozostawienie dużych przestrzeni
użytków rolnych i zieleni śródpolnej, stanowiących agrocenozy i biocenozy, pełniących funkcje zaplecza
ekologicznego dla wielkiego korytarza ekologicznego doliny Wisły.”

Obecnie poza zabezpieczeniem terenu pod budowę rurociągu przesyłowego wody, nie planuje się
zmian w sposobie zagospodarowania terenu w stosunku do planu z 2014 r. Ustalenia planu nie będą
skutkować znaczącymi zmianami w środowisku oraz nie wpłyną na znaczne pogorszenie warunków
życia, stąd w zapisach planu dla obszarów w miejscowości Mikanowo nie zaproponowano żadnych
rozwiązań alternatywnych.

Na etapie wstępnych projektów linii przebiegu inwestycji rozważano kilka wariantów przebiegu
rurociągów, analizując m.in. ilość przejść przez duże cieki, skrzyżowań z drogami wojewódzkimi
i krajowymi, skrzyżowań z torami kolejowymi. Analizie wariantowej poddany został cały przebieg
rurociągów zarówno solanki jak i będący przedmiotem zapisów planu rurociąg wody.

Zgodnie z przedstawioną w raporcie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na
budowie otworowej kopalni soli (wersja ujednolicona - grudzień 2013), na wstępnym etapie prac
projektowych rozpatrywano 3 warianty przebiegu rurociągu solanki z planowanej kopalni do kopalni
Góra oraz 3 warianty przebiegu rurociągów wody z ujęcia w tym 2 lokalizacje samego ujęcia wody na
rzece Wiśle.

Warianty przebiegu rurociągów wody różnią się lokalizacją ujęcia wody – wariant 1 i 2 zakłada
wykorzystanie istniejącego ujęcia wody na rzece Wiśle w Zakładach ANWIL Włocławek, natomiast
wariant 3 zakłada wykorzystanie ujęcia wody na rzece Wiśle w PKN Orlen S.A. w Płocku.

Preferowany wariant rurociągów przesyłowych wody (wybrany do realizacji ) jest zmodyfikowanym
wariantem 2, który został przesunięty na wschód omijając miejscowość Kowal oraz tereny leśne
otaczające miasto Włocławek oraz kompleks leśny przy Zakładach ANWIL.
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Preferowany wariant rurociągów przesyłowych solanki (wybrany do realizacji) jest zmodyfikowanym
wariantem II. Odcinek od kopalni Góra do węzła rozdzielczego w miejscowości Bodzia pokrywa się
z przebiegiem wariantu II, natomiast odcinek od węzła rozdzielczego w kierunku południowym do
planowanej kopalni, tak jak w przypadku rurociągów wody, został przesunięty na wschód.

W wariancie preferowanym (wybranym do realizacji) długość rurociągu solanki wynosi ok. 90 km,
a rurociągów wody ok. 55 km.

Zespół opracowujący prognozę opierał się na metodach typowych dla sporządzania tego typu
opracowań. Źródła użytych danych wydają się być wiarygodne, doświadczenie zespołu autorskiego
wystarczająco duże, a analiza materiału nie wskazuje na popełnienie błędów przy interpretacji danych,
przyjmowaniu założeń i hipotez, jak również wyciąganiu wniosków.

Niniejszy dokument wykonany został w oparciu o dostępne materiały źródłowe, dane literaturowe
oraz dane dostarczone przez inwestora.

Na obecnym etapie wydają się, że te dane są wystarczające do oszacowania zagrożeń, które mogą
wystąpić w przypadku realizacji opisanego przedsięwzięcia.
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8. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków
realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz
częstotliwości jej przeprowadzania

W związku z tym, że w projekcie planu na analizowany obszar wprowadza się rurociąg wody,
monitoring jego właściwej eksploatacji będzie przeprowadzany przez Operatora.

Kontrola właściwego funkcjonowania rurociągu będzie polegała na całodobowym monitoringu.
Oprócz tego okresowo będą przeprowadzane prace konserwacyjne.

Systemem nadzoru i kontroli pracy rurociągu oparty będzie na informacjach przetwarzanych
programem komputerowym, przesyłanych kablem światłowodowym ułożonym wzdłuż tras
rurociągów. Przewiduje się, że do systemu wprowadzone zostaną podstawowe dane: 1 - stan pracy
pomp (wody i solanki), 2 - parametry pracy pomp, 3 - stan pracy armatury z napędem elektrycznym,
4  -  pomiar  ciśnienia  na  stacjach  zasuw,  5  -  stan  pracy  armatury  trasowej,  6  -  obraz  z  kamer
przemysłowych obiektów stacjonarnych, 7 - pomiar wydajności przepływu przesyłanych mediów.

Monitoring skutków realizacji ustaleń planu (poza rurociągiem wody) prowadzony będzie w ramach
analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym dokonywanej zgodnie z art. 32 pkt. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez Wójta Gminy Lubanie
raz w okresie kadencji.

Należy również prowadzić bieżące analizy, które umożliwią, jeśli pojawi się taka potrzeba,
wprowadzenie odpowiednich zmian i korekt do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
będącego przedmiotem niniejszej analizy.

Do podstawowych wskaźników jakie należy uwzględnić w procedurze monitorowania skutków
realizacji ustaleń planu można zaliczyć:
· przyrost długości dróg wewnętrznych i ulic (w km w skali roku),
· przyrost długości sieci kanalizacyjnej (w km w skali roku),
· przyrost długości sieci wodociągowej (w km w skali roku),
· przyrost powierzchni terenów zainwestowanych (w ha w ciągu roku),
· przyrost powierzchni biologicznie czynnych (w ha w ciągu roku),
· zmiany powierzchni terenów użytkowanych rolniczo (w ha w ciągu roku),
· pozwolenia na budowę (liczba pozwoleń na budowę domów mieszkalnych w ciągu roku).

Dodatkowa analiza skutków realizacji planu może być przeprowadzona w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska. Jeżeli przedmiotowy teren byłby objęty badaniami podczas prac PMŚ, to
być może wpływ realizacji na analizowanym obszarze sieci infrastruktury naziemnych
i napowietrznych na środowisko mógłby być wykazany.
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9. Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie powstał na mocy uchwały
Nr V/15/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w zakresie obszarów
położonych w miejscowości Mikanowo. Głównym celem projektu planu jest wprowadzenie przebiegu
inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym - rurociągu wody z linią światłowodową
i systemem ochrony katodowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego nr 14624 „Projekt JURA”.

Prognoza oddziaływania na środowisko sporządzona na potrzeby niniejszego Planu wykazuje,  iż
uwzględnia on zasadę ekorozwoju i jest zgodny z kierunkami rozwoju Gminy, przyjętymi w Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie.

Niniejsza Prognoza określa ocenę oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu i stanowi
integralny załącznik dokumentacji planistycznej. Powstała w oparciu o charakterystykę i ocenę
istniejącego stanu środowiska przyrodniczego, a dalej analizę potencjalnego wpływu na to środowisko
realizacji przewidywanego projektem zagospodarowania terenów. Do sporządzenia Prognozy
wykorzystano opracowanie ekofizjograficzne przedstawiające uwarunkowania środowiska obszarów
pod kątem potencjalnego zainwestowania, a także poza wizjami w terenie, opracowania
kartograficzne, dokumentacyjne i inne publikacje.

Obszar będący przedmiotem opracowania administracyjnie położony jest w województwie kujawsko -
pomorskim, w powiecie włocławskim, na terenie gminy Lubanie, a dokładniej w trzech obszarach
miejscowości Mikanowo (A, B i C).

Na podstawie analizy ustaleń Planu można wyróżnić następujące wnioski:

· obszar Planu nie występuje w obrębie żadnej obszarowej formy ochrony przyrody,

· w najbliższym sąsiedztwie obszaru opracowania występuje Obszar Chronionego Krajobrazu
Niziny Ciechocińskiej oraz Specjalny Obszar Ochrony „Włocławska Dolina Wisły” PLH040039
i Obszar Specjalnej Ochrony „Dolina Dolnej Wisły” PLB040003 wyznaczone w ramach sieci
Natura 2000,

· przeznaczenie terenów w projekcie Planu uwzględnia uwarunkowania określone w opracowaniu
ekofizjograficznym,

· na etapie montażu rurociągu wody oraz budowy nowych obiektów mieszkaniowych należy
spodziewać się większego oddziaływania na środowisko niż na etapie ich użytkowania,

· na etapie budowy rurociągu wody oraz zabudowy mieszkaniowo-usługowej na obszarze
opracowania prognozuje się:

o wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza,

o wzrost produkcji ścieków bytowych oraz odpadów komunalnych,

o wzrost emisji hałasu,

o przepłoszenie zwierząt wędrujących w pobliżu obszarów opracowania,

· eksploatacja rurociągu wody nie będzie wiązała się emisją hałasu, zanieczyszczeń do powietrza,
wody i gleby itp., natomiast na etapie użytkowania nowej zabudowy prognozuje się:

o wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza,

o wzrost produkcji ścieków bytowych oraz odpadów komunalnych,

o wzrost emisji hałasu,
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· w zakresie warunków klimatycznych, tła akustycznego i stanu sanitarnego powietrza w obszarze
opracowania Planu nie wystąpią istotne zmiany stanu sanitarnego oraz tła akustycznego, może
nastąpić jednak wzrost emisji ciepła i niewielkie zmiany pola wiatru i wilgotności powietrza.

· sposób oddziaływania na środowisko dopuszczonego zagospodarowania będzie miał charakter
bezpośredni, a możliwość kumulacji zanieczyszczeń będzie niewielka,

· mimo długotrwałych i stałe oddziaływań, skutki presji na warunki topoklimatyczne i stan sanitarny
powietrza nie będą dostrzegalne, bowiem oddziaływanie terenów sąsiednich jest znacznie większe
niż wynikające z realizacji Planu,

· w zakresie wód powierzchniowych i podziemnych może nastąpić zmiana warunków infiltracji
i spływu wód powierzchniowych, na powierzchniach utwardzonych nastąpi zahamowanie
infiltracji wody w podłoże oraz przyspieszony spływ wód opadowych,

· dopuszczone zagospodarowanie terenu nie będzie miało wpływu na ww. jednolite i scalone części
wód powierzchniowych i podziemnych oraz na osiągnięcie celów środowiskowych zawartych
w planie gospodarowania wodami,

· ustalenia Planu są zgodne z przepisami prawa odnoszącymi się do środowiska, nie naruszają
funkcjonowania ww. obszarów chronionych,

· ustalenia Planu wpłyną na zmiany krajobrazu polegające na pojawieniu się w nowych budynków
mieszkalnych,

· planowane zagospodarowanie nie wpłynie negatywnie na zdrowie ludzi oraz nie wiąże się
ryzykiem powstawania poważnych awarii,

· zapisy Planu nie spowodują negatywnego oddziaływania na dobra materialne i dobra kultury,

· nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania ustaleń planu.

Należy stwierdzić, iż dokonanie omawianego Planu nie pogorszy stanu środowiska naturalnego.
Reasumując należy podkreślić, że zmiany nie będą miały wpływu na pogorszenie warunków
życia mieszkańców terenów sąsiednich. Wobec powyższego dotrzymane zostaną normy zapisane
w stosownych rozporządzeniach Ministra Środowiska.
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10. Spis wykorzystanych materiałów

Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji korzystano z następujących materiałów:
· Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie otworowej

kopalni soli (wersja ujednolicona), CDM Smith, Warszawa grudzień 2013 r.,
· „Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2013 r.” - Wojewódzki

Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2014 r.,
· Przyroda województwa kujawsko - pomorskiego, praca zbiorowa, Bydgoszcz 2001 r.,
· Zarys Nauk Geologicznych. Geologia historyczna E. Passendorfer, Wydawnictwo Geologiczne,

Warszawa1968 r.,
· Geografia fizyczna Polski, oprac. J. Kondracki, PWN Warszawa, 1988 r.,
· Geografia regionalna Polski, oprac. J. Kondracki- PWN Warszawa, 2009 r.,
· Województwo Włocławskie – monografia Regionalna - A. Dylikowa, T. Klatka, Uniwersytet

Łódzki, Urząd Wojewódzki Włocławek 1982 r.,
· Szata roślinna Polski - W. Szafer, PWN Warszawa 1972 r.,
· Zarys klimatu Polski, A. Woś - Wydawnictwo Naukowe UAM 1995 r.,
· Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, KZGW, Warszawa, 2011 r.,
· Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko – pomorskim,

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Bydgoszcz-Toruń-Włocławek
2015 r.,

· Opracowanie ekofizjograficzne dla gminy Lubanie, 2010 r.,
· Hydrologia ogólna. Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., Wydawnictwo Naukowe, PWN

Warszawa, 2006 r.,
· Geomorfologia. Klimaszewski M., PWN Warszawa 2005 r.,
· Geografia krajobrazu. Ostaszewska K., PWN Warszawa, 2002 r.,
· Atlas Hydrogeologiczny Polski Skala 1:500 000, Paczyński B., PIG Warszawa 1995 r.,
· Hydrogeologia ogólna. Pazdro Z., Wyd. Geolog. Warszawa, 1983 r.,
· Ekologia krajobrazu, Richling A., Solon J., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1998 r.,
· Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na środowisko, Juda-Rezler K., Oficyna Wydawnicza

Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2006 r.,
· Plan Gospodarki Odpadami Gminy Lubanie na lata 2004 – 2011, 2004, Urząd gminy Lubanie,
· Program Ochrony Środowiska Gminy Lubanie na lata 2004 – 2011, 2004, Urząd Gminy Lubanie,
· Strony internetowe:

o mos.gov.pl
o kzgw.gov.pl/
o geoportal.pl
o geoserwis.gdos.gov.pl
o kujawsko-pomorskie.pl
o lubanie.com.pl
o pgi.gov.pl
o wios.bydgoszcz.pl


