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1

WSTĘP

1.1

Cel i podstawa prawna opracowania
Niniejsza prognoza oddziaływania na środowiska dotyczy zmiany studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego dla części terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Klonia, obejmującej
działkę o numerze ewidencyjnym 3067 zlokalizowaną w sąsiedztwie istniejącego tartaku. Zakres przestrzenny
planu określa Uchwała nr III/46/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2018 roku.
Celem prognozy jest określenie skutków wpływu realizacji projektu zmiany studium na środowisko, a także
przedstawienie rozwiązań eliminujących negatywne skutki ustaleń na poszczególne elementy środowiska.
Podstawą prawną opracowania jest ustawa z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081 ze zmianami).
1.2

Metoda opracowania
Opracowanie sporządzono na podstawie:

 analizy materiałów źródłowych:
–

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk (2013 r.);

–

Program ochrony środowiska gminy Czersk, 2005 r.;

–

Program ochrony środowiska powiatu chojnickiego na lata 2007-2010 z perspektywą na lata 2011 2014;

–

Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim, WIOŚ 2008-2017;

–

Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Pomorskiego 2030 wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, Gdańsk 2016;

–

Studium ekofizjograficzne województwa pomorskiego, Gdańsk – Słupsk 2014;

–

Program ochrony środowiska województwa pomorskiego na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku
2020;

–

Plan gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego 2022;

–

akty prawne (ustawy, rozporządzenia, uchwały właściwe dla sprawy);

–

strony internetowe, m.in.: www.gdansk.rdos.gov.pl; www.geoportal.gov.pl, www.geoserwis.gov.pl,
www.bipgdos.mos.gov.pl, www.czersk.e-mapa.net, www.kpk.org.pl, www.czersk.pl, www.kzgw.pl, www.
m.bazagis.pgi.gov.pl.

 badań terenowych.
Materiały źródłowe oraz badania terenowe pozwoliły określić stan i funkcjonowanie środowiska na obszarze
objętym granicą opracowania oraz w jego otoczeniu, a także ocenić potencjalne zagrożenia środowiska i wpływ
ustaleń zmiany studium na funkcjonowanie poszczególnych komponentów przyrodniczych.
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2

FUNKCJONOWANIE ŚRODOWISKA NA TERENIE OPRACOWANIA

2.1

Położenie terenu
Obręb geodezyjny Klonia położny jest w gminie Czersk, w powiecie chojnickim, we południowej części

województwa pomorskiego. Miejscowość pod względem ludności jest niewielką i należy do sołectwa Rytel.
Analizowana działka sąsiaduje bezpośrednio z miejscowością Rytel i stacją kolejową Rytel. Powierzchnia terenu
wynosi ok. 21 ha.
Rysunek 1 Położenie obszaru opracowania na tle gminy Czersk

Źródło: czersk.e-mapa.net

Obszar w granicach opracowania obejmuje przede wszystkim grunty stanowiące do niedawna lasy (do
2017 r.) w sąsiedztwie istniejącego tartaku – od strony wschodniej. Sąsiedztwo od strony północnej i zachodniej
również stanowiły użytki leśne, które zostały doszczętnie zniszczone podczas nawałnicy w 2017 r. Działka od
strony południowej graniczy z linią kolejową nr 203 relacji Tczew – Kostrzyn, odcinek Czersk – Chojnice. Obsługa
komunikacyjna obszaru opracowania odbywa się poprzez drogi leśne i wewnętrzne z drogi powiatowej nr 2627
łączącej się z drogą krajową nr 22.
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Rysunek 2 Granice obszaru opracowania

Źródło: czersk.e-mapa.net

2.2

Położenie fizyczno-geograficzne
Rejon opracowania, w tym prawie cała gmina Czersk położona jest (wg regionalizacji fizyczno-

geograficznej Polski J. Kondrackiego) w granicach mezoregionu Borów Tucholskich w makroregionie Pojezierza
Południowobałtyckiego. W niewielkiej odległości w kierunku zachodnim przebiega ponadto granica mezoregionu
Pojezierza Północno krajeńskiego. Obszar opracowania położony jest w wielkim sandrze Borów Tucholskich – na
południowych krańcach Równiny Charzykowskiej (mezoregion o tej nazwie sąsiaduje od północy z granicami
gminy).
Rysunek 3 Granice obszaru opracowania na tle struktury przestrzennej określonej w aktualnym suikzp gminy Czersk (2013 r.)

Źródło: czersk.e-mapa.net
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Mezoregion Borów Tucholskich jest to region obejmujący sandr pomorskiej fazy zlodowacenia
w dorzeczu Wdy i środkowego dorzecza Brdy, stanowiący niejako kontynuację sandru Równiny Charzykowskiej.
Prawie w całości był on pokryty borem sosnowym, jednym z największych w Polsce. Na jego obszarze występują
liczne jeziora wytopiskowe, z których największe i najgłębsze – Wdzydze, znajduje się poza granicami gminy.
2.3

Geomorfologia i budowa geologiczna, złoża kopalin
Budowa geologiczna, podobnie jak rzeźba terenu, jest podstawowym komponentem środowiska

przyrodniczego, wpływającym w sposób istotny nie tylko na wykształcenie pozostałych jego komponentów, ale
równie na jego zasoby możliwe do gospodarczego wykorzystania przez człowieka. Budowa geologiczna
decyduje nie tylko o rodzaju i wielkości zasobów surowców mineralnych. Wpływa ona istotnie na wykształcenie,
typy i własności fizykochemiczne gleb, warunki geotechniczne posadowienia budowli, wreszcie decyduje
o charakterze krążenia wód podziemnych określając warunki ich zasilania, ochrony przed zanieczyszczeniami
oraz ich parametry użytkowe(zasobność i wydajność).
Analizowany teren (wg map geologicznych, litogenetycznych PIG) zbudowany jest głównie z piasków
i żwirów

sandrowych

(plejstoceńskie).

Taką

charakterystykę

ma

większość

obszaru

gminy.

W przypowierzchniowych strukturach ziemi widać utwory czwartorzędowe, związane ze zlodowaceniami
północnopolskimi. Są one reprezentowane przez trzy poziomy glin zwałowych (osady glacjalne), osady
fluwioglacjalne i zastoiskowe, zaliczane do stadiału górnego (głównego). W jego obrębie wydzielono utwory fazy
leszczyńskiej, poznańsko-dobrzyńskiej i pomorskiej. I właśnie z tego okresu pochodzą widoczne i możliwe do
szczegółowego zbadania osady. Do najstarszych należą iły, piaski zastoiskowe, muły fazy leszczyńskiej,
a najmłodsze są holoceńskie tarasy doliny Brdy.
W rejonie granic opracowania nie występują udokumentowane złoża surowców naturalnych.
2.4

Rzeźba powierzchni
Obszar gminy znajduje się na wysokościach od 99 do 150 m n.p.m. Najniższy punkt gminy znajduje się

na brzegu Brdy w miejscowości Nadolna Karczma, zaś najwyższy stanowi szczyt wzniesienia na północ do
Czerska. Wśród form pozytywnych wyróżniają się pagórki morenowe w północno-wschodniej części gminy,
natomiast wśród form negatywnych zaznaczają się rozległe sieci dolin Brdy i jej dopływów. Obszar w rejonie
opracowania charakteryzuje się mało dynamiczną rzeźbą terenu wyniesiona na wysokość ok. 122 – 126 m n.p.m.
Działka jest lekko pofałdowana w widocznymi dwoma obniżeniami w części wschodniej – do 120 m n.p.m.
Równiny sandrowe zachodniej części gminy charakteryzuje się występowaniem owalnych, okrągłych lub
nieregularnych zagłębień i obniżeń terenowych, które wykształciły się dopiero po wytopieniu brył pogrzebanego
lodu (jest to tak zwany. sandr dziurawy). Dna tych zagłębień zajmują jeziora lub równiny torfowe, a często jeziora
w otoczeniu torfów. Poniżej tej strefy powierzchnia sandru staje się równinna i nachyla się w kierunku
południowym lub południowo-wschodnim. Bardzo istotnym elementem równin wodnolodowcowych są liczne
rynny subglacjalne o różnej orientacji.
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Pod względem warunków geologiczno – inżynierskich obszar cechuje względnie płytkie występowanie
wód gruntowych – poniżej 5 m. Nie istnieje potencjalne ryzyko powstawania zjawisk geodynamicznych – osuwisk,
ze względu na łagodne formy ukształtowania terenu.
2.5

Gleby
Gleby gminy są bardzo zróżnicowane, co ma związek z urozmaiconą rzeźbą terenu i złożoną budową

geologiczną. Generalnie, są to gleby słabe, zaliczane do klas bonitacyjnych IV - VI, co w połączeniu z surowymi
warunkami klimatycznymi stwarza niekorzystne warunki rozwoju rolnictwa. Gleby najwyższych klas położone są
przeważnie w dolinie rzek, a w szczególności w szerokiej dolinie Brdy.
W granicach opracowania gleby nie były dotąd przekształcone, ponieważ od wielolecia zajmowane były
przez las. Obecnie zostały one odsłonięte (miejscami stanowią płazowinę) i są narażone na erozję – wodną
i wietrzną. Gleby w tym rejonie nie wykazują większych wartości agroekologicznych. Okolica charakteryzuje się
podobnym układem i bonitacją gleb, z tym, że na wschód od granic opracowania gleby są silniej przekształcone
istniejącym użytkowaniem – zakład przetwórstwa drzewnego oraz zabudowa wsi Rytel – nadleśnictwo, stacja
kolejowa.
2.6

Fauna i flora
Obszar gminy Czersk leży w krainie (wyróżnionej przez Czubińskiego) lasów mieszanych i sosnowych

z udziałem buka. Kraina ta rozpościera się na południowym skłonie Pomorza, poza pomorskim wałem moreny
czołowej. Jest ona usłana licznymi polami sandrów oraz poprzeplatana różnej wielkości wyspami i półwyspami
moreny dennej. Te ostatnie są potencjalnymi siedliskami lasów mieszanych liściastych a niekiedy buczyn.
Świat roślin na terenie gminy jest urozmaicony, można obserwować bogactwo gatunków północnych,
charakterystycznych dla rejonów polodowcowych, w tym dla obszarów wysoczyzn morenowych i dolin
rzecznych, jak również zbiorników wodnych polodowcowych i dużych połaci leśnych. Niestety, w ostaniem czasie
flora tej części regionu chojnickiego przeszła znaczne przeobrażenia i została poważnie zniszczona. Rejon
opracowania również doznał ogromnego uszczerbku, wcześniej był jednolity pod względem przyrodniczym –
przeważały użytki leśne, głównie bory mieszane świeże, z dominacją sosny w wieku ponad od 10 do 130 lat.
Obecnie, poza niewielkim fragmentem niskiego młodnika lasy nie są reprezentowane w granicach
opracowania. W sąsiedztwie również praktycznie lasy już nie występują. Aktualny stan środowiska
przyrodniczego na terenie gminy i w rejonie opracowania jest w fazie szczegółowej oceny
Na części terenów sąsiadujących od strony południowej i wschodniej występują zbiorowiska roślinności
ruderalnej, lub także nasadzonej sztucznie – jako izolacyjnej lub ozdobnej. Roślinność ruderalna rozwija się
w miejscach gdzie człowiek nie ingeruje, ale wcześniej je przekształcił, na terenach odłogowanych, na
przydrożach, śmietnikach, nasypach kolejowych, w ośrodkach przemysłowych i osiedlach. Dominują tam gatunki
chwastów łąkowych, polnych i ogrodowych, często z pojedynczymi drzewami i zakrzewieniami. Pod względem
przyrodniczym są to zbiorowiska skrajnie ubogie, nie występują tu gatunki rzadkie.
Na podstawie dokonanej oceny dostępnej literatury w rejonie opracowania nie stwierdza się możliwości
powszechnego występowania dużych skupisk i siedlisk gatunków chronionych na podstawie przepisów
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dotyczących ochrony gatunkowej roślin. Największe prawdopodobieństwo występowania roślin chronionych jest
w rejonie dolin rzecznych oraz obszarów podmokłych: dolina Brdy – ok. 2 km w kierunku wschodnim oraz Suskiej
Strugi – ok. 0,5 km w kierunku wschodnim. W tych rejonach, na terenach użytków zielonych możliwe jest
ponadto występowanie chronionych siedlisk przyrodniczych z rodzaju starorzeczy i naturalnych eutroficznych
zbiorników wodnych, niżowych i górskich świeżych łąk, łęgów wierzbowych, topolowych, jesionowych,
olszowych.
Pośród zwierząt notowanych na omawianym obszarze przeważają gatunki osiadłe lub migrujące na
niewielkich przestrzeniach, stanowiące stały składnik fauny. Poza nimi pewną grupę tworzą gatunki wędrowne
regularnie pojawiające się w rejonie Rytla – głównie ptaki o dotyczy to przede wszystkim rejonów dolin rzecznych
lub obniżeń terenowych. Ze względu na nagłą zmianę warunków siedliskowych w tym rejonie (w wyniku
zniszczenia wielu hektarów lasów w 2017 r.) stan zachowania siedlisk oraz szlaki migracji zwierząt uległy na
pewno poważnym zmianom, które są obecnie przedmiotem badań, przez co ich skala nie jest aktualnie znana.
Fauna osiadła jest (była w tym przypadku) silnie i bezpośrednio powiązana ze względnie jednolitymi
siedliskami przyrodniczymi – o jej charakterze decydują: obecność zbiorników wodnych, kompleksów leśnych,
agrocenoz, które były powszechnie reprezentowane w rejonie opracowania.
Specyfika fauny obszarów zurbanizowanych - w sąsiedztwie wiąże się z mniejszą ilością dużych ssaków
– które licznie występują w zalesionych obszarach oraz na dużych przestrzeniach o ograniczonej penetracji
przez człowieka, a sporadycznie na obrzeżach zabudowy - przy okazji migracji.
Obszar zurbanizowany obfituje w występowanie udomowionych zwierząt takich jak koty czy psy, a ze
względu na gospodarkę ludzką powszechne jest występowanie gryzoni takich jak szczury, myszy.
2.7

Klimat
Gmina Czersk znajduje się na obszarze określonym jako chłodny. Panujące tu warunki klimatyczne

pozwalają na określenie panującego bioklimatu jako „dosyć silnie pobudzającego”. Takie cechy klimatu skłaniają
do aktywnych form turystyki. Charakterystyczna jest długa jesień, dłuższa od wiosny o ok. 10 dni, co można
tłumaczyć utratą ciepła na topnienie pokrywy lodowej z jezior oraz dłużej zalegającą pokrywą śnieżną. Okres
wegetacyjny jest krótki i trwa ok. 205 - 210 dni /źródło: POŚ gminy Czersk, 2005/.
Obszar opracowania znajduje się w pomorskiej dzielnicy klimatycznej. Charakteryzuje ją wpływ
wzajemnego oddziaływania mas powietrza oceanicznego i kontynentalnego (Kaczorowska, 1977). Przeważają tu
wiatry południowo-zachodnie i zachodnie powodujące przez większą część roku dominację oceanicznych mas
powietrza. Urozmaicona rzeźba terenu, obecność lasów i licznych jezior sprawia, że lokalne warunki klimatyczne
są zmienne i kontrastowe. Średnia roczna temperatura powietrza tego obszaru wynosi 6,5–7,0°C, a suma
rocznych opadów w ciągu roku sięga 600–650 mm. Lato jest dość chłodne i krótkie (średnio 60 dni), a zima
stosunkowo długa (90 dni) /źródło: Objaśnienia do mapy geośrodowiskowej Polski, Arkusz Chojnice, Warszawa
2009/.
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2.8

Wody powierzchniowe i podziemne
Gmina Czersk leży w dorzeczu Wisły. Centralna i zachodnia część gminy położna jest w dorzeczu

drugiego stopnia - rzeki Brdy. Część terenów obejmuje zlewnie III rzędu rzek: Wielkiego Kanału Brdy, Raciąskiej
Strugi (z Suską Strugą), Czerskiej Strugi (z Klaskawską Strugą) i Niechwaszczy. Przez obszar gminy przepływają
cztery rzeki (Brda, jej dopływ Czerska Struga, Wda i jej dopływ Niechwaszcz), oraz kanały nawadniające (Wielki
Kanał Brdy, Kanał Wdy, Kanał Niechwaszcz) z siecią rowów nawadniających (o łącznej długości ok. 340 km).
Obszar opracowania wraz z zachodnią częścią gminy Chojnice położony jest w Jednolitych Częściach Wód
Powierzchniowych nr RW20001729249: Raciąska Struga z jeziorami Spierewnik, Grochowskie, Stobno, w zlewni
Brdy. Analizowana działka znajduje się w odległości ok. 0,5 km na wschód od Suskiej Strugi oraz ponad 2 km na
zachód od Brdy. W najbliższym sąsiedztwie nie ma ponadto innych większych zbiorników wodnych, poza małymi
oczkami wodnymi, wytopiskowymi. Najbliższej znajduje się jez. Suszek, ok. 4,1 km na południe.
Rejon Rytla położony jest w pomorskim regionie hydrogeologicznym (V) (Paczyński, 1995). Znaczenie
użytkowe mają na tym obszarze wody czwartorzędowego i trzeciorzędowego piętra wodonośnego (Prussak,
2000; Ozon-Gostkowska, 1985). Wody innych poziomów (piętra kredowego) nie zostały rozpoznane.
Rozpoznanie hydrogeologiczne na obszarze arkusza jest nierównomierne i ściśle związane z zasiedleniem tego
obszaru. Na przewalającym obszarze arkusza główne ubytkowe piętro wodonośne występuje w osadach
czwartorzędowych /źródło: Objaśnienia mapy geośrodowiskowej Polski, Warszawa 2009/
Obszar w rejonie opracowania położony jest w Jednolitych Częściach Wód Podziemnych nr
PLGW200036. Wody podziemne gminy zalegają w utworach sandrowych, a ich zasoby i wydajność uzależnione
są od grubości warstwy wodonośnej i ilości opadów. Głębokość poziomu wodonośnego waha się od 2 do 5 m
p.p.t. i jest powiązana z poziomem wody w jeziorach i rzekach przepływających przez sandr. W dolinach
i obniżeniach woda zalega płycej, od 0 do 1,5 m, w obrębie krawędzi występują wysięki wód. Wody występujące
płytko mogą być zanieczyszczone chemicznie i bakteriologicznie /źródło: Objaśnienia mapy geośrodowiskowej
Polski, Warszawa 2009/. Warstwy pierwszego piętra wodonośnego zalegają na wysokości 115 – 120 m n.p.m.
Rejon opracowania położony jest poza granicami Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. Najbliżej
położonym jest GZWP nr 121 „Czersk”. Jest to obiekt o podwyższonych parametrach hydrogeologicznych,
o niewielkiej powierzchni i częściowej izolacji. Zlokalizowany jest ok. 15 km w kierunku północno – wschodnim.
3

OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ PRAWNĄ WYSTĘPUJĄCE NA TERENIE OPRACOWANIA

3.1

Prawne formy ochrony przyrody

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w graniach obszaru Natura 2000 „Bory Tucholskie” PLB 220009.
Obszar Natura 2000 „Bory Tucholskie” obejmuje wschodnią część makroregionu Pojezierza
Południowopomorskiego. Obszar jest dość jednolitą równiną sandrową, rozciętą dolinami Brdy i Wdy oraz
urozmaiconą licznymi jeziorami, oczkami wodnymi i wzniesieniami o charakterze moreny dennej. Dominują
siedliska leśne, przede wszystkim bory sosnowe. Rzeźba terenu ostoi jest urozmaicona, występują tu
wysoczyzny i rozległe wzgórza, liczne pagórki oraz doliny i rynny. Sieć wodna jest silnie rozwinięta (wody zajmują
ok. 14% powierzchni). Ostoję odwadnia rzeka Brda wraz ze swymi licznymi dopływami, z których najważniejszym
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jest Zbrzyca. Wiele rzek charakteryzuje duży spadek i silny prąd. Wśród jezior liczne są jeziora przepływowe
połączone z systemem wodnym Brdy. W sumie jest ok. 60 jezior; naj- większe Charzykowskie - 1363 ha, zaś
najgłębsze Ostrowite - 43 m.
Lasy stanowiły jeszcze do niedawna ok. 70% obszaru, są to głównie bory świeże, ale także bagienne i suche;
występują też grądy, lasy bukowo-dębowe, łęgi i olsy. Grunty orne, łąki i pastwiska pokrywają ok. 15% terenu.
W ostoi występuje co najmniej 28 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 6 gatunków z Polskiej
Czerwonej Księgi (PCK). Gniazduje tu 107 gatunków ptaków. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej
1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: bielik, kania czarna, kania ruda, podgorzałka, puchacz,
rybitwa czarna, rybitwa rzeczna, zimorodek, żuraw, gągoł, nurogęś, tracz długodzioby; w stosunkowo wysokim
zagęszczeniu występuje błotniak stawowy. W okresie wędrówek występuje na tym obszarze, co najmniej 1%
populacji szlaku wędrówkowego łabędzia krzykliwego (do 400 osobników) i żurawia (do 1800 osobników na
noclegowisku).
Obszar ten to największe w skali regionu skupienie jezior lobeliowych. Występują dobrze zachowane torfowiska
i zbiorowiska leśne.
Wśród zagrożeń wymienia się
 eksploatacja torfu, kredy, piasku;
 zmiany stosunków wodnych, zagrożenie eutrofizacją siedlisk oligotroficznych;
 presja turystyczna, zabudowa letniskowa, zabudowa rozproszona,
 kłusownictwo,
 drapieżnictwo ze strony norki amerykańskiej,
 odpady, ścieki,
 zanieczyszczenie wód,
 zakładanie upraw plantacyjnych (borówka amerykańska).

Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskowej), w tym gatunki priorytetowe: skalnica torfowiskowa,
elisma wodna, lipiennik Loesela. Na poniższych rycinach załączono stanowisk i terytoria gniazdowania
i bytowania ptaków będących przedmiotem ochrony Natura 2000 oraz obszary występowania głównych zagrożeń
dla awifauny, na podstawie Inwentaryzacji wykonanej na zamówienie Lasów Państwowych /źródło: studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czersk, 2013/.
Ponadto, w niedalekiej odległości zlokalizowane są następujące formy ochrony przyrody:


Rezerwat przyrody Jezioro Mętne – stanowi obszar ochrony brzozy niskiej (Betula humilis) na torfowisku
wysokim i przejściowym; powierzchnia obecnie 103,35 ha; zarządzenie MLiPD z dnia 10 V 1963 roku Nr 84
w sprawie uznania za rezerwaty przyrody; rozporządzenie Wojewody Pomorskiego Nr 86/06 z dnia 19
września 2006r. w sprawie rezerwatu przyrody "Mętne"; Monitor Polski (MP 49/63, p. 251); Dziennik
Urzędowy Województwa Po- morskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 108 z 2006r. ,poz. 2230). Odległość od
granic opracowania wynosi ok. 5,3 km w kierunku północno - wschodnim;



Obszar Natura 2000 Jezioro Mętne (PLH220061) - ostoja obejmuje skupienie cennych torfowisk w rynnach
polodowcowych wśród sandru Borów Tucholskich. Centralną część ostoi stanowi rezerwat przyrody Mętne,
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który zajmuje dużą zatorfioną, płytką nieckę terenową prawdopodobnie pochodzenia wytopiskowego.
Płytkie obrzeża uległy stopniowemu zalądowieniu w wyniku procesów torfotwórczych, a środek zajmuje
lustro wody zarastającego Jeziora Mętne. Występuje tu cały szereg bagien o zbliżonym charakterze, które
także włączono do ostoi. Nieco dalej na południe ciągnie się druga rynna, również wypełniona torfowiskami
przejściowymi i jeziorkami dystroficznymi. Ostoja chroni wybitne i cenne skupienie torfowisk przejściowych,
borów bagiennych na torfowiskach oraz jeziorek dystroficznych, w krajobrazie Borów Tucholskich.
Torfowiska są tu bardzo dobrze wykształcone i zachowane, skupiają cenne elementy różnorodności
biologicznej (m. in brzoza niska, ważka iglica mała). W obszarze występuje traszka grzebieniasta, jednak
nie ma danych jak jest liczna - znaczenie obszaru dla tego gatunku wymaga sprawdzenia. Jak na tak mały
obszar, liczne są bobry. Pod nazwą "Mętne" obszar ten został zaproponowany na Czerwoną Listę obszarów
wodno - błotnych w Polsce i potencjalnie do ujęcia w Spisie obszarów wodno - błotnych Ramsar.
Potencjalnym zagrożeniem są zmiany stosunków wodnych, hodowla ryb w jez. Mętno oraz próby takiej
hodowli w jeziorkach dystroficznych, urbanizacja w otoczeniu ostoi. Potencjalnym zagrożeniem byłyby próby
gospodarki leśnej w borach bagiennych, jednak obecnie są one praktycznie wyłączone z użytkowania.
Odległość od granic opracowania wynosi ok. 4,6 km w kierunku północno – wschodnim.


Tucholski Park Krajobrazowy wraz z otuliną. Tucholski Park Krajobrazowy został utworzony w 1985 r.
w ramach tendencji ustanawiania parków narodowych i rezerwatów przyrody, w celu ochrony południowowschodniego regionu Borów Tucholskich. Wytyczenie na mapie granic parku pozwala na ochronę
elementów tworzących krajobraz przed niepożądanymi przekształceniami oraz stworzenie warunków do
uprawiania turystyki kwalifikowanej. Zasady ochrony obszaru ustalone zostały Uchwałą nr 259/XXIV/16
Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. Odległość od granic opracowania wynosi 0,2 km
– od otuliny oraz 2 km od Parku – w kierunku południowo – wschodnim.



Grunty chronione. W graniach opracowania znajdują się kompleksy gruntów chronionych – leśnych na
podstawie właściwych przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W rzeczywistości nie stanowią one
już w większości fizycznego lasu, poza niewielkim fragmentem młodnika (w wieku ok. 10 – 15 lat) w części
wschodniej o pow. ok. 2,5 ha.



Siec ekologiczna. W sąsiedztwie obszaru opracowania przebiega korytarz ekologiczny rangi
ponadregionalnej „Doliny Wieprzy ze Studnicą i Brdy”. Korytarz ten przebiega wzdłuż doliny Brdy i Wieprzy
i przebiega przez trzy województwa: pomorskie, kujawsko – pomorskie (w rejonie Tucholi)
i zachodniopomorskie (w rejonie Sławna). Tereny wzdłuż tego korytarza stanowią ponadto płat ekologiczny
obejmujący lasy Borów Tucholskich.
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Rys. 4 Położenie obszaru opracowania na tle prawnych form ochrony przyrody

Źródło: geoserwis.gdos.gov.pl

3.2

Dziedzictwo kulturowe
W graniach opracowania oraz w bezpośrednim sąsiedztwie nie ma zlokalizowanych obiektów chronionych

na podstawie właściwych przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W odległości ok. 0,2 km
znajduje się budynek stacji kolejowej Rytel, który posiada cechy i walory kulturowe i historyczne.
4
4.1

KOMUNIKACJA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Układ transportowy
Obszar opracowania położony jest poza bezpośrednim oddziaływaniem nadrzędnego układu

komunikacyjnego gminy. Do działki dojazd odbywa się drogą lokalną utwardzoną poprzez tory kolejowe. Droga ta
łączy się drogą powiatową nr 2627, która wpada do drogi krajowej nr 22 – w odległości ok. 2 km na południe.
W bezpośrednim sąsiedztwie działki – od strony południowej przebiega linia kolejowa relacji nr 203 relacji Tczew
– Kostrzyn, odcinek Czersk – Chojnice. Znajduje się też tutaj stacja kolejowa Rytel.
4.2

Sieć infrastruktury technicznej
Gmina Czersk zasilana jest z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) poprzez stacje

zasilania w Chojnicach i Czersku. Sam obszar opracowania zasilany jest już z GPZ „Chojnice Przemysłowa”.
W zakresie zaopatrzenia w wodę w rejonie istniejącego tartaku zlokalizowane jest indywidualne ujęcie
wód podziemnych. Sama miejscowość rytel jest zaopatrywana w wodę z ujęcia komunalnego w Rytlu, dla
którego prowadzi się badania jakości wody.
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Obszar opracowania położny jest na granicy aglomeracji (wodno – ściekowej) Rytel ustanowionej uchwałą
nr 613/XXX/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie wyznaczenia
aglomeracji Rytel. Aglomeracja ta, o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) wynoszącej 2 735, z oczyszczalnią
ścieków w miejscowości Rytel, obejmuje, położone w gminie Czersk miejscowości: Gutowiec, Kaliska, Kurkowo,
Młynki, Rytel, Rytel - Dworzec i Rytel-Nadleśnictwo. Wielkość aglomeracji ustalono na 2 735. Maksymalna
wydajność istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rytel wynosi około 5 750 RLM, a jej przepustowość
średnia 260 m3/d (maksymalna 61,7 m3/h).
Gmina Czersk przystąpiła do spółki Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o.o. Zakład
jest aktualnym odbiorcą odpadów z terenu gminy. Zwiększył się dzięki temu stopień odzysku surowców wtórnych
z masy odpadowej. W związku z profesjonalizacją systemu zbierania odpadów, głównym zadaniem gminy jest
optymalna organizacja zbiórki, na czym skorzysta również sama gmina, obniżając koszty odzysku surowców do
wtórnej przeróbki.
5
5.1

OCENA STANU ŚRODOWISKA
Jakość wód powierzchniowych i podziemnych
W granicach objętych opracowaniem oraz w najbliższej okolicy wody powierzchniowe stanowią bardzo

istotny czynnik struktury przyrodniczej i przestrzennej, jednak występują w odległości większej niż 0,5 km od
granic działki. Obszar opracowania położony jest w zlewni Brdy w JCWP rzecznej nr RW20001729249: Raciąska
Struga z jeziorami Spierewnik, Grochowskie, Stobno. Stan ogólny JCWP uznano za zły, stan potencjału
ekologicznego poniżej dobrego Jakość Suskiej Strugi nie była badana w ostatnich latach.
Wody podziemne, głównie te pozyskiwane do spożycia są stale badane i monitorowane. Rejon
opracowania położony jest w granicach JCWPd nr 36 (PLGW200036). Rozpoznanie hydrogeologiczne jednostki
wykazało, że stanowi ona wielopoziomowy. Złożony system wodonośny. W obrębie systemu wód zwykłych
JCWPd 36 wyróżniono 5 poziomów wodonośnych: 3 czwartorzędowe, 1 neogeński i 1 kredowy. Ogólna ocena
stanu chemicznego wód podziemnych jest dobra (na podst. Raportu o stanie JCWPd za rok 2016).
W porównaniu do roku 2012 nastąpiła zmiana oceny stanu chemicznego ze słabego na dobry, co jest wynikiem
zmiany warstwy referencyjnej dotyczącej ekosystemów lądowych zależnych od wód podziemnych, w wyniku
czego nie potwierdzono negatywnego oddziaływania na te ekosystemy.
W rejonie opracowania nie ma zlokalizowanych komunalnych ujęć wód podziemnych, a obszar
opracowania nie jest zwodociągowany. Jakość ujmowanych wód z lokalnych studni nie jest znana – jak np.
studnia Tartak 1 o głębokości 31 m zlokalizowana poza obszarem opracowania.
Największy wpływ na jakość wód powierzchniowych, gruntowych oraz podziemnych w rejonie opracowania mają:
 niedostateczny stopień skanalizowania obszarów wiejskich (w szczególności na wysoczyźnie w zachodniej jej
części),
 zrzuty ścieków z zakładów przemysłowych i usługowych,
 spływy powierzchniowe z łąk i pól, wymywanie nawozów, źle zabezpieczone pryzmy obornika oraz zbiorniki
na gnojowicę,
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 spływy z terenów zurbanizowanych i przemysłowych,
 spływy powierzchniowe z dróg,
 niewystarczający stopień oczyszczania ścieków w istniejących w zlewniach rzek oczyszczalniach ścieków,
 zanieczyszczenia powietrza przechodzące razem z opadami atmosferycznymi.
5.2

Stan czystości powietrza atmosferycznego
Szczegółowe dane dla obszaru opracowania nie są dostępne. Większość pomiarów prowadzona jest

w Chojnicach, ew. w Czersku, na terenie silnie zurbanizowanym, co nie przekłada się na obszar objęty
opracowaniem. Generalnie ocenia się, że jakość powietrza nie powinna być zła, a jedynym źródłem emisji
w okolicy jest istniejący zakład przetwórstwa drzewnego w Rytlu. Dodatkowo, w szczególności w okresie
zimowym pojawia się emisja niska pochodząca ze źródeł ogrzewania zabudowań. Okresowe przekroczenia
dopuszczalnych poziomów dotyczą pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 oraz benzoapirenu. Potwierdzają to
raporty o stanie środowiska w województwie pomorskim (WIOŚ Gdańsk). Ponadto położenie w korytarzu drogi
krajowej nr 22 (pasmo urbanizacyjne) powoduje również miejscowe zwiększenie emisji innych związków takich
jak dwutlenek siarki SO2, NO2, benzen.
Ocenia się, że w przypadku obszaru objętego zmianą studium wyniki pomiarów nie powinny wskazywać
wysokich wartości zanieczyszczenia powietrza oraz, że normy jakości powietrza atmosferycznego nie są
przekraczane. Ze względu na sąsiedztwo zakładu przetwórstwa drewna istnieje natomiast ryzyko zwiększanego
pylenia oraz wydzielenia związków aromatycznych z obróbki drzewnej. Ze względu na pewne oddalenie od
zabudowań oddziaływania te nie stanowią istotnego zagrożenia.
5.3

Klimat akustyczny
W rejonie obszaru opracowania występują obiekty i instalacje, które mogą powodować pewne

pogorszenie klimatu akustycznego. Do emitorów hałasu w rejonie Rytla należą: obiekty liniowe – głównie linia
kolejowa oraz obiekty punktowe – istniejąca zabudowa produkcyjna – tartak. Nie stwierdza się jednak, by
stanowiły one powszechne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców, ponieważ emitory te (w szczególności
tartak) są oddalone od zabudowy oraz oddzielone są zielenią izolacyjną (użytkami leśnymi) – zachowanymi na
niewielkich fragmentach. Ocenia się, że w rejonie opracowania emisja halsu z drogi krajowej nr 22 nie ma
większego znaczenia.
5.4

Zanieczyszczenie gleby
Gleby rejonu opracowania nie były dotąd silnie przekształcone, ze względu na pokrywające je od

dziesięcioleci lasy. W sąsiedztwie gleby były jednak już w znacznym stopniu już przekształcone i w części
(wschodniej) zabudowane obiektami budowlanymi. Dla omawianego terenu ocenia się, że istnieje potencjalne
ryzyko zwiększanego zanieczyszczenia gleb spowodowanych aktualnym użytkowaniem gruntów, nie tylko przez
istniejącą zabudowę (obiekty budowlane nie są wyposażone w kanalizację sanitarną), ale również zmiany, które
zaszły w tym rejonie po 2017 zmieniające całkowicie strukturę przyrodnicza rejonu opracowania.. Natomiast na
obszarach użytkowanych rolniczo zanieczyszczenia mogą być skutkiem używania środków ochrony roślin,
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nawozów i składowania materiałów stanowiących zagrożenie dla warstwy glebowej, w tym wylewania ścieków
i odpadów mokrych. W przypadku rejonu Rytla i okolic zanieczyszczenia te będą miały jednak niewielkie
znaczenie.
Wskazuje się następujące główne źródła zanieczyszczeń gleb:
 komunikacyjne – wzdłuż ciągów ulic, linii kolejowych jest to przede wszystkim zanieczyszczenie metalami
ciężkimi, głównie ołowiem, pyłami, środkami chemicznymi itd.;
 niewłaściwa gospodarka odpadami – śmieci,
 nieprzestrzeganie zasad BHP przez właścicieli pojazdów, użytkowników i mieszkańców – potencjalne wycieki
z pojazdów oraz na kolei, procesy technologiczne w zakładach przetwórstwa drewna, wyrzucanie i wylewanie
nieczystości itd.
 zwiększona erozja gleby i zmiany fizyko – chemiczne w wyniku przeobrażenia siedlisk przyrodniczych –
likwidacja użytków leśnych w winku katastrofy naturalnej.
5.5

Poważne awarie i zagrożenie naturalne
W województwie pomorskim dział 14 zakładów dużego ryzyka (stan na 2019 r.) Wśród nich nie ma

żadnego zlokalizowanego w powiecie chojnickim.
W rejonie opracowania nie stwierdza się ryzyka występowania przewidywalnych zagrożeń naturalnych,
czyli takich jak powodzie, osuwanie się mas ziemnych. Istnieje natomiast ryzyko występowanie zagrożeń
trudnych do oceny prawdopodobieństwa ich wystąpienia o nieznanej skali i sile. Do takich zjawisk zaliczyć należy
nawałnicę, która przeszła przez rejon opracowania w 2017 r. niszcząc przy tym praktycznie doszczętnie użytki
leśne wraz z siedliskami fauny i flory. Na podstawie Raportu w sprawie strat bezpośrednich po nawałnicy
największe starty – ponad 6 tys. ha dotknęło Nadleśnictwo Rytel, Czersk i Runowo. W rejonie analizowanej
działki najmniej zniszczony został fragment młodnika boru mieszanego świeżego w wieku ok. 10 lat. Pozostałe
kompleksy leśne ucierpiały niemal w 100%.
W rejonie obszaru opracowania nie ma źródeł promieniowania elektromagnetycznego, które mogą stanowić
uciążliwość dla zdrowia i życia okolicznych mieszkańców.
6

CHARAKTERYSTYKA USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY STUDIUM
Dla obszaru zmiany studium w rejonie miejscowości Rytel wprowadzono zmiany na rysunku kierunków

zagospodarowania przestrzennego w zakresie modyfikacji granic obszarów objętych nowym zainwestowaniem
w kierunku zabudowy produkcyjnym. W treści dokumentu zmiany dotyczyły dodania możliwości lokalizacji
zabudowy produkcyjnej w strefy funkcjonalnej Rytel i Klonia, której nowe oznaczanie brzmi: strefa funkcjonalna
produkcyjno-osadniczo-rekreacyjna. Pozostałe ustalenia i kierunki zagospodarowania przestrzennego pozostają
bez zmian.
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Rysunek 5 Obszar opracowania na tle zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czersk
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7.1

Tereny zainwestowania
Rysunek 6 Obszar opracowania w rejonie Rytla i Kloni na tle ortofotomapy

Źródło: czersk.e-mapa.net

W ramach zmiany studium wprowadzono możliwość realizacji zabudowy produkcji w strefie osadniczo –
rekreacyjnej. Zabudowa ta związana będzie z rozbudową istniejącego zakładu przetwórstwa drewna.
Zainwestowaniem objęty został teren na północ od linii kolejowej, poza zwartą zabudową wsi, w bezpośrednim
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sąsiedztwie istniejącego zakładu przetwórstwa drewna. Inwestycja stanowi dalszy etap rozwoju terenów
wskazanych pod tę funkcję. Obszar wskazany do zainwestowania wynosi ok. 21 ha.
Ocenia się, że obszar w granicach o opracowania posiada korzystne warunki fizjograficzne, położony jest
poza większymi skupiskami zabudowy mieszkaniowej, poza obszarami szczególnie cennymi pod względem
przyrodniczym (brak w najbliższym sąsiedztwie cennych siedlisk przyrodniczych - fauny i flory, a te które były
zostały utracone), a teren jest silnie przekształcony wcześniejszym użytkowaniem oraz w wyniku katastrofy
naturalnej. Istniejące kompleksy leśne (w dalszym sąsiedztwie) pozostaną w sowim dotychczasowym
użytkowaniu, ale likwidacji może ulec pozostały drzewostan w granicach działki – niestanowiący jednak już
obecnie lasu. Nowo realizowana zabudowa może generować wzrost natężania ruchu komunikacyjnego (w tym
samochodów ciężarowych), wzrost emisji zanieczyszczeń powietrza oraz pogorszenie klimatu akustycznego.
Poza tym oddziaływania mogą dotyczyć również zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, powierzchni
ziemi, wód gruntowych. Wskazane wyżej oddziaływania są jednak hipotetycznymi, ponieważ aktualnie nie można
dokładnie określić jaka działalność będzie tam lokalizowana – w przypadku zabudowy usługi produkcji
(przetwórstwa). Na obecnym etapie analizy nie można jednoznacznie stwierdzić, jakie istnieje ryzyko wystąpienia
negatywnych oddziaływań i w jakiej skali będą one widoczne, ponieważ nie są znane szczegóły przyszłego
zainwestowania, w tym wielkość faktycznego zainwestowania, szczegółowy rodzaj prowadzonej działalności.
Poniższa tabela wskazuje potencjalne i hipotetyczne oddziaływania na środowisko, które mogą wystąpić
w przypadku typowego i standardowego zainwestowania terenu o funkcji produkcyjnej. Ewentualne
uszczegółowienie i weryfikacja oddziaływań może nastąpić na etapie opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Tab.1 Oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska

RODZAJ
ODDZIAŁYWANIA
powierzchnia ziemi
(rzeźba terenu) i gleby

SPOSÓB ODDZIAŁYWANIA I ZAGROŻENIA
-

Na etapie budowy oddziaływania będą bezpośrednie, krótkotrwałe
i nieodwracalne w obszarze zainwestowanym.
- Na etapie eksploatacji oddziaływania będą pośrednie, stałe i o niskim stopniu
oddziaływania (lub brak).
Główne przekształcenia przypowierzchniowej warstwy litosfery w wyniku realizacji
ustaleń planu reprezentowane będą przez:
 marginalne zmiany lokalnego ukształtowania terenu w wyniku robót ziemnych
związanych z budową, ze względu na już wcześniej przekształcony obszar
opracowania oraz korzystne warunki hipsometryczne;
 przekształcenia w przypowierzchniowych strukturach geologicznych w związku
z robotami ziemnymi (wykopy oraz wyrównanie terenu pod fundamenty i dla
potrzeb uzbrojenia technicznego);
 likwidację pokrywy glebowej w miejscach wykopów i przekształcenia
fizykochemicznych właściwości gleb na terenach placów budów (nikle, ze
względu na niską jakość gleb w rejonie opracowania – nieużytki).
Prognozowane przekształcenia środowiska są w większości nieuniknione i mają typowy
charakter terenów nowych inwestycji związanych z rozwojem funkcji związanych z
realizacją zabudowy na obszarach dotąd niezainwestowanych, ale wcześniej
przekształconych, zurbanizowanych. Dodatkowo wskazuje się, ż obszar opracowania
była objęty katastrofą ekologiczną, w wyniku której cały teren został pozbawiony
drzewostanu i stanowi obecnie haliznę. Nie wskazuje się ryzyka związanego z
kolejnymi pracami prowadzącymi do przekształcenia struktur geologicznych, gleb i
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RODZAJ
ODDZIAŁYWANIA
wody powierzchniowe
i podziemne

krajobraz

zwierzęta

SPOSÓB ODDZIAŁYWANIA I ZAGROŻENIA
powierzchni terenu.
- Na etapie budowy oddziaływania będą pośrednie, krótkookresowe, odwracalne
i o bardzo małym stopniu oddziaływania.
- Na etapie eksploatacji oddziaływania będą pośrednie, stałe, o niskim stopni
oddziaływania (lub brak).
Obszar objęty opracowaniem położony jest w bezpiecznej odległości od wód
powierzchniowych i zbiorników wód podziemnych. Ocenia się, że realizacja kierunkowej
polityki przestrzennej nie będzie miała zatem negatywnego wpływu na te komponenty
środowiska przyrodniczego. W najbliższym sąsiedztwie obszaru nie występują również
inne małe zbiorniki wodne, rowy melioracyjne i cieki.
Ustalenia dotyczące odprowadzania ścieków zostaną szczegółowo określone w
opracowanym na późniejszym etapie planie miejscowym. Ustalenia planu powinny
wskazać sposób gromadzenia i doprowadzania ścieków, w tym ew. również ścieków
przemysłowych. Preferowane będzie wyposażenie terenu inwestycji w system
kanalizacji sanitarnej. W takich przedsięwzięciach powstać mogą również ścieki
przemysłowe, które należy zagospodarować w oparciu o przepisy odrębne.
Zaopatrzenie w wodę powinno odbywać się z sieci wodociągowej lub ujęcia własnego –
w zależności od zapotrzebowania przyszłego zainwestowania.
Realizacja przedsięwzięcia nie powinna doprowadzić do zmian stosunków wodnych,
ponieważ wody podziemne i gruntowe zalegają na bezpiecznych głębokościach..
W sporządzonym na późniejszym etapie planie miejscowym powinny zostać również
zawarte ustalenia dotyczące zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, np.
poprzez infiltrację powierzchniową na teren własnej działki, a w przypadku terenów
utwardzonych o nieprzepuszczalnej warstwie, służących obsłudze komunikacji
oczyszczanie powinno odbywać się zgodnie z przepisami odrębnymi z obowiązkiem
podczyszczania. Wody opadowe mogą być gromadzone w dołach chłonnych, a woda z
nich może być wykorzystana w procesach wydobycia. Segregacja odpadów i ich
utylizacja - zgodnie z przepisami odrębnymi. Sposób postępowania z odpadami
regulują przepisy szczególne programy gospodarki odpadami właściwe terenowo.
Przestrzeganie tych przepisów zapewni minimalizację oddziaływań na środowisko – a
zapisy takie powinny stanowić prawo miejscowe być określone w planie miejscowym.
Lokalizacja nowych obiektów budowlanych spowoduje intensyfikację antropizacji
krajobrazu na terenie dotąd słabo zurbanizowanym, ale o podobnym przeznaczeniu w
sąsiedztwie – rozbudowa istniejącego zakładu przetwórstwa drewna. Zabudowa
produkcyjno – usługowa może potencjalnie stanowić dysharmonię w układach
ruralistycznych. Niestety walory krajobrazowe jak również całą struktura przestrzenna
dotychczasowa, uległa niszczeniu w 2018 r. w wyniku huraganu. Zmieniło to
diametralnie fizjonomię krajobrazu, przez co optycznie zwiększyła się gęstość
zabudowy (był to dotąd teren w całości zalesiony, a zabudowa zajmowała najczęściej
tereny śródleśne) W tym przypadku analizowany rejon jest już tylko częściowo osłonięty
kompleksami leśnymi, co ogranicza ewentualne oddziaływania na krajobraz od strony
południowo – wschodniej (od wsi Rytel). Analizowany obszar położny jest ponadto na
skraju miejscowości co dodatkowo powinno ograniczać niekorzystne oddziaływania na
krajobraz. Ponadto hipsometria i rzeźba terenu nie stanowi znaczącego utrudnienia dla
lokalizacji zabudowy. Ustalenia studium generalnie wskazują na konieczność ochrony
krajobrazu i kulturowego, co powinno zostać potwierdzone w ustaleniach planu
miejscowego (poprzez między innymi zakazy i nakazy stosowania odpowiednich
materiałów budowlanych, formy zabudowy, w tym kształtu, geometrii i kolorystyki
dachów, ustalenia linii zabudowy, realizacji zieleni). Poza tym wskazana powinna być
realizacja zieleni izolacyjnej, która będzie chronić w maksymalnym możliwym stopniu
krajobraz w okolicy.
- Na etapie budowy oddziaływania będą bezpośrednie, krótkookresowe,
w większości nieodwracalne.
- Na etapie eksploatacji oddziaływania będą pośrednie, stałe, o niewielkim stopniu
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RODZAJ
ODDZIAŁYWANIA

rośliny

powietrze
atmosferyczne i klimat

SPOSÓB ODDZIAŁYWANIA I ZAGROŻENIA
oddziaływania.
Realizacja ustaleń dokumentu planistycznego nie powinna spowodować utraty istotnych
siedlisk zwierząt (nie stwierdzono ich występowania na tym etapie oceny oddziaływania
na środowisko) oraz nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na
zwierzęta, w tym gatunki chronione na podstawie właściwych przepisów odrębnych.
Największe spustoszenie w siedliskach zwierząt spowodował jak dotąd huragan, który
całkowicie zniszczył okoliczne lasy, wraz z całym biotopem. Zwierzęta zostały
zmuszone do migracji, przez co obecnie jest to sporadyczne miejsce żerowania i
bytowania ważnych i cennych pod względem przyrodniczym gatunków. Zainwestowanie
może spowodować zmniejszenie przestrzeni życiowej pospolitych gatunków zwierząt
wykorzystujących do żerowania i bytowania agrocenozy, tereny ruderalne,
zainwestowane oraz niewielkie fragmenty lasów oraz stref ekotonowych rolno - leśnych.
Prawdopodobne jest wystąpienie, ale w niewielkim stopniu, synantropizacji fauny,
zwłaszcza pospolitych gatunków i drobnych gryzoni. Projektowane zainwestowanie –
generalnie zimniejszy różnorodność biologiczną świata zwierząt, ale w stopniu
niewielkim. Z drugiej strony nowa inwestycja może doprowadzić do rozwoju nowych
siedlisk i miejsc żerowania i bytowania gatunków zwierząt, których przestrzenią życiową
są tereny siedzib ludzkich, zurbanizowane, zabudowane.
- Na etapie budowy oddziaływania będą bezpośrednie, krótkookresowe,
w większości nieodwracalne.
- Na etapie eksploatacji oddziaływania będą pośrednie, stałe, o niskim stopniu
oddziaływania.
Główne przekształcenia środowiska przyrodniczego w wyniku budowy nowych obiektów
reprezentowane będą przez zmiany aktualnego użytkowania gruntów, w tym
zmniejszenie powierzchni aktywnych biologicznie. Świat roślin został prawie całkowicie
zniszczony, przez co nie wykazuje obecnie większych wartości przyrodniczych. Grunty
dotychczas leśne zostaną zajęte przez zabudowę. Ocenia się jednak, że
zainwestowanie w minimalnym stopniu może oddziaływać negatywnie na środowisko.
Grunty nie posiadają aktualnie wysokiego potencjału agroekologicznego. Szczegółowa
ocena stopnia i skali oddziaływań będzie możliwa po określeniu zasad
zagospodarowania w planie miejscowym (np. wskaźnik powierzchni zabudowy na
działce, udział powierzchni biologicznie czynnej). W celu ochrony naturalnych
zbiorowisk roślinnych, typowych dla lokalnego krajobrazu zaleca się stosowanie
rodzimej zieleni wysokiej oraz ochronę już istniejącej – jako zieleni izolacyjnej lub
pozostawienie drzewostanu (ostałego) w ramach powierzchni biologicznie czynnej. Nie
prognozuje się oddziaływań na chronione gatunki roślin, ponieważ nie stwierdza się ich
powszechnego występowania w rejonie opracowania na podstawie analizy siedlisk
przyrodniczych obszaru. Waloryzacja biocenotyczna wskazuje te siedliska jako
zniekształcone, synantropijne, aktualnie silnie przekształcone
- Na etapie budowy oddziaływania będą bezpośrednie, krótkookresowe,
odwracalne, nieznaczące.
- Na etapie eksploatacji oddziaływania będą bezpośrednie, stałe, o zmiennym
stopniu oddziaływania.
Oddziaływanie na zanieczyszczenia powietrza w trakcie realizacji ustaleń zmiany
studium nastąpi w wyniku pracy sprzętu budowlanego i transportu materiałów
budowlanych oraz produktów (spaliny) oraz w wyniku składowania materiałów
budowlanych (ewentualne źródło zapylenia), a także w trakcie prac ziemnych (pylenie
z powierzchni terenu pozbawionej roślinności, w zależności od warunków
atmosferycznych). Ponadto prognozuje się możliwość wzrostu emisji zanieczyszczeń
do powietrza związanych z funkcjonowaniem zainwestowania. Rodzaj zanieczyszczeń,
intensywność oraz ich uciążliwość będzie jednak można ocenić na etapie fazy budowy i
eksploatacji terenów produkcyjno – usługowych. Obecnie, ze względu na brak wiedzy
odnośnie do sposobu zainwestowania i rodzaju prowadzonej działalności, stosowanych
technologii trudno jednoznacznie ocenić wpływ na warunki powietrz, zanieczyszczenie
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RODZAJ
ODDZIAŁYWANIA

różnorodność
biologiczna

klimat akustyczny

SPOSÓB ODDZIAŁYWANIA I ZAGROŻENIA
oraz klimat. Oddziaływania takie niewątpliwe wystąpią, jednak nie można określić
aktualnie ich skali.
Wpływ przedsięwzięcia na warunki aerosanitarne w trakcie jego budowy będzie
okresowy, ograniczony przestrzennie i jakościowo, jego ograniczenie można osiągnąć
przez wygrodzenie terenów realizacji prac budowlanych, ewentualnie zwilżanie obszaru
w sytuacjach małej wilgotności powietrza itp.
Na etapie funkcjonowania źródłami zanieczyszczenia atmosfery na obszarze
zainwestowania będą:
 działalność produkcyjna zakładów;
 źródła ciepła projektowanych obiektów budowlanych;
 motoryzacyjne zanieczyszczenia powietrza.
Jako źródła ogrzewania należy wykorzystywać paliwa niskoemisyjne lub nieemisyjne,
dzięki czemu zanieczyszczenia nie wpłyną w istotnym stopniu na pogorszenie stanu
atmosfery.
Zmiany w obrębie obszaru związanego z lokalizacją zabudowy mogą mieć znaczny
wpływ na wzrost natężenia ruchu drogowego oraz związany z tym wzrost
zanieczyszczeń aerosanitarnych pochodzenia komunikacyjnego (ruch transportu
ciężkiego, transport materiałów i surowców). Główne zanieczyszczenia motoryzacyjne
to m.in. tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory aromatyczne i alifatyczne.
W nawiązaniu do obecnych tendencji proekologicznych na rynku motoryzacyjnym,
w przyszłości spodziewany jest jednostkowy spadek emisji zanieczyszczeń przez
pojazdy samochodowe.
Klimat – bez znaczącego wpływu. Teren charakteryzuje się dobrymi warunkami
przewietrzania.
Analizując prognozowane oddziaływanie inwestycji na poszczególne elementy
środowiska można stwierdzić, że przy bezawaryjnym funkcjonowaniu projektowanego
przedsięwzięcia oraz prowadzeniu go zgodnie z wymogami ochrony środowiska, nie
powinny one znacząco ujemnie oddziaływać na poszczególne komponenty środowiska
przyrodniczego i nie doprowadzą do dalszego zaburzenia harmonii przyrodniczej, której
stabilność została mocno naruszona i ograniczona. Korzystnym czynnikiem będzie
możliwie jak największa odbudowa drzewostanu, który może pełnić rolę izolacyjną i
ochronną jak również krajobrazową. Zaleca się przy tym wprowadzanie rodzimych
gatunków zieleni, które nie będą kolidowały z charakterystycznym krajobrazem okolicy sandr Borów Tucholskich. Realizacja zieleni izolacyjnej oraz szpalerów drzew jest
szczególnie wskazana wzdłuż ciągów komunikacyjnych lub na granicy terenów o
różnym przeznaczeniu co powinien uwzględniać projekt planu miejscowego.
Prawidłowe wkomponowanie zabudowy w istniejącą strukturę przyrodniczą może
zneutralizować postrzeganie projektowanej inwestycji przy jednoczesnym braku
oddziaływania na istniejące zbiorowiska roślinne i walory krajobrazowe, które nie
utraciły swoje pierwotne wartości.
Na etapie inwestycyjnym (realizacji ustaleń) odczuwalny będzie okresowy wzrost
natężenia hałasu, związany z pracą sprzętu budowlanego i transportem materiałów
budowlanych.
Emisja hałasu w trakcie budowy jest traktowana jako prace okresowe i nie podlega
regulacji prawnej w tym zakresie. Należy jednak zastosować tzw. bierną ochronę przed
hałasem poprzez ograniczenie czasu pracy najbardziej hałaśliwych urządzeń w ciągu
doby, z wykluczeniem godzin nocnych.
Podstawowymi, źródłami zmian warunków akustycznych na etapie funkcjonowania
inwestycji będą:
 powstanie nowych źródeł hałasu związanych z nowymi obiektami
budowlanymi oraz działalnością produkcyjną;
 wzrost natężenia ruchu samochodowego, związany z obsługą komunikacyjną
ww. obiektów (znaczący w porównaniu do stanu istniejącego).
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku reguluje Rozporządzenie Ministra
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RODZAJ
ODDZIAŁYWANIA

SPOSÓB ODDZIAŁYWANIA I ZAGROŻENIA
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. z2014, poz. 112).

dobra kultury
zdrowie i życie ludzi

7.2

Brak wpływu.
W wyniku realizacji kierunkowej polityki przestrzennej w rejonie Rytla nie przewiduje się
powstania istotnych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi. Niewątpliwie, zwiększenie liczby
użytkowników tego terenu, zwiększenie intensywności zabudowy, realizacja zamierzeń
inwestycyjnych wywoła pewne oddziaływania, które w większości trudne są obecnie do
oszacowania. Wśród nich do najistotniejszych nalezą:
 pogorszenie stanu higieny atmosfery i klimatu akustycznego,
 zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów na tym terenie,
 zwiększenie ilości odprowadzanych ścieków,
 wzrost zapotrzebowania na wodę, energię elektryczną i cieplną,
 lokalnie zmniejszenie terenów biologicznie czynnych,
 wzrost zanieczyszczenia powietrza (potencjalnie).
Wymienione oddziaływania nie spowodują przekroczeń dopuszczalnych norm dla
poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego ani zagrożeń dla zdrowia
i życia ludności.

Budowa i modernizacja dróg i infrastruktury technicznej
Projekt zmiany studium (chociażby ze względu na duży stopień ogólności) nie przewiduje budowy nowych

ciągów komunikacyjnych oraz magistralnych sieci uzbrojenia terenu (nie uwzględnia tego typu inwestycji
w ustaleniach). Ewentualne prace budowlane związane z infrastrukturą techniczną i ciągami komunikacyjnymi
sprowadzać się będą do budowy dojazdu do terenu objętego zmianą studium z istniejących ciągów
komunikacyjnych oraz organizacji układu komunikacyjnego w granicach tych obszarów, a także doprowadzenia
i przyłączenia wody, energii elektrycznej, ew. kanalizacji oraz innych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej
niezbędnych do funkcjonowania zabudowy związanej z realizacją przedsięwzięcia. Inwestycje te będą
prowadzone na obszarze silnie przekształconym, w związku z czym nie przewiduje się powstania nowych
oddziaływań na środowisko przyrodnicze lub odmiennych niż te, które zostały wskazane w rozdz. 7.1.
7.3

Prognozowany wpływ na obszary chronione
Obszar opracowania zlokalizowany jest w granicach obszaru Natura 2000 „Bory Tucholskie” oraz

w większej odległości od pozostałych form ochrony przyrody. Najbliższej położonym jest oddalony od 2 km
Tucholski Park Krajobrazowy wraz z otuliną, której granica przebiega już 0,2 km od działki objętej zmianą
studium.
Charakterystyka obszaru ulega przekształceniu i przeobrażeniu w wyniku zniszczeń, które dokonała nawałnica
z 2017 r. Obecnie trwają prace związane z liczeniem strat w faunie i florze obszaru. Obszar opracowania zajmuje
ok. 0,006% powierzchni obszaru Natura 2000. W graniach opracowania nie stwierdza się aktualnie występowania
gatunków wskaźnikowych lub charakterystycznych dla tego obszaru. Działka nie stanowi wybitnie atrakcyjnego
miejsca bytowania, żerowania, lęgu gatunków stanowiących przedmiot ochrony.
W ostoi występuje co najmniej 28 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 6 gatunków z Polskiej
Czerwonej Księgi (PCK). Gniazduje tu 107 gatunków ptaków. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej
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1% populacji krajowej (C3 i C6) następujących gatunków ptaków: bielik (PCK), kania czarna (PCK), kania ruda
(PCK), podgorzałka (PCK), puchacz (PCK), rybitwa czarna, rybitwa rzeczna, zimorodek, żuraw, gągoł, nurogęś,
tracz długodzioby (PCK); w stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) występuje błotniak stawowy. W okresie
wędrówek występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego (C2) łabędzia krzykliwego (do 400
osobników) i żurawia (do 1800 osobników na noclegowisku).
Największe w skali regionu skupienie jezior lobeliowych. Bogata lichenoflora. Dobrze zachowane torfowiska
i zbiorowiska leśne. Stanowiska licznych gatunków rzadkich i zagrożonych, w tym gatunków reliktowych. Bogata
chiropterofauna.
Dla obszaru tego obowiązuje Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia
planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009. Dokument ten określa zadania
ochronne z wyróżnieniem dla poszczególnych gmin oraz form użytkowania terenu. Plan ten w zakresie
opracowania zmiany studium dla tego obszaru nie wprowadza żadnych ograniczeń i obostrzeń, poza
wyznaczeniem zadań związanych z czynną ochroną cennych gatunków ptaków, których występowanie nie jest
potwierdzone w granicach obszaru opracowania.
Realizacja ustaleń projektu zmiany nie powinna spowodować degradacji pozostałych, zachowanych
cennych ekosystemów położnych w sąsiedztwie oraz w dalszej okolicy – w pewnym oddaleniu, w tym także nie
wpłynie na cele ochrony oraz integralność przestrzenną i przyrodniczą obszaru Natura 2000 „Bory Tucholskie”.
Prognozuje się, że nie wystąpią oddziaływania długoterminowe i skumulowane, a jedynymi uciążliwościami
będzie proces inwestycyjny związany z budową nowych obiektów budowlanych w tym rejonie. Są to jednak
oddziaływania nieznaczące i krótkoterminowe, bezpośrednie (ale w granicach nieruchomości). Oddziaływania na
poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego nie będą się różniły od tych wskazanych w rozdz. 7.1.
Względnie średnia i niski potencjał środowiskowy i przyrodniczy tego rejonu wpływa w głównym stopniu na brak
określenia ryzyka związanych z negatywnym wpływem inwestycji na środowisko. Najistotniejsze znaczenie w tym
przypadku ma znacząca degradacja środowiska przyrodniczego i pozbawienie jego cech, które determinowały
powołanie statusu ochrony w ramach sieci Natura 2000. Obecnie należy przypuszczać, że w wyniku
oddziaływania czynników pogodowych rejon ten nie spełnia wprost wymogów do objęcia siecią Natura 2000.
Niemniej nie oznacza, że to nie należy dążyć do zachowania stanu środowiska w jak najlepszym stanie i być
może doprowadzić do odtworzenia pierwotnych warunków siedliskowych i przyrodniczych. Dla omawianej
inwestycji korzystne znaczenie może mieć fakt, że zmiana studium dotyczy powieszenia istniejącego
zainwestowania i obejmuje obszary zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie układu komunikacyjnego i inne
zabudowy, co wpisuje się w naturalny proces rozwoju osadnictwa. Reasumując nie prognozuje się znaczącego
negatywnego oddziaływania na walory przyrodnicze, faunę i florę, wody powierzchniowe i podziemne,
różnorodność biologiczną, walory krajobrazowe, zanieczyszczenie powietrza i ziemi w skali wpływającej na
większy rejon.
Realizacja inwestycji doprowadzić może także do likwidacji pozostałych użytków leśnych, chronionych na
podstawie przepisów odrębnych dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych. Powierzchnia leśna
(ewidencyjnie) wskazana w zmianie studium do zainwestowania wynosi ok. 21 ha – cały obszar opracowania.
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Fizycznie zadrzewienia pozostały na ok. 10% terenu. Wcześniej las ten stanowił fragment większego kompleksu
leśnego Borów Tucholskich, który uległ zniszczeniu podczas huraganu. Lasy w rejonie opracowania również
praktycznie nie istnieją, zachowały się niewielkie fragmenty użytków leśnych lub pojedyncze drzewa. Ustalenia
zmiany studium nie zakłócą ponadto ciągłości istniejących korytarzy ekologicznych.
8

ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU OGRANICZANIE NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA NA
ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM

Część zadań minimalizujących potencjalne odziaływania wskazano w rodz. 7 (w tym w Tab. 1). W celu
ograniczenia potencjalnych oddziaływań na środowisko lub wystąpienia konfliktów przyrodniczych, których ryzyko
ocenia się na obecnym etapie analizy jako niskie, zaleca się wdrożenie następujących rozwiązań, głównie jako
ustaleń lub wytycznych do przyszłego planu miejscowego, jeśli taki pozostanie opracowany:


na terenie zagospodarowanym i zabudowanym trzeba chronić glebę odsłoniętą. Należy w miarę
możliwości zakazać jej przykrycia betonem, asfaltem itp., gdyż ulegnie w ten sposób degradacji.
Natomiast zbędne masy ziemne powstające w czasie realizacji inwestycji należy przetransportować
w miejsce wskazane przez władze gminy (wykorzystanie do odbudowy biologicznej terenów
zdegradowanych, warstwy gleby z terenów przeznaczonych pod inwestycje) lub wykorzystanie do
nowego ukształtowania terenu;



w celu uniknięcia erozji wodnej i wietrznej gleb należy ziemię odkrytą, zagospodarować roślinnością
zielną. Jeśli natomiast konieczna jest już zabudowa danego fragmentu gruntu to należałoby najpierw
zdjąć wierzchnią warstwę tej gleby i ponownie ją wykorzystać przy założeniach trawnikowych i innych
założeniach roślinności dekoracyjnej;



zabezpieczyć warstwę humusu i nie dopuścić do jego zmieszania z pozostałą masą ziemną z wykopów;



ograniczyć do minimum wielkość wykopów i nasypów, które prowadzą do zmian naturalnego
ukształtowania terenu;



budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej;



wzmożenie działań kontrolnych i egzekucyjnych w celu eliminacji nielegalnego zrzutu ścieków;



zwiększenie kontroli posiadania przez właścicieli nieruchomości, dokumentacji stwierdzających
korzystanie z usług usuwania ścieków ze zbiorników bezodpływowych przez uprawnione do tego
podmioty;



zabezpieczyć drzewa przed ewentualnym uszkodzeniem podczas wykonywania prac budowlanych;



w trakcie prowadzenia prac budowlanych nie zabijać zwierząt, które dostały się do wykopu, lecz
umożliwić im bezstresowe opuszczenie wykopu;



stosowanie rodzimej zieleni wysokiej oraz realizację przepuszczalnych nawierzchni dojazdów i miejsc
postojowych;



wspomaganie urządzania i utrzymania terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień;



wprowadzenie rodzimych gatunków zieleni, które nie będą kolidowały z charakterystycznym
morenowym krajobrazem okolicy;
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przeprowadzaniu prac inwentaryzacyjnych w zakresie oceny stanu i rozpoznawania zagrożeń
różnorodności biologicznej (wykonanie nowych i aktualizacja istniejących waloryzacji przyrodniczych);



maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu, nie przekraczanie ustalonych wysokości
budynków;



preferowanie w budownictwie materiałów energooszczędnych;



w obiektach zaopatrywanych w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła, wykorzystywanie paliwa
ekologicznego, mniej uciążliwego dla środowiska (gaz ziemny, olej opałowy lekki oraz
niekonwencjonalne nośniki energii, w tym fotowoltaika);



w celu ograniczenia uciążliwości spowodowanej hałasem i zanieczyszczeniem wzdłuż dróg oraz wokół
terenów przeznaczonych pod zabudowę zaleca się prowadzenie nasadzeń zieleni izolacyjnej,
pamiętając o doborze odpowiednich gatunków odpornych na zanieczyszczenia atmosferyczne
i skutecznie tłumiące hałas. Do nasadzeń zaleca się używać rodzimych, zgodnych z siedliskiem
gatunków drzew i krzewów;



prowadzenie

monitoringu

powietrza

i ocena

poziomu

zanieczyszczeń

(wód

gruntowych,

powierzchniowych) oraz klimatu akustycznego zgodnie wymaganiami ustawowymi,


zastosowanie technologii w procesie eksploatacji zabudowy, które nie generują zanieczyszczeń
i oddziaływań na środowisku przyrodnicze.

Wyżej wskazane rozwiązania, określające minimalizację negatywnych oddziaływań mają na celu
uszczegółowienie lub wskazanie zasad, które powinny być treścią planu miejscowego lub innych decyzji
lokalizacyjnych. Efektem tych działań będzie ograniczenie potencjalnego negatywnego oddziaływania na
środowisko.
9

CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM,
WSPÓLNOTOWYM

I KRAJOWYM,

ISTOTNE

Z PUNKTU

WIDZENIA

PROJEKTOWANEGO

DOKUMENTU, ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY
UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU
9.1

Poziom międzynarodowy i krajowy
Priorytety Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska do roku formułuje VII Program Działań Wspólnoty

w zakresie środowiska (Decyzja Nr 1386/2013/UE Parlamentu Europejskiego z dn. 20 listopada 2013 r., ustanawiająca
ogólny unijny program „Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety”. Jego realizacja ma na celu
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego oraz ogólną poprawę
środowiska i jakości życia. Będzie realizowany poprzez 9 celów priorytetowych w zakresie miedzy innymi: ochrony,
zachowanie i poprawa kapitału naturalnego, zielonej i konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej, ochrony przed
presjami i zagrożeniami dla zdrowia i dobrostanu, wpierania zrównoważonych miast i zabezpieczeniu inwestycji
ekologicznych, uwzględniania w działaniach spójnej polityki środowiskowej, podejmowania wyzwań dotyczących
środowiska i klimatu. Program wspiera proces włączania problemów ochrony środowiska we wszystkie polityki
i działania Wspólnoty w celu zmniejszenia nacisków na środowisko naturalne pochodzących z rożnych źródeł.
24

Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Czersk (dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Klonia w rejonie m. Rytel)

Ponadto, w celu ochrony klimatu oraz zrównoważonego wykorzystania energii zadania w skali europejskiej zwarto
w dokumencie pt.:”Strategia Europa 2020”. Określił on ograniczenie emisji gazów i pyłów, wzrost udziału energii
odnawialnej i efektywności energetycznej.
Przyjęta w 1997 roku Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej zapewnia ochronę środowiska człowieka,
kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Zasadę tę uwzględnia Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju.
Polska 2030, która opisuje najważniejsi działania na rzecz ochrony środowiska i przyrody w celach 7, 8 i 9.
Dokumentami strategicznymi, które są implementowane na poziom lokalny (w tym na założenia planowania
przestrzennego gminie) jest ponadto między innymi: Strategia „Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko”,
Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012 – 2020, Polityka energetyczna Polski
do 2030 r., Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywa do roku 2030), programy
operacyjne UE,
Wymienione dokumenty strategiczne uwzględniają zobowiązania i cele ochrony środowiska przyjęte
w ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską konwencjach międzynarodowych, jak:


Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, Berno (1979);



Konwencja Ramsarska o obszarach wodno-błotnych, mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako
środowisko życiowe ptactwa wodnego (1975), ze zmianami wprowadzonymi w Paryżu (1982) i Reginie
(1987);



Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Rio de Janeiro (1992);



Konwencja Helsińska o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (1992);



Konwencja o różnorodności biologicznej z Rio de Janeiro (1992);



Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Kioto, wraz z Protokołem (1997).

Obok wyżej wymienionych, ważne cele ekologiczne zapisane zostały w:




9.2

innych dokumentach międzynarodowych:


Europejska Konwencja krajobrazowa;



Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich.

dokumentach UE:


Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej;



Agenda 21.
Poziom regionalny i lokalny
Program Ochrony Środowiska Powiatu Chojnickiego został opracowany w trybie i na zasadach

określonych w przepisach o ochronie środowiska i obejmuje poszczególne komponenty środowiska
zlokalizowane na obszarze powiatu. Został sporządzony na lata 2007 – 2010 z perspektywą nalata 2011 – 2014
i podlega aktualizacji.
Biorąc pod uwagę przeprowadzoną analizę stanu środowiska oraz ocenę zagrożeń i możliwości rozwoju
gospodarczego powiatu, przyjęto następujące cele strategiczne, będące wynikiem analizy programów
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wojewódzkich, krajowych oraz strategii rozwoju województwa i powiatu chojnickiego. Za główne cele strategiczne
w Programie Ochrony Środowiska przyjęto:


Środowisko dla zdrowia – dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego;



Wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem oraz podniesienie świadomości ekologicznej
społeczeństwa;



Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody,



Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii,

Dokumentem implementującym założenia powyższych strategii jest „Program ochrony środowiska Gminy Czersk”
z 2005 r. Cele i działania proponowane w programie ochrony środowiska posłużą do tworzenia warunków dla
takich zachowań ogółu społeczeństwa, które służyć będą poprawie stanu środowiska przyrodniczego. Realizacja
celów wytyczonych w Programie powinna spowodować polepszenie warunków życia mieszkańców przy
zachowaniu walorów środowiska naturalnego na terenie gminy Czersk. Program przedstawia katalog działań
wraz ze szczegółowym opisem i zadaniami realizacyjnymi ujęty w kilku kategoriach: powietrze atmosferyczne,
wody powierzchniowe i podziemne, gospodarka odpadami, gleby, hałas i wibracje, promieniowanie, inne
działania wspomagające. Program pod względem formalnym stracił aktualność, natomiast pod względem
merytorycznym wydaje się być ciągle ważnym i cennym źródłem informacji, zaleceń i zadań służących poprawie
jakości środowiska w gminie.
10

ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI
PROJEKTOWANEGO

DOKUMENTU,

W SZCZEGÓLNOŚCI

DOTYCZĄCE

OBSZARÓW

PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE Z TYT. USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY
Ocenia się, że w rejonie opracowania gleby posiadają aktualnie niską i średnią odporność na degradację, ale
stanowią jednocześnie tereny, które można uznać w części za zdegradowane. Postepowanie tego procesu nie
będzie już zatem nasilone. Ze względu na budowę geologiczną są to gleby słabe, przepuszczalne, zbudowane
na piaskach i żwirach ulegają szybszemu przesuszeniu. Brak powszechnego występowania wód
powierzchniowych w bezpośrednim sąsiedztwie opracowania oraz brak silnych powiązań hydrologicznych
z wodami pobliskich rzek i jezior ogranicza potencjalne ryzyko dalszego zanieczyszczenia oraz degradacji wód
śródlądowych spowodowanych przez czynniki antropogeniczne występujące tej części gminy. Ryzyko takie nie
istnieje również w przypadku wód podziemnych, które posiadają słabą izolację, ale zlokalizowane są na
bezpiecznej głębokości. Czynnikiem intensyfikującym zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych
jest brak wyposażenia w infrastrukturę wodno – ściekową.
Generalnie ocenia się, że środowisko przyrodnicze w rejonie opracowania jest w ograniczonym stopniu
odporne na degradację – antropogeniczną jak również naturalną. Występuje tutaj wiele elementów
i komponentów środowiska przyrodniczego, które wymagają wzmożonej ochrony, odnowy lub przekształceń. Na
pewnych fragmentach obszar ten podlegał jednak już wcześniej przekształceniom przez co została naruszona
jego pierwotna struktura przyrodnicza, w tym również sam kompleks Borów Tucholskich, który na dużej
powierzchni jest (a w rejonie Rytla był) lasem wtórnym. Zmiany przestrzenne i środowiskowe w tej okolicy
powinny opierać się zatem przede wszystkim na równoważeniu potrzeb związanych z koniecznością ochrony
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zastanych elementów przyrodniczych i potrzeb związanych z alokacją zainwestowania i rozwojem społeczno –
gospodarczym regionu
W zagospodarowaniu analizowanego terenów należy mieć na uwadze przed wszystkim oddziaływania
związane z klimatem akustycznym, intensyfikacją zanieczyszczenia powietrza, pylenia na tereny sąsiednie,
konieczność zachowania dobrego stanu i czystości wszystkich komponentów przyrodniczych. Generalnie, wśród
występujących obecnie zagrożeń na terenach zurbanizowanych, zabudowanych, rolnych i leśnych (w granicach
opracowania i w jego sąsiedztwie) za najistotniejsze należy uznać następujące:


odprowadzanie ścieków do rowów i zagłębień terenowych z obiektów nieposiadających zbiorników
bezodpływowych, stosowanie nawozów na terenach rolnych,



„dzikie” składowiska odpadów,



pylenie, hałas, zanieczyszczenie powietrza związane z istniejącym zainwestowaniem oraz układu
komunikacyjnego (głownie kolei),



dalsze trudne do oceny zmiany naturalne w środowisku, w tym jego degradacja w wyniku nagłej zmiany
struktury przyrodniczej i siedliskowej.
Realizacja kierunków zagospodarowania określonych w studium oraz ustaleń określonych w planie

miejscowym, który zostanie sporządzony wprowadzi do środowiska pewne zmiany – nie będą one jednak
nowymi, dotąd niedostrzegalnymi w rejonie opracowania. Może nastąpić ich intensyfikacja (przez co możliwe jest
wystąpienie oddziaływań skumulowanych). Prawidłowa realizacja zapisów zawartych w opracowanym
na kolejnym etapie planie miejscowym dla tego obszaru powinna jednak choć w niewielkim ograniczyć
potencjalne niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym rejonu opracowania.
11

POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU UCHWALENIA PROJEKTU
ZMIANY STUDIUM ORAZ PROPOZYCJE METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI JEGO USTALEŃ
W przypadku braku uchwalenia zmiany studium nie nastąpią zmiany w strukturze przyrodniczej obszaru.

Zainwestowanie terenu w kierunku rozwoju zainwestowania związanego z przetwórstwem drewna będzie
możliwe w oparciu o inne dokumenty lokalizacyjne. Niemniej wielkość inwestycji oraz lokalizacja w granicach
prawnych form ochrony przyrody powinna determinować opracowania zmiany studium i później również planu
miejscowego.
Zgodnie z art. 25 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. oraz w celu uniknięcia
powielania monitorowania w myśl zasady Dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów
i programów na środowisko, wpływ ustaleń projektu studium na środowisko przyrodnicze w zakresie: jakości
poszczególnych elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska, obszarach
występowania przekroczeń, występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych i przyczynach tych
zmian kontrolowany będzie w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Wyniki prowadzonego
monitoringu prezentowane będą corocznie w Raportach o stanie środowiska, wydawanych w formie
ogólnodostępnej publikacji. Źródłami danych w tym zakresie mogą też być: Wojewódzka Baza Danych
(prowadzona

przez

Marszałka

Województwa),

źródła

administracyjne

wynikające

z obowiązków
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sprawozdawczych lub zapisów ustawowych (decyzje, zezwolenia, pozwolenia) czy badania statystyczne
Głównego Urzędu Statystycznego.
12

ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNE NA ŚRODOWISKO
Realizacja kierunkowej polityki przestrzennej nie powoduje skutków środowiskowych, których charakter

mógłby posiadać znaczenie transgraniczne. Skala zagospodarowania zaproponowana w dokumencie ma
charakter lokalny.
13

CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH ZAWARTYCH W PROJEKTOWANYM
DOKUMENCIE WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU ORAZ OPIS METOD DOKONYWANIA
OCENY PROWADZĄCEJ DO TEGO WYBORU, W TYM TAKŻE WSKAZANIA NAPOTKANYCH
TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ
WIEDZY
Na etapie sporządzania projektu zmiany studium, ze względu na zasięg przestrzenny inwestycji, charakter

inwestycji i projektowane funkcje nie było konieczności i możliwości rozważania wielu różnych wariantów
rozwiązań wewnętrznych, alternatywnych. Zespół urbanistyczny i środowiskowy konsultowały ze sobą
wprowadzone zapisy i ustalenia. Wobec czego propozycje innego brzmienia niektórych zapisów niż
w analizowanych projektach – „zapisy alternatywne” - przekazywane były bezpośrednio zespołowi projektowemu
i w związku z tym nie zostały ujęte w niniejszym opracowaniu. Ponadto zakres szczegółowości opracowania nie
pozwala na dokładne wskazanie ewentualnych rozwiązań alternatywnych. Ocenia się, że na etapie sporządzenia
planu miejscowego dla tego terenu będzie można określić ewentualne rozwiązania alternatywne.
14

PODSUMOWANIE – STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Podstawą prawną opracowania prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby sporządzenia

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czersk, obejmującego
fragment wsi Rytel, w obrębie ewidencyjnym Klonia jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 630).
Na wstępie opracowania podane zostały podstawy prawne i wykorzystane dokumenty, cel, zakres tematyczny
i metodyka opracowania prognozy. Przedstawiono charakterystykę obszaru opracowania, skupiając się na jego
położeniu oraz przedstawieniu podstawowych informacji dotyczących uwarunkowań przestrzennych
i infrastruktury technicznej. Opisano stan, funkcjonowanie oraz istniejące problemy środowiska gminy
z wyodrębnieniem terenów znajdujących się w granicach opracowania. Jako podstawowe składniki przyjęto
rzeźbę terenu, geomorfologię, warunki klimatyczne, gleby, wody powierzchniowe i podziemne, złoża kopalin;
faunę i florę. Opisano formy ochrony przyrody występujące na terenie opracowania oraz w jego najbliższej
okolicy.
Następnie dokonano diagnozy stanu i funkcjonowania środowiska. W rozdziale tym oceniono stan
środowiska oraz występujące zagrożenia, a także opisano odporność środowiska na degradację. Kolejnym
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etapem prognozy było opisanie kierunków zmian struktury przestrzennej wraz z powiązanymi z nim innymi
dokumentami planistycznymi.
Zasadniczą częścią prognozy jest ocena skutków środowiskowych realizacji ustaleń zmiany studium.
Przeanalizowano skutki środowiskowe wynikające z istniejącego i projektowanego przeznaczenia terenów, wpływ
ustaleń dokumentu na obszary chronione oraz dokonano oceny skutków realizacji kierunkowej struktury
przestrzennej na poszczególne składowe środowiska. Podczas analizy dokumentu nie stwierdzono jednak
występowania istotnych konfliktów i oddziaływań znacząco negatywnych i wyraźnie oddziałujących na
środowisko przyrodnicze w rejonie opracowania. Sposób proponowanego zainwestowania niewątpliwe prowadzi
do powstania pewnych oddziaływań o różnym natężeniu i stopniu uciążliwości na większość komponentów
środowiska przyrodniczego – szczególnie wobec porównania z istniejącym stanem zagospodarowania i stanem
jakości środowiska, które obecnie generalnie nie zostało silenie przekształcone antropogenicznie – poza
sąsiedztwem istniejącego tartaku. Większe zmiany w strukturze przyrodniczej nastąpiły w wyniku zagrożeń
natułanych – silnych wiatrów, które diametralnie zmieniły typ siedliskowy tego rejonu. Wcześniej obszar stanowił
zwar kompleks leśny, obecnie jest teren halizny, teren pozbawiony drzew. Obszar objęty opracowaniem
wskazany będzie pod realizację zakładu przetwórstwa drewna, jako kontynuacji funkcji w sąsiedztwie - na łącznej
powierzchni ok. 21 ha. Tereny zmiany studium położone są w granicach obszaru Natura 2000 „Bory Tucholskie”
PLB 220009. Nie występują tu grunty o podwyższonych wartościach przyrodniczych, w tym cenne użytki leśne –
w graniach opracowania fizycznie nie ma już lasów, ale ewidencyjnie cała działka stanowi użytek leśny.
Generalnie prognozuje się, że przy bezawaryjnym funkcjonowaniu inwestycji oddziaływania na środowisko
przyrodnicze nie będą znaczące i nie wpłyną na zdrowie i życie mieszkańców, w tym ich komfort zamieszkania
(granica opracowania przebiega ponad 0,5 km od zwartych terenów zabudowanych wsi Rytel). Nie istnieje ryzyko
wystąpienia oddziaływań skumulowanych, ze względu na brak w sąsiedztwie inwestycji o podobnym profilu
działalności. Szczegółowe ustalenia w zakresie ochrony środowiska oraz ochrony wszelkich komponentów
środowiska przyrodniczego zostaną określone na etapie planu miejscowego.
Kolejne rozdziały dotyczyły rozwiązań mających na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania na
środowisko; celów ochrony środowiska oraz sposobów, w jakich te cele i problemy ochrony środowiska zostały
uwzględnione podczas opracowywania dokumentu. Opisano potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku
braku uchwalenia dokumentu planistycznego, a także przewidywane metody analizy skutków realizacji jego
ustaleń oraz częstotliwość jej przeprowadzania. Kolejny etap polegał na opisaniu oddziaływań transgranicznych
na środowisko oraz na przedstawieniu rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projektowanym
dokumencie.
O ŚWI AD C Z EN IE
Oświadczam, że spełniam wymagania, o których mowa w art. 74a ust. 2 pkt 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 (tj. Dz.U. 2019 poz. 630). Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
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