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1. CEL I ZAKRES PROGNOZY 

 

Prognoza oddziaływania na środowisko ma na celu określenie skutków 
środowiskowo przyrodniczych, wynikających z realizacji przyjętych zamierzeń 
planistyczno-inwestycyjnych wraz z określeniem sposobu łagodzenia niekorzystnych 
oddziaływań. Sporządzana jest na etapie opracowania projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

Niniejszą prognozę sporządzono dla potrzeb 4 miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, tj.: 

 fragmentu obrębu geodezyjnego Węsiory, gmina Sulęczyno, 

 fragmentu obrębu geodezyjnego Borek, gmina Sulęczyno, 

 fragmentu obrębu geodezyjnego Kłodno, gmina Sulęczyno, 
obejmującego działki nr 71/47, 71/48, 71/52, 71/53, 71/54, 71/55, 71/56, 

 fragmentu obrębu geodezyjnego Węsiory, gmina Sulęczyno, 
obejmującego działki nr 43/42, 43/43, 43/44. 
 

 Obecnie w/w tereny nie są  objęte żadnym obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. 

Wszczęcie procedury opracowania planów miejscowych było zainicjowane na 
skutek wniosków właścicieli nieruchomości dotyczących zmiany przeznaczenia 
terenów dotychczas leśnych i rolnych głównie na cele zabudowy rekreacji 
indywidualnej i usługowej z zakresu usług turystyki oraz zabudowy mieszkaniowej. 

Rada Gminy Sulęczyno przystąpiła do opracowania planów miejscowych dla 
przedmiotowych obszarów, zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym następującymi Uchwałami: 

 Nr VI/60/2015 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 09.06.2015 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Węsiory, gmina Sulęczyno, 

 Nr VI/62/2015 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 09.06.2015 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Borek, gmina Sulęczyno, 

 Nr VIII/74/2015 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 07.07.2015 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kłodno, gmina Sulęczyno 
obejmującego działki nr 71/47, 71/48, 71/52, 71/53, 71/54, 71/55, 71/56, 

 Nr VIII/75/2015 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 07.07.2015 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Węsiory, gmina Sulęczyno 
obejmującego działki nr 43/42, 43/43, 43/44. 

 
Prognoza opracowana została m.in. na podstawie dostępnych dokumentów 
sporządzonych do opracowań planistycznych w gminie Sulęczyno – studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, plany 
miejscowe, w szczególności opracowań ekofizjograficznych i  prognoz 
oddziaływania na środowisko.  
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Wójt Gminy Sulęczyno wystąpił o uzgodnienie zakresu i stopień 
szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na 
środowisko realizacji ustaleń projektu mpzp następującymi pismami: 

 nr GP.6721.2.3.2015.W z 16.09.2015 r. dot. mpzp  dla fragmentu obrębu 
geodezyjnego Węsiory – dz. nr 223/3, 230, 231, 232, 233, 234, 235. 

 nr GP.6721.2.3.2015.B z 16.09.2015 r. dot. mpzp  dla fragmentu obrębu 
geodezyjnego Borek – dz. nr 122/4, 122/7, 122/8, 122/10, 122/12, 122/14, 122/16, 
122/17, 122/18, cz.123, 112/22, 112/23, 112/24, 112/31, 112/32, 112/33, 112/38, 
112/39, 112/41, 112/43, 112/54, 112/55, 112/57, 112/60, 112/62, 112/64, 112/66, 
112/67, 112/69, 112/71, cz.112/81, 166, 167. 

 nr GP.6721.2.U74.2016 z 30.03.2016 r. dot. mpzp  dla fragmentu obrębu 
geodezyjnego Kłodno – dz. nr 71/47, 71/48, 71/52, 71/53, 71/54, 71/55, 71/56. 

 nr GP.6721.2.U75.2016 z 30.03.2016 r. dot. mpzp  dla fragmentu obrębu 
geodezyjnego Węsiory – dz. nr 43/42, 43/43, 43/44. 

W odpowiedzi na pismo Wójta Gminy zakres prognozy został uzgodniony 
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w oraz z Państwowym 
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kartuzach następującymi 
dokumentami: 

 dot. mpzp  dla fragmentu obrębu geodezyjnego Węsiory (dz. nr 223/3, 230, 
231, 232, 233, 234, 235) – RDOŚ w Gdańsku, pismo nr RDOŚ-Gd-
PNII.411.7.63.2015.AS.1 z dnia 30.09.2015 r. z uwagami zawartymi w w/w 
piśmie oraz PPIS w Kartuzach, pismo nr SE-ZNS-80/4902/14/2015/MB z dnia 
23.09.2015 r. 

 dot. mpzp  dla fragmentu obrębu geodezyjnego Borek – RDOŚ w Gdańsku,  
pismo nr RDOŚ-Gd-PNII.411.7.61.2015.AS.1 z dnia 30.09.2015 r. z uwagami 
zawartymi w w/w piśmie oraz PPIS w Kartuzach, pismo nr SE-ZNS-
80/4902/17/2015/MB z dnia 23.09.2015 r. 

 dot. mpzp  dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kłodno – RDOŚ w Gdańsku,  
pismo nr RDOŚ-Gd-PNII.411.7.17.2016.AS.1 z dnia 12.04.2016 r. z uwagami 
zawartymi w w/w piśmie oraz PPIS w Kartuzach, pismo nr SE-ZNS-
80/4902/33/2016/MB z dnia 07.04.2016 r. 

 dot. mpzp  dla fragmentu obrębu geodezyjnego Węsiory (dz. nr 43/42, 43/43, 
43/44) – RDOŚ w Gdańsku, pismo nr RDOŚ-Gd-PNII.411.7.18.2016.AS.1 z dnia 
12.04.2016 r. z uwagami zawartymi w w/w piśmie oraz PPIS w Kartuzach, 
pismo nr SE-ZNS-80/4902/32/2016/MB z dnia 07.04.2016 r. 

Przedmiotem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest 
ustalenie zasad zagospodarowania i zabudowy oraz zasad obsługi komunikacyjnej 
i inżynieryjnej. Sporządzenie tych planów miejscowych pozwoli na bardziej efektywne 
wykorzystanie terenów objętych planem oraz wykorzystanie ich zgodnie z wolą 
właścicieli nieruchomości. 
 
Prognoza wykonana została na podstawie przepisów: 

 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.); 
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 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.).  

Zgodnie z art. 17 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt 
planu miejscowego sporządza się wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
przyrodnicze. Celem prognozy jest określenie i ocena skutków dla środowiska 
przyrodniczego, które mogą wyniknąć z realizacji projektowanej funkcji terenu oraz 
przedstawienie rozwiązań eliminujących lub ograniczających potencjalne negatywne 
wpływy na środowisko. 

Wg art. 51 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko: 

Prognoza oddziaływania na środowisko: 

1) zawiera: 

a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz 
jego powiązaniach z innymi dokumentami, 

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 
postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 

2) określa, analizuje i ocenia: 

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

b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 
oddziaływaniem, 

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

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

e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnio-terminowe 
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na 
środowisko, a w szczególności na: 

 – różnorodność biologiczną, 

 – ludzi, 

 – zwierzęta, 

 – rośliny, 

 – wodę, 
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 – powietrze, 

 – powierzchnię ziemi, 

 – krajobraz, 

 – klimat, 

 – zasoby naturalne, 

 – zabytki, 

 – dobra materialne 

 – z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska 
i między oddziaływaniami na te elementy; 

3) przedstawia: 

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

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

 

Podstawowym celem prognozy jest wskazanie możliwości rozwiązań planistycznych 
najbardziej korzystnych dla środowiska i zdrowia ludzi poprzez: 

 kompleksową identyfikację i ocenę najbardziej prawdopodobnych skutków 
wpływu na poszczególne komponenty środowiska obszaru objętego projektem 
planu, jakie może wywołać realizacja dyspozycji przestrzennych zawartych 
w projekcie planu, 

 maksymalne wyeliminowanie rozwiązań   i ustaleń niemożliwych  do przyjęcia 
w planie ze względu na ewentualne negatywne skutki dla środowiska 
i zagrożenia dla zdrowia i ludzi. 

 poinformowanie społeczeństwa lokalnego oraz władz samorządowych 
o skutkach wpływu ustaleń projektu planu dla środowiska przyrodniczego 
i zdrowia ludzi. 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektów planów miejscowych obejmuje 
następujące zagadnienia: 

 charakterystykę ustaleń projektów mpzp; 

 diagnozę stanu środowiska przyrodniczego obszarów projektu mpzp i jego 
otoczenia; 

 analizę istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu 
widzenia realizacji projektów mpzp, w szczególności na obszarach form ochrony 
przyrody; 

 analizę celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu 
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międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym i regionalnym istotnych z punktu 
widzenia projektów   mpzp; 

 określenie i ocenę skutków wpływu realizacji ustaleń projektów mpzp na 
poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego we wzajemnym ich 
powiązaniu oraz na jakość życia i zdrowie ludzi na etapach realizacji 
i  funkcjonowania; 

 określenie i ocenę skutków wpływu realizacji ustaleń projektów mpzp w ujęciu 
według charakteru ich oddziaływania na środowisko; 

 rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację 
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko; 

 propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 
postanowień projektów mpzp oraz częstotliwości jej przeprowadzania; 

 streszczenie w języku niespecjalistycznym. 

Niniejsze opracowanie składa się z części opisowej i graficznej, której integralną 

częścią jest załącznik kartograficzny - Prognoza oddziaływania na środowisko 

projektu planu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” – 4 szt., tj.:  

-  fragmentu obrębu geodezyjnego Węsiory, gmina Sulęczyno, 

 - fragmentu obrębu geodezyjnego Borek, gmina Sulęczyno, 

 - fragmentu obrębu geodezyjnego Kłodno, gmina Sulęczyno obejmującego działki nr 

71/47, 71/48, 71/52, 71/53, 71/54, 71/55, 71/56, 

 - fragmentu obrębu geodezyjnego Węsiory, gmina Sulęczyno obejmującego działki 

nr 43/42, 43/43, 43/44”,  

opracowane w skali 1: 2000. 

 

Przy sporządzaniu niniejszej prognozy zastosowano następujące metody 
prognozowania: 

 Analiza dostępnych materiałów kartograficznych i literatury, z różnych okresów 
ich sporządzenia oraz opracowanych dla różnych zagadnień; 

 Diagnoza stanu środowiska w oparciu o zebrane wcześniej materiały; 

 Identyfikacja obszarów problemowych wymagających szczególnego 
rozpatrzenia; 

 Analogia do podobnych terenów, o podobnym zainwestowaniu, itp.  

Analizy przeprowadzone w niniejszej prognozie oceniają skutki realizacji ustaleń 
projektów planów. Przeprowadzone zostały na podstawie stanu środowiska 
przyrodniczego i zagospodarowania terenu, które określone zostały 
w opracowaniach ekofizjograficznych, Prognozach oddziaływania na środowisko, 
Studium srodowiskowo – przyrodnicze, wykonanych na potrzeby wcześniej 
opracowanych w gminie Sulęczyno planów miejscowych oraz studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.  
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2. CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA 
TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM.  

 

2.1. Stan istniejący 

Granice opracowania zostały określone w uchwałach Rady Gminy przywołanych 
w pkt. 1. 

Obszar opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu obrębu geodezyjnego Węsiory, gmina Sulęczyno oraz Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Węsiory, gmina 
Sulęczyno obejmującego działki nr 43/42, 43/43, 43/44 znajdują się w południowo-
wschodniej części gminy Sulęczyno. 

Obszar opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu obrębu geodezyjnego Borek, gmina Sulęczyno znajduje się w północno-
zachodniej części gminy Sulęczyno, nad jeziorem Gowidlińskim. 

Obszar opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu obrębu geodezyjnego Kłodno, gmina Sulęczyno obejmującego działki nr 
71/47, 71/48, 71/52, 71/53, 71/54, 71/55, 71/56 znajduje się w południowo-
zachodniej części gminy Sulęczyno, bezpośrednio przy granicy z gminą Parchowo, 
nad jeziorem Mausz. 

Położenie terenów opracowania planów miejscowym w obrębie geodezyjnym 
Węsiory. Cyfrą 1 oznaczono teren obejmujący działki 223/3, 230, 231, 232, 233, 234, 
235 natomiast cyfrą 2 działki 43/42, 43/43, 43/44. 

 

orientacyjna lokalizacja terenów opracowania mpzp w obrębie Węsiory 

Ryc. 1. Położenie obszaru opracowania planów miejscowych na tle otoczenia. 

1 

 

2 
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu 
geodezyjnego Węsiory 

 
orientacyjna granica terenu opracowania mpzp fragmentu wsi Węsiory (działki 223/3, 

230, 231, 232, 233, 234, 235) 

Ryc. 2 Zagospodarowanie  terenu „1” opracowania oraz sąsiedztwa na ortofotomapie  

Źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl). 

 

Powierzchnia obszaru opracowania planu „1” wynosi ok. 6,39 ha. Teren 
opracowania stanowi 2 tereny rozdzielone działką drogową, która stanowi dojazd do 
pół i lasów. Obecnie teren ten nie jest zabudowany. Przeważająca jego części to łąki, 
pola i pastwiska z lokalnymi zadrzewieniami i zakrzaczeniami (część działki nr 235). 
Dojazd do terenu odbywa się za pośrednictwem drogi stanowiącej dojazd do pól 
i lasów (dz. 228). 

Teren opracowania sąsiaduje: 

 - od północy  z rolą, łąkami, pastwiskami oraz lasem, 

 - od wschodu z lasem, 

 - od zachodu z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, lasem a także drogą polną 
stanowiącą dojazd istniejącej zabudowy do pól, 

 - od południa z  gruntami rolnymi i jednym budynkiem mieszkalnym. 

Istniejący stan zagospodarowania i użytkowania oraz sąsiedztwa terenu pokazano 
na niżej zamieszczonych fotografiach (1-7).  

http://mapy.geoportal.gov.pl/
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Fot. 1 Widok na dz. nr 230, 232 

 
Fot. 2 Widok na dz. nr 230 i wewnętrzną drogę dojazdową od strony dz. nr 223/3 

 
Fot. 3 Widok na dz. nr 223/3 od północy 

 
 Fot. 4 Widok na dz. nr 223/3 od północy 
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Fot. 5 Widok na dz. nr 231, 232 od strony dz. nr 223/3 

     
Fot. 6 Widok na dz. nr 235 i zabudowę przy 
drodze powiatowej nr 10311 

 Fot. 7 Widok na dz. nr 230 i zabudowę na dz. 
nr 554 
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu 
geodezyjnego Węsiory, działki 43/42, 43/43, 43/44 

 
orientacyjna granica terenu opracowania mpzp (działki 43/42, 43/43, 43/44) 

Ryc. 3 Zagospodarowanie terenu „2” opracowania oraz sąsiedztwa na ortofotomapie  

Źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl). 

 

Powierzchnia obszaru opracowania „2” wynosi ok. 0,99 ha. Obecnie teren 
opracowania stanowi las. Dojazd do terenu odbywa się za pośrednictwem dróg 
wewnętrznych, poprzez tereny istniejącej zabudowy rekreacji indywidualnej. 

Teren opracowania sąsiaduje z: 

 - od północy  łąkami, pastwiskami częściowo zakrzaczonymi i zadrzewionymi, 

 - od wschodu i południa z terenami rekreacji indywidualnej (letniska), 

 - od zachodu z lasem. 

Istniejący stan zagospodarowania i użytkowania terenu oraz sąsiedztwa pokazano 
na niżej zamieszczonych fotografiach (8-17) 

http://mapy.geoportal.gov.pl/
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Fot. 8 i 9 Widok na dz. nr 43/42 od strony północno-wschodniej 

       

Fot. 10 Widok na dz. 43/42     Fot. 11 Widok na dz. 43/44 

      
Fot. 12 Widok na działki 43/43 i 43/44   Fot. 13 Zabudowa w sąsiedztwie na dz. 43/4 
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Fot. 14 Zabudowa w sąsiedztwie na dz. 43/16 Fot. 15 Zabudowa w sąsiedztwie na dz. 43/6 

      
Fot. 16 Zabudowa w sąsiedztwie na dz. 567  Fot. 17 Zabudowa w sąsiedztwie na dz. 645 
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Położenie terenu opracowania planu miejscowego w obrębie geodezyjnym Borek 
pokazano na niżej zamieszczonej mapie. 

 

orientacyjna lokalizacja terenu opracowania mpzp w obrębie Borek 

Ryc. 4. Położenie obszaru opracowania planu na tle otoczenia. 

 

 

orientacyjna lokalizacja terenu opracowania mpzp  

Ryc. 5  Zagospodarowanie terenu opracowania oraz sąsiedztwa na ortofotomapie  

Źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl). 

http://mapy.geoportal.gov.pl/
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Powierzchnia obszaru opracowania wynosi ok. 6,25 ha. Obecnie na terenie 
opracowania przeważają lasy. Fragment terenu w zachodniej części stanowią 
natomiast łąki i pastwiska. Zabudowa w postaci domków letniskowych oraz obiekty 
o charakterze tymczasowym - przyczepy campingowe, przenośne kioski, itp. znajdują 
się w części, północnej i wschodniej terenu. Część istniejących obiektów została 
zlokalizowana bez wymaganych pozwoleń administracyjnych. Dojazd do istniejących 
obiektów odbywa się za pośrednictwem dróg wewnętrznych, dróg leśnych i dróg 
w gruntach rolnych, które posiadają powiązania z drogami publicznymi 
i wewnętrznymi. 

Teren opracowania sąsiaduje z: 

 - od północy  z rolą, łąkami, pastwiskami oraz lasem, 

 - od wschodu z lasem i zabudową letniskową, 

 - od zachodu z terenami rolniczymi – łąka, rola, pastwiska oraz lasem  

 - od południa z lasem. 

Istniejący stan zagospodarowania i użytkowania oraz sąsiedztwa terenu pokazano 
na niżej zamieszczonych fotografiach (18-30).  

    

Fot.  18 Zabudowa letniskowa na dz. 166,  
167  

 Fot. 19 Zabudowa letniskowa w północnej 
części fragmentu dz. 112/81

    

Fot. 20 Zabudowa letniskowa na dz. 122/8  Fot. 21 Zabudowa letniskowa na dz. 122/12 
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Fot. 22 i 23 Widoki na dz. 122/8 od strony drogi wewnętrznej 

   

Fot. 24 Widok na dz. 112/81 z drogi wewnętrznej Fot. 25 Widok na zabudowę na dz. 112/81 z 
drogi wewnętrznej 

     

Fot. 26 Zabudowa letniskowa na dz. 112/24 Fot. 27 Zabudowa letniskowa na dz. 112/38, 
112/39  
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Fot. 28 Zabudowa letniskowa na dz. 112/23 Fot. 29 Widok na teren opracowania od strony 
drogi dojazdowej z miejscowości Borek 

 

Fot. 30 Zabudowa letniskowa na działkach 122/8, 122/2 
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Położenie terenu opracowania planu miejscowego w obrębie geodezyjnym 
Kłodno obejmującego działki nr 71/47, 71/48, 71/52, 71/53, 71/54, 71/55, 71/56 
pokazano na niżej zamieszczonej mapie. 

 

orientacyjna lokalizacja terenu opracowania mpzp w obrębie Kłodno 
Ryc. 6. Położenie obszaru opracowania planu na tle otoczenia 

 

 
orientacyjna granica terenu opracowania mpzp  

Ryc. 7  Zagospodarowanie terenu opracowania oraz sąsiedztwa na ortofotomapie  

Źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl). 

http://mapy.geoportal.gov.pl/
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Powierzchnia obszaru opracowania wynosi ok. 0,54 ha. Obecnie na terenie 
opracowania przeważają lasy, w których znajdują się działki zabudowane obiektami 
rekreacji indywidualnej, w tym obiektami o charakterze tymczasowym  - przyczepy 
campingowe, przenośne kioski, itp. Nie wszystkie istniejące obiekty zlokalizowano na 
podstawie wymaganych decyzji administracyjnych. Na działkach nr 71/55 - 71/56 
znajdują się zespoły obiektów letniskowych, bez wydzielonego terenu przynależnego 
do każdego budynku. Dojazd do istniejących obiektów odbywa się za pośrednictwem 
drogi gminnej nr 001 oraz dróg wewnętrznych.  

Teren opracowania sąsiaduje z: 

 - od północnego-wschodu z zabudową letniskową i fragmentem łąki, 

- od wschodu bezpośrednio z drogą gminną, a następnie łąką, na której postawiono 
obiekty tymczasowej rekreacji, 

 - od zachodu z lasem, w którym znajdują się domki letniskowe,  

 - od południa z lasem. 

Istniejący stan zagospodarowania i użytkowania terenu oraz sąsiedztwa pokazano 
na niżej zamieszczonych fotografiach (31-44).  

 

Fot. 31 Widok na dz. nr 73/112 od zachodu 

 

Fot. 32 Dojazd do terenu opracowania z drogi gminnej nr 001 
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Fot. 33 i 34 Zabudowa na działkach zlokalizowanych przy tej samej drodze dojazdowej 

 

Fot. 35 Zabudowa letniskowa w terenie opracowania 

     

Fot. 36 Widok na jezioro Mausz Fot. 37 Zabudowa letniskowa w terenie 
opracowania 
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Fot. 38 Zabudowa letniskowa w terenie opracowania 

    

Fot. 39 Dojazd do dz. rekreacyjnych przez 
istniejące drogi wewnętrzne  

Fot. 40 Zabudowa letniskowa na dz. nr 71/55 

 

 

Fot. 41 Zabudowa letniskowa na dz. nr 71/56 

 

Fot. 42 Zabudowa mieszkaniowa na dz. nr 71/29 



 24 

    

Fot. 43 Zabudowa letniskowa na dz. nr 71/56 Fot. 44 Zabudowa letniskowa na dz. nr 71/56 

 

2.2. Charakterystyka planowanego zagospodarowania i zabudowy 

Planowane tereny inwestycyjne to przede wszystkim nowoprojektowane tereny 
zabudowy rekreacyjnej, głównie letniska indywidualne. Wyjątek stanowi plan 
miejscowy dla fragmentu wsi Węsiory, na których planuje się przeznaczenie pod 
funkcję mieszkaniowa jednorodzinną, a na części dz. nr 223/3 planuje się zabudowę 
usługową związaną z turystyką. Plan miejscowy w obrębie Kłodno ma na celu 
uporządkowanie stanu prawnego terenów leśnych, które aktualnie użytkowane są 
rekreacyjnie. Tereny te nie były dotychczas objęte planem miejscowym, tym samym 
nie zmieniły przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. Podobna sytuacja 
występuje na obszarze opracowania planu miejscowego w obrębie Borek. Plan 
obejmuje grunty rolne i leśne, które w dużej części są zabudowane i pełnia funkcję 
rekreacyjną.  Również grunty te nie zostały wyłączone z produkcji rolnej i leśnej. 
Wyjątek stanowią działki zabudowane nr 122/4, 112/22, 112/23, 112/24, 112/38, 
112/39 w obr. Borek.  

Dojazd do terenów inwestycyjnych odbywać się będzie  za pośrednictwem 
nowoprojektowanych dróg  wewnętrznych lub ciągów pieszo – jezdnych, które mają 
powiązania z istniejącymi drogami publicznymi.  

Obszary opracowania planów miejscowych wyznaczono z uwagi na dużą presję 
inwestycyjną oraz potrzebę uporządkowania formalno-prawnego zainwestowanych 
już terenów. Przystąpienie do opracowania podyktowane jest również koniecznością 
ochrony terenów cennych przyrodniczo i ograniczeniem obciążenia środowiska 
przyrodniczego. 

 

3.  UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STUDIUM 
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO  GMINY SULĘCZYNO ORAZ POWIĄZANIA 
Z INNYMI DOKUMENTAMI 

 

3.1. Powiązania projektu planu ze Studium 

Obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Sulęczyno” zostało przyjęte Uchwałą Nr XXVI/213/2010 Rady 
Gminy Sulęczyno z dnia 14 lipca 2010  r. 
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Według Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:  

Art. 9.  

1. W celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad 
zagospodarowania przestrzennego, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu 
do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy, zwanego dalej "studium". 

2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza studium zawierające część 
tekstową i graficzną, uwzględniając zasady określone w koncepcji przestrzennego 
zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy, o ile gmina dysponuje 
takim opracowaniem. 

3. Studium sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych gminy. 

4. Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów 
miejscowych. 

5. Studium nie jest aktem prawa miejscowego. 

W studium wskazano następujące ogólne zasady i kierunki zagospodarowania 
przestrzennego gminy (czcionką pochyłą i pogrubioną podkreślono ustalenia 
dotyczące obszarów opracowania planów miejscowych) 

Na obszarze gminy obowiązują następujące zasady ogólne dotyczące kierunków 
zagospodarowania oraz użytkowania terenów: 

gmina ma charakter turystyczny i promuje się na jej obszarze rozwój 
funkcji turystycznych i rekreacyjnych,  

preferowanymi formami turystyki i wypoczynku są ogólnodostępne ośrodki 
wypoczynkowe i inne obiekty o charakterze ogólnodostępnym (pensjonaty, kwatery 
prywatne, agroturystyka, itp.), obowiązuje zakaz zmiany ogólnodostępnych ośrodków 
wypoczynkowych na indywidualną zabudowę rekreacyjną, 

tereny rekreacji indywidualnej powinny pozostać terenami wypoczynku 
i rekreacji, obowiązuje zakaz zmiany przeznaczenia budynków rekreacji 
indywidualnej na zabudowę mieszkaniową, 

w obszarach rolniczych, zwłaszcza w strefie „C” wyznaczonej w studium 
dopuszcza się rozwój zagospodarowania turystycznego w postaci 
agroturystyki, 

w wyznaczonych w studium nowych obszarach przeznaczonych pod 
budownictwo mieszkaniowe i zabudowę rekreacyjną obowiązuje ograniczenia 
przeznaczenia terenów leśnych na cele nieleśne - tereny lasów powinny 
stanowić tereny zieleni ogólnodostępnej w obrębie tej zabudowy, 

obszary możliwego docelowego zainwestowania wyznaczone w studium 
stanowią obszary zwartej zabudowy wsi w rozumieniu przepisów z zakresu 
ochrony przyrody, 

w obszarach ochrony przyrody (istniejących i planowanych) obowiązuje 
priorytet działań ochronnych przed inwestycyjnymi, wprowadzenie nowej 
zabudowy i zainwestowania jest możliwe w przypadku braku konfliktów z 
przedmiotem ochrony przyrody, należy ściśle przestrzegać przepisów 
szczególnych obowiązujących w obszarach chronionych przyrodniczo, w tym 
odpowiednich Rozporządzeń Wojewody Pomorskiego, 

w obszarach Natura 2000 należy zachować wszystkie obszary wodne i wodno 
błotne, zainwestowanie terenu nie może naruszać istniejących stosunków wodnych 
w granicach obszarów i w obszarach przyległych, 
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zainwestowanie terenu nie może prowadzić do nadmiernej presji 
turystycznej, która stanowi główne zagrożenie dla cennych siedlisk 
przyrodniczych, szczególnie w lasach, nad rzekami i jeziorami oraz na terenach 
podmokłych,  

wszystkie inwestycje mogące potencjalnie negatywnie oddziaływać na obszary 
Natura 2000 (w tym związane z rozwojem rekreacji i turystyki) powinny zostać 
poddane odpowiedniej procedurze oceny wpływu oddziaływania na te obszary, 

szczegóły dotyczące wskaźników zagospodarowania dla poszczególnych 
terenów precyzują zasady określone w kolejnych podpunktach niniejszego rozdziału. 

Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Sulęczyno dla obszarów objętych opracowaniem proponowane są 
następujące kierunki rozwoju: 

W zakresie głównych kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy 
wyznacza się w studium dwa generalne typy obszarów: 

1) obszar możliwego docelowego zainwestowania, 

2) obszar przestrzeni chronionej. 

 

Obszar możliwego docelowego zainwestowania stanowi obszar zabudowany lub 
przeznaczony do zabudowy, w ramach którego zostaną zaspokojone potrzeby 
rozwoju przestrzennego wynikające z przyjętych kierunków rozwoju gminy, prognoz 
demograficznych, możliwości rozwoju komunikacji i infrastruktury przestrzennej oraz 
wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów z ostatnich kilku lat. 

W obszarze tym wyznacza się: 

 obszar kontynuacji zabudowy, który obejmuje obszary obecnie zabudowane  

i zainwestowane oraz ich najbliższe sąsiedztwo; lokalizacja nowej zabudowy 

nie powoduje budowy nowych dróg publicznych stanowiących powiązania 

między wsiami oraz magistralnych sieci infrastruktury technicznej, lecz 

odbywa się w oparciu o rozbudowę istniejących systemów infrastruktury 

transportowej i technicznej, w skład tego obszaru wchodzą także tereny 

przeznaczone pod zabudowę i zainwestowanie według obowiązujących 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 obszar rozwoju zabudowy, który obejmuje nowe tereny inwestycyjne, na 

których przewiduje się lokalizację zabudowy o podstawowej, wiodącej funkcji 

określonej w studium i dla których gmina zamierza opracować miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, rozstrzygający między innymi 

o sposobach zaopatrzenia terenu w sieci infrastruktury technicznej oraz 

obsługę komunikacyjną, a także ustalający lokalne parametry dotyczące 

zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy. 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu 
geodezyjnego Węsiory, gmina Sulęczyno. 

Orientacyjną lokalizację terenu opracowania przedstawiono na tle Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, na niżej 
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zamieszczonym wyrysie – plansza kierunki zagospodarowania przestrzennego - 
wskazano kółkiem  koloru czerwonego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalizacja terenu objętego opracowaniem 
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Ryc.8. Obszar opracowania na tle Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Sulęczyno. 

 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu 
geodezyjnego Borek, gmina Sulęczyno. 

Orientacyjną lokalizację terenu opracowania przedstawiono na tle Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, na niżej 
zamieszczonym wyrysie – plansza kierunki zagospodarowania przestrzennego - 
wskazano kółkiem  koloru czerwonego. 

 

 Lokalizacja terenu objętego opracowaniem 
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Ryc. 9. Obszar opracowania na tle Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Sulęczyno. 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu 

geodezyjnego Kłodno, gmina Sulęczyno obejmującego działki nr 71/47, 71/48, 

71/52, 71/53, 71/54, 71/55, 71/56. 

Orientacyjną lokalizację terenu opracowania przedstawiono na tle Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na niżej 
zamieszczonym wyrysie – plansza kierunki zagospodarowania przestrzennego - 
wskazano kółkiem  koloru czerwonego. 

 

 Lokalizacja terenu objętego opracowaniem 
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Ryc. 10. Obszar opracowania na tle Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Sulęczyno. 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu 

geodezyjnego Węsiory, gmina Sulęczyno obejmującego działki nr 43/42, 43/43, 

43/44. 

Orientacyjną lokalizację terenu opracowania przedstawiono na tle Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na niżej 
zamieszczonym wyrysie – plansza kierunki zagospodarowania przestrzennego - 
wskazano kółkiem  koloru czerwonego. 

 
Lokalizacja terenu objętego opracowaniem 
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Ryc. 11. Obszar opracowania na tle Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Sulęczyno. 

 

Zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym studium wiąże organy gminy:  

Art. 20 ust.1 ustawy brzmi: 

„ Plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń 
studium, (…)” 

Planowane zmiany funkcji terenu na funkcję związane z zabudową 
rekreacyjną i mieszkaniową nie są sprzeczne z kierunkami zmian w strukturze 
przestrzennej gminy Sulęczyno, nie naruszają ustaleń dokumentu.  

 

3.2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego przyjęty 
został uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 1004/XXXIX/09 z dnia 
26 października 2009 r. Aktualnie trwa jego aktualizacja. 

Generalny cel polityki przestrzennej zapisany w „Planie zagospodarowania 
przestrzennego województwa pomorskiego” to:  

„Kształtowanie harmonijnej struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa 
sprzyjającej równoważeniu wykorzystywania cech, zasobów i walorów przestrzeni 
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z rozwojem gospodarczym, wzrostem poziomu i jakości życia oraz trwałym 
zachowaniem wartości środowiska dla potrzeb obecnego i przyszłych pokoleń.” 

Cele główne polityki przestrzennej zapisane w „Planie zagospodarowania 
przestrzennego województwa pomorskiego” to: 

1. „Powiązanie województwa z Europą, w tym przede wszystkim z regionem 
bałtyckim. 

2. Wzrost konkurencyjności i efektywności gospodarowania przestrzenią. 

3. Osiągniecie średniego europejskiego poziomu rozwoju i jakości życia 
porównywalnej z krajami europejskimi. 

4. Zahamowanie dewaloryzacji środowiska oraz ochrona jego struktur 
i wartości. 

5. Podwyższenie walorów bezpieczeństwa i odporności na skutki awarii i klęsk 
żywiołowych.” 

Wg Planu zagospodarowania województwa strukturę funkcjonalno-przestrzenną 
regionu tworzą elementy węzłowe sieci osadniczej powiązane wzajemnymi relacjami, 
dla których szkieletem jest układ transportowo-infrastrukturalny oraz obszary 
o szczególnych cechach i wartościach ekologicznych i społeczno-gospodarczych.  

W zakresie kształtowania lokalnych elementów systemu osadniczego kierunki 
zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego obejmują: 

1. „Wdrażanie zdefiniowanego przestrzennie i prawnie systemu wykluczeń 
i ograniczeń rozwoju osadnictwa i zainwestowania, w celu ochrony cennych 
zasobów przestrzennych – w gminie Sulęczyno szczególne znaczenie ma 
ochrona walorów przyrodniczych i kulturowych. 

2. Podniesienie gospodarczej atrakcyjności przestrzeni przez planistyczne 
i infrastrukturalne przygotowanie przez gminy terenów inwestycyjnych. 

3. Tworzenie przez gminy atrakcyjnych warunków osiedlania się. 

4. Stanowienie aktów prawa miejscowego zapewniających: odpowiedni dla rangi 
ośrodków zestaw funkcji, warunki zachowania ładu przestrzennego oraz 
zrównoważony rozwój.” 

W zakresie rozwoju gospodarki turystycznej z punktu widzenia gminy Sulęczyno 
istotne są następujące kierunki zagospodarowania przestrzennego województwa 
pomorskiego: 

 „poprawa jakości i estetyki stref intensywnego zagospodarowania 
turystycznego, tak aby odpowiadały potrzebom regeneracyjnym człowieka – w 
tym w szczególności w strefach brzegowych jezior: m. in. Mausz, Gowidlińskie; 

 rozwój infrastruktury turystyki świąteczno-weekendowej i agroturystyki. 

Podstawowe zasady zagospodarowania przestrzennego określone w „Planie 
zagospodarowania  przestrzennego woj. pomorskiego” są następujące: 

 „Stałe zrównoważenie struktury funkcjonalno-przestrzennej regionu, 
zróżnicowanej terytorialnie i warunkowanej dynamika rozwoju. 

 Ochrona wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazu dla utrzymani 
równowagi środowiska i poprawy jakości życia. 

 Redukcja napięć i konfliktów w strukturach przestrzennych, dążenie do 
harmonijnego powiązania potrzeb społecznych z cechami i funkcjonowaniem 
środowiska. 
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 Poprawa i kształtowanie ładu przestrzennego. 

 Wykorzystywanie naturalnych predyspozycji środowiska w planowaniu 
przestrzennym dla zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju regionu. 

 Dążenie do poprawy stabilności i sprawności funkcjonowania struktur 
przestrzennych oraz zwiększenie ich odporności na czynniki zewnętrzne. 

 Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych, oszczędność energii 
i ograniczenie ilości odpadów.” 

Projekty mpzp uwzględniają pośrednio, w możliwym zakresie powyższe zapisy. 
 

W zakresie ochrony krajobrazu w woj. pomorskim zadania polityki przestrzennej 
zapisane w „Planie zagospodarowania przestrzennego woj. pomorskiego” obejmują: 

 „Zachowanie i eksponowanie najwartościowszych zespołów i fragmentów 
krajobrazu, panoram widokowych i wnętrz architektoniczno-krajobrazowych 
dla wzmocnienia wizerunku regionu; 

 Kształtowanie nowych walorów krajobrazowych, w tym odtworzenie 
krajobrazów zdegradowanych oraz przeciwdziałanie procesom zagrażającym 
walorom krajobrazu.” 

 

Zasady  zagospodarowania  przestrzennego,  stanowiące ustalenia wiążące dla 
gmin w „Planie zagospodarowania  przestrzennego woj. pomorskiego” są 
następujące: 

 „ a)  przeciwdziałanie zjawisku „rozlewania się jednostek osadniczych” przez: 
–  rozwój  do  wewnątrz  jednostek  osadniczych,  przy  utrzymaniu  

wielofunkcyjności obszarów miejskich, zachowaniu odpowiedniej 
powierzchni przestrzeni publicznej oraz obszarów biologicznie czynnych 
służących wypoczynkowi, rekreacji, sportowi i kulturze;  

–  rozwój  krawędziowy,  o  ile  zapewni  on  dostęp  do  wszystkich  funkcji  
miejskich  bez konieczności korzystania z transportu indywidualnego;  

–  rozwój nowych jednostek osadniczych:  
-  tworzących pełnostandardowe ośrodki o funkcjach adekwatnych do ich 
rangi;  
-  wyposażonych w zdefiniowane centra obsługi integrujące jednostkę 
osadniczą, spójny system  przestrzeni  publicznej,  kompletny  zestaw  
usług  odpowiadający  wielkości  i charakterowi jednostki osadniczej;  

–  domykanie  granic  zainwestowania  tak,  aby  na  każdym  etapie  
kształtowała  czytelną krawędź terenów zagospodarowanych;  

–  rozwój pasmowy w nawiązaniu do szlaków transportowych należy godzić 
z ochroną funkcji dróg  zgodnie  z  ich  rolą  w  systemie  transportowym  
oraz  klasą  techniczną;  można  to osiągnąć  poprzez  kreowanie  w tych  
pasmach  ośrodków  o  znacznej  samodzielności funkcjonalnej, tak aby 
przeciwdziałać korzystaniu z dróg tranzytowych w celu zaspokajania 
potrzeb  lokalnych;  wiązać  te  drogi  w  hierarchiczny  sposób  
z lokalnym  układem transportowym obsługującym tereny zabudowy; 

 c) formułowanie w gminnych  dokumentach  planistycznych  kierunków  
działań i zasad realizacji ustaleń dla poszczególnych obszarów 
rozwojowych, w celu:  
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–  uruchamiania  nowych  obszarów  rozwojowych  przeznaczonych  do  
zainwestowania, stosownie do zdolności zapewnienia przez gminę 
obsługi infrastrukturalnej oraz usług publicznych;  

–  wyprzedzającego sporządzenia planów miejscowych dla tych terenów; 
–  zapewnienia  równoległej  z  rozwojem  zabudowy  i  zainwestowania  

obsługi  przez  systemy infrastruktury transportowej i technicznej oraz 
dostęp do usług publicznych; 

 d) ochrona  funkcji  drogi  wprowadza  przy  projektowaniu  terenów  
rozwojowych  wymóg zapewnienia  obsługi  transportowej  nowych  
obszarów  rozwojowych  przy  zachowaniu warunków izolowania dróg o 
wyższej klasie od projektowanych terenów zabudowy, w tym 
projektowania  węzłów,  skrzyżowań  i  innych  powiązań,  na  zasadach  
i  w  odległościach właściwych  dla  danej  klasy  drogi,  odpowiadających  
parametrom  dla  obszaru niezabudowanego.” 

Projekty mpzp uwzględniają pośrednio, w możliwym zakresie powyższe zapisy. 

 

4. INTENSYWNOŚĆ I CHARAKTER ZMIAN ZACHODZĄCYCH 
W ŚRODOWISKU OBSZARÓW MPZP ORAZ ICH 
BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE 

 

Zmiany środowiska przyrodniczego na terenie gminy Sulęczyno mają generalnie 
dwojaką genezę. Są to: 

 zmiany naturalne, będące efektem procesów przyrodniczych; 

 zmiany antropogeniczne wynikające z oddziaływania człowieka. 

Zmiany naturalne (seminaturalne) mają miejsce przede wszystkim 
w kompleksach leśnych, gdzie w warunkach umiarkowanie intensywnej gospodarki 
leśnej (lasy ochronne) lub zrównoważonej gospodarki leśnej, dynamika i ewolucja 
środowiska w większym stopniu podporządkowane są prawom przyrodniczym niż 
bodźcom antropogenicznym. 

Zmiany antropogeniczne wynikają przede wszystkim z zajmowania nowych 
terenów pod zainwestowanie, co wiąże się na ogół z daleko posuniętą ingerencją 
w środowisko, związaną z przystosowaniem terenu pod zabudowę. 

Zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym obszarów opracowania 
i bezpośrednim jego sąsiedztwie związane są bezpośrednio z aktualnym 
zagospodarowaniem i użytkowaniem tego terenu. 

Obszary objęte opracowaniem stanowią głównie tereny gruntów rolnych, lasów 
i zabudowy związanej z rekreacją. W związku z tym notowane są tu w mniejszym lub 
większym stopniu przekształcenia rzeźby terenu i stosunków wodnych oraz 
zanieczyszczenie powietrza i wód gruntowych, a także zaburzenia w równowadze 
biocenoz. 

Teren opracowania w przeważającej mierze jest zantropizowany.  

Przejawem tego jest: 

- istniejąca zabudowa rekreacyjna – głównym powodem zmian zachodzących w 
środowisku są zanieczyszczenia  emitowane do atmosfery w postaci pyłów 
pochodzących ze spalania paliw ogrzewających domy, ścieki komunalne 



 35 

i gospodarcze oraz odpady gospodarcze i komunalne, jak również zmiany 
geochemiczne powierzchni terenu, przejawiające się głównie w przekształceniach 
przypowierzchniowej warstwy litosfery; 

- rolnicze  użytkowanie  ziemi,  czego  efektem  są  m. in.:  synantropizacja  
roślinności, degradacja  struktury  ekologicznej  terenu  oraz  specyfika  krajobrazu  
o cechach kulturowego krajobrazu rolniczego na terenach gruntów rolnych, 
przekształcenia właściwości fizykochemicznych gleb związana z zabiegami 
agrotechnicznymi; 

 - sieć dróg utwardzanych i gruntowych, w tym droga powiatowa nr 10239 
w obrębie Borek i nr 10311 w południowej części obrębu Węsiory, drogi gminne 
publiczne i wewnętrzne jako  źródła  emisji  zanieczyszczeń  atmosfery oraz  hałasu; 

- sieci napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia 
(stanowią źródła pola elektromagnetycznego). 

W obszarze analizowanym stale zachodzą procesy zmian środowiska 
przyrodniczego typowe dla osadnictwa wiejskiego, rekreacyjnego wykorzystania 
terenu oraz rolniczej działalności człowieka.  

 

5. OCENA ODPORNOŚCI ŚRODOWISKA NA DEGRADACJĘ ORAZ 
ZDOLNOŚĆ DO JEGO REGENERACJI 

Według  M.  Przewoźniaka1 „możliwości  przeciwdziałania  niekorzystnym  
skutkom oddziaływań antropogenicznych uwarunkowane są:  

•  typem środowiska,  

• stanem  wykształcenia  środowiska  (im  bardziej  wykształcone,  bliższe  
stanowi  finalnemu, tym bardziej odporne),  

• intensywnością  procesów chemicznego i fizycznego  metabolizmu  (zależność 
wprost proporcjonalna),  

• możliwość  wynoszenia  materii  poza  dane  struktury  przyrodnicze,  w  czym  
uczestniczy spływ wody, przewietrzanie, denudacja,  

• stopniem antropogenicznego przekształcenia środowiska.” 

Ze względu na dużą ilość czynników zmiennych, które należy uwzględnić przy 
ocenie odporności środowiska na antropopresję ocena odporności środowiska jest 
procedurą złożoną.  Przy ocenie należy wziąć pod uwagę oprócz struktury 
funkcjonowania środowiska aktualny stan zagospodarowania i użytkowania terenu 
oraz skutki oddziaływań antropogenicznych.  

Według M. Kistowskiego2 „ocena odporności środowiska na antropopresję niesie 
za sobą dużo elementów niepewności. Tę niepewność  należy  zawsze  brać  pod  
uwagę  i  oszacować,  aby  odbiorca  opracowania  miał świadomość 
prawdopodobieństwa wystąpienia określonych procesów, gdyż ich analiza stanowi 
jedną z podstaw podejmowania decyzji planistycznych.” 

                                            
1
 Przewoźniak M., 1991, Krajobrazowy system interakcyjny strefy nadmorskiej w Polsce , Rozprawy 

i Monografie, nr 172, Wyd. UG. 

2 
Kistowski M., 2000, Problem oceny wrażliwości środowiska przyrodniczego na antropopresję jako element 

strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, Problemy Ocen Środowiskowych, 3 [10] 
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Obszar analizowany cechuje się mało zróżnicowaną odpornością na oddziaływanie 
biotyczne i abiotyczne. Podstawowymi  czynnikami  tych  oddziaływań  są:  
miejscowe  zmiany  stosunków gruntowo-wodnych,  odporność  na  procesy  
erozyjne oraz  stopień  nasilenia procesów i oddziaływań antropogenicznych. 
Aktualnie zachodzące na tym terenie procesy są stosunkowo niewielkie oraz mają 
charakter miejscowy..   

 

6. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH 
PROJEKTOWANYCH DOKUMENTÓW.    
USTALENIA ANALIZOWANYCH PROJEKTÓW PLANÓW. 

 

Mpzp fragmentu obrębu geodezyjnego Węsiory, gmina Sulęczyno. 

 Opracowanie mpzp ma na celu zmianę przeznaczenia obecnych terenów 
rolnych oraz ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenów wnioskowanych 
pod  lokalizację budynków związanych z zabudową mieszkaniową i zabudową 
rekreacyjną, usługową z zakresu turystyki lub rekreacji indywidualnej wraz 
z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. 

Na obszarze opracowania planu wydzielono następujące obszary funkcjonalne: 

 - MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

 - UT/ML – zabudowa usługowa – usługi turystyki i/lub zabudowa rekreacji 
indywidualnej, 

- ZP – zieleń urządzona, 

 - ZP/KDP – zieleń urządzona z parkingami, 

 - KDW – droga wewnętrzna. 

W zapisach tekstowych  projektu planu zawarte są ustalenia dotyczące: 

 -  zasad  ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,  

 - zasady ochrony środowiska i przyrody, 

 - szczegółowych  zasad  i warunków  scalania  i podziału  nieruchomości, 

 - zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej, 

- zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, 
określenie min. ilości miejsc parkingowych, 

- zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu i zasady kształtowania 
zabudowy. 

Poniżej przedstawiono szczegółowe zapisy  projektu planu:  

„§ 5.Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. 

1. Podstawowe zasady kształtowania ładu przestrzennego (nakazy, zakazy, dopuszczenia 
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów) dla wydzielonych liniami rozgraniczającymi terenów 
zostały określone w §  od 12 do 16 poprzez ustalenie przeznaczenia terenów, parametrów 
i wskaźników zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym w szczególności linii zabudowy, 
wielkości powierzchni zabudowy, udziału terenów biologicznie czynnych, intensywności 
zabudowy. 

2. Ustala się wymóg harmonizowania budynków usytuowanych na jednej działce budowlanej pod 
względem kolorystycznym, geometrii dachów, rodzaju materiałów pokrycia dachowego. 
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Harmonizowanie zabudowy nie dotyczy nawiązywania do budynków w złym stanie technicznym 
ani zabudowy substandardowej. 
 

 
§ 6. Zasady ochrony środowiska i przyrody: 

3. W granicach terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi o przeznaczeniu określonym w 
niniejszym planie ustala się dopuszczalne poziomy hałasu jak dla następujących rodzajów 
terenów określonych w przepisach odrębnych z zakresu ochrony środowiska:  

1) dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem MN, jak dla 
terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowe jednorodzinne; 

2) dla terenu usług turystyki i/lub rekreacji indywidualnej oznaczonego symbolem 7.UT/ML jak 
dla terenów rekreacyjno – wypoczynkowych; 

3) pozostałe tereny nie wymagają ustalenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

4. W terenie planu dopuszcza się usunięcie drzew i krzewów na podstawie przepisów odrębnych 
w niezbędnym zakresie dla celów pielęgnacyjnych, bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz realizacji 
przedsięwzięć i prac budowlanych ustalonych w planie. 

5. Ustala się nakaz prowadzenia prac budowlanych w sposób, który nie spowoduje zmiany 
stosunków wodnych na terenie objętym inwestycją ani na terenach sąsiednich poza obszarem 
objętym planem. 

6. Na obszarze objętym planem, przy wdrażaniu jego ustaleń, należy uwzględnić obowiązujące 
prawo dotyczące ochrony dziko występujących zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną na 
podstawie przepisów odrębnych. 

7. Lokalizacja zabudowy wymaga na etapie projektu budowlanego rozpoznania geotechnicznych  
warunków posadowienia obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 
§ 7.Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 

1. Na podstawie Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych ustaleniami niniejszego planu 
zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych w klasach bonitacyjnych RV i RVI na cele 
nierolnicze o łącznej powierzchni 6,39 ha  

 

§ 8. Szczegółowe  zasady  i warunki  scalania  i podziału  nieruchomości  

Dopuszcza się scalenie i podział nieruchomości, ustala się następujące parametry działek 
uzyskiwanych w wyniku scalenia i podziału nieruchomości: 

1) minimalna wielkość działki budowlanej 950m
2
; 

2) minimalna szerokość frontu działki 18m; 
3) minimalna szerokość wydzielonych dojazdów do działek – 5m; w przypadku nieprzelotowego 

zakończenia dojazdu obowiązuje zakończenie dojazdu placem do zawracania o minimalnej 
wielkości 10x10m; 

4) minimalna szerokość wydzielonych przejść pieszych i ścieżek pieszo-rowerowych 
niestanowiących dojazdów do zabudowy - 2m; 

5) orientacyjny (nieobowiązujący) podział terenu na działki przedstawiono na rysunku planu; 
6) powyższe zasady nie dotyczą wydzieleń pod infrastrukturę techniczną oraz powiększenia 

nieruchomości sąsiednich. 

 

§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej. 

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 

1) dopuszcza się modernizację, budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci 
wodociągowych oraz przyłączy do obiektów budowlanych; 

2) ustala się zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej po jej rozbudowie. 

2. W zakresie gospodarki ściekami: 

1) dopuszcza się modernizację, budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci 
kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy do obiektów budowlanych; 

2) odprowadzanie ścieków sanitarnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej po jej 
rozbudowie. 

3. W zakresie gospodarowania wodami opadowymi ustala się: 
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1) wody opadowe z dachów i powierzchni nieutwardzonych dopuszcza się odprowadzić 
powierzchniowo do gruntu; 

2) zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący przed erozją wodną oraz 
przed zaleganiem wód opadowych 

3) zanieczyszczone wody opadowe z terenów utwardzonych, w szczególności z dróg, 
dojazdów, placów, parkingów należy przed odprowadzeniem do odbiornika podczyścić do 
stopnia wymaganego przepisami odrębnymi; 

4. Planowane budynki wymagające zasilania w ciepło zaopatrzyć z lokalnych niskoemisyjnych 
lub nieemisyjnych źródeł bądź odnawialnych źródeł energii, stanowiących mikroinstalacje.  

5. W zakresie zasilania w energię elektryczną ustala się: 

1) dopuszcza się modernizację, budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci 
elektroenergetycznych oraz przyłączy obiektów budowlanych; 

2) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących sieci energetycznych i stacji 
transformatorowych lub z lokalnych źródeł, w tym produkujących energię ze źródeł 
odnawialnych, stanowiących mikroinstalacje. 

6. W zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej dopuszcza się budowę, przebudowę 
i rozbudowę istniejących urządzeń i sieci infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci 
szerokopasmowych oraz przyłączy do zabudowy.  

7. Zaopatrzenie w gaz: 

1) dopuszcza się modernizację, budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci 
gazowych oraz przyłączy obiektów budowlanych; 

2) dopuszcza się zasilanie obiektów budowlanych w gaz poprzez projektowane gazociągi 
średniego i niskiego ciśnienia lub gazu zbiornikowego. 

8. Ustala się zasady gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami 
odrębnymi oraz uchwalonymi przepisami prawa miejscowego. 

9. Dopuszcza się budowę nowych, przebudowę, rozbudowę lub likwidację istniejących urządzeń 
i sieci infrastruktury technicznej, w szczególności niewymienionych w ust 1-7 niniejszego 
paragrafu wynikających z technicznych warunków realizacji inwestycji, bądź wynikających z 
przepisów odrębnych. 

10. W zagospodarowaniu terenu obowiązuje nakaz uwzględniania istniejących i projektowanych 
urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.  

 

§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz minimalna ilość 
miejsc parkingowych 

1. Powiązania obszaru planu z zewnętrznym układem transportowym zapewnia droga gminna 
numer 041 relacji Węsiory-Stężyca oraz drogi wewnętrzne. 

2. Ustala się minimalne wskaźniki miejsc parkingowych, stosownie do programu użytkowego, z 
zachowaniem następujących zasad: 

1) w obszarze planu ustala się lokalizację ogólnodostępnego parkingu w terenie 6.ZP/KDP; w 
terenie 6.ZP/KDP przewidzieć 1 miejsce parkingowe przeznaczone na parkowanie pojazdów 
zaopatrzonych w kartę parkingową; 

2) w obszarze planu ustala się lokalizację ogólnodostępnych miejsc parkingowych w ilości 
minimum 7 miejsc parkingowych, sytuowanych w liniach rozgraniczających terenu drogi 
wewnętrznej oznaczonego symbolem 01.KDW; w obrębie parkingu przewidzieć 1 miejsce 
parkingowe przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;  

3) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) przewidzieć nie mniej niż jedno miejsce 
parkingowe dla samochodów osobowych na każde mieszkanie; 

4) w zabudowie rekreacji indywidualnej lokalizowanej w terenie oznaczonym symbolem UT/ML 
przewidzieć nie mniej niż jedno miejsce parkingowe dla samochodów osobowych na każdy 
budynek rekreacji indywidualnej;; 

5) w zabudowie usługowej usług turystyki lokalizowanych w terenie oznaczonym symbolem 
UT/ML przewidzieć nie mniej niż: 

a) dla usług obsługi rekreacji: 1 miejsce postojowe na 1 pokój noclegowy; nie mniej niż 3 
miejsca postojowe, 

b) gastronomia: 1 miejsce postojowe na  4 miejsca konsumpcyjne, 



 39 

c) inne usługi 1 miejsce postojowe na 50 m2 użytkowej usług, nie mniej niż 1 miejsce 
postojowe dla każdej usługi, 

d) w ramach wskazanych powyżej ilości miejsc postojowych dla funkcji usługowych 
należy przewidzieć miejsca postojowe przeznaczone na parkowanie pojazdów 
zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie wynikającej z przepisów odrębnych; 

6) przez miejsce parkingowe rozumie się miejsce na samochód wydzielone na terenie 
nieruchomości, w budynku (garaż wolnostojący, przybudowany lub wbudowany), wiatę 
garażową; 

7) miejsca parkingowe należy przewidzieć w granicach działki przynależnej do budynku lub 
terenu objętego inwestycją. 

 

§ 12. Przeznaczenie terenu oraz zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu i zasady 
kształtowania zabudowy dla terenów oznaczonych symbolami 1.MN, 3.MN, 4.MN, 5.MN 

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenu oraz sposoby zagospodarowania: 

1) przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
2) sposoby zagospodarowania: 

a) lokalizacja budynków mieszkalnych, w formie zabudowy wolnostojącej 
jednorodzinnej,  

b) lokalizacja zabudowy towarzyszącej – gospodarczej i garaży, 
c) lokalizacja wiat rekreacyjnych i garażowych, 
d) lokalizacja obiektów małej architektury, 
e) lokalizacja dojść i dojazdów oraz miejsc parkingowych, 
f) lokalizacja obiektów infrastruktury technicznej. 

2. Zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu:  

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy: 
a) od terenów komunikacyjnych - dróg wewnętrznych – 4m, 
b) nieprzekraczalną linię zabudowy zaznaczono na rysunku planu; 

2) w sytuowaniu zabudowy uwzględnić teren leśny znajdujący się w bezpośrednim 
sąsiedztwie (poza granicami obszaru planu); 

3) powierzchnia zabudowy maksymalnie 20%; 
4) powierzchnia biologicznie czynna – min. 50%; 
5) intensywność zabudowy: minimalna 0,  maksymalna 0,6. 

3. Zasady kształtowania zabudowy:  
1) maksymalna wysokość budynków:  

a) dla budynków mieszkalnych - 9,5m, 
b) dla budynków towarzyszących – 5m, 
c) dla wiat – 3,5m; 

2) maksymalna szerokość elewacji frontowej 18m, 
3) geometria dachu:  

a) nad główną bryłą budynku mieszkalnego dach dwuspadowy o kącie 
nachylenia głównych połaci dachu nie mniej niż 35° i nie więcej niż 45°; 
dopuszcza się okna połaciowe i lukarny, 

b) dla budynków towarzyszących oraz wiat dach dwuspadowy lub jednospadowy 
o kącie nachylenia głównych połaci dachu nie mniej niż 20°. 

 

§ 13. Przeznaczenie terenu oraz zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu i zasady 
kształtowania zabudowy dla terenu oznaczonego symbolem 2.ZP 

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenu oraz sposoby zagospodarowania: 

1) przeznaczenie terenu – zieleń urządzona; 
2) sposoby zagospodarowania: 

a) zakaz lokalizacji budynków, 
b) lokalizacja urządzeń zabawowych i sportowych, 
c) lokalizacja obiektów małej architektury, 
d) lokalizacja wiat rekreacyjnych, 
e) lokalizacja obiektów infrastruktury technicznej. 

2. Zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu:  

1) powierzchnia zabudowy nie dotyczy; 
2) powierzchnia biologicznie czynna – min. 80%; 
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3) intensywność zabudowy: nie dotyczy; 
3. Zasady kształtowania zabudowy:  

1) maksymalna wysokość wiat i altan – 4,5m;  
2) geometria dachu wiat i altan: dach jednospadowy, dwuspadowy lub wielospadowy o kącie 

nachylenia połaci dachu nie mniej niż 20°. 

 

§ 14. Przeznaczenie terenu oraz zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu i zasady 
kształtowania zabudowy dla terenu oznaczonego symbolem: 6.ZP/KDP 

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenu oraz sposoby zagospodarowania: 

1) przeznaczenie terenu – zieleń urządzona z parkingami ogólnodostępnymi; 
2) sposoby zagospodarowania: 

a) zakaz lokalizacji budynków, 
b) lokalizacja miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, 
c) lokalizacja obiektów małej architektury, 
d) lokalizacja obiektów infrastruktury technicznej. 

2. Zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu:  
1) powierzchnia zabudowy, intensywność zabudowy: nie dotyczy; 
2) powierzchnia biologicznie czynna – min. 40%; 
3) dostępność terenów przyległych - bez ograniczeń. 

3. Zasady kształtowania zabudowy: nie dotyczy. 

 

§ 15. Przeznaczenie terenu oraz zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu i zasady 
kształtowania zabudowy dla terenu oznaczonego symbolem 7.UT/ML 

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenu oraz sposoby zagospodarowania: 

1) przeznaczenie terenu – zabudowa usługowa, z zakresu usług turystyki i/lub zabudowa 
rekreacji indywidualnej; 

2) sposoby zagospodarowania: 
a) lokalizacja budynków usługowych z zakresu obsługi rekreacji i ruchu turystycznego, 

wypoczynku, 
b) lokalizacja budynków usługowych z zakresu handlu, gastronomii, kultury, 

administracji, rzemiosła, 
c) lokalizacja budynków rekreacji indywidualnej, w formie zabudowy wolnostojącej,  
d) lokalizacja zabudowy towarzyszącej – gospodarczej i garaży, 
e) lokalizacja wiat rekreacyjnych i garażowych, 
f) lokalizacja obiektów małej architektury, 
g) lokalizacja dojść i dojazdów oraz miejsc parkingowych, 
h) lokalizacja obiektów infrastruktury technicznej. 

2. Zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu:  

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy: 
a) od terenów komunikacyjnych drogi wewnętrznej – 4m, 
b) od terenu leśnego znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie (poza granicami 

obszaru planu) – 12m, 
c) nieprzekraczalną linię zabudowy zaznaczono na rysunku planu; 

2) powierzchnia zabudowy maksymalnie 25%; 
3) powierzchnia biologicznie czynna – min. 50%; 
4) intensywność zabudowy: minimalna 0,  maksymalna 0,7; 

3. Zasady kształtowania zabudowy:  
3) maksymalna wysokość budynków:  

a) dla budynków usługowych – 10m, 
b) dla budynków rekreacji indywidualnej - 9,0m, 
c) dla budynków towarzyszących – 5m, 
d) dla wiat – 3,5m; 

4) maksymalna szerokość elewacji frontowej 20m, 
5) geometria dachu:  

a) nad główną bryłą budynku usługowego lub rekreacji indywidualnej dach dwuspadowy 
o kącie nachylenia głównych połaci dachu nie mniej niż 35° i nie więcej niż 45

o
; 

dopuszcza się okna połaciowe i lukarny; dopuszcza się zadaszenie jednospadowe 
nad tarasami o kącie nachylenia połaci dachu nie mniej niż 20°, 
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b) dla budynków towarzyszących oraz wiat dach dwuspadowy lub jednospadowy 
o kącie nachylenia głównych połaci dachu nie mniej niż 20°. 

 

Poniżej przedstawiono projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

 

 

Ryc. 12. Projekt mpzp  - rysunek planu 

 

Mpzp fragmentu obrębu geodezyjnego Borek, gmina Sulęczyno. 

Opracowanie mpzp ma na celu zmianę przeznaczenia obecnych terenów rolnych i 
leśnych oraz ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenów 
wnioskowanych pod  lokalizację budynków związanych z zabudową letniskową wraz 
z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. 

Na obszarze opracowania planu wydzielono następujące obszary funkcjonalne: 

 - ML – zabudowa rekreacji indywidualnej, 
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 - ZP – zieleń urządzona, 

 - KX – ciąg pieszo-jezdny 

 - KDW – droga wewnętrzna. 

W zapisach tekstowych  projektu planu zawarte są ustalenia dotyczące: 

 -  zasad  ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,  

 - zasady ochrony środowiska i przyrody, 

 - zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej, 

- zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, 
określenie min. ilości miejsc parkingowych, 

- zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu i zasady kształtowania 
zabudowy. 

Poniżej przedstawiono szczegółowe zapisy  projektu planu:  

„§ 5.Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. 

1. Podstawowe zasady kształtowania ładu przestrzennego (nakazy, zakazy, dopuszczenia 
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów) dla wydzielonych liniami rozgraniczającymi terenów 
zostały określone w § od 11 do 14 poprzez ustalenie przeznaczenia terenów, parametrów 
i wskaźników zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym w szczególności linii zabudowy, 
wielkości powierzchni zabudowy, udziału terenów biologicznie czynnych, intensywności 
zabudowy. 

2. Ustala się wymóg harmonizowania budynków usytuowanych na jednej działce budowlanej pod 
względem kolorystycznym, geometrii dachów, rodzaju materiałów pokrycia dachowego. 
Harmonizowanie zabudowy nie dotyczy nawiązywania do budynków w złym stanie technicznym 
ani zabudowy substandardowej. 

 
§ 6. Zasady ochrony środowiska i przyrody: 

1. W granicach planu dla terenów zabudowy rekreacji indywidualnej, oznaczonych symbolami 1.ML, 
2.ML, 3.ML, 4.ML, 6.ML, 7.ML ustala się dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w rozumieniu przepisów odrębnych 
z zakresu ochrony środowiska. Pozostałe tereny nie wymagają ustalenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku.  

2. Cały obszar planu położony jest w granicach Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
obowiązują przepisy właściwej Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie 
obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim. 

3. W terenie planu dopuszcza się usunięcie drzew i krzewów na podstawie przepisów odrębnych 
w niezbędnym zakresie dla celów pielęgnacyjnych, bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz realizacji 
przedsięwzięć i prac budowlanych ustalonych w planie. 

4. Ustala się nakaz prowadzenia prac budowlanych w sposób, który nie spowoduje zmiany 
stosunków wodnych na terenie objętym inwestycją ani na terenach sąsiednich poza obszarem 
objętym planem. 

5. Na obszarze objętym planem, przy wdrażaniu jego ustaleń, należy uwzględnić obowiązujące 
prawo dotyczące ochrony dziko występujących zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną na 
podstawie przepisów odrębnych. 

6. Lokalizacja zabudowy wymaga na etapie projektu budowlanego rozpoznania geotechnicznych  
warunków posadowienia obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 
§ 7.Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 

1. Cały obszar planu położony jest w granicach Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
obowiązują przepisy właściwej Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie 
obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim. 
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2. Na podstawie Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych ustaleniami niniejszego planu zmienia 
się przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne o łącznej powierzchni 4,70 ha za zgodą 
Marszałka Województwa Pomorskiego, decyzja nr …………… z dnia ……………. r. 

3. Na podstawie Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych ustaleniami niniejszego planu zmienia 
się przeznaczenie gruntów rolnych w klasach bonitacyjnych ŁV, ŁVI i PsVI na cele nierolnicze o 
łącznej powierzchni 0,88 ha. 

 

§ 8. Szczegółowe  zasady  i warunki  scalania  i podziału  nieruchomości  

Dopuszcza się scalenie i podział nieruchomości, ustala się następujące parametry działek 
uzyskiwanych w wyniku scalenia i podziału nieruchomości: 

1) minimalna wielkość działki budowlanej 900m
2
; 

2) minimalna szerokość frontu działki 18m; 
3) minimalna szerokość wydzielonych dojazdów do działek – 5m; w przypadku nieprzelotowego 

zakończenia dojazdu obowiązuje zakończenie dojazdu placem do zawracania o minimalnej 
wielkości 10x10m; 

4) minimalna szerokość wydzielonych przejść pieszych i ścieżek pieszo-rowerowych 
niestanowiących dojazdów do zabudowy - 2m; 

5) orientacyjny (nieobowiązujący) podział terenu na działki przedstawiono na rysunku planu; 
6) powyższe zasady nie dotyczą wydzieleń pod infrastrukturę techniczną oraz powiększenia 

nieruchomości sąsiednich; 
7) działki istniejące w dniu uchwalenia planu o parametrach innych niż wymienione w pkt 1 – 4 

uznaje się za zgodne z planem. 

 

§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej. 

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 

1) dopuszcza się modernizację, budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci 
wodociągowych oraz przyłączy do obiektów budowlanych; 

2) ustala się zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej po jej rozbudowie. 

2. W zakresie gospodarki ściekami: 

1) dopuszcza się modernizację, budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci 
kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy do obiektów budowlanych; 

2) odprowadzanie ścieków sanitarnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej po jej 
rozbudowie. 

3. W zakresie gospodarowania wodami opadowymi ustala się: 

1) wody opadowe z dachów i powierzchni nieutwardzonych dopuszcza się odprowadzić 
powierzchniowo do gruntu; 

2) zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący przed erozją wodną oraz 
przed zaleganiem wód opadowych 

3) zanieczyszczone wody opadowe z terenów utwardzonych, w szczególności z dróg, 
dojazdów, placów, parkingów należy przed odprowadzeniem do odbiornika podczyścić do 
stopnia wymaganego przepisami odrębnymi; 

4. Planowane budynki wymagające zasilania w ciepło zaopatrzyć z lokalnych niskoemisyjnych 
lub nieemisyjnych źródeł bądź odnawialnych źródeł energii, stanowiących mikroinstalacje.  

5. W zakresie zasilania w energię elektryczną ustala się: 

1) dopuszcza się modernizację, budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci 
elektroenergetycznych oraz przyłączy obiektów budowlanych; 

2) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących sieci energetycznych i stacji 
transformatorowych lub z lokalnych źródeł, w tym produkujących energię ze źródeł 
odnawialnych, stanowiących mikroinstalacje. 

6. W zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej dopuszcza się budowę, przebudowę 
i rozbudowę istniejących urządzeń i sieci infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci 
szerokopasmowych oraz przyłączy do zabudowy.  

7. Zaopatrzenie w gaz: 

1) dopuszcza się modernizację, budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci 
gazowych oraz przyłączy obiektów budowlanych; 
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2) dopuszcza się zasilanie obiektów budowlanych w gaz poprzez projektowane gazociągi 
średniego i niskiego ciśnienia lub gazu zbiornikowego. 

8. Ustala się zasady gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami 
odrębnymi oraz uchwalonymi przepisami prawa miejscowego. 

9. Dopuszcza się budowę nowych, przebudowę, rozbudowę lub likwidację istniejących urządzeń 
i sieci infrastruktury technicznej, w szczególności niewymienionych w ust 1-7 niniejszego 
paragrafu wynikających z technicznych warunków realizacji inwestycji, bądź wynikających z 
przepisów odrębnych. 

10. W zagospodarowaniu terenu obowiązuje nakaz uwzględniania istniejących i projektowanych 
urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.  

 

§ 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz minimalna 
ilość miejsc parkingowych 

1. Powiązania obszaru planu z zewnętrznym układem transportowym zapewnia droga powiatowa 
numer 10239 relacji Gowidlino – Sulęczyno poprzez system dróg wewnętrznych. 

2. Ustala się minimalne wskaźniki miejsc parkingowych, stosownie do programu użytkowego, z 
zachowaniem następujących zasad: 

1)w obszarze planu ustala się lokalizację ogólnodostępnych miejsc parkingowych w ilości 
minimum 7 miejsc parkingowych, sytuowanych w liniach rozgraniczających terenu drogi 
wewnętrznej oznaczonego symbolem 03.KDW; w obrębie parkingu przewidzieć 1 miejsce 
parkingowe przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;  

2) w zabudowie rekreacji indywidualnej (ML) przewidzieć nie mniej niż jedno miejsce 
parkingowe dla samochodów osobowych na każdy budynek rekreacji indywidualnej; 

3) nie wymagają określenia minimalne wskaźniki miejsc parkingowych przeznaczone na 
parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową; 

4) przez miejsce parkingowe rozumie się miejsce na samochód wydzielone na terenie 
nieruchomości, w budynku (garaż wolnostojący, przybudowany lub wbudowany), wiatę 
garażową; 

5) miejsca parkingowe należy przewidzieć w granicach działki przynależnej do budynku lub 
terenu objętego inwestycją. 

 

§ 12. Przeznaczenie terenu oraz zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu i zasady 
kształtowania zabudowy dla terenów oznaczonych symbolem 1.ML, 2.ML, 3.ML, 4.ML, 6.ML 

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenu oraz sposoby zagospodarowania: 

1) przeznaczenie terenu – zabudowa rekreacji indywidualnej; 
2) sposoby zagospodarowania: 

a) lokalizacja budynków rekreacji indywidualnej, w formie zabudowy wolnostojącej,  
b) lokalizacja zabudowy towarzyszącej – gospodarczej i garaży, 
c) lokalizacja wiat rekreacyjnych i garażowych, 
d) lokalizacja obiektów małej architektury, 
e) lokalizacja dojść i dojazdów oraz miejsc parkingowych, 
f) lokalizacja obiektów infrastruktury technicznej. 

2. Zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu:  

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy: 
a) od terenów komunikacyjnych - dróg wewnętrznych – 4m, 
b) nieprzekraczalną linię zabudowy zaznaczono na rysunku planu; 

2) w sytuowaniu zabudowy uwzględnić teren leśny znajdujący się w bezpośrednim 
sąsiedztwie (poza granicami obszaru planu; 

3) powierzchnia zabudowy maksymalnie 20%; 
4) powierzchnia biologicznie czynna – min. 60%; 
5) intensywność zabudowy: minimalna 0,  maksymalna 0,4; 
6) w strefie 100m od linii brzegowej jeziora Gowidlińskiego obowiązują zasady lokalizacji 

obiektów budowlanych zgodnie z przepisami właściwej Uchwały Sejmiku Województwa 
Pomorskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim. 

3. Zasady kształtowania zabudowy:  
1) maksymalna wysokość budynków:  

a) dla budynków rekreacji indywidualnej - 9,0m, 
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b) dla budynków towarzyszących – 5m, 
c) dla wiat – 3,5m; 

2) maksymalna szerokość elewacji frontowej 16m, 
3) geometria dachu:  

a) nad główną bryłą budynku rekreacji indywidualnej dach dwuspadowy o kącie 
nachylenia głównych połaci dachu nie mniej niż 35° i nie więcej niż 45°; dopuszcza się 
okna połaciowe i lukarny; dopuszcza się zadaszenie jednospadowe nad tarasami 
o kącie nachylenia połaci dachu nie mniej niż 20°, 

b) dla budynków towarzyszących oraz wiat dach dwuspadowy lub jednospadowy o kącie 
nachylenia głównych połaci dachu nie mniej niż 20°; 

6) w przypadku odbudowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu istniejących budynków 
o gabarytach innych niż określone w ustaleniach planu dopuszcza się pozostawienie 
gabarytów budynków i geometrii dachu jak w stanie istniejącym, jednak nie może to 
powodować zwiększenia powierzchni zabudowy i dopuszczalnej maksymalnej wysokości 
budynków ponad parametry określone w niniejszych ustaleniach. 

 

§ 13. Przeznaczenie terenu oraz zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu i zasady 
kształtowania zabudowy dla terenu oznaczonego symbolem 7.ML 

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenu oraz sposoby zagospodarowania: 

1) przeznaczenie terenu – zabudowa rekreacji indywidualnej – powiększenie obszaru działek 
znajdujących się poza obszarem planu; 

2) sposoby zagospodarowania: 
a) zakaz lokalizacji budynków, 
b) lokalizacja dojść i dojazdów oraz miejsc parkingowych, 
c) lokalizacja obiektów infrastruktury technicznej. 

2. Zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu:  

1) powierzchnia zabudowy nie dotyczy; 
2) powierzchnia biologicznie czynna – min. 80%; 
3) intensywność zabudowy: nie dotyczy; 

3. Zasady kształtowania zabudowy: nie dotyczy. 

 

§ 14. Przeznaczenie terenu oraz zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu i zasady 
kształtowania zabudowy dla terenu oznaczonego symbolem 5.ZP 

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenu oraz sposoby zagospodarowania: 

1) przeznaczenie terenu – zieleń urządzona; 
2) sposoby zagospodarowania: 

f) zakaz lokalizacji budynków, 
g) lokalizacja urządzeń zabawowych i sportowych, 
h) lokalizacja obiektów małej architektury, 
i) lokalizacja wiat rekreacyjnych, 
j) lokalizacja obiektów infrastruktury technicznej. 

2. Zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu:  

4) powierzchnia zabudowy nie dotyczy; 
5) powierzchnia biologicznie czynna – min. 80%; 
6) intensywność zabudowy: nie dotyczy; 

3. Zasady kształtowania zabudowy: 
1) maksymalna wysokość wiat i altan – 4,5m;  
2) geometria dachu wiat i altan: dach jednospadowy, dwuspadowy lub wielospadowy o kącie 

nachylenia połaci dachu nie mniej niż 20°. 

 

Poniżej przedstawiono projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 



 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 13. Projekt mpzp  - rysunek planu 

 

Mpzp fragmentu obrębu geodezyjnego Kłodno, gmina Sulęczyno 
obejmującego działki nr 71/47, 71/48, 71/52, 71/53, 71/54, 71/55, 71/56. 

Opracowanie mpzp ma na celu zmianę przeznaczenia obecnych terenów leśnych 
oraz ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenów wnioskowanych pod  
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lokalizację budynków związanych z zabudową letniskową wraz z niezbędną 
infrastrukturą towarzyszącą. 

Na obszarze opracowania planu wydzielono następujące obszary funkcjonalne: 

 - ML – zabudowa rekreacji indywidualnej, 

 - KX – ciąg pieszo-jezdny. 

W zapisach tekstowych  projektu planu zawarte są ustalenia dotyczące: 

 -  zasad  ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,  

 - zasady ochrony środowiska i przyrody, 

 - zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej, 

- zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, 
określenie min. ilości miejsc parkingowych, 

- zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu i zasady kształtowania 
zabudowy. 

Poniżej przedstawiono szczegółowe zapisy  projektu planu:  

„§ 5.Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. 

1. Podstawowe zasady kształtowania ładu przestrzennego (nakazy, zakazy, dopuszczenia 
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów) dla wydzielonych liniami rozgraniczającymi 
terenów zostały określone w §  od 11 do 12 poprzez ustalenie przeznaczenia terenów, 
parametrów i wskaźników zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym w szczególności 
linii zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy, udziału terenów biologicznie czynnych, 
intensywności zabudowy. 

2. Ustala się wymóg harmonizowania budynków usytuowanych na jednej działce budowlanej 
pod względem kolorystycznym, geometrii dachów, rodzaju materiałów pokrycia dachowego. 
Harmonizowanie zabudowy nie dotyczy nawiązywania do budynków w złym stanie 
technicznym ani zabudowy substandardowej. 

 
§ 6. Zasady ochrony środowiska i przyrody: 

1. W granicach planu dla terenów zabudowy rekreacji indywidualnej, oznaczonych symbolami 
1.ML, 2.ML, 3.ML ustala się dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu 
ochrony środowiska. 

2. Cały obszar planu położony jest w granicach Gowidlińskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu obowiązują przepisy właściwej Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w 
sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim. 

3. W terenie planu dopuszcza się usunięcie drzew i krzewów na podstawie przepisów odrębnych 
w niezbędnym zakresie dla celów pielęgnacyjnych, bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
realizacji przedsięwzięć i prac budowlanych ustalonych w planie. 

4. Ustala się nakaz prowadzenia prac budowlanych w sposób, który nie spowoduje zmiany 
stosunków wodnych na terenie objętym inwestycją ani na terenach sąsiednich poza obszarem 
objętym planem. 

5. Na obszarze objętym planem, przy wdrażaniu jego ustaleń, należy uwzględnić obowiązujące 
prawo dotyczące ochrony dziko występujących zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną na 
podstawie przepisów odrębnych. 

6. Lokalizacja zabudowy wymaga na etapie projektu budowlanego rozpoznania geotechnicznych  
warunków posadowienia obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 
§ 7.Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 
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1. Cały obszar planu położony jest w granicach Gowidlińskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu obowiązują przepisy właściwej Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w 
sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim. 

2. Na podstawie Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych ustaleniami niniejszego planu 
zmienia się przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne o łącznej powierzchni ………. ha 
za zgodą Marszałka Województwa Pomorskiego, decyzja nr …………… z dnia ……………. r. 

 

§ 8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej. 

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 

1) dopuszcza się modernizację, budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci 
wodociągowych oraz przyłączy do obiektów budowlanych; 

2)  ustala się zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej po jej rozbudowie. 

2. W zakresie gospodarki ściekami: 

1) dopuszcza się modernizację, i tłocznych oraz przyłączy do obiektów budowlanych; 

2) odprowadzanie ścieków sanitarnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej po jej 
rozbudowie. 

3. W zakresie gospodarowania wodami opadowymi ustala się: 

1) wody opadowe z dachów i powierzchni nieutwardzonych dopuszcza się odprowadzić 
powierzchniowo do gruntu; 

2) zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący przed erozją wodną oraz przed 
zaleganiem wód opadowych 

3) zanieczyszczone wody opadowe z terenów utwardzonych, w szczególności z dróg, 
dojazdów, placów, parkingów należy przed odprowadzeniem do odbiornika podczyścić do 
stopnia wymaganego przepisami odrębnymi; 

4. Planowane budynki wymagające zasilania w ciepło zaopatrzyć z lokalnych niskoemisyjnych lub 
nieemisyjnych źródeł bądź odnawialnych źródeł energii, stanowiących mikroinstalacje 

5. W zakresie zasilania w energię elektryczną ustala się: 

1) dopuszcza się modernizację, budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci 
elektroenergetycznych oraz przyłączy obiektów budowlanych; 

2) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących sieci energetycznych i stacji 
transformatorowych lub z lokalnych źródeł, w tym produkujących energię ze źródeł 
odnawialnych, stanowiących mikroinstalacje. 

6.  W zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę 
istniejących urządzeń i sieci infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci szerokopasmowych oraz 
przyłączy do zabudowy.  

7. Zaopatrzenie w gaz: 

1) dopuszcza się modernizację, budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci gazowych 
oraz przyłączy obiektów budowlanych; 

2) dopuszcza się zasilanie obiektów budowlanych w gaz poprzez projektowane gazociągi 
średniego i niskiego ciśnienia lub gazu zbiornikowego. 

8. Ustala się zasady gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami 
odrębnymi oraz uchwalonymi przepisami prawa miejscowego. 

9. Dopuszcza się budowę nowych, przebudowę, rozbudowę lub likwidację istniejących urządzeń 
i sieci infrastruktury technicznej, w szczególności niewymienionych w ust 1-7 niniejszego 
paragrafu wynikających z technicznych warunków realizacji inwestycji, bądź wynikających z 
przepisów odrębnych. 

10. W zagospodarowaniu terenu obowiązuje nakaz uwzględniania istniejących i projektowanych 
urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.  
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§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz minimalna ilość 
miejsc parkingowych 

1. Powiązania obszaru planu z zewnętrznym układem transportowym zapewnia droga gminna 
numer 001 relacji  DW228 (Sulęczyno) – Kłodno – gr gm. (Grabowo gm. Parchowo) oraz drogi 
wewnętrzne. 

2. Ustala się minimalne wskaźniki miejsc parkingowych, stosownie do programu użytkowego, 
z zachowaniem następujących zasad: 

1) w zabudowie rekreacji indywidualnej (ML) przewidzieć nie mniej niż jedno miejsce 
parkingowe dla samochodów osobowych na każdy budynek rekreacji indywidualnej; 

2) nie wymagają określenia minimalne wskaźniki miejsc parkingowych przeznaczone na 
parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową; 

3) przez miejsce parkingowe rozumie się miejsce na samochód wydzielone na terenie 
nieruchomości, w budynku (garaż wolnostojący, przybudowany lub wbudowany), wiatę 
garażową; 

4) miejsca parkingowe należy przewidzieć w granicach działki przynależnej do budynku lub 
terenu objętego inwestycją. 

 

§ 11. Przeznaczenie terenu oraz zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu i zasady 
kształtowania zabudowy dla terenów oznaczonych symbolem 1.ML, 2.ML, 3.ML 

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenu oraz sposoby zagospodarowania: 

1) przeznaczenie terenu – zabudowa rekreacji indywidualnej; 
2) sposoby zagospodarowania: 

a) lokalizacja budynków rekreacji indywidualnej, w formie zabudowy wolnostojącej,  
b) lokalizacja zabudowy towarzyszącej – gospodarczej i garaży, 
c) lokalizacja wiat rekreacyjnych i garażowych, 
d) lokalizacja obiektów małej architektury, 
e) lokalizacja dojść i dojazdów oraz miejsc parkingowych, 
f) lokalizacja obiektów infrastruktury technicznej. 

2. Zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu:  

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy: 
a) od terenów komunikacyjnych – drogi gminnej – 6m, drogi wewnętrznej – 4m, 
b) od terenu leśnego – 12m, 
c) nieprzekraczalną linię zabudowy zaznaczono na rysunku planu; 

2) w sytuowaniu zabudowy uwzględnić teren leśny znajdujący się w bezpośrednim 
sąsiedztwie (poza granicami obszaru planu; 

3) powierzchnia zabudowy maksymalnie 20%; 
4) powierzchnia biologicznie czynna – min. 60%; 
5) intensywność zabudowy: minimalna 0,  maksymalna 0,4; 
6) zasady dalszego podziału terenu na działki: 

a) minimalna wielkość działki związanej z zabudową rekreacyjną 900m
2
, 

b) minimalna szerokość frontu działki związanej z zabudową rekreacyjną 18m, 
c) minimalna szerokość wydzielonych dojazdów do działek – 5m; w przypadku 

nieprzelotowego zakończenia dojazdu obowiązuje zakończenie dojazdu placem 
do zawracania o minimalnej wielkości 10x10m, 

d) minimalna szerokość wydzielonych przejść pieszych i ścieżek pieszo-
rowerowych niestanowiących dojazdów do zabudowy - 2m, 

e) powyższe zasady nie dotyczą wydzieleń pod infrastrukturę techniczną oraz 
powiększenia nieruchomości sąsiednich. 

3. Zasady kształtowania zabudowy:  
1) maksymalna wysokość budynków:  

a) dla budynków rekreacji indywidualnej - 9,0m, 
b) dla budynków towarzyszących – 5m, 
c) dla wiat – 3,5m; 

2) maksymalna szerokość elewacji frontowej 16m, 
3) geometria dachu:  

a) nad główną bryłą budynku rekreacji indywidualnej dach dwuspadowy o kącie 
nachylenia głównych połaci dachu nie mniej niż 35° i nie więcej niż 45°; 
dopuszcza się okna połaciowe i lukarny; dopuszcza się zadaszenie 
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jednospadowe nad tarasami o kącie nachylenia połaci dachu nie mniej niż 
20°, 

b) dla budynków towarzyszących oraz wiat dach dwuspadowy lub jednospadowy o kącie 
nachylenia głównych połaci dachu nie mniej niż 20°; 

4) w przypadku odbudowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu istniejących budynków 
o gabarytach innych niż określone w ustaleniach planu dopuszcza się pozostawienie 
gabarytów budynków i geometrii dachu jak w stanie istniejącym, jednak nie może to 
powodować zwiększenia powierzchni zabudowy i dopuszczalnej maksymalnej wysokości 
budynków ponad parametry określone w niniejszych ustaleniach. 

 

Poniżej przedstawiono projekt rysunku planu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

   

  

Ryc. 14. Projekt mpzp  - rysunek planu 
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Mpzp fragmentu obrębu geodezyjnego Węsiory, gmina Sulęczyno 
obejmującego działki nr 43/42, 43/43, 43/44. 

 Opracowanie mpzp ma na celu zmianę przeznaczenia obecnych terenów 
leśnych oraz ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenów 
wnioskowanych pod  lokalizację budynków związanych z zabudową letniskową wraz 
z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. 

Na obszarze opracowania planu wydzielono następujące obszary funkcjonalne: 

 - ML – zabudowa rekreacji indywidualnej, 

- KDW – droga wewnętrzna. 

W zapisach tekstowych  projektu planu zawarte są ustalenia dotyczące: 

 -  zasad  ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,  

 - zasady ochrony środowiska i przyrody, 

 - zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej, 

- zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, 
określenie min. ilości miejsc parkingowych, 

- zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu i zasady kształtowania 
zabudowy. 

Poniżej przedstawiono szczegółowe zapisy  projektu planu:  

„§ 5.Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. 

1. Podstawowe zasady kształtowania ładu przestrzennego (nakazy, zakazy, dopuszczenia 
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów) dla wydzielonych liniami rozgraniczającymi 
terenów zostały określone w §  od 12 do 13 poprzez ustalenie przeznaczenia terenów, 
parametrów i wskaźników zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym w szczególności 
linii zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy, udziału terenów biologicznie czynnych, 
intensywności zabudowy. 

2. Ustala się wymóg harmonizowania budynków usytuowanych na jednej działce budowlanej pod 
względem kolorystycznym, geometrii dachów, rodzaju materiałów pokrycia dachowego. 
Harmonizowanie zabudowy nie dotyczy nawiązywania do budynków w złym stanie technicznym 
ani zabudowy substandardowej. 

 
§ 6. Zasady ochrony środowiska i przyrody: 

1. W granicach planu dla terenów zabudowy rekreacji indywidualnej, oznaczonych symbolami 
1.ML, 2.ML ustala się dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony 
środowiska. 

2. Cały obszar planu położony jest w granicach Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
obowiązują przepisy właściwej Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie 
obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim. 

3. W terenie planu dopuszcza się usunięcie drzew i krzewów na podstawie przepisów odrębnych 
w niezbędnym zakresie dla celów pielęgnacyjnych, bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz realizacji 
przedsięwzięć i prac budowlanych ustalonych w planie. 

4. Ustala się nakaz prowadzenia prac budowlanych w sposób, który nie spowoduje zmiany 
stosunków wodnych na terenie objętym inwestycją ani na terenach sąsiednich poza obszarem 
objętym planem. 

5. Na obszarze objętym planem, przy wdrażaniu jego ustaleń, należy uwzględnić obowiązujące 
prawo dotyczące ochrony dziko występujących zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną na 
podstawie przepisów odrębnych. 
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6. Lokalizacja zabudowy wymaga na etapie projektu budowlanego rozpoznania geotechnicznych  
warunków posadowienia obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 

§ 7.Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 

1. Części terenów 1.ML oraz 01.KDW położone są w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej 
stanowiska archeologicznego wpisanego do rejestru zabytków archeologicznych województwa - 
rezerwatu archeologicznego w Węsiorach, cmentarzysko kurhanowe z kręgami kamiennymi, 
dec. nr 6/Archeol. z dnia 05.09.1947 (obszar wpisany do rejestru zabytków położony jest poza 
obszarem planu) – granice strefy ochrony konserwatorskiej zaznaczono na rysunku planu. 

2. Obowiązuje współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych z właściwym organem do 
spraw ochrony zabytków, który określi zakres i sposób przeprowadzenia niezbędnych do 
wykonania badań archeologicznych poprzedzających proces zainwestowania terenu, zgodnie z 
zasadami wynikającymi z przepisów odrębnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami. 

 

§ 8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 

1. Cały obszar planu położony jest w granicach Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
obowiązują przepisy właściwej Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie 
obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim. 

2. Na podstawie Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych ustaleniami niniejszego planu 
zmienia się przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne o łącznej powierzchni 0,99 ha za 
zgodą Marszałka Województwa Pomorskiego, decyzja nr …………… z dnia ……………. r. 

 

§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej. 

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 

1) dopuszcza się modernizację, budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci 
wodociągowych oraz przyłączy do obiektów budowlanych; 

2)  ustala się zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej po jej rozbudowie. 

2. W zakresie gospodarki ściekami: 

1)  dopuszcza się modernizację, budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci kanalizacji 
sanitarnej oraz przyłączy do obiektów budowlanych; 

2)  odprowadzanie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych, docelowo do 
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. 

3. W zakresie gospodarowania wodami opadowymi ustala się: 

2) wody opadowe z dachów i powierzchni nieutwardzonych dopuszcza się odprowadzić 
powierzchniowo do gruntu; 

3) zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący przed erozją wodną oraz przed 
zaleganiem wód opadowych 

4) zanieczyszczone wody opadowe z terenów utwardzonych, w szczególności z dróg, 
dojazdów, placów, parkingów należy przed odprowadzeniem do odbiornika podczyścić do 
stopnia wymaganego przepisami odrębnymi; 

3. Planowane budynki wymagające zasilania w ciepło zaopatrzyć z lokalnych niskoemisyjnych 
lub nieemisyjnych źródeł bądź odnawialnych źródeł energii, stanowiących mikroinstalacje.  

4. W zakresie zasilania w energię elektryczną ustala się: 

1) dopuszcza się modernizację, budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci 
elektroenergetycznych oraz przyłączy obiektów budowlanych; 

2) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących sieci energetycznych i stacji 
transformatorowych lub z lokalnych źródeł, w tym produkujących energię ze źródeł 
odnawialnych, stanowiących mikroinstalacje. 

5. W zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej dopuszcza się budowę, przebudowę 
i rozbudowę istniejących urządzeń i sieci infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci 
szerokopasmowych oraz przyłączy do zabudowy.  

6. Zaopatrzenie w gaz: 
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1) dopuszcza się modernizację, budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci gazowych 
oraz przyłączy obiektów budowlanych; 

2) dopuszcza się zasilanie obiektów budowlanych w gaz poprzez projektowane gazociągi 
średniego i niskiego ciśnienia lub gazu zbiornikowego. 

7. Ustala się zasady gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami 
odrębnymi oraz uchwalonymi przepisami prawa miejscowego. 

8. Dopuszcza się budowę nowych, przebudowę, rozbudowę lub likwidację istniejących urządzeń 
i sieci infrastruktury technicznej, w szczególności niewymienionych w ust 1-7 niniejszego 
paragrafu wynikających z technicznych warunków realizacji inwestycji, bądź wynikających z 
przepisów odrębnych. 

9. W zagospodarowaniu terenu obowiązuje nakaz uwzględniania istniejących i projektowanych 
urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.  

 

§ 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz minimalna 
ilość miejsc parkingowych 

1. Powiązania obszaru planu z zewnętrznym układem transportowym zapewnia droga 
powiatowe numer 10311 relacji Węsiory-Gostomie-Kościerzyna oraz drogi wewnętrzne. 

2. Ustala się minimalne wskaźniki miejsc parkingowych, stosownie do programu użytkowego, z 
zachowaniem następujących zasad: 

1) w zabudowie rekreacji indywidualnej (ML) przewidzieć nie mniej niż jedno miejsce 
parkingowe dla samochodów osobowych na każdy budynek rekreacji indywidualnej; 

2) nie wymagają określenia minimalne wskaźniki miejsc parkingowych przeznaczone na 
parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową; 

3) przez miejsce parkingowe rozumie się miejsce na samochód wydzielone na terenie 
nieruchomości, w budynku (garaż wolnostojący, przybudowany lub wbudowany), wiatę 
garażową; 

4) miejsca parkingowe należy przewidzieć w granicach działki przynależnej do budynku lub 
terenu objętego inwestycją. 

 

§ 12. Przeznaczenie terenu oraz zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu i zasady 
kształtowania zabudowy dla terenów oznaczonych symbolem 1.ML, 2.ML 

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenu oraz sposoby zagospodarowania: 

1) przeznaczenie terenu – zabudowa rekreacji indywidualnej; 
2) sposoby zagospodarowania: 

a) lokalizacja budynków rekreacji indywidualnej, w formie zabudowy wolnostojącej,  
b) lokalizacja zabudowy towarzyszącej – gospodarczej i garaży, 
c) lokalizacja wiat rekreacyjnych i garażowych, 
d) lokalizacja obiektów małej architektury, 
e) lokalizacja dojść i dojazdów oraz miejsc parkingowych, 
f) lokalizacja obiektów infrastruktury technicznej. 

2. Zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu:  

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy: 
a) od terenów komunikacyjnych drogi wewnętrznej – 4m, 
b) nieprzekraczalną linię zabudowy zaznaczono na rysunku planu; 

2) w sytuowaniu zabudowy uwzględnić teren leśny znajdujący się w bezpośrednim 
sąsiedztwie (poza granicami obszaru planu); 

3) powierzchnia zabudowy maksymalnie 20%; 
4) powierzchnia biologicznie czynna – min. 60%; 
5) intensywność zabudowy: minimalna 0,  maksymalna 0,4; 
6) zasady dalszego podziału terenu na działki: 

a) minimalna wielkość działki związanej z zabudową rekreacyjną 900m
2
, 

b) minimalna szerokość frontu działki związanej z zabudową rekreacyjną 18m, 
c) minimalna szerokość wydzielonych dojazdów do działek – 5m; w przypadku 

nieprzelotowego zakończenia dojazdu obowiązuje zakończenie dojazdu placem 
do zawracania o minimalnej wielkości 10x10m, 

d) minimalna szerokość wydzielonych przejść pieszych i ścieżek pieszo-
rowerowych niestanowiących dojazdów do zabudowy - 2m, 



 54 

e) powyższe zasady nie dotyczą wydzieleń pod infrastrukturę techniczną oraz 
powiększenia nieruchomości sąsiednich, 

f) orientacyjny (nieobowiązujący) podział terenu na działki przedstawiono na 
rysunku planu. 

3. Zasady kształtowania zabudowy:  
1) maksymalna wysokość budynków:  

a) dla budynków rekreacji indywidualnej - 9,0m, 
b) dla budynków towarzyszących – 5m, 
c) dla wiat – 3,5m; 

2) maksymalna szerokość elewacji frontowej 16m, 
3) geometria dachu:  

a) nad główną bryłą budynku rekreacji indywidualnej dach dwuspadowy o kącie 
nachylenia głównych połaci dachu nie mniej niż 35° i nie więcej niż 45°; 
dopuszcza się okna połaciowe i lukarny; dopuszcza się zadaszenie 
jednospadowe nad tarasami o kącie nachylenia połaci dachu nie mniej niż 
20°, 

b) dla budynków towarzyszących oraz wiat dach dwuspadowy lub jednospadowy o kącie 
nachylenia głównych połaci dachu nie mniej niż 20°. 

 

Poniżej przedstawiono projekt rysunku planu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

   

 

Ryc. 15. Projekt mpzp  - rysunek planu 
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7. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIA ORAZ SKUTKI 
ŚRODOWISKOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZYJĘTYCH 
USTALEŃ PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. 

 

7.1. Skutki realizacji ustaleń projektów planów miejscowych na zabytki, 
chronione dobra kultury  i wartości materialne 

Zgodnie z art. 3 pkt. 1 i 14 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami  (Dz.  U.  2014  poz.  1446 ze zm.),  przez  zabytek  rozumie  
się  nieruchomość  lub  rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem 
człowieka lub związane z jego działalnością  i stanowiące świadectwo minionej 
epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze 
względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową, natomiast 
przez  krajobraz  kulturowy  rozumie  się  przestrzeń  historycznie  ukształtowaną  
w  wyniku działalności człowieka, zawierającą wytwory cywilizacji oraz elementy 
przyrodnicze. 

W obszarze objętym planami miejscowymi ustanowione zostały następujące  
obszary i obiekty dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

 - strefa ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego wpisanego do 
rejestru zabytków archeologicznych województwa - rezerwatu 
archeologicznego w Węsiorach, cmentarzysko kurhanowe z kręgami 
kamiennymi, dec. nr 6/Archeol. z dnia 05.09.1947 (obszar wpisany do rejestru 
zabytków położony jest poza obszarem planu)  

W/w element dziedzictwa kulturowego dotyczy tylko jednego planu miejscowego 
w obrębie geodezyjnym Węsiory. Stanowisko archeologiczne znajduje się 
w północnej części opracowania planu miejscowego dla działek  geodezyjnych 
43/42, 43/43, 43/44. Obejmuje ona w szczególności część działki nr 43/43. 

W pozostałych planach miejscowych objętych opracowaniem, tj. w obrębach 
Borek i Kłodno oraz części obrębu Węsiory nie występują tereny i obiekty objęte 
ochroną prawną, a także elementy historycznego i tradycyjnego zainwestowania.  

Zgodnie z art. 31 pkt 1a i 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami  (Dz.  U.  2014  poz.  1446 ze zm.),  osoba  fizyczna  lub  
jednostka  organizacyjna,  która zamierza realizować:  

1)   roboty  budowlane  przy  zabytku  nieruchomym  wpisanym  do  rejestru  
lub  objętym ochroną  konserwatorską  na  podstawie  ustaleń  miejscowego  
planu  zagospodarowania przestrzennego lub znajdującym się w ewidencji 
wojewódzkiego konserwatora zabytków, albo  

2) roboty ziemne lub dokonać zmiany charakteru dotychczasowej działalności 
na terenie na którym znajdują się zabytki archeologiczne, co doprowadzić 
może do przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego  

–  jest  obowiązana,  z  zastrzeżeniem  art.  82a  ust.  1  ww.  ustawy,  pokryć  
koszty  badań archeologicznych  oraz  ich  dokumentacji,  jeżeli  przeprowadzenie  
tych  badań  jest  niezbędne  w  celu  ochrony  tych  zabytków.  Zakres  i  rodzaj  
niezbędnych  badań  archeologicznych  ustala wojewódzki konserwator zabytków 
w drodze decyzji. 
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Zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz. U. 2014 poz. 1446 ze zm.), kto, w trakcie prowadzenia robót 
budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje 
przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:  

1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty 
przedmiot;  

2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce 
jego odkrycia;  

3) niezwłocznie  zawiadomić  o  tym  właściwego  wojewódzkiego  
konserwatora  zabytków,  a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta). 

Realizacja  planowanego zagospodarowania  terenów w granicach opracowania  
projektów planów  nie  będzie  źródłem negatywnych  oddziaływań  na  dobra  
materialne w sytuacji dotrzymania zapisów w planach miejscowych.  

 

7.2. Skutki realizacji ustaleń projektów planów na powierzchnię ziemi   

Realizacja  ustaleń  analizowanych  projektów  planów  skutkować  będzie  
dalszymi nieodwracalnymi,  zmianami  w  rzeźbie  terenu. Zmiany te spowodowane 
będą głównie pracami  ziemnymi związanymi z budową poszczególnych budynków 
i obiektów, tj.  pod  fundamenty, z  infrastrukturą  techniczną, komunikacyjną. 

Przekształcenia powierzchni ziemi reprezentowane będą przez: 

 przekształcenia w przypowierzchniowych strukturach geologicznych, związane 
z pracami ziemnymi (wykopy i niwelacje) w celu posadowienia budynków 
i poprowadzenia ciągów komunikacyjnych oraz uzbrojenia terenu; 

 zmiany lokalnego ukształtowania terenu w wyniku prac niwelacyjnych 
i zastosowania nasypów budowlanych. 

W  fazie  realizacji  poszczególnych w/w elementów nastąpi uruchomienie 
procesów erozyjnych, jednak nie będą one stwarzały zagrożenia terenom 
przyległym. Zakres zmian w  rzeźbie  terenu  uzależniony   będzie,  od  jakości  
prowadzonych  prac  ziemnych  oraz  od okresu  ich  wykonywania.  Podczas 
realizacji prac inwestycyjnych należy odpowiednio zdjąć i osobno składować 
wierzchnią, rodzajną warstwę gleby, która po zakończeniu  prac  budowlanych  
powinna  zostać  wykorzystana  do  odtworzenia  powierzchni biologicznie czynnej. 

Na etapie funkcjonowania ustaleń projektów planów nie będą  powstawać 
znaczące  przekształcenia  wierzchniej  warstwy  litosfery. Głównie będą to 
wydeptywanie i rozjeżdżanie terenu w wyniku obsługi komunikacyjnej. Wzmożone 
oddziaływanie na powierzchnię ziemi może wystąpić w przypadku przekroczenia 
chłonności rekreacyjnej terenu, zniszczeń roślinności i w efekcie uruchomienia 
procesów morfodynamicznych. 

Nie  prognozuje  się  niekorzystnych oddziaływań na powierzchnię ziemi 
w rejonie wsi Węsiory (2 fragmenty), Borek i Kłodno. Jednocześnie nie prognozuje 
się  jakichkolwiek  niekorzystnych  oddziaływań  również  na  obiekty  chronione. 
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7.3. Zagrożenia masowymi ruchami ziemi 

Z punktu widzenia bezpieczeństwa planowanych inwestycji ruchy masowe mają 
bardzo duże znaczenie. Przyczyny powstania osuwisk można podzielić na 2 grupy: 

 - czynniki antropogeniczne – podcinanie skarp, niekontrolowane wprowadzenie 
mas wody na stoki, niszczenie powierzchni zadarnionych, obciążenie zboczy, 

- czynniki przyrodnicze – nawalne opady atmosferyczne, intensywne roztopy, 
podcinanie brzegów przez wody płynące, itp. 

W przypadku czynników przyrodniczych przeciwdziałanie ograniczone jest  do 
wykonania urządzeń odwadniających, utrzymanie właściwej szaty roślinnej czy 
wzmacnianie brzegów. Z kolei czynniki antropogeniczne to te wynikające najczęściej 
z braku informacji na temat zagrożeń lub nieprzemyślanego gospodarowania 
przestrzenią.  

Na analizowanych terenach nie stwierdzono występowania terenów aktywnych 
ruchów masowych ziemi oraz terenów potencjalnie zagrożonych tymi ruchami.  

Prognozuje  się,  że  realizacja  ustaleń analizowanych  projektów  planów 
w obrębach geodezyjnych Węsiory (2 fragmenty), Borek i Kłodno  nie  będzie  
źródłem  uruchomienia  procesów  erozyjnych prowadzących do powstawania 
ruchów masowych ziemi na terenach włączonych w jego granice oraz na terenach 
przyległych. 

 

7.4. Skutki wpływu realizacji ustaleń projektów planów na wody 
powierzchniowe i podziemne. Ochrona przed powodzią 

Obszary planów miejscowych są położone poza zasięgiem głównych 
zbiorników wód podziemnych.  

W terenach opracowania nie zlokalizowano jakichkolwiek cieków bądź 
zbiorników wodnych.  

Prawie cała gmina Sulęczyno korzysta z wody dostarczanej przez zbiorowe 
systemy wodociągowe.  

W celu zaopatrzenia planowanych inwestycji w wodę tereny inwestycyjne 
w analizowanych planach miejscowych należy podłączyć do gminnego systemu 
wodociągowego.  Na terenie opracowania planów miejscowych dla terenów 
w obrębie Borek, Kłodno, Węsiory gminna sieć wodociągowa znajduje się na terenie 
opracowania planu lub bliskim jego sąsiectwie. Wyjątek stanowi jedynie obszar mpzp 
dla działek 43/42, 43/43, 43/44, gdzie istniejąca zabudowa zaopatrywana jest 
z własnych ujęć wody, lecz także w tym przypadku gmina planuje realizacje sieci 
wodociągowej.  

Koncepcja odprowadzania ścieków z poszczególnych miejscowości gminy Sulęczyno 
jest wyraźnie sprecyzowana i jednoznacznie określona na podstawie opracowanych 
projektów wykonawczych. Działania z zakresu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej 
mają doprowadzić do znaczącej poprawy jakości wód powierzchniowych 
i podziemnych, poprzez radykalne zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń 
odprowadzanych do wód i do gruntu. 

Dla obszaru gminy Sulęczyno wyznaczono granice aglomeracji ściekowej 
„Sierakowice” zgodnie z uchwałą nr 55/V/15 Sejmiku Województwa Pomorskiego 
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z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji 
Sierakowice i wyznaczenia aglomeracji Sierakowice  

§ 2.  Wyznacza  się aglomerację Sierakowice o równoważnej liczbie 
mieszkańców (RLM) wynoszącej 31 055, z dwiema oczyszczalniami ścieków 
w miejscowościach: Sierakowice i Sulęczyno, której obszar obejmuje położone 
w gminie Sierakowice miejscowości: 

Bącka Huta, Bukowo, Gowidlino, Jelonko (stanowiącą część wsi Sierakowska 
Huta), Kamienica Królewska, Karwacja (stanowiącą cześć wsi Mojusz), Lemany, 
Lisie Jamy (stanowiącą cześć wsi Długi Kierz), Łyśniewo Sierakowickie, Migi, 
Mojusz, Mojuszewska Huta, Mrozy, Paczewo, Pałubice, Patoki  (stanowiącą część 
wsi Sierakowska Huta), Poręby (stanowiącą część wsi Sierakowice), Puzdrowo, 
Rębienica (stanowiącą cześć wsi Tuchlino), Sierakowice, Sierakowska Huta, 
Sosnowa Góra (stanowiącą część wsi Sierakowice), Stara Maszyna (stanowiąca 
cześć wsi Mrozy), Szklana, Szopa, Tuchlinek (stanowiącą kolonię wsi  Tuchlino), 
Tuchlino, Wygoda Sierakowska (stanowiącą część wsi Sierakowice) i Załakowo oraz 
położone w gminie Sulęczyno miejscowości:  

Amalka (stanowiącą część wsi  Podjazdy), Bielawki (stanowiącą część wsi 
Kistowo),  Borek Kamienny, Bukowa Góra, Kistowo, Kłodno, Mściszewice, Podjazdy, 
Skoczkowo (stanowiącą część wsi Mściszewice), Sulęczyno, Węsiory, Widna Góra 
(stanowiącą część wsi Podjazdy) i Żakowo – w granicach przedstawionych na mapie  
w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

Obszar planu miejscowego fragmentu obrębu geodezyjnego Węsiory, gmina 
Sulęczyno znajduje się poza wyznaczonymi granicami aglomeracji ściekowej, 
jednakże ze względu na odległość od obszarów skanalizowanych należy 
przewidywać odprowadzenie ścieków z projektowanej zabudowy do systemów 
kanalizacyjnych. 

 

Ryc. 16. Obszar aglomeracji ściekowej – wyryz z  załącznika graficznego do uchwały 
nr 55/V/15 sejmiku województwa pomorskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. 

Obszar planu miejscowego fragmentu obrębu geodezyjnego Borek, gmina 
Sulęczyno znajduje się w wyznaczonych granicach aglomeracji ściekowej.  
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Ryc. 17. Obszar aglomeracji ściekowej – wyryz z  załącznika graficznego do uchwały 
nr 55/V/15 sejmiku województwa pomorskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. 
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Obszar planu miejscowego fragmentu obrębu geodezyjnego Kłodno, gmina 
Sulęczyno obejmującego działki nr 71/47, 71/48, 71/52, 71/53, 71/54, 71/55, 71/56 
znajduje się w wyznaczonych granicach aglomeracji ściekowej. 

 

Ryc. 18. Obszar aglomeracji ściekowej – wyryz z  załącznika graficznego do uchwały 
nr 55/V/15 sejmiku województwa pomorskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. 

Obszar planu miejscowego fragmentu obrębu geodezyjnego Węsiory, gmina 
Sulęczyno obejmującego działki nr 43/42, 43/43, 43/44, znajduje się poza 
wyznaczonymi granicami aglomeracji ściekowej. 

 

Ryc. 19. Obszar aglomeracji ściekowej – wyryz z  załącznika graficznego do uchwały 
nr 55/V/15 sejmiku województwa pomorskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. 

Aktualnie tereny opracowania planów miejscowych w obrębach geodezyjnych 
Borek, Kłodno znajdują się w bezpośrednim sąsiectwie lub częściowo przebiega 
przez nie sieć kanalizacji sanitarnej. Obszar opracowania mpzp w Węsiorach (dot. 
dz. 223/3, 230, 231, 232, 233, 234 i 235) położony jest w bliskim sąsiedztwie wsi 
Węsiory, która posiada kanalizację sanitarną, w związku z tym należy ścieki 
z nopowrojektowanej zabudowy podłączyć do kanalizacji zbiorczej. Z kolei na 
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terenie opracowania mpzp obejmującym działki nr 43/42, 43/43, 43/44 brak jest 
kanalizacji sanitarnej. Ścieki należy  odprowadzać do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych, które systematycznie będą opróżniane przez specjalne służby 
i wywożone do oczyszczalni ścieków znajdującej się w miejscowości Sulęczyno, 
docelowo planuje się odprowadzenie ścieków do projektowanej kanalizacji 
sanitarnej. 

W planach miejscowych proponuje się, aby wody opadowe z powierzchni 
utwardzonych dróg i placów oraz powierzchni dachowych, które nie będą  ujmowane  
w  żaden  zamknięty  system  kanalizacji  deszczowej, z uwagi na jej brak,  były 
odprowadzane powierzchniowo  po  terenach  zielonych,  czynnych  biologicznie  
w obrębie  działki,  do której inwestor posiada tytuł prawny. 

Zapisy zawarte w projektach opracowywanych planów miejscowych w obrębach 
geodezyjnych Borek, Kłodno i Węsiory (2 fragmenty) dotyczące zaopatrzenia 
w wodę, w połączeniu z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, są korzystne 
środowiskowo, gdyż spowodują wzrost oczyszczania ścieków sanitarnych oraz 
w efekcie poprawę stanu czystości wód powierzchniowych. Wyeliminują także 
lokalne źródła zanieczyszczeń gruntu i wód podziemnych (zbiorniki bezodpływowe – 
tzw. szamba).  

Przeważająca część gminy Sulęczyno znajduje się w dorzeczu górnej Słupi, 
jedynie tereny położone na południe od miejscowości Węsiory należą do systemu 
rzeki Wdy, a niewielki fragment wschodniej części gminy – do zlewni Raduni. 

Gmina Sulęczyno charakteryzuje się dużym stopniem jeziorności. Występują tu 
zarówno jeziora o powierzchni powyżej 100 ha, jak np: Mausz – 452,5 ha, 
Gowidlińskie (część) – 381,0 ha  i jeziora o powierzchni od 10 do 100 ha: np. Długie 
– 36,0 ha, jest też wiele jezior poniżej 10 ha, często bez nazwy oraz małych ,,oczek”. 

Teren opracowania obejmującego działki 43/42, 43/43 i 43/44 w obr. Węsiory 
położony jest w odległości ok. 120 m od jeziora Długiego, teren opracowania 
w obrębie Kłodno ok. 75 m od jeziora Mausz, natomiast teren opracowania w obrębie 
Borek w odległości ok. 77 m od jeziora Gowidlińskiego.  

 

W  wyniku  realizacji  ustaleń analizowanych projektów planów wystąpią 
jedynie niewielkie, miejscowe zmiany stosunków wód gruntowych  
(przypowierzchniowych)  przekształcające  obecny  ich  reżim. 

Potencjał ekologiczny wód, ani ich jakość biologiczna i fizyko – chemiczna, 
czy stan ilościowy wód podziemnych, nie ulegną pogorszeniu.  

Na obszarze planów miejscowych oraz w jego sąsiedztwie nie występuje 
zagrożenie powodzią. Nie wyznaczono tu obszarów szczególnego zagrożenia 
powodziowego w myśl ustawy z 18.07.2001 r. Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2015 r., 
poz. 469 ze zm.). Okresowe podtopienia mogą natomiast wystąpić w lokalnych 
zagłębieniach terenu. Powodem tego stanu będzie wahanie pierwszego poziomu 
wodonośnego. 

 

7.5. Ochrona obszarów występowania surowców naturalnych 

Na terenie planów miejscowych nie stwierdzono udokumentowanych oraz 
perspektywicznych złóż surowców naturalnych (wg danych Państwowego Instytutu 
Geologicznego), dlatego realizacja ustaleń planu nie będzie miała żadnego wpływu 
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na ochronę obszarów występowania kopalin. 

 

7.6. Skutki wpływu realizacji ustaleń projektów planów na gleby, rolniczą i 
leśną przestrzeń produkcyjną 

Lasy zajmują około 38% powierzchni gminy Sulęczyno. Największe kompleksy 
leśne występują w południowej, sandrowej części gminy. Około 8% lasów na terenie 
gminy ma status lasów ochronnych. Tereny sandrowe są siedliskiem przede 
wszystkim borów sosnowych świeżych, suchych i mieszanych. Na wysoczyznach 
morenowych, o żyźniejszych glebach, występują lasy mieszane dębowo-grabowe, 
bukowe, a w dolinach spotyka się lasy łęgowe.  

Rozległe powierzchnie w krajobrazie gminy stanowią zwłaszcza jej części 
morenowej, zajmują agrocenozy - grunty orne i sporadycznie ugory. Ubogie 
w składniki pokarmowe gleby uwarunkowały zestaw preferowanych upraw oraz 
towarzyszące im zbiorowiska chwastów segetalnych. Ugory pokrywa uboga 
roślinność z gatunkami ruderalnymi. Zabudowie wiejskiej towarzyszą ogrody i sady, 
ze stosunkowo bogatymi zestawem roślinności. Są to zarówno typowe zbiorowiska 
ruderalne, jak też rośliny hodowane - ogrodowe. 

Do podstawowych przejawów przekształceń litosfery należą: 

 - degradacja gleb w wyniku rolniczego użytkowania ziemi, 

 - przekształcenia fizyko-chemiczne gleb związane m.in. ze stosowaniem 
nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, 

- degradacja szaty roślinnej i gleb przez wydeptywanie na niszczenie (rośliny) i 
zmianę właściwości fizycznych (gleby). 

Jakość gleb w gminie Sulęczyno określić należy jako słaba. Występują 
kompleksy rolniczej przydatności gleb od 5. -żytniego dobrego do 9. - zbożowo-
pastewnego słabego oraz kompleksy użytków zielonych 2z. średnie i 3z - słabe 
i bardzo słabe. Przeważają powierzchniowo kompleksy 6. i 7. 

Pod względem bonitacyjnym w gminie przeważają gleby klas V i VI. Sumaryczna 
powierzchnia gleb lepszej jakości tj. klasy IV a i IV b gruntów ornych wynosi zaledwie 
138 ha (ok. 1% powierzchni gminy). Występują one w postaci niewielkich 
kompleksów w okolicach miejscowości Węsiory, Borek Kamienny i Żakowo. Użytki 
zielone, o charakterze hydrogenicznym, są słabej jakości. Dominujący udział mają 
łąki i pastwiska należące do klas V i VI. Wskazana jest ich ochrona, jako lokalnych 
elementów osnowy ekologicznej.  

Zgodnie z Ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 909 ze zm): 

„Art. 7. 

1. Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne wymagające 
zgody, o której mowa w ust. 2, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, sporządzanym w trybie określonym w przepisach o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. Przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne:  

1)  gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I–III – wymaga uzyskania zgody 
ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, z zastrzeżeniem ust. 2a,  
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2)  gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa – wymaga uzyskania zgody 
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa3)  lub upoważnionej 
przez niego osoby,  

3)  (uchylony)  

4)  (uchylony)  

5)  pozostałych gruntów leśnych  

– wymaga uzyskania zgody marszałka województwa wyrażanej po uzyskaniu opinii  

izby rolniczej. 

2a. Nie wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi 
przeznaczenie  na  cele  nierolnicze  i  nieleśne  gruntów  rolnych  stanowiących  użytki 
rolne klas I–III, jeżeli grunty te spełniają łącznie następujące warunki:  

1)  co  najmniej  połowa  powierzchni  każdej  zwartej  części  gruntu  zawiera  się  
w obszarze zwartej zabudowy;  

2)  położone są w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki 
budowlanej  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782, z późn. zm.); 

3)  położone  są  w  odległości  nie  większej  niż  50  metrów  od  drogi  publicznej  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 
2015 r. poz. 460, 774 i 870);  

4)  ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną 
całość, czy stanowią kilka odrębnych części.” 

 

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięć projektowanych w ramach mpzp dla 
poszczególnych terenów struktura klasoużytków przedstawia się następująco: 

- mpzp w obrębie Kłodno – kompleksy leśne, wg ewidencji gruntów – Ls V 
o powierzchni ok. 0,54 ha; 

 - mpzp w obrębie Borek – kompleksy rolnicze i leśne, wg ewidencji gruntów 
Ls V – o powierzchni ok. 4,70 ha, Ł V, Ł VI, Ps VI – o łącznej powierzchni ok. 
0,88 ha oraz B, Bp, dr – o łącznej powierzchni 0,67 ha; 

- mpzp Węsiory obejmujący działki nr 223/3, 230, 231, 232, 233, 234, 235 - 
kompleksy rolnicze, wg ewidencji gruntów R VI, R V o łącznej powierzchni ok. 
6,39 ha; 

 - mpzp Węsiory obejmujący działki nr 43/42, 43/43, 43/44 - kompleksy leśne, 
wg ewidencji gruntów Ls VI o powierzchni ok. 0,99 ha. 

Wszystkie wyżej wymienione użytki rolne i leśne przeznaczone są w planach 
miejscowych na cele inwestycyjne. 

Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2015 poz. 
2100 ze zm.), lasem  w rozumieniu ustawy jest m.in. grunt o  zwartej  powierzchni  co  
najmniej  0,10  ha,  pokryty  roślinnością  leśną  (uprawami leśnymi) – drzewami 
i krzewami oraz runem leśnym – lub przejściowo jej pozbawiony: przeznaczony do 
produkcji leśnej lub stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku 
narodowego albo wpisany do rejestru zabytków.  

                                            
3
 Obecnie minister właściwy do spraw środowiska, na podstawie art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 23 i art. 28 ustawy z 

dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 812), która weszła w życie z 

dniem 1 kwietnia 1999 r. 
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Aktualne walory ekonomiczne przestrzeni stanowiących grunty rolne i grunty 
leśne w obszarach planów miejscowych są przeciętne, grunty te są wykorzystywane 
gospodarczo, jako uprawy polowe i uprawy leśne, lecz ze względu na niewielkie 
areały wartość gospodarcza jest niska. Lasy, znajdujące się w obszarze opracowania 
wykorzystywane są na cele rekreacyjne – jako otoczenie zabudowy rekreacji 
indywidualnej, zatem zmiana jego przeznaczenia jest zgodna z faktycznym 
sposobem wykorzystania terenu. 

Realizacja  ustaleń  analizowanych projektów planów będzie skutkować  utratą  
rolniczej i leśnej  przestrzeni  produkcyjnej  na  terenach  dotychczas rolniczych 
i leśnych.  Realizacja ustaleń planu na stałe wyłączy użytkowanie rolnicze i leśne 
gruntu. 

Zgodnie z ustaleniami projektu planu, grunty leśne o powierzchni 6,23 ha 
ulegają zmianie przeznaczenia na cele nieleśne. Wymagane jest uzyskanie zgody 
Marszałka Województwa na zmianę przeznaczenia (lasy niestanowiące lasów 
własności Skarbu Państwa). 

Ponadto ustaleniami planów miejscowych ulega zmianie przeznaczenia 
fragment obszaru planu stanowiący grunty rolne klasy V i VI o powierzchni 7,27ha, 
dla których nie jest wymagana zgoda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

7.7. Skutki wpływu realizacji ustaleń projektów planów na powietrze 
atmosferyczne. 

Główne źródła emisji zanieczyszczeń do atmosfery na terenie gminy 
Sulęczyno stanowią: 

 indywidualne źródła ciepła (tzw. emisja niska); 

 zanieczyszczenia komunikacyjne (emisja liniowa, wzdłuż ciągów komunikacji 
samochodowej przebiegających przez teren gminy, przede wszystkim z dróg 
wojewódzkich, dróg powiatowych) 

 emisja niezorganizowana pyłu z terenów pozbawionych roślinności (okresowo 
w trakcie prac polowych), z terenów o utwardzonej nawierzchni, głównie 
komunikacyjnych oraz wyrobisk surowców mineralnych, składowisk odpadów 
i innych; 

 emisje niezorganizowane pochodzące z ferm hodowlanych, głównie w zakresie 
tlenków azotu oraz odorów; 

 emisja z oczyszczalni ścieków w Sulęczynie i gminnego składowiska odpadów 
w Kłodnie (zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne powietrza, w tym 
bakteriologiczne oraz odory); 

 w małym stopniu napływ zanieczyszczeń z sąsiednich gmin wiejskich. 
 

Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń jest transport samochodowy oraz 
węglowe urządzenia grzewcze, ale także prace polowe (pylenie). Na terenie gminy 
nie ma dużych ciepłowni. Poważne zagrożenie może stanowić dość powszechny 
zwyczaj spalania w domowych instalacjach oraz na otwartej przestrzeni odpadów 
bytowych, w tym odpadowych tworzyw sztucznych, impregnowanego i lakierowanego 
drewna, gumy i szeregu innych materiałów. Powoduje to powstawanie znacznych 
ilości dwutlenku siarki, pyłów, oraz bardzo niebezpiecznych wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych i dioksyn. 
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Zgodnie z art. 85 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. 2016 poz. 672 ze zm.), ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak 
najlepszej jego jakości, w szczególności przez:  

1)   utrzymanie  poziomów  substancji  w  powietrzu  poniżej  dopuszczalnych  dla  
nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach;  

2)   zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do 
dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane;  

3)   zmniejszanie  i  utrzymanie  poziomów  substancji  w  powietrzu  poniżej  
poziomów docelowych  albo  poziomów  celów  długoterminowych  lub  co  najmniej  
na  tych poziomach.  

Dla  oceny  stanu  jakości  powietrza  bardzo  ważna  jest  znajomość  warunków 
meteorologicznych,  panujących  na  danym  obszarze. Do  podstawowych  
parametrów meteorologicznych  zaliczają  się:  rozkład  wiatrów,  temperatura  
powietrza  i  opad atmosferyczny. Na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń 
powietrza w głównej mierze wpływ mają: prędkość wiatrów, ich kierunek, a także 
temperatura powietrza.   

Projektowana  zabudowa  będzie  źródłem  zorganizowanej  i  niezorganizowanej  
emisji zanieczyszczeń do powietrza. Nowopowstałe budynki  będą  źródłem  emisji  
substancji, powstających przede wszystkim w wyniku ogrzewania budynków. Nowe 
zainwestowanie może przyczynić się również do niewielkiego wzmożenia ruchu 
kołowego i związanego z tym wzrostu zanieczyszczeń motoryzacyjnych. Ze względu 
na niewielką skalę zainwestowania oraz lokalny charakter dróg oddziaływanie 
prawdopodobnie będzie nieznaczne. 

Na etapie realizacji inwestycji zgodnych z przeznaczeniem terenu zapisanym 
w projektach planów miejscowych może nastąpić okresowy wzrost emisji 
zanieczyszczeń powietrza spowodowany pracami sprzętu budowlanego, transportem 
materiałów budowlanych oraz w trakcie prowadzenia prac ziemnych. Wpływ 
powyższych działań na warunki aerosanitarne będzie miał charakter okresowy 
i ograniczony przestrzennie. 

 

7.8. Skutki wpływu realizacji ustaleń projektów planów na klimat akustyczny 

Zgodnie z art. 112 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. 2016 poz. 672 ze zm.), ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak 
najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez:  

1)   utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym 
poziomie;  

2)   zmniejszanie  poziomu  hałasu  co  najmniej  do  dopuszczalnego,  gdy  nie 
jest  on dotrzymany. 

Tereny zagrożone hałasem, to tereny, na których istnieje możliwość 
przekroczenia wartości dopuszczalnych poziomów hałasu, określonych 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia  14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112). 

Na terenie opracowania głównymi źródłami hałasu będą: 

 - źródła ruchane – pojazdy  

- emitory przestrzenne – budynki. 
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Głównym źródłem zmian warunków akustycznych będzie wzrost natężenia ruchu 
samochodowego w obszarze planów i ich otoczeniu związany z obsługa 
komunikacyjną obszarów planów. 

Na etapie inwestycyjnym może być odczuwalny hałas związany z pracami 
sprzętu budowlanego. Emisja hałasu w trakcie budowy jest traktowana jako prace 
okresowe i nie podlega regulacji prawnej w tym zakresie. Środek łagodzący 
ewentualne niekorzystne oddziaływanie może stanowić tzw. Bierna ochrona przed 
hałasem polegająca na ograniczeniu czasu pracy uciążliwych urządzeń w ciągu 
doby, z wykluczeniem godzin nocnych. 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku reguluje Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. 2014 poz. 112). 

Na terenach opracowania planów miejscowych w obrębach Borek, Kłodno i Węsiory 
(2 fragmenty) nie prognozuje się przekraczania wartości dopuszczalnych poziomów 
hałasu środowisku. 

 

7.9. Skutki wpływu realizacji ustaleń projektu planu na środowisko i zdrowie 
ludzi. 

Według  M.  Przewoźniaka jednym  z  celów  kształtowania  i ochrony  
środowiska  przyrodniczego  w  ramach  planowania  przestrzennego  jest  poprawa 
ekologicznych warunków życia ludzi, które określane są poprzez: 

 Stan czystości środowiska (warunków aerosanitarnych i akustycznych, wody 
i powierzchni ziemi), 

 jakość wody pitnej i produktów spożywczych; 

 warunki bioklimatyczne; 

 przyrodnicze zjawiska katastroficzne; 

 powierzchnię i jakość przyrodniczych terenów rekreacyjnych; 

 walory krajobrazowe środowiska przyrodniczego. 

Projekty planów miejscowych zawierają zapisy dotyczące ochrony w/w 
elementów. Mają one na celu wytworzenie odpowiedniego standardu 
zamieszkiwania oraz zapewnienia ochrony zdrowia mieszkańców. Zapisy te dotyczą 
m.in.:  gospodarki wodno-ściekowej, zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepła, 
unieszkodliwiania odpadów,  powierzchni biologicznie czynnej. 

Realizacja ustaleń analizowanych projektów planów miejscowych nie jest jednak 
pozbawiona jakichkolwiek skutków. Do najczęstszych należą: 

- miejscowa (raczej tylko czasowa) likwidacja powierzchni biologicznie czynnej 
w wyniku wprowadzenia nowej zabudowy, 

- przekształcenie w naturalnym układzie powierzchniowych utworów 
geologicznych, tj. grunty rodzime zostaną wymieszane z osadami obcymi, 

- wprowadzenie nowego zagospodarowania może przyczynić się do zmiany 
reżimu i obniżenia I poziomu wodonośnego wód, 

 - nieznaczne zmiany w warunkach klimatu akustycznego - w wyniku zwiększenia 
ilości budynków powodujących powstanie  nowych źródeł hałasu. 

Zapisy planów miejscowych zawierają ustalenia dotyczące zminimalizowania 
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potencjalnych skutków, w tym także niekorzystnych oddziaływań na poszczególne 
komponenty środowiska przyrodniczego oraz zdrowie ludzi i dobra kultury 
materialnej. 

Zawarte w projektach planów zapisy są zgodne z obowiązującymi przepisami 
prawnymi, co wyklucza możliwość realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko i zdrowie ludzi, a także takich które mogą być źródłem 
powstania awarii przemysłowej w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska. 

Planowane zagospodarowanie terenów objętych projektami planów miejscowych 
nie wprowadzają zagrożeń dla środowiska, a przede wszystkim dla zdrowia ludzi. 

 

7.10. Skutki wpływu realizacji ustaleń projektów planów na zwierzęta 
i roślinność. 

Walory faunistyczne analizowanego terenu związane są z występowaniem 
szeregu gatunków zwierząt. Wszelkie prace budowlane, jakie będą prowadzone na 
analizowanym terenie, zawsze będą oddziaływały negatywnie  na zwierzęta lądowe 
poruszające się po ziemi. Zmiany liczebności lub też zmiany gatunkowe fauny 
naziemnej do jakich dochodzi na terenach inwestycyjnych są zazwyczaj 
konsekwencją zmian, do jakich dochodzi  w pokrywającej teren roślinności.  

Fauna i flora gminy Sulęczyno jest słabo rozpoznana. Najwięcej informacji 
zawiera „Inwentaryzacja przyrodnicza” z 1997 r. (opracowanie Mieńko i in.).  

Wg informacji zawartych w w/w opracowaniu na terenie gminy stwierdzono 
występowanie 8 gatunków płazów, są to: traszka zwyczajna, traszka grzebieniasta, 
ropucha zwyczajna, grzebiuszka zwyczajna, żaba jeziorkowa, żaba wodna, żaba 
trawna i żaba moczarowa. Występują również 4 gatunki gadów: jaszczurka zwinka 
(najbardziej pospolita), jaszczurka żyworodna (również pospolita), padalec zwyczajny 
(populacja nieznana) i żmija zygzakowata (częsta, odmiana czarna rzadka). Należy 
przypuszczać, że gatunki te mogą występować w obszarze opracowania. 

W jeziorach dominującym gatunkiem ryby jest leszcz, oprócz tego występują 
także lin, płoć, wzdręga, ukleja, krąp, szczupak, okoń, węgorz i jazgarz. 

Ponadto w obszarze gminy, w szczególności na terenach hydrogenicznych oraz 
w sąsiedztwie akwenów wodnych występują liczne gatunki ptaków – stwierdzono 136 
gatunków ptaków lęgowych i przelotnych. 

Ekosystemy leśne zamieszkują w gminie Sulęczyno takie gatunki jak sarna, 
wiewiórka, lis, dzik, jeż wschodnioeuropejski.  

W dolinie rzeki Słupi występują bóbr europejski oraz wydra europejska, objęte 
ochroną częściową.  

Szatę roślinną reprezentują takie typy siedlisk jak: lasy zajmujące ok. 38% 
powierzchni gminy. Wśród nich wyróżniamy następujące typy zbiorowiska leśnych: 
lasy łęgowe, grądy, olsy i zarośla wierzbowe, bory i brzeziny bagienne, bory świeże 
i mieszane, kwaśne buczyny i dąbrowy. Zbiorowiska leśne pełnią istotne funkcje 
fizjotaktyczne, ekologiczne i krajobrazowe. Funkcja ekologiczna lasów polega przede 
wszystkim na tworzeniu wartościowych nisz ekologicznych dla wielu gatunków 
zwierząt oraz na stymulowaniu migracji roślin i zwierząt w różnych skalach 
przestrzennych. Natomiast funkcja krajobrazowa wynika ze znaczenia zbiorowisk 
leśnych dla kształtowania fizjonomii terenu. 
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Kolejna grupa to nieleśne systemy hydrogeniczne. Ich wartość przyrodnicza 
wynika z ich znaczenia dla różnicowania środowiska przyrodniczego w sensie 
materialnym oraz z ich roli w funkcjonowaniu środowiska, zwłaszcza w zakresie 
obiegu wody i procesów życiowych. Spośród zbiorowisk występujących w gminie 
Sulęczyno najistotniejszy charakter dla funkcjonowania środowiska posiadają 
zespoły szuwarów, torfowisk oraz łąk i pastwisk. 

Wrzosowiska i murawy napiaskowe to grupa nieleśnych zbiorowisk psamofilnych. 
Występują w gminie Sulęczyno rzadko i tylko w jej części sandrowej. Rozwijają się 
na terenach zniszczonej szaty roślinnej (murawy) lub na terenach wyciętych borów 
sosnowych (wrzosowiska). Ponadto wrzosowiska występują także na miedzach 
wśród pól i w sąsiedztwie torfowisk. 

Rozległe powierzchnie w krajobrazie gminy Sulęczyno, zwłaszcza jej części 
morenowej, zajmują agrocenozy - grunty orne i sporadycznie ugory. Zabudowie 
wiejskiej towarzyszą ogrody i sady, ze stosunkowo bogatymi zestawem roślinności. 
Są to zarówno typowe zbiorowiska ruderalne, jak też rośliny hodowane - ogrodowe. 

Skrajnym przykładem dewastacji pokrywy roślinnej są wyrobiska materiału 
piaszczystego i żwirowego całkowicie jej pozbawione lub z różnymi stadiami sukcesji 
roślinności ruderalnej.  

Uwarunkowania ochrony drzew i krzewów zawiera Ustawa o ochronie przyrody 
(Dz. U. 2015 r., poz. 1651 ze zm.), zgodnie z którą: 

„Art. 83.  

1. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po 
uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek 

1)  posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości;  

2)  właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.), 
zwanej dalej  „Kodeksem  cywilnym”  –  jeżeli  drzewo  lub  krzew  zagrażają 
funkcjonowaniu tych urządzeń. 

(...) 

Art. 83a.  

1.  Zezwolenie  na  usunięcie  drzewa  lub  krzewu  z  terenu nieruchomości  
wydaje  wójt,  burmistrz  albo  prezydent  miasta,  a  w  przypadku  gdy 
zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości 
wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków.  

2. Zezwolenie  na  usunięcie  drzewa  w  pasie  drogowym  drogi  publicznej, 
z wyłączeniem  obcych  gatunków  topoli,  wydaje  się  po  uzgodnieniu  
z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.  

3. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu na obszarach objętych ochroną 
krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody wydaje 
się po uzgodnieniu  odpowiednio  z  dyrektorem  parku  narodowego  albo  
regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.  

4. Organ  właściwy  do  wydania  zezwolenia,  o  którym  mowa  w  ust.  2  i  3, 
niezwłocznie przekazuje do uzgodnienia projekt zezwolenia wraz z aktami 
sprawy, w tym dokumentację fotograficzną drzewa lub krzewu. 

5. W razie potrzeby przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego regionalny 
dyrektor  ochrony  środowiska  albo  dyrektor  parku  narodowego  
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zawiadamia  o  jego wszczęciu.  

6. Niewyrażenie stanowiska w terminie 30 dni, a w przypadku przeprowadzenia 
postępowania wyjaśniającego – 60 dni, od dnia otrzymania projektu 
zezwolenia, o którym  mowa  w  ust.  2  i  3,  przez  organ,  do  którego  
zwrócono  się  o  zajęcie stanowiska, uznaje się za uzgodnienie zezwolenia.  

7. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa 
lub krzewu przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 

Art. 83f.  

1. Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do:  

1)   krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;  

2)   krzewów  na  terenach  pokrytych  roślinnością  pełniącą  funkcje  
ozdobne, urządzoną  pod  względem  rozmieszczenia  i  doboru  gatunków  
posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi 
publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na 
terenach zieleni;  

drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 

a)  35  cm  –  w  przypadku  topoli,  wierzb,  kasztanowca  zwyczajnego,  klonu 
jesionolistnego,  klonu  srebrzystego,  robinii  akacjowej  oraz  platanu 
klonolistnego,  

b)  25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;  

2) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy 
z dnia 28 września 1991 r. o lasach;  

3) drzew  lub  krzewów  owocowych,  z  wyłączeniem  rosnących  na  
terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;  

4) drzew  lub  krzewów  usuwanych  w  związku  z  funkcjonowaniem  
ogrodów botanicznych lub zoologicznych;  

5) drzew  lub  krzewów  usuwanych  na  podstawie  decyzji  właściwego  
organu  z obszarów położonych między linią brzegu a wałem 
przeciwpowodziowym lub naturalnym  wysokim  brzegiem,  w  który  
wbudowano  trasę  wału przeciwpowodziowego,  z  wału  
przeciwpowodziowego  i  terenu  w  odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;  

6) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów 
i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują 
tworzenie na torowiskach  zasp  śnieżnych,  usuwanych  na  podstawie  decyzji  
właściwego organu;  

7) drzew  lub  krzewów  stanowiących  przeszkody  lotnicze,  usuwanych  
na podstawie decyzji właściwego organu;  

8) drzew  lub  krzewów  usuwanych  na  podstawie  decyzji  właściwego  
organu  ze względu  na  potrzeby  związane  z  utrzymaniem  urządzeń  
melioracji  wodnych szczegółowych;  

9) drzew  lub  krzewów  usuwanych  z  obszaru  parku  narodowego  lub  
rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;  

10) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu 
ochrony lub  zadań  ochronnych  parku  narodowego  lub  rezerwatu  przyrody,  
planu ochrony  parku  krajobrazowego,  albo  planu  zadań  ochronnych  lub  
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planu ochrony dla obszaru Natura 2000;  

11) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony 
przeciwpożarowej lub inne  właściwe  służby  ustawowo  powołane  do  
niesienia  pomocy  osobom  w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;  

12) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:  

a)  jednostki  ochrony  przeciwpożarowej,  jednostki  Sił  Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 §  1  
Kodeksu  cywilnego,  zarządców  dróg,  zarządców  infrastruktury kolejowej,  
gminne  lub  powiatowe  jednostki  oczyszczania  lub  inne podmioty 
działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,  

b)  inne  podmioty  lub  osoby,  po  przeprowadzeniu  oględzin  przez  organ 
właściwy  do  wydania  zezwolenia  na  usunięcie  drzewa  lub  krzewu, 
potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;  

13)  drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f. 

(...)” 

 

7.11. Skutki realizacji ustaleń projektu planu miejscowego na obszary i obiekty 
podlegające ochronie  na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody 

Obszary opracowania planów miejscowych w obrębie geodezyjnym Borek, 
Kłodno i Węsiory obejmujące działki nr 43/42, 43/43 i 43/44 znajduje się w obrębie 
Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Natomiast plan miejscowy 
obejmujący działki nr dz. 223/3, 230 – 235 w obr. Węsiory znajduje się poza 
jakimikolwiek obszarami podlegającymi ochronie. Odległość do najbliższego OCHK – 
Gowidlińskiego wynosi ok. 80 m. 

Gowidliński OCHK utworzono na mocy Rozporządzeń Woj. Gdańskiego w 1994 
r. (Dz. Urz. Woj. Gdańskiego Nr 27, poz. 139 i z 1998 r. Nr 59, poz. 294). W jego 
obrębie obowiązują zasady gospodarowania określone w obowiązują przepisy 
Uchwały Nr 259/XXIV/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 
2016 roku w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim 
(Dz.U. Woj. Pomorskiego 2016.2942). 

Ponadto w obszarach opracowania planów, tak jak na obszarze całego kraju 
obowiązuje ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

Obszary opracowania w całości położone są poza projektowanymi obszarami 
chronionymi przyrodniczo.  

W otoczeniu obszaru opracowania, w odległości do 5 km występują  

- obszar Europejskiej Sieci Osadniczej Natura 2000 – Obszarze Specjalnych 
Obszarów Ochrony Siedlisk Dolina Słupi PLH 220052 położony w odległości ok. 
4,8 km od terenu opracowania planu dla działek nr 223/3, 230 – 235 w obrębie 
Węsiory oraz 4,7 km  od terenu opracowania planu dla działek nr 43/42, 43/43 
i 43/44  również w obrębie Węsiory a także ok. 2 km od terenu opracowania 
w obrębie Kłodno. 

- obszar Europejskiej Sieci Osadniczej Natura 2000 - Obszarze Specjalnych 
Obszarów Ochrony Siedlisk Jeziora Kistowskie PLH 220097 położony 
w odległości ok. 1,75 km od terenu opracowania planu w obr. Borek, 
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- rezerwat przyrody „Jeziora Chośnickie” wraz z otuliną, położony w odległości ok. 
4,5 km od terenu opracowania planu w obrębie Borek, 

- rezerwat przyrody „Mechowiska Sulęczyńskie” położony w odległości ok. 3,6 km 
od terenu opracowania planu dla działek nr 223/3, 230 – 235 w obrębie Węsiory 
i odległości ok. 3,5 km od jego otuliny a także położony w odległości ok. 3,7 km 
od terenu opracowania planu dla działek nr 43/42, 43/43 i 43/44 w obrębie 
Węsiory i odległości ok. 3,6 km od jego otuliny oraz ok. 3 km od terenu 
opracowania planu w obrębie Kłodno. 

Lokalizację form ochrony przyrody pokazano na ryc. 21-23.  

Orientacyjna lokalizacja terenu opracowania planów miejscowych zaznaczona 
została linią koloru granatowego. 

Poniżej zamieszczono legendę do mapek pokazujących obszary chronione – ryc. 21-
23. 

 

Ryc. 20  Legenda do map dotyczących obszarów chronionych  
Źródło: (http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy). 

 

Zgodność realizacji ustaleń projektu planu  z przepisami prawa odnoszącymi 
się do ochrony obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 

Obszary opracowania planów miejscowych w obrębach geodezyjnych Borek, 
Kłodno i Węsiory położone są  poza obszarami Europejskiej Sieci Osadniczej Natura 
2000. 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy
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Ryc. 21  Europejska Sieć Osadnicza Natura 2000 

Źródło: (http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy). 

Realizacja planowanych zamierzeń inwestycyjnych w projektowanych 
planach miejscowych nie wpłynie na pogorszenie stanu siedlisk 
przyrodniczych oraz siedlisk gatunkowych roślin i zwierząt, nie wpłynie 
negatywnie na gatunki, dla których  ochrony zostały wyznaczone obszary 
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, nie wpłynie również niekorzystnie 
na ich integralność. 

Zgodność realizacji ustaleń projektu planu  z przepisami prawa odnoszącymi 
się do rezerwatów przyrody 

Obszary opracowania planów miejscowych w obrębach geodezyjnych Borek, 
Kłodno i Węsiory położone są  poza Rezerwatami przyrody i ich otulinami. 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy
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Ryc. 22  Położenie terenu opracowania na tle Rezerwatów przyrody 
Źródło: (http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy). 

Realizacja planowanych w planie przedsięwzięć nie wpłynie na 
pogorszenie stanu środowiska w najbliżej położonych rezerwatach. 
  

Zgodność realizacji ustaleń projektu planu  z przepisami prawa odnoszącymi 
się do obszarów chronionego krajobrazu. 

Trzy tereny opracowania planów miejscowych położone są w Gowidlińskim 
OCHK. Jeden teren w obrębie Węsiory (dot. dz.  nr 223/3, 230 – 235) znajduje się w 
sąsiedztwie OCHK w odległości ok. 80 m.    

Gowidliński Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni 14736,00 ha 
utworzony został na mocy Rozporządzeń Woj. Gdańskiego w 1994 r. (Dz. Urz. Woj. 
Gdańskiego Nr 27, poz. 139 i z 1998 r. Nr 59, poz. 294). Podstawowym walorem 
krajobrazu jest rozwinięta sieć hydrograficzna z licznymi jeziorami, z których dwa 
Gowidlińskie i Mausz należą do największych na Pojezierzu Kaszubskim. 

 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy
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Ryc. 23  Położenie terenu opracowania na tle gowidlińskiego OCHK 
Źródło: (http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy). 

Na terenie Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu obowiązują przepisy 
Uchwały Nr 259/XXIV/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. 
w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim (Dz.U. Woj. 
Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2016r. poz. 2942). 

§ 5.  

Na  obszarach  chronionego  krajobrazu,  wymienionych  w  załączniku  nr  1  do  
niniejszej  uchwały, wprowadza się następujące zakazy: 

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych 
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego 
połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką 
rolną, leśną, rybacką i łowiecką, 

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
w rozumieniu przepisów 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, 

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych 
i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy
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i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, 
odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych, 

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, 
w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu, 

5) wykonywania  prac  ziemnych  trwale  zniekształcających  rzeźbę  terenu,  
z wyjątkiem  prac  związanych  z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, 
przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, 
odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych, 

6) dokonywania  zmian  stosunków  wodnych,  jeżeli  służą  innym  celom  niż  
ochrona  przyrody  lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych 
oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka, 

7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-
błotnych, 

8) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od: 

a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, 

b) zasięgu  lustra  wody  w  sztucznych  zbiornikach  wodnych  usytuowanych  
na  wodach  płynących  przy normalnym poziomie piętrzenia określonym 
w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne 

-  z  wyjątkiem  urządzeń  wodnych  oraz  obiektów  służących  prowadzeniu  
racjonalnej  gospodarki  rolnej, leśnej lub rybackiej. 

§ 7. 

 1. W  odniesieniu  do  zakazów,  o  których  mowa  w  §  5,  obowiązują  odstępstwa  
wskazane  w  art.  24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. 
U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.). 

2. Zakaz,  o  którym  mowa  w  §  5  pkt  2,  nie  dotyczy  realizacji  przedsięwzięć  
potencjalnie  mogących znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  dla  których  organ  
ochrony  środowiska  stwierdził  brak  konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

3. Zakaz,  o  którym  mowa  w  §  5  pkt  3  dotyczy  zadrzewień  śródpolnych  o 
 charakterze  pasmowym, pełniących funkcje przeciwerozyjne oraz o charakterze 
obszarowym w formie kęp, wyraźnie odróżniających się w krajobrazie. 

4. Zakaz wymieniony w § 5 pkt 4 i 5 nie dotyczy udokumentowanych złóż piasku, 
żwiru i gliny, których eksploatacja nie będzie powodowała zmiany stosunków 
wodnych, zagrożenia dla chronionych ekosystemów oraz gatunków roślin i zwierząt. 

5. Zakazy, o których mowa w § 5 pkt 8 oraz § 6 nie dotyczą: 

1) obszarów zwartej zabudowy miast i wsi, w granicach określonych w studiach 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego  gmin  (lub  
w równorzędnych  dokumentach  planistycznych),  gdzie dopuszcza  się  
uzupełnienie  zabudowy  mieszkaniowej  i  usługowej  pod  warunkiem  
wyznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy od brzegu wód, określonej 
poprzez połączenie istniejących budynków na przylegających działkach, 

2) siedlisk rolniczych – w zakresie uzupełnienia istniejącej zabudowy o obiekty 
niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod warunkiem nie 
przekraczania dotychczasowej odległości zabudowy od brzegów wód, 
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3) wyznaczanych  w  miejscowych  planach  zagospodarowania  przestrzennego  
terenów  dostępu  do  wód publicznych w zakresie niezbędnym do pełnienia 
funkcji plaż, kąpielisk i przystani, 

4) odcinków  plaż  nadmorskich,  na  których  właściwy  Dyrektor  Urzędu  
Morskiego  dopuszcza  sytuowanie sezonowych obiektów budowlanych, 

5) istniejących  obiektów  letniskowych,  mieszkalnych  i  usługowych,  
zrealizowanych  na  podstawie miejscowym planów zagospodarowania 
przestrzennego, które utraciły moc przed dniem 1 stycznia 2004 r. – gdzie  
dopuszcza  się  modernizację  istniejącego  zainwestowania  (rozbiórkę,  
odbudowę,  nadbudowę poddasza  użytkowego,  przebudowę)  w  celu  
poprawy  standardów  ochrony  środowiska  oraz  walorów estetyczno-
krajobrazowych,  pod  warunkiem  niezwiększania  powierzchni  zabudowy,  
a także  nie przybliżania zabudowy do brzegów wód, 

- jeżeli  w  trakcie  postępowania  strona  wykaże  brak  niekorzystnego  wpływu  
planowanej  inwestycji  na chronione w danym obszarze ekosystemy i krajobraz. 

6. Zakaz, o którym mowa w § 5 pkt 8 nie dotyczy: 

1) lokalizowania  użytkowych  obiektów  małej  architektury  służących  rekreacji  
codziennej  i  utrzymaniu porządku, 

2) lokalizowanych  nad  wodami  publicznymi,  ogólnodostępnych  obiektów  
służących  turystyce  wodnej,  w postaci urządzeń o charakterze technicznym 
oraz: 

a) obiektów służących obsłudze przystani żeglarskich o maksymalnej łącznej 
powierzchni zabudowy 120 m² (sanitariaty, umywalnie, aneks kuchenny, 
pralnie, biuro bosmanatu, magazyn na sprzęt ratunkowy i żeglarski), 

b) obiektów służących obsłudze przystani kajakowych o maksymalnej łącznej 
powierzchni zabudowy 80 m²  (sanitariaty,  umywalnie,  biuro  obsługi  
przystani,  magazyn  na  sprzęt  ratunkowy  i  kajakowy, zmywalnie, aneks 
kuchenny), 

- z wyłączeniem kubaturowych obiektów noclegowych i gastronomicznych. 

Uchwała zawiera również ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów 
leśnych, nieleśnych ekosystemów lądowych i ekosystemów wodnych w odniesieniu 
do obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa pomorskiego. 

 Realizacja planowanych w planie przedsięwzięć nie wpłynie na 
pogorszenie stanu flory  i fauny w OCHK. W obrębie dopuszczonych terenów 
nowego zainwestowania mieszkaniowego i rekreacyjnego wymagane jest 
zachowanie 100 m odległości nowej zabudowy od brzegów zbiorników 
wodnych (z dopuszczonymi w ww. rozporządzeniu wyjątkami) oraz ochrona 
zadrzewień. 
 
7.12. Skutki realizacji ustaleń projektów planów na poziom pół 

elektromagnetycznych. 

W naszym otoczeniu występują dwa rodzaje źródeł pola 
elektromagnetycznego: 

 naturalne - to przede wszystkim Kosmos i Ziemia 

 sztuczne - np. sieci elektroenergetyczne, instalacje i urządzenia elektryczne, 
indukcyjne urządzenia przemysłowe, nadajniki radiowo – telewizyjne, 
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nadajniki radiokomunikacyjne, nadajniki telefonii komórkowych, urządzenia 
sterowania bezprzewodowego (radiowego) i nadzoru itp. 

Dopuszczalne poziomy pół elektromagnetycznych zostały określone 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pół elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003 nr 192, poz. 1883).  

Na terenach opracowania planów miejscowych w obrębach geodezyjnych Borek, 
Kłodno i Węsiory nie będą znajdowały się urządzenia wytwarzające pola 
elektromagnetyczne z wyjątkiem obszaru planu dla działek nr 223/3, 230, 231, 232, 
233, 234, 235  w obrębie Węsiory, przez który przebiega napowietrzna linia 
elektroenergetyczna średniego napięcia. 

Linie elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia nie stanowią istotnych źródeł 
pola  elektromagnetycznego (nie są źródłem ponadnormatywnego pola  
elektroenergetycznego w  miejscach dostępnych dla ludzi), a w wykonaniu  
kablowym  (doziemnym)  w  ogóle  go  nie emitują do atmosfery. Z kolei linie kablowe 
(doziemne) elektroenergetyczne wysokich napięć niezależnie od  napięcia  pracy  nie  
są  źródłami  pola  elektrycznego  i  są  źródłami  pól  magnetycznych  o natężeniach  
nie przekraczających norm. Zgodnie z obowiązującym prawem podziemne kablowe  
linie  elektroenergetyczne  nie  wymagają  porealizacyjnych  pomiarów poziomów  
pól  elektromagnetycznych i nie są zaliczone do przedsięwzięć  mogących  zawsze  
lub  znacząco oddziaływać na środowisko.  
Prognozuje  się, że w pełni  zostaną  zachowane  i  dotrzymane  dopuszczalne  
poziomy  pól  elektromagnetycznych  określone  dla  terenów przeznaczonych  na  
pobyt  ludzi. 

 

7.13. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 

 Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko 
przeprowadza się w przypadku przedsięwzięć przeprowadzanych w granicach 
Polski, które mogłyby oddziaływać na środowisko na terytorium państw sąsiednich, 
stron Konwencji Espoo.  
W razie stwierdzenia możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania na 
środowisko planowanego przedsięwzięcia w trakcie przeprowadzania procedury 
oceny oddziaływania na środowisko konieczne jest wszczęcie procedur 
międzypaństwowych związanych z tego typu oddziaływaniem. 

Zgodnie z art. 113 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 przesądzenia dokonuje 
organ administracji opracowujący projekt tego dokumentu i niezwłocznie informuje 
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o możliwości transgranicznego 
oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego dokumentu. 

Obszary objęte opracowaniem planów miejscowych w obrębie Borek, Kłodno 
i Węsiory (2 fragmenty) położone są w znacznej odległości od granicy państwa, 
związku z tym nie wystąpi oddziaływanie transgraniczne w rozumieniu ustawy Prawo 
ochrony środowiska.  
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7.14. Oddziaływania skumulowane realizacji ustaleń projektów planów   

  Oddziaływanie  skumulowane  to  łączne  oddziaływanie  wszystkich  źródeł  
emisji,  jakie  znajdują się na terenie objętym projektami planów miejscowych oraz 
tych, które są planowane w jego granicach oraz na obszarach  przyległych.   

Realizacja ustaleń planów miejscowych może przyczynić się do okresowej 
(krótkotrwałej) kumulacji emisji zanieczyszczeń do środowiska poprzez: zwiększenie 
ruchu samochodowego związanego z realizacją nowych budynków i nowego 
zagospodarowania  terenu. Można  także  prognozować,  iż  może nastąpić  
okresowa  kumulacja  emisji  pyłów,  zanieczyszczeń pochodzących z pracujących 
maszyn i urządzeń budowlanych oraz może dojść do miejscowej  i okresowej  
zmiany  warunków  klimatu  akustycznego.  

Powstałe  oddziaływania  będą  czasowe i nie  będą  stanowiły  uciążliwości  dla  
istniejących terenów zabudowanych. 

 
7.15. Monitoring skutków realizacji ustaleń projektów planów. 

Monitoring to system kontrolno–decyzyjny umożliwiający identyfikację 
i prognozowanie stanu środowiska na podstawie opracowywanych prognoz przy 
uwzględnieniu potrzeb gospodarczych, społecznych, zdrowotnych i rekreacyjnych. 

Monitorowanie skutków zmian powstałych przez realizację ustaleń projektów 
planów można by  analizować na podstawie map akustycznych, ocen stanu 
czystości wód powierzchniowych i podziemnych, stanu czystości powietrza jak 
również w czasie opracowywania rejestru terenów aktywnych osuwisk,  terenów 
potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi itp.  

W  przypadku  inwestycji planowanych  w analizowanych planach miejscowych 
wykonywanie  takich  analiz  nie  ma uzasadnienia.  

W ramach oceny skutków realizacji ustaleń projektów planów istotne znaczenie 
ma monitoring w zakresie: 

- systemów unieszkodliwiania ścieków bytowych (co najmniej dwa razy w 
roku); 

 - gospodarki odpadami (co najmniej dwa razy w roku). 

Na etapie realizacji inwestycji kontroli podlegać powinny: 

 - stosowanie zasady minimalnej ingerencji w środowisko przyrodnicze; 

 - zasięg przestrzenny „placów budowy”; 

 - wpływ prac budowlanych na warunki gruntowo-wodne. 

 - ochrona drzewostanu oraz powierzchni biologicznie czynnych 

Po zrealizowaniu inwestycji wskazany jest monitoring: 

 - stanu technicznego obiektów; 

 -  wielkości zanieczyszczeń powietrza; 

Równocześnie  zgodnie  z  Ustawą  z  27  marca  2003  r.  o  planowaniu 
i zagospodarowaniu  przestrzennym  wójt  gminy  dokonuje  analizy  zmian 
w zagospodarowaniu  przestrzennym  w  celu  sprawdzenia  aktualności  planów 
miejscowych.  W  tym  okresie  dokona  się  oceny  skutków  realizacji  ustaleń  
planów w kontekście zgłoszonych wniosków o ich zmianę lub o zmianę studium. 

 



 79 

8. ZAŁĄCZNIKI 

Integralną część opracowania „Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektów 
planów miejscowych:  

  fragmentu obrębu geodezyjnego Węsiory, gmina Sulęczyno – załącznik nr 1, 

 fragmentu obrębu geodezyjnego Borek, gmina Sulęczyn2 – załącznik nr 2, 

 fragmentu obrębu geodezyjnego Kłodno, gmina Sulęczyno obejmującego 
działki nr 71/47, 71/48, 71/52, 71/53, 71/54, 71/55, 71/56 – załącznik nr 3, 

 fragmentu obrębu geodezyjnego Węsiory, gmina Sulęczyno obejmującego 
działki nr 43/42, 43/43, 43/44 – załącznik nr 4”, 

 stanowią załączniki graficzne opracowane w skali 1: 2000. 

 

9. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Niniejsza prognoza opracowana została w związku z opracowywaniem 
następujących mpzp: 

 dla fragmentu obrębu geodezyjnego Węsiory, gmina Sulęczyno – 
o powierzchni ok. 6,39 ha. 

 dla fragmentu obrębu geodezyjnego Borek, gmina Sulęczyno– o powierzchni 
ok. 6,25 ha. 

 dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kłodno, gmina Sulęczyno obejmującego 
działki nr 71/47, 71/48, 71/52, 71/53, 71/54, 71/55, 71/56 – o powierzchni ok. 
0,54 ha. 

 dla fragmentu obrębu geodezyjnego Węsiory, gmina Sulęczyno obejmującego 
działki nr 43/42, 43/43, 43/44 – o powierzchni ok. 0,99 ha. 

   
Aktualnie dla w/w terenów nie obowiązuje żaden miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego.  
Niniejszy dokument przedstawia ocenę wpływu na środowisko ustaleń zawartych 

w projektach w/w planów miejscowych. Określa potencjalne zagrożenia i ocenia 
skutki realizacji planowanych funkcji dla środowiska. Opisuje także działania mające 
na celu zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków projektowanego 
zagospodarowania terenu. 

Obszary objęte planami położone są w gminie Sulęczyno, w obrębach 
geodezyjnych Węsiory (2 fragmenty), Borek i Kłodno. Na większości obszarów nie 
występują obiekty ani zespoły figurujące w gminnej ewidencji zabytków (z wyjątkiem 
bezpośredniego sąsiedztwa fragmentu obrębu Węsiory tj. cmentarzysko Kurhany). 
Większość obszarów znajduje się w obrębie Gowidlińskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu (z wyjątkiem fragmentu obrębu Węsiory dz. 223/3, 230 – 235). Obszary 
objęte opracowaniem zajmują łącznie powierzchnię ok. 14,17 ha.  

Poszczególne tereny tworzące obszar opracowania powiązane są systemem 
dróg gminnych publicznych i wewnętrznych oraz dróg powiatowych nr 10239 dla dz. 
w obrębie Borek i droga nr 10311 dla dz. w południowej części obrębu Węsiory. 
Przez część obszarów opracowania przebiegają sieci infrastruktury technicznej – 
wodociągowa, kanalizacyjna i elektroenergetyczna.  

Obecnie na obszarach opracowania planów miejscowych minimalnie przeważają 
tereny rolnicze. Lasy zajmują obszar o powierzchni ok. 6,23 ha i są własnością osób 
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prywatnych. Występują one w opracowywanych planach dla obrębu Borek, Kłodno 
i Węsiory (dot. dz. nr 43/42, 43/43, 43/44), z czego w 2 ostatnich zajmują cały obszar 
opracowania. Obecnie na dwóch obszarach objętych planami miejscowymi w obrębie  
geodezyjnym Borek i Kłodno znajdują się obiekty rekreacji indywidualnej, w tym 
obiekty o charakterze tymczasowym  - przyczepy campingowe, przenośne kioski, itp. 
(nieujawnionymi na podkładzie geodezyjnym, usytuowanymi częściowo bez 
wymaganych pozwoleń administracyjnych).  

Rada Gminy Sulęczyno przystąpiła do opracowania planów miejscowych na 
podstawie dużej ilości wniosków potencjalnych inwestorów, którzy wnieśli o zmianę 
przeznaczenia terenów rolnych lub leśnych głównie na zabudowę letniskową, 
mieszkalną oraz usługi związane z turystyką.  

Podstawowym celem niniejszej prognozy było wskazanie możliwości rozwiązań 
planistycznych najbardziej korzystnych dla środowiska i zdrowia ludzi poprzez:  

 kompleksową  identyfikację  i  ocenę  najbardziej  prawdopodobnych  skutków  
wpływu  na poszczególne  komponenty  środowiska  obszarów  objętych  
projektami planów miejscowych,  jakie  może wywołać realizacja dyspozycji 
przestrzennych zawartych w projektach planów miejscowych,  

 dyskusję  i  współpracę  autorów  prognozy  z  autorem  projektów  planów 
miejscowych  celem  maksymalnego  wyeliminowania  rozwiązań  i  ustaleń  
niemożliwych  do  przyjęcia  ze względu na ewentualne negatywne skutki dla 
środowiska i zagrożenia dla zdrowia ludzi, 

 pełne  poinformowanie  podmiotów  planu,  tj.  wnioskodawców,  społeczność  
lokalną i  organa  samorządu  o  skutkach  wpływu  ustaleń  projektów  planów 
miejscowych dla  środowiska przyrodniczego.  

Opracowanie składa się z:  

a) części opisowej,  

b) części graficznej. 
 

Część  opisowa  prognozy  zawiera  charakterystykę  struktury  i  ocenę  stanu  
poszczególnych komponentów  środowiska,  przedstawienie  istotnych  z  punktu  
widzenia  środowiska  ustaleń planu.  

Zakres  i  stopień  szczegółowości  niniejszej  prognozy  został  uzgodniony  
z Regionalnym Dyrektorem  Ochrony  Środowiska  w  Gdańsku  oraz  Państwowym  
Powiatowym  Inspektorem Sanitarnym w Kartuzach. 

Zainwestowanie zgodne z ustaleniami projektów planów miejscowych 
spowoduje typowe nieuniknione zmiany środowiska przyrodniczego związane 
w szczególności z przekształceniami litosfery, warunków wodnych, szaty roślinnej 
oraz krajobrazu. Jednocześnie ustalenia planu zakładają kompleksowe wyposażenie 
planowanej zabudowy w infrastrukturę techniczną, co pozwoli zminimalizować 
negatywne oddziaływania na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego 
i zapewnić właściwe, ekologiczne warunki życia ludzi. Zapisy nie wpłyną także 
negatywnie na istniejące w obszarze opracowania formy ochrony przyrody a także 
na spójność sieci Natura 2000, która jest zlokalizowana poza obszarami objętymi 
planami miejscowymi. W bardzo małym stopniu planowane inwestycje będą miały 
wpływ na: ludzi, zwierzęta, rośliny, grzyby i siedliska przyrodnicze. Zapisy planu nie 
wpłyną także negatywnie dobra materialne i krajobraz kulturowy, gdyż w ustaleniach 
planu zapisane są zasady ochrony tych obszarów. 
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Na obszarach objętych opracowaniem planów miejscowych istotny jest 
monitoring systemów unieszkodliwiania ścieków sanitarnych, systemów 
podczyszczania wód opadowych oraz prawidłowości gospodarki odpadami. 

Dotrzymanie zapisów zawartych w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego pozwoli na ochronę oraz ograniczenie negatywnych oddziaływań na 
środowisko przyrodnicze. Ogólna ocena ustaleń planów miejscowych dla 
poszczególnych terenów została ustalona jako neutralna w zakresie wprowadzenia 
nowej zabudowy, a na fragmentach przeznaczonych pod zieleń urządzoną jako 
pozytywna.  

 
 


