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I. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, 

GŁÓWNE CELE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

ORAZ JEGO POWIĄZANIU Z INNYMI DOKUMENTAMI 

 
 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości 

Dębieniec ustala przeznaczenie terenu i określa zasady jego zagospodarowania. 

Ponadto chroni zasady interesu publicznego, w szczególności w zakresie spełnienia 

wymogów wynikających z potrzeb ochrony środowiska oraz prawidłowego 

gospodarowania zasobami przyrody przy uwzględnieniu zasad poszanowania ładu 

przestrzennego, zasad zrównoważonego rozwoju, ochrony zdrowia ludzkiego, 

zasobów środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego. 

Plan podtrzymuje aktualne zagospodarowanie- rolnicze wykorzystywanie 

terenu. 

Głównym celem opracowania projektu planu jest określenie zagospodarowania 

przestrzennego w części miejscowości Dębieniec, zgodnego z obowiązującymi 

przepisami prawnymi (dotyczącymi głównie planowania przestrzennego, ustawy 

ochrony środowiska, ochrony przyrody). 

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego aktem prawa miejscowego, a jego ustalenia 

są treścią uchwały rady gminy.  

Podstawowymi dokumentami powiązanymi z projektem planu jest Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzyń 

Chełmiński, przyjęte uchwałą Nr XXX/228/09 Rady Miejskiej Radzynia 

Chełmińskiego z dnia 30 września 2009 r. Zagospodarowanie terenu oraz ustalenia 

zawarte w niniejszym projekcie planu są zgodne z wyżej przytoczonym 

dokumentem.  

Studium zakłada lokalizację w terenie objętym planem strefy: 

 R/L – strefa rolno-leśna. Obszary produkcji rolnej z zabudową zagrodową, 

możliwością realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

i rekreacyjnej, a także zabudowy innych funkcji w ograniczonym zakresie 

oraz dopuszczeniem zalesień (dominująca funkcja rolnicza). W strefie tej 

dopuszcza się lokalizację elektrowni wiatrowych. 

 MN – strefa mieszkaniowa. Obszary zabudowy zagrodowej oraz 

mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej z możliwością realizacji zabudowy 

usługowej z drobną wytwórczością (rzemiosłem produkcyjnym) 

o charakterze nieuciążliwym.  

 

Teren opracowania nie jest objęty Krajowym Programem Oczyszczania 

Ścieków. Na terenie gminy brak jest terenów wystarczająco skoncentrowanych, aby 

ścieki w ilości ponad 2000 RLM trafiały zbiorczym systemem do oczyszczalni. 

Z najbardziej aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego z kanalizacji 

korzysta 750 osób.   

Z planem nie graniczą bezpośrednio obowiązujące miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego.  

Na południe od granicy terenu znajduje się obowiązujący miejscowy planu 
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zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Gawłowice, Gziki, Zielnowo 

w gminie Radzyń Chełmiński z dnia 10 listopada 2010 r. przyjęty uchwałą 

Nr XLIX/334/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego. Plan zakłada lokalizację 

m.in. elektrowni wiatrowych, które ówcześnie zostały zrealizowane. Najbliżej 

położona elektrownia wiatrowa znajduje się ok. 1200 m od najbliższego terenu 

przeznaczonego w projekcie pod zabudowę mieszkaniową.   

Teren opracowania częścią swej zachodniej granicy sąsiaduje z gminą 

Płużnica. Uchwała NR VII/50/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 kwietnia 

2015 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

Przestrzennego gminy Płużnica. 

 

 

Rysunek 1. Lokalizacja terenu opracowania na tle sąsiedniego planu 
miejscowego oraz SUiKZP gminy Płużnica. 

 

Źródło Opracowanie własne. 

 

 
Fotografia 1 Zrealizowane na podstawie mpzp elektrownie wiatrowe 
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II. CHARAKTERYSTYKA USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY 

 

 
Teren objęty niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest w północno- 

zachodniej części gminy Radzyń Chełmiński, w powiecie grudziądzkim 

w północnowschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Planem objęto 

obszar o powierzchni ok. 229 ha. Obejmujący swym zasięgiem działki 45/47 i 8/66 

w obrębie ewidencyjnym Dębieniec, w miejscowości Dębieniec.  

 

Dla obszaru objętego planem ustala się funkcje: 

1) RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, 

hodowlanych i ogrodniczych; 

2) R- tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy służącej obsłudze 
produkcji rolniczej. 

 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

 obszar objęty opracowaniem obsługują drogi powiatowe nr 1397C 

(Grudziądz) i 1401C (Okonin) oraz droga wojewódzka nr 543, znajdujące 

się poza granicami planu; 

 budowa nowych zjazdów z dróg publicznych na podstawie przepisów 

odrębnych. 

 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

technicznej: 

 dopuszcza się przebudowę, w tym skablowanie istniejących linii 

elektroenergetycznych 110kV oraz 15kV wraz ze zmianą ich przebiegu, z 

zastrzeżeniem, że strefy oddziaływania linii 110kV nie mogą wchodzić w 

tereny zabudowy zagrodowej;  

 w granicach planu dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej: elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, 

teletechnicznej; 

 przebudowa istniejących oraz budowa nowych sieci infrastruktury 

technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi; 

 zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej; 

 odprowadzenie ścieków komunalnych do zbiorczej sieci kanalizacji 

sanitarnej; 

 odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów zabudowy zagrodowej 

do gruntu w granicach działki; 

 zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci średniego i niskiego 

napięcia; 

 zaopatrzenie w energię cieplną z indywidualnych źródeł ciepła. 

 

 

Szczegółowe zasady korzystania z terenu przedstawia poniższa tabela. 
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 RM R 

Pow. biologicznie czynna (%) 30% 80% 

Wysokość zabudowy max (m) 9,0 15,0 

Minimalna powierzchnia nowo 

wydzielonej działki (m2) 
3000 - 

 

 
III. CEL I METODY ZASTOSOWANE PRZY OPRACOWANIU PROGNOZY 

 
 

Przy opracowaniu prognozy zastosowano następujące metody: 

1. Przeprowadzono analizę poszczególnych komponentów środowiska 

przyrodniczego (w nawiązaniu do  istniejącej w literaturze regionalizacji) 

i antropogenicznego, uwzględniając ich wzajemne powiązania.  

2. Odbyto wizje terenowe porą zimową oraz późną wiosną. 

3. Określono odporność środowiska przyrodniczego na degradację i jego 

możliwość regeneracji. 

4. Szczegółowe uwzględnienie obszarów i obiektów prawnie chronionych.  

5. Przedstawiono negatywne i pozytywne skutki wynikające z realizacji 

ustaleń planu, zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz wszystkich innych 

komponentów środowiska naturalnego.  

 

Podkreśla się, że wszystkie zawarte w prognozie wnioski i zalecenia opierają się 

na zasadach logicznego wnioskowania i prawdopodobieństwa.  

 

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone m.in. w oparciu o następujące akty 

prawne, publikacje fachowe oraz opracowania w formie kartograficznej: 

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;  

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;  

 ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych;  

 ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;  

 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;  

 ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne;  

 ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach; 

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;  

 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym; 

 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;  

 ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze; 

 ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów; 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku;  

 Prawo i ochrona środowiska – prawne, ekonomiczne, ekologiczne i techniczne 

aspekty ochrony środowiska naturalnego, Urszula Szymańska, Elżbieta Zębek, 
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Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2008; 

 Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na środowisko, Katarzyna Juda-Rezler, 

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006; 

 Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka, Daniela 

Sołowiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1992; 

 Zagrożenia i ochrona przed powodzią w planowaniu przestrzennym, Krystyna 

Pawłowska, Krzysztof Słysz, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej 

Oddział w Krakowie, Kraków 2002; 

 Zieleń w mieście, Marek Czerwieniec, Janina Lewińska, Instytut Gospodarki 

Przestrzennej i Komunalnej, Kraków 2000; 

 Oceny oddziaływania na środowisko, Krzysztof Nitko, Wydawnictwo Politechniki 

Białostockiej, Białystok 2007; 

 Fizjografia urbanistyczna, Adolf Szponar, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2003; 

 Podstawy gleboznawstwa, Saturnin Zawadzki, Państwowe Wydawnictwo 

Rolnicze i Leśne, Warszawa 2002; 

 Geneza, analiza i klasyfikacja gleb, Andrzej Mocek, Stanisław Drzymała, Piotr 

Maszner, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego 

w Poznaniu, Poznań 2004; 

 Parametry geotechniczne gruntów budowlanych oraz metody ich oznaczania, 

Włodzimierz Kostrzewski, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2001; 

 Atlas środowiska geograficznego Polski Stefan Kozłowski, Atlas zasobów, 

walorów i zagrożeń środowiska geograficznego Polski, Polska Akademia Nauk 

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 1994; 

 Raport o stanie środowiska województwa kujawsko- pomorskiego w 2010 r., 

Biblioteka Monitoringu Środowiska, Bydgoszcz; 

 Eisenreich i wsp. Przewodnik do rozpoznawania zwierząt i roślin, DELTA, 

Warszawa; 

 Mayer J., Heinz-Werner S., Wielki atlas drzew I krzewów, DELTA, Warszawa; 

 Atlas Rzeczpospolitej; 

 mapa hydrograficzna; 

 mapa geologiczno-gospodarcza. 
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IV. PROPONOWANE METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI 

USTALEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE PLANU ORAZ 

CZĘSTOTLIWOŚĆ JEJ PRZEPROWADZANIA 

 
 

Analiza skutków realizacji projektu Planu powinna wynikać z obowiązku 

zachowania zgodności pomiędzy obowiązującym planem, a decyzjami 

administracyjnymi lokalizującymi zabudowę. Ponadto, zgodnie z art. 32 w/w ustawy 

Burmistrz zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny postępu w opracowywaniu 

planów miejscowych.  

 

Nazwa wskaźnika Jednostki 
Pożądane 

zmiany 
Źródła danych 

Cykliczność 

gromadzenia 

Zużycie wody na 

potrzeby gospodarki  

m3/1 mieszk. 

Rok 

 
UG Co roku 

Jakość powietrza 

atmosferycznego 
Klasa średnia 

w strefach 

 WIOŚ, Oceny 

jakości 

powietrza,  

Co roku 

Jakość wód 

powierzchniowych Punkty klasa 

 WIOŚ , Oceny 

jakości 

powietrza, I 

Co 2-3 lata 

Długość kanalizacji  Liczba/ rodzaj -    UG Co 2 lata 

Poziom 

skanalizowania  

km sieci na 

liczbę osób 

zamieszkałych 

teren % 

 

UG 

Co roku od 

momentu 

wybudowania 

kanalizacji 

Dysproporcja 

pomiędzy długością 

sieci kanalizacyjnej, 

a wodociągowej   

km 

wodociągów na 

km kanalizacji 

 

UG Co roku 

Liczba wydanych 

pozwoleń na budowę  
szt. - 

Starostwo 

powiatowe, UG 
Co roku 

Liczba nowo 

wznoszonych 

budynków  

szt. - 

Starostwo 

powiatowe, UG Co roku 

Liczba obiektów 

wznoszonych 

nielegalnie  

szt. 

 

UG Co roku 

Jakość rolniczej 

przestrzeni 

produkcyjnej  

Klasy 

bonitacyjne  
 UG Raz na 2 lata 

UG- Urząd Gminy, WIOŚ- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

     

    - zalecany wzrost,             - zalecany spadek 
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V. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM 

ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO 

 
 

Planowana inwestycja ma charakter lokalny i nie będzie oddziaływać 

na środowisko w zakresie transgranicznym (w rozumieniu art. 58-70 ustawy Prawo 

ochrony środowiska). 

 

 

 

VI. ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA  

 
 
Według podziału Polski na jednostki fizjograficzne, dokonanego przez 

J. Kondrackiego, teren ten leży w prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, 

podprowincji Pojezierzy Południowobałtyckich, makroregionie Pojezierze 

Chełmińsko – Dobrzyńskie (315.1), mezoregonie Pojezierze Chełmińskie (315.11). 

Mezoregion ten otaczają: od północy rzeka Osa, od zachodu Dolina Grudziądzka, 

Dolina Fordońska, od południowego zachodu Kotlina Toruńska, od południowego 

wschodu Dolina Drwęcy i od wschodu Pojezierze Brodnickie.  

 

Rysunek 2. Lokalizacja gminy w granicach makroregionu Pojezierze 
Chełmińsko – Dobrzyńskie. 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

Rzeźba tej jednostki jest młoda i została ukształtowana w czasie zlodowacenia 

bałtyckiego. Pod względem geomorfologicznym na Pojezierzu Chełmińskim dominuje 

morena denna płaska i falista, o wysokości na ogół nie przekraczającej 120,0 m 

n.p.m., na którą nakładają się formy wypukłe i wklęsłe. W części północnej regionu 

ciągną się trzy pasma pagórków moren czołowych: północno, środkowo 

i południowowąbrzeskie, zaliczane do subfazy krajeńskiej (krajeńsko – wąbrzeskiej) 

zlodowacenia wiślańskiego, o kulminacji wynoszącej 134,0 m n.p.m. Pagórkom 

morenowym towarzyszą sandry: wąbrzeski, chełmiński i jabłonowski. Z form 

wklęsłych występują rynny glacjalne oraz liczne drobne formy wytopiskowe. 

Południowa część Pojezierza nosi cechy deglacjacji powierzchniowej. Występują 

tu moreny martwego lodu, kemy i ozy. Obszar objęty projektem planu, 
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charakteryzuje się zróżnicowaniem form geomorfologicznych, których geneza 

związana jest z akumulacyjną i erozyjną działalnością lodowca i wód lodowcowych, 

zlodowacenia bałtyckiego. Rzeźba powierzchni tych form została przekształcona 

w wyniku procesów akumulacyjnych i erozyjnych zachodzących w holocenie. 

Powierzchnia terenu jest urozmaicona, deniwelacje są dość duże, najczęściej 

wynoszą kilka metrów, a maksymalnie przekraczają 20,0 m.  

Główną jednostką geomorfologiczną jest morena denna falista, o rzędnych 

najczęściej wynoszących około 110 m n.p.m., którą urozmaicają formy wypukłe 

i wklęsłe. Formy wypukłe to wzgórza moren spiętrzonych o wysokości względnej 

powyżej 10,0 m, pagórki akumulacyjne moreny falistej. 

Największą formą wklęsłą, przecinającą wysoczyznę morenową z południowego 

- zachodu na północny – wschód, jest rozległe zagłębienie powstałe wskutek 

nierównomiernej działalności lodowcowej. Wschodnia i południowa część terenu 

objętego planem leży w obrębie tego obniżenia. Zaznacza się ono w terenie 

wyraźnymi krawędziami, zboczami o wysokości względnej około 10 m i nachyleniu 

8 – 10 %. Forma ta rozszerza się ku wschodowi (największą szerokość osiąga poza 

granicami opracowania), a jej dno urozmaicają liczne wytopiska, najczęściej 

wypełnione wodą (w bezpośrednim sąsiedztwie terenu znajduje się jezioro 

Kneblowskie), terasy kemowe (na południe od Szumiłowa), równiny torfowe oraz 

dolinki drobnych cieków. 

Licznie występujące, na całym terenie, zagłębienia wytopiskowe po martwym 

lodzie mają zazwyczaj nieregularny kształt, średnicę od kilkunastu 

do kilkudziesięciu metrów, głębokość od 1 - 2 m. Wypełnione są one wodą 

(wszystkie jeziora) lub stanowią tereny podmokłe, równiny torfowe. Powierzchnie 

moreny dennej urozmaicają również nieliczne dolinki niewielkich cieków, wyraźnie 

zaznaczających się w rzeźbie terenu. 

W podziale hydrograficznym Polski, wieś Dębieniec leży w dorzeczu Wisły, 

w zlewni rzeki Wisły. Wody powierzchniowe bezimiennymi ciekami odprowadzane są 

do rzeki Rudniczanki, dopływu Kanału Głównego. W jednolitej części wód 

powierzchniowych PLRW2000172952451 Rudniczanka do wpływu do jez. 

Rudnickiego Wielkiego. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych 

wskazała, iż dla tej jednostki jest ona zagrożona.  

W rejonie opracowania zasadnicza warstwa wodonośna przeważnie prowadzi 

wody o napiętym zwierciadle i charakteryzuje się dobrą izolacją poziomu 

wodonośnego (dwie warstwy glin zwałowych). Miąższość warstwy wodonośnej 

wynosi średnio 20,0 m, wydajność waha się w przedziale 10 – 30 m3/h, a średnia 

przewodność wynosi 205 m2/24h. Moduł zasobów dyspozycyjnych wynosi 

80 m3/d/km2.  

Teren położony jest w jednolitej części wód podziemnych nr 40 położonej 

w obrębie rejonu wodnego Dolnej Wisły o powierzchni 7540 km2. Stan ilościowy 

i chemiczny wód określono, jako dobry. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 

środowiskowych wskazała, iż dla tej jednostki jest ona niezagrożona. 

W podziale Polski na dzielnice rolnicze – klimatyczne, dokonanym przez 

R. Gumińskiego (1948), a zmodyfikowanym przez J. Kondrackiego, wieś Dębieniec 

leży w Dzielnicy Bydgoskiej, której klimat ma cechy przejściowe między chłodną 

i obficiej zraszaną dzielnicą pomorską, a cieplejszą i suchszą dzielnicą środkową. 

Według regionalizacji klimatycznej A. Wosia, teren ten leży w Regionie Chełmińsko – 
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Toruńskim  (R-IX). Z uwagi na brak obserwacji meteorologicznych dotyczących 

poszczególnych wsi, w niniejszym opracowaniu przedstawia się dane dotyczące całej 

jednostki klimatycznej i gminy Radzyń Chełmiński. 

Na podstawie danych ze stacji w Kończewicach (wartości średnie za lata 1951-

1998) średnia roczna temperatura w tym regionie wynosi 7,5°C. Najzimniejszym 

miesiącem jest styczeń (średnia temp. -3,1°C), a najcieplejszym lipiec (17,2°C). 

Roczna suma opadów na stacji w Kończewicach wynosi 571 mm (średnia 

z wielolecia), przy czym najwyższe opady występują w lipcu, natomiast najniższe 

w lutym.  

W rejonie obszaru „Planu...”, podobnie jak w całej Polsce, dominują wiatry 

z sektora zachodniego (SW, W i NW – 40-55%). Latem przeważają wiatry 

z kierunków W i NW, jesienią z kierunków S i SE, natomiast w zimie z kierunku SN. 

Wiosną i jesienią zwiększa się udział wiatrów północnych. Średnia prędkość wiatrów 

jest stosunkowo mała. Największe prędkości wiatru są notowane w miesiącach 

zimowych. 

Lokalne warunki klimatyczne w terenie opracowania są słabo zróżnicowane.  

 

Gleby terenu opracowania, w nawiązaniu przede wszystkim do specyfiki 

geomorfologiczno-geologicznej oraz warunków wodnych, należą do następujących 

typów genetycznych:  

 Gleby brunatne właściwe – przeważające powierzchniowo na obszarze; 

 Czarne ziemie zdegradowane – występują różnej wielkości płatami 
na całym obszarze; 

 Gleby mułowe (torfowo-mułowe) – występujące w południowo-zachodniej 
i północno-wschodniej części terenu w zagłębieniach bezodpływowych. 

 Gleby brunatne kwaśne lub gleby rdzawe, Gleby bielicowe lub gleby płowe 
- jeden płat na całym obszarze. 

 

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej (Trampler i inni 1990), teren 

opracowania  należy do krainy Wielkopolsko-Pomorskiej, dzielnicy Pojezierza 

Chełmińsko-Dobrzyńskiego i mezoregionu Wysoczyzny Chełmińsko-Dobrzyńskiej. 

Region ten charakteryzuje się korzystnymi warunkami do rozwoju lasów 

mieszanych i sosnowych. Szatę roślinną obszaru opracowania tworzą 

w przeważającej części agrocenozy. Reprezentują ją przede wszystkim agrocenozy 

gruntów ornych i uzupełniająco zbiorowiska użytków zielonych. Niewielkie 

powierzchnie zajmują tu zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, roślinność łąkowo-

wodna, roślinność segetalna i ruderalna. W granicach terenu opracowania brak jest 

lasów. Występują one bezpośrednio za północną granicą terenu opracowania.  

Polom uprawnym, nieużytkom, osadom ludzkim i drogom towarzyszy również 

roślinność segetalna i ruderalna. Tworzą ją synantropijne zbiorowiska roślin 

jednorocznych i wieloletnich. Zbiorowiska segetalne występują zwykle na obrzeżach 

pól, przydrożach i miedzach. Reprezentowane są przez: komosy, babki, wierzbówki 

i bylice. W uprawach zbożowych występuje mak piaskowy, rumianek polny i chaber 

bławatek.  

Najbardziej rozpowszechnionym zbiorowiskiem ruderalnym jest zespół bylicy 

pospolitej i wrotycza zwyczajnego. Jego płaty wykształcają się na zasobnych 
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w biogeny nieużytkach, przydrożach, gruzowiskach, przypłociach i zbudowane 

są przeważnie z: bylicy pospolitej, wrotycza zwyczajnego, perzu właściwego 

i krwawnika pospolitego. Na żyznych zasobnych w próchnicę siedliskach 

śmietników i pod płotami rosną: rdest ptasi, pokrzywa zwyczajna, szarłat biały 

i inne. Na podwórkach i pastwiskach dominuje babka zwyczajna. 

Obszar  terenu opracowania użytkowany jest głównie rolniczo. Fauna w związku 

z tym zawiera przede wszystkim elementy związane z otwartymi obszarami 

o charakterze rolniczym, w mniejszym stopniu związane z terenami podmokłymi, 

w tym porośniętymi zadrzewieniami i zakrzewieniami. W terenie nieopodal drogi 

powiatowej występują zadrzewienia wierzbowe.  

 

Podstawowe grupy systematyczne zwierząt tego obszaru to: 

 ssaki (przede wszystkim drobne ssaki pól uprawnych, głównie gryzonie, 
wśród nich mysz domowa, piżmak, szczur wodny, okresowo sarny, dziki 

i zające); 

 ptaki (głównie gatunki pól uprawnych oraz ptaki drapieżne);  

 gady (zaskroniec, jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec i żmija 
zygzakowata); 

 płazy (lokalnie, na terenach podmokłych, m.in. traszka pospolita 
i grzebieniasta, kilka gatunków żab i ropuch, w tym żaba śmieszka i wodna, 
żaba trawna, żaba moczarowa); 

 ryby (brak jest zbiorników wodnych, w których mogłyby żyć ryby); 

 bezkręgowce (przede wszystkim owady). 

 

 

 

VII. CHARAKTERYSTYKA STANU ŚRODOWISKA 

 
 

Antropizacja środowiska przyrodniczego obszaru opracowania przejawia się 
następującymi zjawiskami: 

 synantropizacja roślinności, przekształcenie gleb, degradacja struktury 
ekologicznej terenu oraz specyfika krajobrazu o cechach kulturowego, 
monotonnego krajobrazu rolniczego; w wyniku dominacji rolniczego 
użytkowania ziemi; 

 zanieczyszczenia ziemi w wyniku niewłaściwego nawożenia oraz 
niewłaściwego stosowania środków ochrony roślin; 

 napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV i 15 kV 
– źródło promieniowania elektromagnetycznego i hałasu; 

 sąsiedztwo drogi wojewódzkiej 543 i powiatowej 1397C – jako źródło 
zanieczyszczeń powietrza  i hałasu; 

 osadnictwo miejscowości Dębieniec. 
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VII.I. Warunki aerosanitarne  

 
W granicach terenu opracowania nie występują istotne źródła zanieczyszczenia 

powietrza atmosferycznego – teren użytkowany jest rolniczo. W związku z tym stan 

powietrza jest prawdopodobnie zadowalający (brak udokumentowania 

pomiarowego). 

 

Potencjalne źródła zanieczyszczenia atmosfery w rejonie obszaru „Planu…” to: 

 emisja niezorganizowana pyłów z terenów pozbawionych roślinności (np. 

drogi gruntowe); 

 ewentualny napływ zanieczyszczeń z otoczenia głównie dzięki 

komunikacji (komunikacja samochodowa odbywająca po drogach 

wojewódzkich).  

 

W terenie opracowania nie występują punkty pomiarowe zanieczyszczenia 

powietrza atmosferycznego.  

W związku z powyższym stwierdzić można, iż stan aerosanitarny tego obszaru 

jest zadowalający. 

Zgodnie z podziałem kraju na strefy, określonym w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny 

jakości powietrza (Dz. U. 2012, poz. 914) teren opracowania znajduje się w strefie 

kujawsko-pomorskiej. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń 

(dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen, ozon, pył PM10, ołów 

w PM10, arsen w PM10, kadm w PM10, nikiel w PM10, benzo(a)piren w pyle PM10, 

pył PM2,5), dla każdej strefy, uzyskane w ocenie rocznej za rok 2012 dokonanej 

z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzi wskazały 

stężenia zanieczyszczeń przekraczające poziomy dopuszczalne (DOP) lub poziomy 

dopuszczalne (DOC) powiększone o margines tolerancji, gdy taki jest określony 

lub też przekraczają poziomy docelowe dla pyłu zawieszonego PM10 9 (DOP), 

benzo(α)pirenu (DOC) oraz ozonu.  

 

 

VII.II. Hałas 

 

W granicach planu nie występują zakłady przemysłowe oraz obiekty uciążliwe 

pod względem emisji hałasu do środowiska. W otoczeniu obszaru istotnym 

źródłem emisji hałasu jest komunikacja samochodowa na drogach utwardzonych 

(w szczególności na drodze wojewódzkiej nr 543 Radzyń Chełmiński). 

Brak jest rozpoznania pomiarowego natężenia hałasu komunikacyjnego.  

Ponadto źródłami hałasu są duże gospodarstwa rolne i bazy sprzętu 

rolniczego. Uciążliwość akustyczna tych obiektów ograniczona jest do ich 

bezpośredniego sąsiedztwa, a aktualne rolnicze wykorzystywanie terenu jest ściśle 

z nimi związane.  

Należy stwierdzić, iż w granicach terenu występują korzystne warunki 

akustyczne zwłaszcza w północnozachodniej części terenu nieopodal lasu. 
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VII.III. Promieniowanie elektromagnetyczne 

 

Przebiegająca przez teren opracowania linia elektroenergetyczna wysokiego 

napięcia 110 kV stanowi źródło promieniowania elektromagnetycznego. 

Pola elektryczne o natężeniach przekraczających 1 kV/m występują 

w otoczeniu napowietrznych linii przesyłowych najwyższych napięć 220 i 400 kV. 

Pod liniami wysokiego napięcia 110 kV, które występują w terenie objętym 

projektem planu, występują w niewielkim obszarze. 

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, natężenie pola elektrycznego 

w miejscach dostępnych dla ludzi nie może przekraczać wartości 10 kV/m. Dla linii 

110 kV maksymalne zmierzone natężenia pól elektrycznych w otoczeniu krajowych 

linii napowietrznych przy największym zwisie linii, na wysokości 2,0 m nad ziemią 

wynosi 3,3 kV/m. Dla linii 110 kV maksymalne zmierzone natężenia pól 

magnetycznych w otoczeniu krajowych linii napowietrznych przy największym 

zwisie linii 110 kV, na wysokości 2,0 m nad ziemią wynosi 15,3 A/m. Zgodnie 

z przepisami wartość dopuszczalna wynosi 60 A/m.  

 
W granicach terenu opracowania linia 110 kV nie przebiega w sąsiedztwie 

siedzib ludzkich, dlatego nie przewiduje się,  iż jej lokalizacja ma negatywny wpływ  

na ludzi.  

 

 

VII. IV. Stan zanieczyszczenia wody i przekształcenia jej obiegu 

 

Źródłem zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych w terenie 

opracowania jest przede wszystkim rolnicze wykorzystanie terenu. W rezultacie 

intensywnej gospodarki rolnej poprzez migrację w gruncie niezaabsorbowanych 

nadwyżek nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin. Wody 

powierzchniowe tego obszaru nie były badane pod względem stanu 

zanieczyszczenia. Miejscowość Dębieniec jest podłączona do kanalizacji, dlatego 

można przypuszczać, iż stan sanitarny wód podziemnych i powierzchniowych jest 

tu zadowalający.  

 

 

VII.V. Przekształcenia gleby 

 

Teren opracowania w 99% użytkowany jest rolniczo (poza niewielką 

powierzchnią terenów porośniętą zadrzewieniami). Do podstawowych przekształceń 

gleby w terenie opracowania należą przekształcenia właściwości fizykochemicznych 

gleb na terenach użytkowanych rolniczo, związane przede wszystkim z zabiegami 

agrotechnicznymi.  
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VII.VI. Zagrożenia przyrodnicze 

 

W warunkach środowiska przyrodniczego Polski do podstawowych zagrożeń 

przyrodniczych należą zagrożenie powodziowe, ruchy masowe (zagrożenie 

morfodynamiczne) i ekstremalne stany pogodowe. 

W granicach terenu opracowania nie występuje zagrożenie powodzią (brak 

większych rzek). Brak jest terenów predysponowanych do osuwania się mas 

ziemnych. W różnych porach roku w granicach terenu opracowania tak jak w całej 

Polsce, mogą wystąpić gwałtowne i obfite opady deszczu lub śniegu. W rolnictwie 

może to doprowadzić do zniszczeń zasiewów i plonów. W okresie wiosenno – letnim 

i jesiennym mogą wystąpić silne wiatry i huragany połączone z wyładowaniami 

atmosferycznymi oraz ze wzmożonymi opadami. Mogą one doprowadzić 

do uszkodzenia przesyłowych linii energetycznych, napowietrznych linii 

telekomunikacyjnych, powstawania pożarów. Z poniższego rysunku wynika, iż 

w rejonie obszaru opracowania zjawiska pogodowe zwane trąbami powietrznymi 

miały miejsce.    

  

 

 

 

Rysunek 3. Trąby powietrzne występujące w Polsce. 
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VIII. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU 

BRAKU REALIZACJI PLANU 

 
 

Teren opracowania planu użytkowany jest rolniczo. Największą powierzchnię 

zajmują grunty orne o dobrych warunkach agroekologicznych. Kontynuacja 

użytkowania rolniczego wpłynie na podtrzymanie i intensyfikację dotychczasowych 

przekształceń środowiska przyrodniczego, związanych przede wszystkim 

z zabiegami agrotechnicznymi i chemizacją. W wyniku braku realizacji zapisów 

Planu na wskazanym terenie zabudowa mieszkaniowa będzie mogła kształtować się 

poprzez warunki zabudowy. Z racji na zainteresowanie inwestorów oraz lokalizację 

w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych również powstać może tu nowa elektrownia 

wiatrowa. Zmiany środowiska mogłyby tu powstać głównie w wyniku lokalizacji 

elektrowni wiatrowych będących źródłem hałasu, wpływającym głównie na awifaunę 

i chiropterofaunę. Przekształceniom uległaby również litosfera.    

 

 

 

 

 

IX. ANALIZA ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA 

ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PLANU, 

W SZCZEGÓLNOŚCI NA OBSZARACH FORM OCHRONY PRZYRODY 

 
 

Środowisko przyrodnicze terenu opracowania jest w dużym stopniu 

zantropizowane, przede wszystkim w wyniku rolniczego użytkowania ziemi. 

W wyniku tego na przestrzeni lat nastąpiła synantropizacja roślinności i wyraźne 

zubożenie struktury ekologicznej terenu. Biorąc pod uwagę istniejący stan 

środowiska, rozwój infrastruktury technicznej towarzyszącej osadnictwu uznać 

można, że do głównych źródeł uciążliwości środowiskowych należą droga 

wojewódzka i drogi powiatowe (zanieczyszczenia motoryzacyjne i hałas). 

 

 

 

X. ZGODNOŚĆ USTALEŃ PROJEKTU PLANU Z PRZEPISAMI PRAWA 

Z DOTYCZĄCYMI OCHRONY ŚRODOWISKA I ŻYCIA LUDZI 

 
 

Teren opracowania częściowo znajduje się w graniach Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły będącego formą ochrony przyrody 

w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. 

z 2013, poz. 627 z późn. zm.). W granicach terenu opracowania brak jest 

pozostałych wymienionych w powyższej ustawie form ochrony przyrody, w tym 

utworzonych i planowanych obszarów Natura 2000.  

Projekt planu pośrednio lub bezpośrednio (wskazując konkretny zapis) 
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uwzględnia zakazy i nakazy obowiązujące na ww. obszarze, a wskazane w Uchwale 

nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 

2011 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu tj. zakaz: 

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, (pośrednio); 

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

w rozumieniu 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, (bezpośrednio); 

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych 

i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony 

przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 

wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy 

urządzeń wodnych, (bezpośrednio); 

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, 

w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu, 

(pośrednio); 

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, 

z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub 

przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub 

remontem urządzeń wodnych, (pośrednio); 

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż 

ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych 

i leśnych oraz racjonalnej gospodarce wodnej lub rybackiej, (bezpośrednio); 

7)  likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów 

wodno-błotnych, (bezpośrednio); 

8)  lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii 

brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń 

wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, 

leśnej lub rybackiej, (pośrednio). 

 

Zgodnie z uchwałą zakaz, o którym mowa w pkt 2, nie dotyczy realizacji 

nowych lub rozbudowy i modernizacji istniejących przedsięwzięć, mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona procedura 

oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę 

obszarów. Projekt planu zakazuje wszystkich tego typu inwestycji z wyjątkiem 

inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej.  

Omawiany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

uwzględnia przepisy prawa ochrony środowiska poprzez określenie zasad ochrony 

środowiska i krajobrazu. 

Realizacja ustaleń zawartych w projekcie Planu nie pozostaje w sprzeczności 

z celami ochrony środowiska ustanowionymi na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym, istotnymi z punktu widzenia projektu dokumentu, 

w szczególności nie wywoła zmiany wpływu na obszary Natura 2000, które 

nie są zlokalizowane na terenie opracowania. Pod względem różnorodności 
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fizjonomicznej, teren objęty opracowaniem stanowi obszar w części objęty 

w przeszłości i aktualnie procesami antropogenicznymi. Są to tereny rolnicze, 

mieszkaniowe od strony drogi gminnej uzbrojone w kanalizację, wodociągi oraz 

w sieć układu komunikacyjnego. W trakcie wizji terenowej wzdłuż drogi 

wojewódzkiej zaobserwowano szpaler drzew, roślinność urządzoną oraz ruderalną, w 

pobliżu zabudowań. 

Teren położony jest częściowo w Obszarze Chronionego Krajobrazu Strefy 

Krawędziowej Doliny Wisły. W granicach obszaru chronionego krajobrazu 

obowiązują zakazy zawarte w Uchwale Nr VI/106/11 Sejmiku Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie obszarów chronionego 

krajobrazu (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko- Pomorskiego nr 99, poz. 

793). Teren położony jest poza obszarami Natura 2000 cennymi dla Wspólnoty. 

Położony jest również w strefie ochrony ekspozycji zespołu dworsko-parkowego 

w Dębieńcu. 

 

XI. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA, W TYM 

ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, 

SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE 

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 

 
 

Teren częściowo położony jest w obszarze chronionym z tytułu ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Położony jest poza obszarami Natura 2000 

oraz obszarami cennymi dla Wspólnoty. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami), przedmiotem 

oceny były następujące elementy środowiska: różnorodność biologiczna, ludzie, 

zwierzęta, rośliny, woda, powietrze, powierzchnia ziemi, krajobraz, klimat, zasoby 

naturalne, zabytki i dobra materialne, z uwzględnieniem zależności miedzy tymi 

elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy. 

Wypływ ustaleń Planu na elementy środowiska. 

Element 

środowiska 
Rodzaj oddziaływania 

Ocena skutków 

oddziaływania 
 

bioróżnorodność - nakaz utrzymania: skupisk zieleni śródpolnej, 

w tym zadrzewień i zakrzewień wzdłuż miedzy, 

zieleni porastającej nieużytki i tereny podmokłe; 

- nakaz zachowania naturalnych śródpolnych 
oczek wodnych; 

- dopuszcza się nasadzenia drzew wzdłuż pasów 

drogowych. 

Utrzymanie rolniczego krajobrazu.  

Pozytywne, 

bezpośrednie, 

długoterminowe, 

stałe 

+2 
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ludzie Możliwość lokalizacji zabudowy w sąsiedztwie 

istniejącej infrastruktury technicznej (wodociąg, 
kanalizacja, sieć elektromagnetyczna). 

bezpośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

+1 

zwierzęta Utrata potencjalnych żerowisk jednakże biorąc pod 
uwagę powierzchnię terenu, którą poświęcono pod 

zabudowę zagrodową oraz jej sąsiedztwo oraz 

tempo oddziaływanie to będzie niewielkie.  

bezpośrednie, 
długoterminowe, 

stałe 

0 

rośliny Likwidacja upraw rolnych w miejscu posadowienia 

budynków. 

bezpośrednie, 

długoterminowe, 

stałe 

0 

wody Ochrona wód podziemnych poprzez możliwość 

pozyskania wód z sieci wodociągowej.  

bezpośrednie, 

długoterminowe, 

stałe 

+1 

Możliwość odprowadzania ścieków do kanalizacji.  bezpośrednie, 

długoterminowe, 
stałe 

+2 

Pozostawienie oczek wodnych, zadrzewień.  bezpośrednie, 
długoterminowe, 

stałe 

+1 

powietrze Zakaz lokalizacji inwestycji mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko.  

bezpośrednie, 

długoterminowe, 

stałe 

+1 

rzeźba terenu Brak wpływu ustaleń zmiany planu na ten 

komponent środowiska, niewielkie nachylenie 

terenu pozwalające dowolne kształtowanie 

zabudowy.  

- 0 

krajobraz Brak wpływu ustaleń zmiany planu na ten 

komponent środowiska (zabudowa stanowić będzie 

kontynuację zabudowy miejscowości Dębieniec). 

- 0 

klimat, w tym 
akustyczny 

Projekt planu nie wprowadza funkcji powodujących 
znaczny hałas. Będzie to głównie hałas sąsiedzki, 

którego odziaływanie najprawdopodobniej zamknie 

się w granicach działki inwestycyjnej.  

Ustalenia zapobiegną realizacji funkcji związanych 

z emisją hałasu do środowiska. 

bezpośrednie, 
długoterminowe, 

chwilowe 

0 

Zasoby naturalne brak brak - 

dobra kultury, 

zabytki 

Projekt wprowadza w planie strefę K ochrony 

ekspozycji obejmującą fragment terenu 1R, 
w której zakazuje się lokalizowania zabudowy, 

w tym nowych elementów infrastruktury 

technicznej:  

 Sieci napowietrznych i urządzeń o wysokości 
powyżej 3 m, celem zachowania ekspozycji 

zabytkowego założenia dworsko-parkowego 

zlokalizowanego poza granicami planu;  

 dla obszaru nieruchomego zabytku 
archeologicznego (nieeksponowanego), 

wpisanego do wojewódzkiej ewidencji zabytków, 

wskazanego na rysunku planu, ustanawia się 

strefę „OW” ochrony archeologicznej z 

historycznymi nawarstwieniami kulturowymi, 

dla której obowiązują przepisy odrębne w 
zakresie nieruchomych zabytków 

archeologicznych. 

Pozytywne, 

bezpośrednie, 
długoterminowe, 

stałe 

+2 

SUMA +10 
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+ 3 –  wprowadzenie form ochrony przyrody,  

+2 – ochrona terenów chronionych z mocy przepisów odrębnych, pozostawienie 

komponentów środowiska cennych w krajobrazie gminy,  

+1 – zastosowanie rozwiązań inżynieryjnych wpływających na ochronę wód, gleby, powietrza 

itp., zmiana funkcji zagospodarowania w kierunku poprawy stanu środowiska,   

 0 –   brak wpływu, lub zastosowanie ograniczeń, które ten wpływ ograniczają, 

- 1 –  oddziaływanie negatywne, które będzie wywołane realizacją planu, jednak nie musi 

ono wystąpić biorąc pod uwagę otoczenie terenu, 

- 2 – oddziaływanie negatywne, które będzie wywołane realizacją planu, utrata siedlisk 

chronionych.  

 

 

Przewiduje się, iż ustalenia realizacji planu nie będą powodować znaczącego 

negatywnego wpływu na poszczególne elementy środowiska. Z racji znacznej 

odległości terenu opracowania od obszarów Natura 2000 oraz obszaru chronionego 

krajobrazu od terenów ulegających zmianie funkcji nie przewiduje się znacznego 

oddziaływania ustaleń projektu Planu na formy ochrony przyrody.  

 

 

 

XII. 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 

 
 

Ustalenia Planu nie spowodują negatywnych oddziaływań na środowisko, 

w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność 

tego obszaru, dlatego też nie wskazuje się na rozwiązania mające na celu 

zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych.  

 

 

 

XIII. 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 

 

 
Analiza możliwych rozwiązań alternatywnych w stosunku do rozwiązań 

przedstawionych w projekcie Planu pozwala na stwierdzenie, że planowana 
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skala przekształceń terenów, w tym realizacji na aktualny stan zagospodarowania, 

 wykazała brak rozwiązań alternatywnych dla wskazanego zagospodarowania. 

W przypadku braku realizacji przewidzianego zamierzenia zabudowa 

i zagospodarowanie będą kształtowanie na dotychczasowych zasadach poprzez 

decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. W związku z brakiem 

znaczących negatywnych odziaływań odstąpiono od wskazania rozwiązań 

alternatywnych.  

 

XIV. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

 

Głównym celem opracowania projektu planu jest określenie zagospodarowania 

przestrzennego w części miejscowości Dębieniec, zgodnego z obowiązującymi 

przepisami prawnymi (dotyczącymi głównie planowania przestrzennego, ustawy 

ochrony środowiska, ochrony przyrody). 

Podstawowymi dokumentami powiązanymi z projektem planu jest Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzyń 

Chełmiński, przyjęte uchwałą Nr XXX/228/09 Rady Miejskiej Radzynia 

Chełmińskiego z dnia 30 września 2009 r. Zagospodarowanie terenu oraz ustalenia 

zawarte w niniejszym projekcie planu są zgodne z wyżej przytoczonym 

dokumentem.  

Studium zakłada lokalizację w terenie objętym planem strefy: 

 R/L – strefa rolno-leśna. Obszary produkcji rolnej z zabudową zagrodową, 

możliwością realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

i rekreacyjnej, a także zabudowy innych funkcji w ograniczonym zakresie 

oraz dopuszczeniem zalesień (dominująca funkcja rolnicza). W strefie tej 

dopuszcza się lokalizację elektrowni wiatrowych. 

 MN – strefa mieszkaniowa. Obszary zabudowy zagrodowej oraz 

mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej z możliwością realizacji zabudowy 

usługowej z drobną wytwórczością (rzemiosłem produkcyjnym) 

o charakterze nieuciążliwym.  

Teren objęty niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest w północno- 

zachodniej części gminy Radzyń Chełmiński, w powiecie grudziądzkim 

w północnowschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Planem objęto 

obszar o powierzchni ok. 229 ha. Obejmujący swym zasięgiem działki 45/47 i 8/66 

w obrębie ewidencyjnym Dębieniec, w miejscowości Dębieniec.  

Dla obszaru objętego planem ustala się funkcje: 

1) RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych 

i ogrodniczych; 

2) R- tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy służącej obsłudze produkcji rolniczej. 

 

Planowana inwestycja ma charakter lokalny i nie będzie oddziaływać 

na środowisko w zakresie transgranicznym (w rozumieniu art. 58-70 ustawy Prawo 

ochrony środowiska). 

Obszar terenu opracowania użytkowany jest głównie rolniczo. Fauna 
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w związku z tym zawiera przede wszystkim elementy związane z otwartymi 

obszarami o charakterze rolniczym, w mniejszym stopniu związane z terenami 

podmokłymi, w tym porośniętymi zadrzewieniami i zakrzewieniami. W terenie 

nieopodal drogi powiatowej występują zadrzewienia wierzbowe.  

Kontynuacja użytkowania rolniczego wpłynie na podtrzymanie i intensyfikację 

dotychczasowych przekształceń środowiska przyrodniczego, związanych przede 

wszystkim z zabiegami agrotechnicznymi i chemizacją. W wyniku braku realizacji 

zapisów Planu na wskazanym terenie zabudowa mieszkaniowa będzie mogła 

kształtować się poprzez warunki zabudowy. Z racji na zainteresowanie inwestorów 

oraz lokalizację w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych również powstać może tu nowa 

elektrownia wiatrowa. Zmiany środowiska mogłyby tu powstać głównie w wyniku 

lokalizacji elektrowni wiatrowych będących źródłem hałasu, wpływającym głównie 

na awifaunę i chiropterofaunę. Przekształceniom uległaby również litosfera.    

Środowisko przyrodnicze terenu opracowania jest w dużym stopniu 

zantropizowane, przede wszystkim w wyniku rolniczego użytkowania ziemi. 

W wyniku tego na przestrzeni lat nastąpiła synantropizacja roślinności i wyraźne 

zubożenie struktury ekologicznej terenu. 

Teren opracowania częściowo znajduje się w graniach Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły będącego formą ochrony przyrody 

w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 

2013, poz. 627 z późn. zm.). W granicach terenu opracowania brak jest pozostałych 

wymienionych w powyższej ustawie form ochrony przyrody, w tym utworzonych 

i planowanych obszarów Natura 2000.  

Realizacja ustaleń zawartych w projekcie Planu nie pozostaje w sprzeczności 

z celami ochrony środowiska ustanowionymi na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym, istotnymi z punktu widzenia projektu dokumentu, 

w szczególności nie wywoła zmiany wpływu na obszary Natura 2000, które 

nie są zlokalizowane na terenie opracowania. 

Teren położony jest poza obszarami Natura 2000 cennymi dla Wspólnoty. 

Położony jest również w strefie ochrony ekspozycji zespołu dworsko-parkowego 

w Dębieńcu. 

Przewiduje się, iż ustalenia realizacji planu nie będą powodować znaczącego 

negatywnego wpływu na poszczególne elementy środowiska. Z racji znacznej 

odległości terenu opracowania od obszarów Natura 2000 oraz obszaru chronionego 

krajobrazu od terenów ulegających zmianie funkcji nie przewiduje się znacznego 

oddziaływania ustaleń projektu Planu na formy ochrony przyrody.  

W przypadku braku realizacji przewidzianego zamierzenia zabudowa 

i zagospodarowanie będą kształtowanie na dotychczasowych zasadach poprzez 

decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. W związku z brakiem 

znaczących negatywnych odziaływań odstąpiono od wskazania rozwiązań 

alternatywnych.  
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