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 I. DANE OGÓLNE
Opracowywanie studiów, odbywa się zgodnie z procedurą określoną w przepisach o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  Wg art. 46 ustawy z dnia 3 października

2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227),

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wymaga

przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

co wiąŜe się z obowiązkiem sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagane równieŜ w

przypadku wprowadzania zmian do Studium.

Warunki, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko określa art.

51 i 52 cytowanej ustawy, a zgodnie z art. 53 zakres prognozy został uzgodniony z

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu (pismo nr RDOŚ-30-OO.III-7041-

362/09/nb z dnia 4 marca 2009 r.) oraz z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym

w Poznaniu (pismo nr NS-72/27-1(1)/09 z dnia 17 lutego 2009).

 1. METODA SPORZĄDZENIA PROGNOZY
Podstawowym celem prognozy jest wykazanie w jaki sposób realizacja ustaleń Studium

przekształci środowisko. Zmiany cech środowiska spowodowane przez róŜnorodne sposoby

uŜytkowania przestrzeni i zasobów zaleŜą od rodzaju zagospodarowania oraz cech

środowiska danego terenu, w związku z czym analizę i ocenę przewidywanych oddziaływań

podzielono na dwa etapy:

Etap I to analiza stanu oraz funkcjonowania środowiska przyrodniczego, która pozwoliła

na określenie walorów przyrodniczych oraz istniejących problemów. Dokonując oceny stanu i

funkcjonowania środowiska uwzględniono szersze tło przyrodnicze biorąc pod uwagę

powiązania przyrodnicze, a w szczególności: powiązania hydrograficzne i hydrogeologiczne

oraz system obszarów chronionych, oceniając zagroŜenia w zasięgu  tych powiązań.

Etap II prognozy, to ocena przewidywanych skutków oddziaływań na środowisko w

granicach potencjalnych wpływów oraz sposoby łagodzące potencjalne, negatywne

oddziaływania.

Ocenę oparto na następujących załoŜeniach:

• jako niekorzystne oddziaływanie na środowisko przyjęto odstępstwa od prawidłowej

na danym terenie gospodarki jego zasobami i zasadami ochrony z uwzględnieniem

przepisów, norm, specyfiki środowiska oraz powiązań z obszarami otaczającymi,

funkcji terenów oraz potrzeb i aspiracji mieszkańców;

• mimo, Ŝe wszystkie zachodzące w środowisku procesy są ze sobą powiązane, ze

względów metodycznych zostały rozpatrzone osobno, a oddziaływanie na warunki

Ŝycia potraktowano jako syntezę oddziaływań na poszczególne elementy środowiska;
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Oceniając wpływ ustaleń Studium na poszczególne komponenty środowiska oparto się

na oczywistych zaleŜnościach pomiędzy poszczególnymi jego elementami, przedstawiając

prawdopodobne skutki, jakie niesie za sobą realizacja planowanego zagospodarowania na

poszczególne komponenty środowiska w ich wzajemnym powiązaniu,  a takŜe na ludzi i dobra

materialne oraz dobra kultury.

 2. ANALIZA USTALE Ń STUDIUM, POWIĄZANIE Z INNYMI
DOKUMENTAMI

Zmiany Studium dokonano na podstawie Uchwały Nr XV/89/08 Rady Gminy Pakosław z

dnia 6 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pakosław z dnia 31 stycznia

2007 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany „Studium Uwarunkowań i Kierunków

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pakosław z dnia 26 czerwca 2000 roku.

 2.1. Charakterystyka ustale ń Studium
Na terenie gminy zachowuje się dotychczasową strukturę funkcjonalno – przestrzenną,

która w znacznej mierze opiera się na uwarunkowaniach przyrodniczych:

• system przyrodniczy gminy tworzą ekosystemy leśne i łąkowe  (chronione przed

zmianą uŜytkowania) oraz ciągi dolinne cieków wraz z otaczającą roślinnością

stanowiące łączniki ekologiczne;

• rolnicza przestrzeń produkcyjna, której charakter uzaleŜniony jest od warunków

glebowych;

• obszary zainwestowane istniejące i planowane koncentrujące się w obrębie

istniejących jednostek osadniczych (tereny mieszkaniowe z usługami nieuciąŜliwymi,

zabudowa mieszkaniowa i usługowa z usługami publicznymi, tereny sportowe);

• układ komunikacyjny (planowana obwodnica Chojna),

• urządzenia infrastruktury technicznej (zakład wodociągowy, oczyszczalnie ścieków),

• infrastruktura gazownicza (gazociąg wysokiego ciśnienia, obszar górniczy).

Dla realizacji celów rozwojowych, na terenie gminy Pakosław wydzielono dwie strefy

funkcjonalno – przestrzenne o odmiennych warunkach naturalnych.

Strefa intensywnego wykorzystania rolniczego (A)

Obejmuje tereny o małej lesistości z kompleksami gleb o średniej przydatności rolniczej

(głównie kompleksów 4 i 5). Preferowane ogólne zasady zagospodarowania dla strefy rolnej:

• wielofunkcyjność rozwoju obszarów wiejskich z dostosowaniem charakteru rozwoju

do cech środowiska przyrodniczego i kulturowego,

• rozwój turystyki pobytowej na bazie gospodarstw agroturystycznych.
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Strefa le śno – rekreacyjna (B).

Obejmuje tereny ze znacznym udziałem lasów. Preferowane ogólne zasady

zagospodarowania strefy leśno – rekreacyjnej to:

• wielofunkcyjność rozwoju obszarów wiejskich z dostosowaniem charakteru rozwoju

do cech i walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz zasad ochrony

przyrodniczych obszarów chronionych,

• preferowanie rozwoju rolnictwa ekologicznego,

• rozwój infrastruktury turystycznej pod kątem turystyki kwalifikowanej,

Główne kierunki rozwoju i zagospodarowania przestrzennego gminy dotyczą:

• ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego,

• ochrony i kształtowania środowiska kulturowego i krajobrazu,

• kształtowania struktury funkcjonalno – przestrzennej,

• rozwoju infrastruktury technicznej i komunikacji. ROZWINĄĆ

Przedmiotem  zmiany Studium jest:

• Wyznaczenie nowych terenów pod rozwój funkcji mieszkaniowych oraz form

aktywizacji gospodarczej.

• Modernizacja i dalszy rozwój systemów komunikacyjnych i infrastrukturalnych.

• Wyznaczenie obszaru realizacji usług publicznych.

• Wyznaczenie terenów lokalizacji elektrowni wiatrowych.

• Wyznaczenie terenów lokalizacji elektrowni gazowej.

 2.2. Powiązanie z innymi dokumentami
Projekt Studium wykazuje zgodność z Polityką ekologiczną Państwa na lata na lata

2009-2012 z perspektywą do roku 2016. mając na uwadze poprawę jakości środowiska i

bezpieczeństwa ekologicznego, a w szczególności:

• poprawę jakości wód poprzez uregulowanie gospodarki ściekowej;

• dbałość o stan czystości powietrza atmosferycznego poprzez  stosowanie do celów

grzewczych paliw płynnych, gazowych oraz stałych, charakteryzujących się niskimi

wskaźnikami emisyjnymi lub z odnawialnych źródeł energii;

• udoskonalanie systemu gospodarowania odpadami (objęcie zorganizowanym

systemem zbierania odpadów wszystkich mieszkańców, segregacja odpadów,

transport przez wyspecjalizowane firmy);

• ochrona przed hałasem poprzez odpowiednie rozmieszczenie przestrzenne terenów

względem siebie, planowana obwodnica.

Studium wykazuje równieŜ zgodność z dokumentami gminnymi tj. Programem ochrony

środowiska dla Gminy Pakosław na lata 2005 – 2007 z perspektywą na lata 2008 – 2011 oraz



7

Planem Gospodarki Odpadami na lata 2004-2007 z perspektywą do 2015 r. Wymienione

dokumenty w swych załoŜeniach kierują się zasadą zrównowaŜonego rozwoju.  .

Główne cele ekologiczne gminy określone w cytowanych dokumentach, dla których określono

kierunki działań warunkujących ich realizację sprowadzają się do:

• zabezpieczenia zasobów wód powierzchniowych i podziemnych w odpowiedniej

ilości  i dobrej jakości;

• zminimalizowania ilości wytwarzanych odpadów oraz wdroŜenie nowoczesnych

systemów ich zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania;

• eliminowania czynników mogących wpływać na pogorszenie stanu czystości

powietrza atmosferycznego;

• zapewnienia jak najlepszego stanu akustycznego środowiska;

• ochrony przed oddziaływaniem pół elektromagnetycznych na środowisko i zdrowie

ludzi;

• ochrony powierzchni ziemi i gleb przed degradacją;

• ochrony i wzbogacania systemu przyrodniczego gminy;

• zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców gminy.

W 2004 r. dla obszaru gminy Pakosław zostało sporządzone opracowanie

ekofizjograficzne, a uwarunkowania środowiskowe zawarte w tym opracowaniu  zostały

uwzględnione podczas opracowywania zmiany Studium.
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 II. STAN ORAZ FUNKCJONOWANIE ŚRODOWISKA
PRZYRODNICZEGO

W rozdziale tym zawarto informacje w zakresie charakterystyki poszczególnych

komponentów środowiska przyrodniczego, tj. rzeźby terenu, budowy geologicznej i warunków

glebowych, środowiska wodnego, szaty roślinnej oraz warunków klimatycznych.

Scharakteryzowano równieŜ obszary prawnie chronione. Biorąc pod uwagę szersze tło

przyrodnicze wskazano powiązania obszaru opracowania z otoczeniem, a w szczególności:

połoŜenie na tle przyrodniczych obszarów chronionych, w układzie zlewni hydrograficznych

oraz struktur hydrogeologicznych. Scharakteryzowano równieŜ występujące zagroŜenia

wynikające z zainwestowania terenu.

 1. POŁOśENIE I RZEŹBA TERENU
Gmina Pakosław leŜy na południu województwa wielkopolskiego w powiecie rawickim.

Sąsiadujące z nią gminy to: Rawicz (W), Miejska Górka (NW), Jutrosin (E) – powiat Rawicz

i Milicz (S) – powiat Milicz woj. dolnośląskie.

Podstawowy układ komunikacyjny tworzy sieć dróg powiatowych i gminnych. Sieć

osadnicza gminy to 19 miejscowości, w tym 15 sołectw.

Wg regionalizacji fizyczno – geograficznej J. Kondrackiego gmina Pakosław leŜy w

podprowincji - Niziny Środkowopolskie, w obrębie makroregionu - Nizina

Południowowielkopolska.

Podstawowe rysy rzeźby terenu zostały ukształtowane w plejstocenie wskutek

działalności erozyjno - akumulacyjnej lodowca (zlodowacenie środkowopolskie), a

zmodyfikowane w holocenie. Najogólniej w rzeźbie terenu gminy Pakosław  moŜna wyróŜnić

wysoczyznę morenową oraz obniŜenie dolinne rzeki Orli.

Wysoczyzna morenowa płaska zlodowacenia środkowopolskiego obejmuje północną

część gminy. Jest ona podzielona doliną rzeki Szpatnicy (Starej Orli) o przebiegu

południkowym. Wysoczyzna opada łagodnie w kierunku południowym. NajwyŜej połoŜony

teren (ca 120 m n.p.m.) znajduje się na północny wschód od miejscowości Góreczki Wielkie.

Dolina rzeki Orli obejmuje południową i środkową część gminy. W bardzo rozległej

i płaskiej dolinie wyróŜnić moŜna trzy poziomy terasowe (wysokie, środkowe, denne).

Terasy wysokie, których fragmenty znajdują się  po obu stronach doliny rzeki Szpatnicy,

prawobrzeŜnego dopływu Orli. Terasy środkowe - bardzo rozległe formy pomiędzy dnem

doliny Orli i jej dopływów. Terasom tym towarzyszą pagórki wydmowe o wysokościach

względnych przekraczających 10 m. Terasy denne występują w bezpośrednim sąsiedztwie

rzek: Orli i jej dopływu – Szpatnicy. Są to tereny niemal płaskie, często podmokłe. NajniŜej

połoŜony teren znajduje się w południowo – zachodniej części gminy (poniŜej 90 m n.p.m.).

Formy antropogeniczne utworzone przez działalność człowieka, do których na terenie

gminy moŜna zaliczyć miedzy innymi wyrobiska związane z poborem surowców.
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 2. GEOLOGIA, GLEBY
Budowę geologiczną obszaru gminy scharakteryzowano na podstawie opracowania:

„Surowce mineralne województwa leszczyńskiego w aspekcie ochrony złóŜ i środowiska

naturalnego” (EKOKONREM 1991) oraz na podstawie profili geologicznych studni.

Obszar gminy Pakosław leŜy na Monoklinie Przedsudeckiej. PodłoŜe zbudowane jest

z osadów paleozoiczynych oraz mezozoicznych. Przykryte są one niemal w całości osadami

trzeciorzędowymi: oligocenu (w postaci utworów piaszczystych), miocenu (iły z wkładkami

węgli brunatnych, piaski i piaskowce)i pliocenu (iły poznańskie). Największe miąŜszości

osadów mioceńskich dochodzą do 170 m a plioceńskich do 125 m. Utwory trzeciorzędowe w

całości pokryte są utworami czwartorzędowymi, których miąŜszość dochodzi do

kilkudziesięciu metrów. Są to osady plejstoceńskie zlodowacenia środkowopolskiego

i północnopolskiego oraz holoceńskie. Na obszarze gminy nie ma ani jednego

udokumentowanego złoŜa. Perspektywy znalezienia złóŜ są bardzo małe i ograniczają się

praktycznie do złóŜ kruszywa naturalnego.

Na obszarze gminy nie ma ani jednego udokumentowanego złoŜa. Prace

poszukiwawcze (za torfem) ograniczyły się do badań w dolinie Orli i zakończyły się wynikiem

negatywnym. Perspektywy znalezienia złóŜ są bardzo małe i ograniczają się praktycznie do

złóŜ kruszywa naturalnego. Spodziewać się naleŜy występowania piasków drobnoziarnistych

do głębokości 54 m w rejonie miejscowości Sworowo – Sowy. Obecne wyrobiska funkcjonują

na osadach eolicznych i ograniczone są zasięgiem lasów. Kruszywo jest pobierane na

potrzeby lokalne.

Na zróŜnicowanym podłoŜu skalnym wytworzyły się róŜne gatunki gleb. Na podłoŜu

gliniastym i w postaci piasków gliniastych mocnych (wysoczyzny) wytworzyły się dobre gleby

zaliczane głównie do kompleksów 2, 4, 5, lokalnie 6. Są to na ogół gleby brunatne właściwe,

brunatne wyługowane, czarne ziemie oraz pseudobielicowe tworzące bardzo zwarte

kompleksy nadające się do intensywnej produkcji rolnej (głównie kl. III i IV,). Gleby słabe,

kompleksu 6 wytworzyły się na podłoŜu piaszczystym  w obniŜeniach dolinnych wysoczyzny.

Są to gleby piaszczyste róŜnych typów genetycznych oraz murszowo – mineralne kl. V i VI. W

dolinie Orli na podłoŜu piaszczystym występują gleby murszowo – mineralne  kompleksu 7 i 9,

głównie klasy V i VI. UŜytki zielone w większości słabe, występują głównie w obniŜeniach

dolinnych.

Wśród gruntów ornych na terenie gminy Pakosław. przewaŜają gleby średnich i słabych

klas bonitacyjnych. Gleby klasy III a i b łącznie stanowią 25,1 %, gleby klas IV

(z zdecydowaną przewagą klasy IVa) – 25,7 %. Gleby klasy V stanowią 15,9 %, natomiast

klasy VI aŜ 32,1 %. Gleby klasy I  II nie występują, a klasy II stanowią zaledwie 0,2 %. Gleby

najsłabsze, pod zalesienie stanowią 1 %. Wśród uŜytków zielonych przewaŜa klasa V

(58,7 %). Drugie miejsce zajmują uŜytki zielone klasy VI (25,3 %), po nich kl. IV  - 12,2 %.

Reszta przypada na klasę III (3,3 %) i II (0,1%); uŜytki zielone najsłabsze stanowią 0,4 %.
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W odróŜnieniu od klas bonitacyjnych, które w przybliŜeniu oddają ogólną wartość

produkcyjną gleb w naturalnych warunkach gospodarowania, pełną rolniczą ich przydatność

określają kompleksy rolniczej przydatności.

Określając ogólnie stopień funkcjonalnej przydatności gleb, to:

• kompleksy glebowe od 2, 4, 5 zaliczyć moŜna do terenów bardzo korzystnych dla

intensywnej produkcji rolnej (stanowią 52,2 %),

• Kompleksy 6 i 7 (ze zdecydowaną przewagą 7) mało przydatne dla produkcji rolnej,

korzystne dla rozwoju funkcji pozarolniczych (30,0 %),

• kompleks glebowy 9 mało przydatny dla produkcji rolnej, ponadto wymagający

regulacji stosunków wodnych (17,8 %).

Wskaźnik rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla gminy Pakosław  wg Instytutu Uprawy,

NawoŜenia i Gleboznawstwa w Puławach wynosi 61,9 punktów. Dla porównania w gminach

województwa wielkopolskiego wynosi on od 41,4 do 94,9 punktów.

 3. ŚRODOWISKO WODNE

 3.1. Wody powierzchniowe
Sieć hydrograficzna gminy Pakosław. naleŜy do systemu wodnego Odry - Baryczy.

Gmina odwadniana jest przez Orlę i jej dopływy: Szpatnicę, Rów Oliwny, Rów Domaradzki,

Orlę Leniwą i inne cieki i rowy.

Orla to prawostronny dopływ Baryczy. Swój początek bierze pod Nową Wsią  w rejonie

Koźmina, a do Baryczy uchodzi w rejonie Wąsosza. Ogólna jej długość wynosi 94,9 km (na

terenie gminy 10,8 km), a powierzchnia zlewni 1546,5 km2. Lasy zajmują 15 % powierzchni

zlewni. Trwałe uŜytki zielone, występujące głównie w obniŜeniach, zajmują obszar

ca 17,6 tys. ha, co stanowi 17,3 % ogólnej powierzchni zlewni. Na rzece Orli wybudowano

zbiornik retencyjnego „Pakosław”, który pełni funkcje retencyjną i rekreacyjną.

Szpatnica (Stara Orla) – prawobrzeŜny dopływ Orli, początek bierze w okolicy Konar. Jej

całkowita długość wynosi 14,7 km, z czego na terenie gminy znajduje się odcinek  długości

10,7 km.

Rów Domaradzki - prawobrzeŜny dopływ Orli. Początek bierze w okolicy Domaradzic

(gm. Jutrosin). Jego całkowita długość wynosi 3,5 km, z tego na trenie gminy ca 2 km.

Orla Leniwa - lewobrzeŜny dopływ Orli wypływający z terenu gminy Jutrosin. Jej

całkowita długość wynosi 7,5 km (na terenie gminy 4,3 km).

Rzeki polskie charakteryzuje śnieŜno – deszczowy ustrój zasilania, z dwoma wysokimi

stanami wody w ciągu roku: zasilanie śnieŜne powodujące wysokie stany wód na wiosnę i

zasilanie deszczowe związane z letnim maksimum opadowym przypadającym na koniec

czerwca lub drugą połowę lipca. NajniŜsze stany wód tzw.  niŜówki przypadają głównie na

okres jesienny. Pojawiają się w skutek długotrwałego braku opadów atmosferycznych. Rzeki
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zasilane są wówczas poprzez wody podziemne.  Na terenie gminy Pakosław obszary

znajdujące się w sąsiedztwie cieków (głównie łąki) są okresowo zalewane lub podtapiane.

W zaleŜności od sposobu uŜytkowania rzek WIOŚ Poznań i Wrocław prowadzą badania

w oparciu o 4 programy pomiarowe z czego 3 dotyczą gminy Pakosław. Są to:

• monitoring diagnostyczny wraz z monitoringiem substancji niebezpiecznych;

• monitoring wód ze względu na wymagania, jakim powinny odpowiadać wody

śródlądowe będące środowiskiem Ŝycia ryb w warunkach naturalnych;

• monitoring wód ze względu na kryteria wyznaczania wód wraŜliwych na

zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.

Jeśli chodzi o monitoring diagnostyczny to jakość wód zaliczana jest do jednej z pięciu

klas czystości: wody o bardzo dobrej (I), dobrej (II), zadowalającej (III), niezadowalającej (IV) i

złej jakości (V).  Wody Orli  na przestrzeni lat 2004-2007 badano w pięciu punktach

pomiarowych: Baszków (gm. Zduny),  Dubin (gm. Jutrosin), Wydawy (gm. Rawicz),

Korzeńsko (gm. śmigród) oraz ujście do Baryczy. W trzech pierwszych punktach

pomiarowych wody zaliczono do V klasy (jakość zła), natomiast w dwóch punktach

pomiarowych bliŜej ujścia – do klasy IV (jakość niezadowalająca).

Wody Orli i jej dopływów na podstawie badań uznano za nieprzydatne dla bytowania ryb

karpiowatych. Wskaźniki degradujące przydatność wód to: azotyny, fosfor ogólny, azot

amonowy, tlen rozpuszczony, BZ5, niejonowany amoniak.

Wody Orli oraz jej dopływów w 2003 r. zostały uznane za wraŜliwe na zanieczyszczenie

związkami azotu ze źródeł rolniczych, zlokalizowane na obszarach szczególnie naraŜonych, z

których odpływ azotu do tych wód naleŜy ograniczyć. Analiza wyników badań wód rzeki Orli

prowadzonych w latach 2003-2006 w ramach państwowego monitoringu środowiska wykazała

zanieczyszczenie lub zagroŜenie zanieczyszczeniem azotanami wód rzeki Orli na odcinku od

źródeł do punktu monitoringowego zlokalizowanego w 15,3 km jej biegu oraz ich eutrofizację.

StęŜenia azotanów w latach 2005-2006 kwalifikowały wody rzeki Orli jako zagroŜone

zanieczyszczeniem. We wszystkich punktach pomiarowo-kontrolnych stwierdzono

przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników eutrofizacji: azotany, fosfor ogólny i azot

ogólny. W dwóch punktach zaobserwowano równieŜ przekroczenia wartości granicznej

chlorofilu „a”: na Rdęcy (km 0,6) w 2005 r. oraz na Orli (km 15,3) w 2004 r.

W związku z powyŜszym, zgodnie z rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia wód

wraŜliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów

szczególnie naraŜonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód naleŜy

ograniczyć, wody rzeki Orli i jej dopływów ponownie określono jako wraŜliwe na

zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych.
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 3.2. Wody podziemne
Głębokość zalegania wód gruntowych nawiązuje do morfologii terenu. W obniŜeniach

dolinnych, w bliskim sąsiedztwie cieków wody gruntowe występują dość płytko, do 1 m p.p.t.

Ich poziom ściśle odzwierciedla stany wody w ciekach. W obrębie wyŜszych poziomów

terasowych oraz w części krawędziowej wysoczyzn wody gruntowe zalegają na głębokości od

1 –2 m p.p.t. W obrębie wysoczyzn woda gruntowa występuje na ogół głębiej niŜ 2 m.

Czwartorzędowe warstwy wodonośne na terenie gminy Pakosław reprezentuje niewielki

fragment doliny kopalnej Zielona Wieś – Sarnowa. Jest to poziom  międzyglinowy dolny,

którego występowanie wiąŜe się z istnieniem osadów interglacjału wielkiego i fluwioglacjałów

rozdzielających gliny morenowe zlodowacenia południowopolskiego.

Do eksploatacji na terenie gminy ujmowane są wody trzeciorzędowe. Głównym ujęciem

jest ujęcie w Białymkale. Podczas wierceń stwierdzono występowanie wód podziemnych

zarówno w utworach plejstoceńskich jak i mioceńskich. W utworach plejstoceńskich nie

uzyskano zbyt duŜych wydajności, a ponadto stwierdzono bardzo niekorzystny skład fizyko –

chemiczny. Mioceńską warstwę nawiercono na głębokości 144 – 166 m stwierdzając zarówno

dobrą jakość wody jak i korzystne warunki hydrogeologiczne. Na podstawie pompowań

ustalono zasoby w ilości 135,0 m3/h   (pobór z dwóch studni, trzecia awaryjna). Obecnie

zasoby zostały skorygowane i wynoszą 80,0 m3/h.

Z ujęcia w Białymkale zaopatrywane są w wodę wszystkie miejscowości na terenie

gminy, poza częścią Chojna i Podborowem, które naleŜą do systemu wodociągowego –

Słupia Kapitulna gm. Rawicz. Główny poziom wód podziemnych „Pradolina Barycz – Głogów

E”, wymagający szczególnej ochrony jako poziom wód gruntowych pozbawiony warstwy

izolacyjnej od powierzchni terenu, znajduje się poza granicami gminy lecz w granicach

powiązań funkcjonalnych (zlewnia Orli).

 4. SYSTEM POWIĄZAŃ PRZYRODNICZYCH, ŚRODOWISKO
BIOTYCZNE

Szata roślinna gminy Pakosław jest dość urozmaicona. Lasy zajmują 21 %, uŜytki

zielone 20,5 %. Pozostałe elementy szaty roślinnej to parki wiejskie, zieleń cmentarna,

wszelkiego rodzaju ciągi zadrzewień, sady i ogrody, sezonowe uprawy polowe.

Lasy koncentrują się głównie w południowej i środkowej części gminy. Cechują się duŜą

róŜnorodnością siedlisk z duŜym udziałem siedlisk wilgotnych.

Znaczącą część roślinności stanowią zbiorowiska naturalne, a więc zespoły roślinności

wodnej, błotnej i szuwarowej towarzyszące ciekom i drobnym zbiornikom wodnym.

Zbiorowiska nieleśne pochodzenia antropogenicznego zawdzięczają swe istnienie

działalności człowieka. NaleŜą do nich zbiorowiska półnaturalne i zbiorowiska synantropijne.

Zbiorowiska półnaturalne reprezentowane są głównie przez łąki kośne skupione w dolinie Orli

i Szpatnicy. Zbiorowiska synantropijne to głównie chwasty, których istnienie uzaleŜnione jest

ściśle od zabiegów agrotechnicznych.
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Osobna grupę stanowi zieleń urządzona, do której moŜna zaliczyć: zieleń cmentarną,

dość liczne zadrzewienia przydroŜne, śródpolne i wzdłuŜ cieków, a takŜe parki

w miejscowościach: Chojno, Golejewko, Osiek, Ostrobudki, Pakosław, Zaorle.

Gmina Pakosław leŜy poza przyrodniczymi obszarami chronionymi. Obszary chronione

w granicach powiązań funkcjonalnych pokazano na zał. 1, kierując się kryterium

hydrograficznym (zlewnia Orli), natomiast powiązania przyrodnicze w szerszym zakresie – na

mapce zamieszczonej poniŜej.

Źródło: Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET Polska

Orla jest prawobrzeŜnym dopływem Baryczy. Barycz stanowi korytarz ekologiczny rangi

międzynarodowej łączący międzynarodowy korytarz ekologiczny jakim jest dolina Odry oraz

korytarz ekologiczny rangi krajowej, którym jest dolina Warty. W bezpośrednim sąsiedztwie,

na południe od granic gminy Pakosław znajduje się obszar węzłowy o znaczeniu krajowym

„Obszar Milicki” (18M)

W zasięgu powiązań funkcjonalnych (zlewnia Orli) znajdują się obszary Natura 2000.  Są to:

• Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków: „Dolina Baryczy” (PLB020001) i „Dąbrowy

Krotoszyńskie” (PLB300007);

• Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk: „Ostoja nad Baryczą” (PLH020041), Dąbrowy

Krotoszyńskie (PLH300002),  „Chłodnia w Cieszkowie” (020001).

Uznano, Ŝe sposób uŜytkowania na terenie gminy Pakosław, który w całości leŜy w

zlewni Orli moŜe mieć wpływ na środowisko wodne, charakter siedlisk, a tym samym na

organizmy Ŝywe.
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 5. OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE
W rozdziale tym omówiono obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie

przyrody, ustawy Prawo wodne, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz na

podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 5.1. Pomniki przyrody

Na podstawie terenie gminy Pakosław  znajduje się 14 okazałych drzew uznanych za

pomniki przyrody. Wykaz pomników zawiera poniŜsza tabela.

Lokalizacja Charakterystyka

aleja lipowa o długości 500 m składająca się z 52 lip o obwodach 650 –
240 cm

dąb szypułkowy o obwodzie 440 cm i wysokości 25 m

4 Ŝywotniki olbrzymie o obwodach 180-200 cm i wysokości 20 m

dąb szypułkowy o obwodzie 380 cm i wysokości 25 m

dąb szypułkowy o obwodzie 410 cm i wysokości 30 m

dąb szypułkowy o obwodzie 395 cm i wysokości 30 m

Golejewko - park

dąb szypułkowy o obwodzie 435 cm i wysokości 25 m

dąb szypułkowy o obwodzie 440 cm i wysokości 19 m
Osiek - park

dąb szypułkowy o obwodzie 500 cm i wysokości 18 m

Białykał dąb szypułkowy o obwodzie 375 cm i wysokości 25 m

Pakosław – przy drodze do parku sosna czarna o obwodzie 255 i wysokości 25 m

dąb szypułkowy o obwodzie 360 cm i wysokości 25 m

miłorząb dwuklapkowy o obwodzie 180 cm i wysokości 25 mPakosław - park

buk pospolity, odmiana purpurowa o obwodzie 260 cm i wysokości 25 m

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody drzewa uznane za pomniki przyrody rosnące na

terenach niezabudowanych, jeśli nie stanowią zagroŜenia dla ludzi lub mienia podlegają

ochronie aŜ do ich samoistnego, całkowitego rozpadu.

 5.2. Grunty rolne i le śne
Sprawy ochrony gruntów rolnych i leśnych reguluje ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o

ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Ochrona gruntów rolnych polega na:

• ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne;

• zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom w

produkcji rolniczej, powstającym wskutek działalności nierolniczej;

• ograniczaniu ruchów masowych ziemi;

• rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze;
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• zachowaniu torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych;

• ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi.

Na terenie gminy Pakosław grunty orne klas od II – III stanowią 25,3 %, wśród uŜytków

zielonych odpowiednio 3,4 %.

Ochrona gruntów leśnych polega na:

• ograniczeniu przeznaczenia ich na cele nieleśne lub nierolnicze;

• zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów leśnych oraz szkodom w

drzewostanach i produkcji leśnej, powstającym wskutek działalności nieleśnej;

• poprawianiu ich wartości uŜytkowej oraz zapobieganiu obniŜania ich produkcyjności.

Zgodnie z rozporządzeniem MOŚZNiL z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie

szczegółowych  zasad  i  trybu  uznawania  lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad

prowadzenia w nich gospodarki leśnej, 68,59 ha na terenie gminy Pakosław lasów uznano za

lasy wodochronne. W lasach ochronnych prowadzi się gospodarkę leśną w sposób

zapewniający ciągłe spełnianie przez nie celów, dla których zostały wydzielone.

 5.3. Zlewnia chroniona
Ochronę wód powierzchniowych i podziemnych reguluje ustawa Prawo ochrony

środowiska oraz Prawo wodne. Zgodnie z cytowanymi ustawami w drodze rozporządzenia

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2008 r.

w sprawie określenia wód wraŜliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł

rolniczych oraz obszarów szczególnie naraŜonych, z których odpływ azotu ze źródeł

rolniczych do tych wód naleŜy ograniczyć, wody rzeki Orli i jej dopływów określono jako

wraŜliwe na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych.

 5.4. Ochrona środowiska kulturowego
Zagadnienie ochrony środowiska kulturowego reguluje ustawa o ochronie zabytków

i opiece nad zabytkami. Wykaz zabytków wpisanych do rejestru zabytków zawiera poniŜsze

zestawienie.

Miejscowo ść Obiekt Nr rejestru Data wpisu

Chojno zespół podworski: dwór z 1885 r., park II połowa XIX
w i początek XX w. 1011/A 27.03.1987

pałac, zamek, zabudowania gospodarcze, park 205/100/A 29.05.1968

plebania 436/629/A 23.06.1969

kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych 1022/A 10.08.1987Golejewko

grodzisko – wczesne średniowiecze – st. 1 AZP 69-
28/163 430/A 2.12.1968

• pałac 277/319/A 21.10.1968
Osiek

• park pałacowy z II poł. XIX w. 1455/A 16.03.1994
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Ostrobudki

układ przestrzenny i zespół budowlany podwórza
folwarcznego, w tym budynki:  spichlerz - IV ćw.
XIX w.,  obora - IV ćw. XIX w., budynek mieszkalny
i gospodarczy - IV ćw. XIX w.,  dom rządcy - II poł.
XIX w., park krajobrazowy, poł. XIX w.

1438/A 13.08.1993

pałac – 1791 r. 182/625/A 25.04.1958

Pakosław park,  budynki - mieszkalny nr 1, mieszkalny nr 2 wraz
z budynkami gospodarczymi przy ul. Parkowej
i cmentarz ewangelicki

1143/A 17.04.1989

Zaorle zespół dworsko – parkowy z pocz. XX w., w tym:
dwór i park leśny 1562/A 31.08.1995

Źródło: Dane Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków O/Leszno

Najcenniejsze elementy kulturowe na terenie gminy proponuje się objąć ochroną

prawną w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w postaci ustanowienia

stref ochrony konserwatorskiej.

• Strefa ochrony konserwatorskiej A: Chojno - zespół podworski: park i dwór;

Golejewko - załoŜenia rezydencjalne z zespołem podworskim: zamek, pałac,

zabudowania gospodarcze, park; zespół sakralny: kościół parafialny p.w. Wszystkich

Świętych, plebania, cmentarz przykościelny, grobowiec Rogalińskich; Osiek – zespół

pałacowy: pałac i park; Ostrobudki – układ przestrzenny i zespół budowlany

załoŜenia folwarcznego: dom rządcy, budynek mieszkalny z częścią gospodarczą,

spichlerz, obora, park krajobrazowy; Pakosław – ZałoŜenia pałacowe: pałac, budynek

mieszkalny nr 1 i 2 wraz z budynkami gospodarczymi (ul. Parkowa), cmentarz

ewangelicki, park krajobrazowy, zespół sakralny: kościół parafialny p.w. św.

Walentego, plebania, dom katechetyczny; Sworowo: centralna część wsi (między nr

16 a 53) z zachowana tradycyjna zabudową szachulcową z II polowy XIX w; Zaorle:

zespół dworsko – parkowy: dwór i park.

• Strefa ochrony konserwatorskiej B: Białykał – układ przestrzenny wsi oraz zespół, w

tym zespół budynków z połowy XIX w. wykonanych w konstrukcji ryglowej oraz

cmentarz poewangelicki; Chojno – podwórze folwarczne i kolonia mieszkalna

pracowników folwarcznych; Golejewko: układ przestrzenny i zespół budowlany wsi;

Góreczki Wielkie – cmentarz poewangelicki; Osiek – teren zespołu folwarcznego

obejmującego podwórze oraz kolonię domów mieszkalnych dawnych pracowników

folwarcznych; Pakosław – układ przestrzenny i zespół budowlany centralnej części

wsi; Sowy – układ przestrzenny i zespół budowlany miejscowości, w tym zespół

budynków w konstrukcji ryglowej, Sworowo – układ przestrzenny i zespół budynków

wsi, w tym zespół budynków z XIX wieku wykonanych w konstrukcji ryglowej; Zaorle

– teren zespołu folwarcznego.

• Strefa ochrony konserwatorskiej E (ochrona ekspozycji): Golejewko - zabytkowa

aleja.
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 6. KLIMAT
Według regionalizacji klimatycznej W. Okołowicza gmina Pakosław leŜy w obrębie

regionu śląsko-wielkopolskiego, reprezentującego obszar przewagi wpływów oceanicznych.

Amplitudy temperatur są mniejsze niŜ w Polsce, wiosna wczesna i ciepła, długie lato, zima

łagodna i krótka z nietrwałą pokrywą śnieŜną (ca 58 dni). Długość okresu wegetacyjnego

wynosi 220 dni.

Średnia miesięczna temperatura powietrza wynosi ca 8,0 do 8,2oC, średnia

najcieplejszego miesiąca (lipca) od 17oC do 18,1oC, a średnia temperatura stycznia od (–3) do

(-2,8) Co.

Wilgotność względna powietrza kształtuje się podobnie jak na obszarze całego kraju;

wartości najwyŜsze notuje się w okresie od października do stycznia (84-88%), minimum

przypada na czerwiec i lipiec (72-74%). Jeśli chodzi o zachmurzenie, to najwyŜsze wartości

notuje się równieŜ w okresie jesienno – zimowym a najniŜsze we wrześniu i czerwcu.

Opady kształtują się nieco poniŜej średniej krajowej. Maksimum przypada w maju

i sierpniu, a najniŜsze sumy przypadają na miesiące zimowe (styczeń). Roczna suma opadów

wynosi ca 550 mm.

Podobnie jak na terenie całego kraju przewaŜają wiatry zachodnie. Udział wiatru

z sektora zachodniego (NW-SW) wynosi ca 50 %. Najrzadziej występują wiatry północne

i północno – wschodnie (poniŜej 15%).

Prędkości wiatrów są zróŜnicowane, największe charakteryzują wiatry zachodnie,

najmniejsze wiatry południowo – wschodnie i wschodnie.

Na charakter klimatu lokalnego wpływa między innymi rzeźba terenu, sposób jego

uŜytkowana, obecność wód, charakter szaty roślinnej.

Obszary wyniesione charakteryzują się wyrównanymi warunkami termicznymi,

równomiernym nasłonecznieniem, małą wilgotnością i korzystną wymianą powietrza. Są

zatem korzystne zarówno dla uŜytkowania rolniczego jak i dla osadnictwa.

Ciągi dolinne są miejscami gromadzenia i przemieszczania się mas chłodnego

powietrza, charakteryzują się większą wilgotnością powietrza, niŜszymi temperaturami

minimalnymi, skłonnością do mgieł i inwersji temperatur.

Tereny zalesione charakteryzują się dobrymi warunkami termicznymi i wilgotnościowymi

o zmniejszonych dobowych wahaniach, nieco gorszymi warunkami solarnymi z uwagi na

zacienienie. Są to jednak tereny o powietrzu wzbogaconym w tlen, ozon, olejki eteryczne

podnoszące komfort bioklimatyczny.

 7. POWIETRZE
Zanieczyszczeniem powietrza jest wprowadzenie do atmosfery substancji stałych,

ciekłych lub gazowych w ilościach, które mogą ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, klimat,

przyrodę Ŝywą, glebę, wodę lub spowodować inne szkody w środowisku. O stanie powietrza
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decyduje wielkość i przestrzenny rozkład emisji zanieczyszczeń ze wszystkich źródeł. Na

terenie gminy na stan czystości powietrza atmosferycznego ma wpływ:

• Emisja niska, pochodząca ze spalania paliw do celów grzewczych, przyczyniająca się

do wzrostu stęŜeń w atmosferze: dwutlenku siarki (SO2), tlenku węgla (CO), tlenków

azotu i niemetanowych lotnych związków organicznych.

• Emisja komunikacyjna, powodująca wzrost zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych,

pochodząca ze spalania paliw - zanieczyszczenia gazowe: tlenek węgla (CO),

dwutlenek węgla (CO2), tlenki azotu i węglowodory, a takŜe pochodząca ze ścierania

opon, hamulców, nawierzchni drogowych  zanieczyszczenia pyłowe, zawierające

ołów, kadm, nikiel i miedź. Źródła emisji komunikacyjnej (pojazdy) posiadają punkt

emisji przy powierzchni ziemi, przez co rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń jest

bardzo utrudnione. Zanieczyszczenia te działają na środowisko w najbliŜszym

otoczeniu drogi.

Prawie cała gmina Pakosław (z wyjątkiem Niedźwiadek, Podrobowa, Kubeczek i

Dębinki) jest zgazyfikowana, jednak z gazu  korzysta zaledwie 376 gospodarstw domowych

(32,3 %), w tym dla celów grzewczych 233 gospodarstwa domowe tj. 21% (GUS-BDR 2007).

Porównując z latami poprzednimi odnotowano tendencję spadkową.

Większe kotłownie węglowe funkcjonują w Pakosławiu (GS i pałac). Zakłady mięsne w

Golejewku i Białymkale do celów grzewczych i technologicznych stosują gaz, natomiast tartak

w Chojnie wykorzystuje odpadki drewna.

Jeśli chodzi o emisje komunikacyjną to na terenie gminy Pakosław nie ma dróg o bardzo

duŜym natęŜeniu ruchu. Nie prowadzi się równieŜ tego typu badań. W latach 2006 – 2007

Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu dokonał pomiaru natęŜenia ruchu na drodze powiatowej

Pakosław – Białykał. Wynik pomiaru to 889 pojazdów na dobę (osobowe – 722, dostawcze –

69, cięŜarowe bez przyczep – 60, cięŜarowe z przyczepami – 12, autobusy 12, ciągniki 14). Z

obserwacji wynika, Ŝe drogą o największym natęŜeniu ruchu jest droga prowadząca przez

miejscowości: Osiek, Pakosław, Golejewko, Chojno i dalej do Rawicza.

Rocznej oceny jakości powietrza dokonano w odniesieniu do nowego układu stref. Wg

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref, w których

dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U. Nr 52, poz. 310). Gmina Pakosław wchodzi w

skład strefy gostyńsko - leszczyńskiej, dla celów oceny jakości powietrza pod kątem

zawartości dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, tlenku węgla i benzenu, pyłu

zawieszonego PM10 oraz zawartego w tym pyle ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i

benzo(a)pirenu, natomiast dla celów ochrony powietrza pod kątem zawartości ozonu do strefy

wielkopolskiej. która została zakwalifikowana do klasy C ze względu na przekroczenia

poziomów dopuszczalnych ozonu, z uwagi na ochronę zdrowia jak i ochronę roślin. Ozon jest

zanieczyszczeniem wtórnym powstającym w większych stęŜeniach przy sprzyjających

warunkach meteorologicznych, w atmosferze zawierającej substancje uczestniczące w
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procesie powstawania ozonu w troposferze (tlenki azotu, węglowodory). Wyniku nie naleŜy

utoŜsamiać ze stanem jakości powietrza na terenie całej strefy, gdyŜ klasa C często oznacza

lokalny problem z daną substancją - klasa wynikowa zawsze odpowiada najmniej korzystnej z

uzyskanych klasyfikacji. Pomiary ozonu prowadzone są przez WIOS Poznań na stacjach

miejskich w Poznaniu i Koninie oraz pozamiejskich w KrzyŜówce i Mścigniewie.

 8. GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA
Na terenie gminy Pakosław wszystkie miejscowości są zaopatrzone w wodę z

wodociągów grupowych, z dwóch systemów wodociągowych:

• Białykał, działający na bazie ujęć i stacji uzdatniania w miejscowości Białykał,

zaopatrujący w wodę następujące miejscowości: Pakosław, Białykał, Sowy, Zaorle,

Pomocno, Osiek, Golejewko, Golejewo, Góreczki Wielkie, Kubeczki, Niedźwiadki,

Ostrobudki, Sworowo oraz część Chojna.

• Słupia Kapitulna, zaopatrujący w wodę następujące miejscowości: część Chojna,

Podborowo.

Wg danych GUS -BDR za rok 2007 z wody dostarczanej za pomocą wodociągów korzystało

94,9 %  ludności, a zuŜycie wody przez gospodarstwa domowe wynosiło 178,7 dam3/rok.

ZuŜycie wody przez przemysł wg danych GUS za rok 2006 r. wynosiło dam3/rok.

Na terenie gminy funkcjonują dwie mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków oraz

oczyszczalnia zakładowa:

• w miejscowości Chojno - oczyszczalnia typu bioblok  o maksymalnej wydajności 400

m3/d – odbiornikiem ścieków jest Stara Orla;

• w miejscowości Pakosław - oczyszczalnia typu CMM 500 o maksymalnej wydajności

500 m3/d – odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest Rów Oliwny.

• w miejscowości Białykał funkcjonuje zakładowa oczyszczalnia Zakładu Przetwórstwa

Mięsnego (Qproj. = 400 m3, Qrzecz. = 263 m3/dobe) - odbiornikiem oczyszczonych

ścieków jest rów melioracyjny.

Wg danych GUS -BDR za rok 2007 ilość odprowadzanych ścieków bytowych z

gospodarstw domowych wynosiła 94,6 dam3/rok, a ze zbiorowej instalacji kanalizacyjnej

korzystało 47 % mieszkańców. Ścieki bytowe z pozostałych gospodarstw gromadzone są w

zbiornikach bezodpływowych o nieznanym stanie technicznym.

Skanalizowane są następujące miejscowości: Pakosław, Chojno, Golejewo, Golejewko,

Ostrobudki, Pomocno, część Zaorla, część miejscowości Osiek. W trakcie realizacji jest część

miejscowości Sowy.
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 9. ODPADY
Gospodarowanie wszystkimi rodzajami odpadów wymaga postępowania określonego w

ustawie  z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn.

zm.)  w sposób zapewniający ochronę Ŝycia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie

z zasadą zrównowaŜonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu

odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko. Gospodarowanie odpadami

komunalnymi na terenie gminy odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w planie

gospodarki odpadami (Uchwała Rady Gminy Pakosław Nr XXXIII/180/2006 z dnia 13 stycznia

2006 r.) oraz w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie (uchwała Nr

XXXVII/212/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r.)

System gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Pakosław opiera się na

zorganizowanej zbiórce odpadów zmieszanych prowadzonej metodą pojemnikową i

częściowo workową oraz na selektywnej zbiórce odpadów opakowaniowych (tworzywa

sztuczne, szkło, metale) prowadzonej metodą workową. Zorganizowaną zbiórką odpadów

według stanu na koniec grudnia 2008 r. objętych było 74,5 % mieszkańców gminy. W latach

2007-2008 zebrano 799 Mg zmieszanych odpadów komunalnych. Zbiórka odpadów

prowadzona jest przez uprawnionych przedsiębiorców, na podstawie i w zakresie

wynikającym z udzielonych zezwoleń. Gmina Pakosław nie posiada własnego składowiska

odpadów. Zebrane przez operatorów odpady zmieszane, przewoŜone były na składowiska

połoŜone poza terenem gminy i tam deponowane.

W sektorze gospodarczym gminy w latach 2007-2008 wytworzonych zostało ponad 5

tys. Mg odpadów, w tym około 4 Mg odpadów niebezpiecznych (0,08% ogółu odpadów).

Prawie 87% stanowiły odpady z  przygotowania i przetwórstwa produktów spoŜywczych

pochodzenia zwierzęcego (odpadowa tkanka zwierzęca) oraz odpady z grupy 3 powstałe w

wyniku obróbki drewna (ponad 11%). Wg danych GUS z 2007 r. funkcjonujące na terenie

gminy oczyszczalnie ścieków wytworzyły 94 Mg/rok komunalnych osadów ściekowych.

 10. KLIMAT AKUSTYCZNY
Wymagane standardy dotyczące klimatu akustycznego określa rozporządzenie Ministra

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w

środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826). Rozporządzenie podaje dopuszczalny poziom hałasu

dla poszczególnych rodzajów źródeł (dróg i linii kolejowych, linii elektroenergetycznych,

startów, przelotów i lądowań statków powietrznych oraz pozostałych obiektów i grup źródeł

hałasu) w stosunku do klas terenu wyróŜnionych ze względu na sposób zagospodarowania i

pełnione funkcje.

Źródłem hałasu na terenie gminy Pakosław mogą być tereny przemysłowo –składowe,

usługowe oraz produkcji i obsługi gospodarki rolnej, a takŜe drogi. Na terenie gminy Pakosław

głównymi ciągami komunikacyjnymi są drogi powiatowe. Poziom hałasu komunikacyjnego do
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tej pory nie był monitorowany. W latach 2006-2007 Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu

rozpoczął pomiary ruchu drogowego na trzech drogach powiatowych, w tym na jednej

przebiegającej przez gminę Pakosław, a mianowicie na drodze Pakosław – Białykał. Średni

dobowy ruch (SDR) na tej drodze wynosił 889 pojazdów przy 11% udziale pojazdów cięŜkich,

a więc był niewielki.

Główną osią komunikacyjną gminy jest droga powiatowa Rawicz – Dubin, przebiegająca przez

główne miejscowości gminy: Chojno, Golejewko, Pakosław i Osiek, na której SDR szacuje się

na około 2100 – 2300 pojazdów na dobę (szacunku dokonano w oparciu o pomiary SDR na

drodze Dubin – Jutrosin: 2165 poj./dobę przy niespełna 10% udziale pojazdów cięŜkich).

W celu określenia zagroŜenia hałasem otaczających drogę terenów wymagających

ochrony akustycznej, sporządzono prognozę ruchu pojazdów na rok 2015 w oparciu o

„Zasady prognozowania ruchu drogowego” (uproszczone metody prognozowania ruchu na

drogach powiatowych i gminnych) opracowane w GDDKiA. Oszacowano, Ŝe w 2015 roku

średniodobowe natęŜenie ruchu pojazdów na drodze Rawicz – Dubin, na odcinku

przebiegającym przez gminę Pakosław wyniesie 2520 poj./dobę przy około 9% udziale

pojazdów cięŜkich, natomiast na drodze Pakosław – Białykał 1050 poj./dobę przy 10% udziale

pojazdów cięŜkich.

Wyliczona ze średniodobowego ruchu pojazdów emisja hałasu drogowego na terenach

zabudowanych (luźna zabudowa wolnostojąca po obydwu stronach drogi, jedno i

dwukondygnacyjna, głównie zagrodowa, jednorodzinna i mieszkaniowo-usługowa) moŜe

wynieść:

- 57,5 dBA w ciągu dnia i 47,2 dBA w ciągu nocy na drodze Rawicz – Dubin;

- 53,4 dBA w ciągu dnia i 43,8 dBA w ciągu nocy na drodze Pakosław – Białykał.

Zasięg oddziaływania poziomu hałasu równowaŜnego 55 dBA dla pory dnia i 50 dBA dla pory

nocy ogranicza się do 15 -25 m od skrajni drogi.

Oznacza to, Ŝe dla większości terenów mieszkaniowych wymagających ochrony akustycznej

nie powinny zostać przekroczone standardy określone dla tego typu terenów – 60 dBA w

ciągu dnia i 50 dBA w ciągu nocy.

Przekroczenia dopuszczalnych norm (55 dBA dla zabudowy jednorodzinnej) mogą wystąpić

sporadycznie o 0,5 do 1,4 dBA w porze dnia.

 11. OGRANICZENIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO WYNIKAJ ĄCE Z
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 11.1. Infrastruktura gazownicza
Przez teren gminy Pakosław przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500, dla

którego wyznaczono strefę kontrolowaną (2 x 25 m). Dla gazociągów układanych w ziemi

wyznacza się strefy kontrolowane na okres ich eksploatacji, których linia środkowa pokrywa

się z osią gazociągu. W strefach kontrolowanych nie naleŜy wznosić budynków, urządzać
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stałych składów i magazynów, sadzić drzew oraz nie powinna być podejmowana Ŝadna

działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji. Dopuszcza się,

za zgodą operatora sieci gazowej, urządzanie parkingów nad gazociągiem. Szerokość

wymienionych stref obecnie reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. Nr 97,

poz.10655).

 11.2. Cmentarze
Na terenie gminy Pakosław znajdują się dwa czynne cmentarze. Warunki

zagospodarowania terenu wokół cmentarzy określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki

Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem

sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz.U. Nr 52, poz. 315). wg cytowanego

rozporządzenia pas izolujący cmentarz od zabudowań mieszkalnych, bądź zakładów

przechowujących artykuły Ŝywności oraz studzien, źródeł, strumieni słuŜących do czerpania

wody do picia i potrzeb gospodarczych powinien wynosić 150 m. Pas ten moŜna zmniejszyć

do 50 m jeśli obszar wokół cmentarza od 50 do 150 m posiada sieć wodociągową i wszystkie

budynki korzystające z wody są do niej podłączone.

Na rysunku prognozy oznaczono 50 – metrowy pas izolujący, poniewaŜ tereny wokół

cmentarzy są zwodociągowane. W granicach pasa izolującego wyznaczonego wokół

cmentarza w Pakosławiu znalazły się tereny zainwestowane oraz potencjalnej zabudowy

mieszkaniowej oraz nieuciąŜliwej usługowej. Na terenach zabudowy potencjalnej, zabudowę

mieszkalną naleŜy lokalizować poza wyznaczonym pasem izolującym.
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 III. IDENTYFIKACJA I OCENA ODDZIAŁYWA Ń
ŚRODOWISKOWYCH

KaŜdy sposób zagospodarowania przestrzeni prowadzi do zmian w środowisku

i krajobrazie. Przeznaczenie terenu wg projektu zmiany Studium dotyczy zarówno adaptacji

istniejącego i planowanego zagospodarowania i uŜytkowania, jak równieŜ obszarów realizacji

nowych elementów uŜytkowania i zagospodarowania. Projekt zmiany Studium zakłada:

• zwiększenie terenów zabudowy mieszkaniowej z moŜliwością lokalizacji usług

nieuciąŜliwych (130 ha);

• zwiększenie obszarów dla funkcji przemysłowych, składowych i usługowych (20 ha);

• wyznaczenie nowych terenów usługowych wokół zbiornika Pakosław związanych

głównie z funkcja rekreacyjną (25 ha);

• przeznaczenie terenów w północnej części gminy pod elektrownie wiatrowe (335 ha).

W poniŜszej tabeli w sposób syntetyczny przedstawiono waŜniejsze uwarunkowania,

istniejącego lub planowanego zagospodarowania wg Studium... oraz planowanego

zagospodarowania  zgodnie z projektem zmiany Studium...

Miejscowo ść
uwarunkowania Funkcje terenu Infrastruktura techniczna

Pakosław

• dobre gleby
• obiekty wpisane do rejestru

zabytków: pałac, park (E),
budynki mieszkalne nr 1 i nr 2
wraz z budynkami
gospodarczymi przy ul.
Parkowej i cmentarz
ewangelicki

• regionalny korytarz
ekologiczny – dolina Orli ze
zbiornikiem Pakosław

• tereny zalewowe
• gazociąg wysokiego ciśnienia

ze strefą kontrolowaną

• zabudowa wiejska
wielofunkcyjna

• tereny przemysłowo –
składowe, usługowe, produkcji
i obsługi gospodarki rolnej (+)

• tereny zabudowy
mieszkaniowej intensywnej
oraz nieuciąŜliwej usługowej
(+)

• planowana obwodnica
• planowany teren usług wokół

zbiornika Pakosław (+)
• oczyszczalnia ścieków

• system wodociągowy
Białykał

• wieś skanalizowana
• wieś zgazyfikowana

Chojno

• dobre gleby
• zespół podworski, park -

wpisane do rejestru zabytków

• zabudowa wiejska
wielofunkcyjna

• tereny przemysłowo –
składowe, usługowe, produkcji
i obsługi gospodarki rolnej (+)

• tereny zabudowy
mieszkaniowej intensywnej
oraz nieuciąŜliwej usługowej
(+)

• planowana obwodnica
• planowany teren pod

elektrownie wiatrowe (+)
• oczyszczalnia ścieków

• system wodociągowy
Słupia Kapitulna

• wieś skanalizowana
• wieś zgazyfikowana



24

Golejewko

• dobre gleby
• obiekty wpisane do rejestru

zabytków (zespół pałacowo-
parkowy, kościół, plebania,
grodzisko
wczesnośredniowieczne

• lokalny korytarz ekologiczny –
Stara Orla

• pomnik przyrody – aleja
końska (E

• zabudowa wiejska
wielofunkcyjna

• tereny zabudowy
mieszkaniowej intensywnej
oraz nieuciąŜliwej usługowej
(+)

• tereny przemysłowo –
składowe, usługowe, produkcji
i obsługi gospodarki rolnej

• tereny sportowe
• planowana obwodnica

• system wodociągowy
Białykał

• wieś skanalizowana
• wieś zgazyfikowana

Golejewo

• dobre gleby
• lokalny korytarz ekologiczny –

Stara Orla
• połoŜenie przy drodze

powiatowej

• zabudowa wiejska
wielofunkcyjna

• tereny zabudowy
mieszkaniowej intensywnej
oraz nieuciąŜliwej usługowej
(+)

• tereny przemysłowo –
składowe, usługowe, produkcji
i obsługi gospodarki rolnej

• tereny sportowe

• system wodociągowy
Białykał

• wieś skanalizowana
• wieś zgazyfikowana

Ostrobudki

• dobre gleby
• lokalny korytarz ekologiczny –

Stara Orla
• obiekty wpisane do rejestru

zabytków: układ przestrzenny i
zespół budowlany podwórza
folwarcznego, pałac

• zabudowa wiejska
wielofunkcyjna

• tereny zabudowy
mieszkaniowej intensywnej
oraz nieuciąŜliwej usługowej
(+)

• planowany teren pod
elektrownie wiatrowe (+)

• tereny przemysłowo –
składowe, usługowe, produkcji
i obsługi gospodarki rolnej

• system wodociągowy
Białykał

• wieś skanalizowana
• wieś zgazyfikowana

Góreczki Wielkie

• dobre gleby
• cmentarz poewangelicki

(strefa B

• zabudowa wiejska
wielofunkcyjna

• tereny zabudowy
mieszkaniowej intensywnej
oraz nieuciąŜliwej usługowej
(+)

• system wodociągowy
Białykał

• wieś zgazyfikowana
• kanalizacja planowana

Osiek

• dobre gleby
• regionalny korytarz

ekologiczny – dolina Orli z
kompleksem leśnym (znaczny
udział siedlisk wilgotnych)

• zespół pałacowo – parkowy
wpisany do rejestru zabytków

• teren górniczy
• teren górniczy (złoŜe gazu

ziemnego Pakosław II)

• zabudowa wiejska
wielofunkcyjna

• tereny zabudowy
mieszkaniowej intensywnej
oraz nieuciąŜliwej usługowej
(+)

• planowany obszar dla funkcji
przemysłowych, składowych,
usługowych (+)

• system wodociągowy
Białykał

• wieś skanalizowana
• wieś zgazyfikowana

Podborowo

• fragmenty dobrych gleb
• kompleks leśny z duŜymi

fragmentami siedlisk
wilgotnych

• zabudowa wiejska
wielofunkcyjna

• tereny zabudowy
mieszkaniowej intensywnej
oraz nieuciąŜliwej usługowej
(+)

• system wodociągowy
Słupia Kapitulna

• planowane
oczyszczalnie
przydomowe

• wieś niezgazyfikowana
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Niedźwiadki

• słabe gleby
• kompleksy leśne
• tereny zalewowe
• gazociąg wysokiego ciśnienia

ze strefą kontrolowaną

• zabudowa wiejska
wielofunkcyjna

• tereny zabudowy
mieszkaniowej intensywnej
oraz nieuciąŜliwej usługowej
(+)

• system wodociągowy
Białykał

• planowane
oczyszczalnie
przydomowe

• wieś niezgazyfikowana

Kubeczki

• słabe gleby
• niewielkie kompleksy leśne
• tereny zalewowe

• zabudowa wiejska
wielofunkcyjna

• nowe planowane tereny
zabudowy mieszkaniowej
intensywnej oraz nieuciąŜliwej
usługowej (+)

• system wodociągowy
Białykał

• planowane
oczyszczalnie
przydomowe

• wieś niezgazyfikowana
Sworowo

• słabe gleby
• lokalny korytarz ekologiczny –

Szpatnica (ekosystemy łąkowo
– leśne)

• regionalny korytarz
ekologiczny – dolina Orli
(ekosystemy łąkowo – leśne)

• tereny zalewowe
• układ przestrzenny i zespół

budynków wsi (A)
• gazociąg wysokiego ciśnienia

ze strefą kontrolowaną

• zabudowa wiejska
wielofunkcyjna

• tereny zabudowy
mieszkaniowej intensywnej
oraz nieuciąŜliwej usługowej
(+)

• system wodociągowy
Białykał

• planowana kanalizacja
sanitarna

• wieś zgazyfikowana

Sowy

• słabe gleby
• regionalny korytarz

ekologiczny – dolina Orli
(ekosystemy łąkowo – leśne)

• duŜy kompleks leśny ze
znacznym udziałem siedlisk
wilgotnych

• tereny zalewowe
• zbiornik Pakosław
• gazociąg wysokiego ciśnienia

ze strefą kontrolowaną

• zabudowa wiejska
wielofunkcyjna

• tereny zabudowy
mieszkaniowej intensywnej
oraz nieuciąŜliwej usługowej
(+)

• planowany teren usług wokół
zbiornika Pakosław (+)

• system wodociągowy
Białykał

• kanalizacja sanitarna w
trakcie budowy

• wieś zgazyfikowana

Pomocno

• słabe gleby
• regionalny korytarz

ekologiczny – dolina Orli
(ekosystemy łąkowo – leśne)

• tereny zalewowe
• gazociąg wysokiego ciśnienia

ze strefą kontrolowaną

• zabudowa wiejska
wielofunkcyjna

• tereny zabudowy
mieszkaniowej intensywnej
oraz nieuciąŜliwej usługowej
(+)

• teren usług

• system wodociągowy
Białykał

• wieś skanalizowana
• wieś zgazyfikowana
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Zaorle

• słabe gleby

• regionalny korytarz
ekologiczny – dolina Orli
(ekosystemy łąkowo – leśne)

• lokalny korytarz ekologiczny –
Orla Leniwa(ekosystemy
łąkowo – leśne)

• tereny zalewowe

• zespół dworsko – parkowy
wpisany do rejestru zabytków

• gazociąg wysokiego ciśnienia
ze strefą kontrolowaną

• zabudowa wiejska
wielofunkcyjna

• tereny zabudowy
mieszkaniowej intensywnej
oraz nieuciąŜliwej usługowej
(+)

• tereny przemysłowo –
składowe, usługowe, produkcji
i obsługi gospodarki rolnej (+)

• system wodociągowy
Białykał

• kanalizacja sanitarna w
trakcie budowy

• wieś zgazyfikowana

Białykał

• słabe gleby

• otoczenie lasów

• układ przestrzenny wsi oraz
zespół, cmentarz
poewangelicki (B)

• zabudowa wiejska
wielofunkcyjna

• tereny zabudowy
mieszkaniowej intensywnej
oraz nieuciąŜliwej usługowej
(+)

• tereny przemysłowo –
składowe, usługowe, produkcji
i obsługi gospodarki rolnej

• stacja uzdatniania wody

• zakładowa oczyszczalnia
ścieków

• system wodociągowy
Białykał

• planowana kanalizacja
sanitarna

• wieś zgazyfikowana

+ oznacza, Ŝe zwiększa się powierzchnie terenów, + i sformułowanie poprzedzone słowem „planowane”
oznacza wprowadzenie nowych terenów

W dalszej części opracowania, biorąc pod uwagę planowany sposób zagospodarowania

terenu, scharakteryzowano potencjalne oddziaływania środowiskowe, poszczególne

komponenty środowiska, które mogą zostać naraŜone na to oddziaływanie, a takŜe wskazano

sposoby zapobiegające negatywnym oddziaływaniom.

 1. POWIERZCHNIA ZIEMI, GLEBY
Następstwem realizacji zmian wprowadzonych do Studium będzie zmiana

przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Całkowita likwidacja pokrywy glebowej

nastąpi głównie w przypadku zabudowy (obiekty kubaturowe, drogi i inne powierzchnie

utwardzone). Ponadto na terenie gminy prowadzona jest eksploatacja piasku i związane z tym

przekształcenia powierzchni ziemi.

Działania zapobiegaj ące niekorzystnym skutkom zmiany przeznaczenia grunt ów
rolniczych na cele nierolnicze

• Tereny zabudowy mieszkaniowej z  moŜliwością lokalizacji usług nieuciąŜliwych

wyznacza się głównie w obrębie jednostek osadniczych jako uzupełnienie istniejącej

zabudowy, lub w jej sąsiedztwie. Dla tych terenów określono w studium minimalną

powierzchnię biologicznie czynną – 40 % powierzchni działki. W przypadku
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zabudowy mieszkaniowej znaczna część terenu jest zwykle zagospodarowywana

jako zieleń (ogródki przydomowe).

• Tereny przemysłu, składu i usług równieŜ lokalizuje się w pobliŜu juŜ istniejących.

Wyjątek stanowi teren w Osieku (0,3 ha) – teren pod lokalizację elektrowni gazowej.

Na terenach o takim przeznaczeniu pokrywa glebowa zwykle zostaje zachowana

tylko na powierzchniach trawników i zieleni izolacyjnej.

• Tereny usług wokół zbiornika Pakosław będą związane z funkcja rekreacyjną. NaleŜy

zatem zakładać, Ŝe znaczna część powierzchni zostanie przeznaczona na zieleń.

Gleby  w tej części gminy naleŜą do słabych o niewielkiej przydatności rolniczej.

• Tereny pod elektrownie wiatrowe częściowo będą wykluczone z funkcji rolniczej. Na

jedną siłownię wiatrową o duŜej mocy naleŜy przeznaczyć około 500 m2 gruntu

łącznie z drogami dojazdowymi i placami manewrowymi. Są to powierzchnie

niewielkie; pozostałe grunty pozostaną w dotychczasowym uŜytkowaniu.

• Zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, a co za tym idzie ubytek

pokrywy glebowej dotyczy w rezultacie niewielkiej powierzchni. Całkowita jej

likwidacja nastąpi w przypadku zabudowy (obiekty kubaturowe, drogi i inne

powierzchnie utwardzone). Część gruntów rolnych (południowa i środkowa część

gminy), to grunty niskich klas bonitacyjnych o małej przydatności rolniczej. Na

terenach, gdzie występują gleby urodzajne, w przypadku realizacji inwestycji, naleŜy

te gleby zebrać zagospodarować na terenie inwestora, bądź wykorzystać w innym

miejscu zgodnie z przepisami odrębnymi.

• Wyrobiska poeksploatacyjne powstałe po eksploatacji kruszywa naturalnego po

zakończeniu eksploatacji wymagają rekultywacji. Masy ziemne nie będące kopaliną

zostaną zagospodarowane przy rekultywacji. Obowiązek rekultywacji gruntów i

zagospodarowania terenów po działalności górniczej spoczywa na przedsiębiorcy.

Przekształcenia powierzchni ziemi oraz ubytek pokrywy glebowej są nieodłącznym zjawiskiem

związanym z rozwojem przestrzennego oraz gospodarczym. Jest to proces nieodwracalny o

wymiarze lokalnym i odbywa się bez znaczącej szkody dla środowiska, pod warunkiem

przestrzegania zasad  jego ochrony określonych w obowiązujących aktach prawnych.

 2. KRAJOBRAZ
Kształtowanie krajobrazu jest ciągłym procesem zachodzącym na danym obszarze.

Spośród elementów kształtujących krajobraz naleŜy wymienić naturalne elementy takie jak:

ukształtowanie powierzchni, wody powierzchniowe, szatę roślinną. Wśród elementów

kulturowych są to: charakter zabudowy, dominanty w krajobrazie, udział zieleni w terenach

zabudowanych.
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Wpływ planowanego zagospodarowania terenu na zmiany  w krajobrazie

• Tereny zabudowy mieszkaniowej z  moŜliwością lokalizacji usług nieuciąŜliwych,

zlokalizowane w sąsiedztwie zabudowy istniejącej lub stanowiące jej uzupełnienie nie

będą wiązały się ze znaczącymi zmianami w krajobrazie. Na rysunku studium zostały

oznaczone istniejące i proponowane strefy ochrony konserwatorskiej wokół cennych

zespołów i obiektów zabytkowych oraz stanowisk archeologicznych. Zakłada się

zachowanie historycznych układów przestrzennych, eksponowanie dominant

architektonicznych. Nowa zabudowa powinna nawiązywać charakterem do

istniejącej. Powinno się dąŜyć do likwidacji obiektów tymczasowych i

substandardowych.

• Nowe tereny przemysłu, składu i usług wyznacza się w sąsiedztwie istniejących. Nie

będzie to zatem stanowiło znaczących zmian w krajobrazie. Obiekty przemysłowe,

składowe, czy usługowe mogą być harmonijnie wkomponowane w krajobraz.

Pozytywny efekt krajobrazowy moŜna uzyskać wprowadzając zieleń.

• Zagospodarowanie terenu usług wokół zbiornika Pakosław będzie wiązało się z

pozytywnymi zmianami w krajobrazie. NaleŜy zakładać, Ŝe oprócz obiektów

usługowych znaczna część terenu zostanie pokryta zielenią.

• Elektrownie wiatrowe wprowadzają znaczące zmiany w krajobrazie. Północna część

gminy Pakosław (miejsce proponowanej lokalizacji elektrowni wiatrowych) oraz

południowa część gminy Miejska Górka sąsiadującej z tym obszarem, to otwarte

tereny rolnicze, pozbawione większych fragmentów szaty roślinnej, a więc korzystne

dla lokalizacji tego typu inwestycji, a zarazem mało atrakcyjne pod względem

krajobrazowym. W najbliŜszym otoczenia nie ma teŜ cennych obiektów kulturowych.

Krajobraz jest efektem działania w przestrzeni róŜnych podmiotów kierujących się swoimi

celami i systemami wartości. Rozpatrując krajobraz kompleksowo, jako przyrodnicze

zaleŜności zachodzące między elementami abiotycznymi, biotycznymi i technicznymi oraz

jako wizualne zaleŜności między przyrodniczymi i technicznymi elementami dostrzeganymi na

pewnym obszarze naleŜy przyjąć, Ŝe elementy antropogeniczne zawsze wchodzą w skład

krajobrazu, a umieszczanie ich w przestrzeni wynika z potrzeby korzystania ze środowiska.

Nie ma takiej moŜliwości, aby stworzyć pełną izolację między elementami antropogenicznymi

i środowiskiem przyrodniczym. Proponowany sposób zagospodarowania przestrzeni,

zwłaszcza elektrownie wiatrowe,  spowodują trwałe zmiany w krajobrazie. NaleŜy tu stosować

zasadę „coś za coś”; jesteśmy bowiem zobowiązani do redukcji SO2, Nox oraz pyłu drobnego,

a są to zanieczyszczenia powstające  głównie w procesie spalania paliw takich jak węgiel

kamienny.
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 3. OCHRONA ŚRODOWISKA WODNEGO
Potencjalne niekorzystne zmiany dla środowiska wodnego ze strony proponowanego

zagospodarowania terenu gminy wiąŜą się przede wszystkim z powstawaniem ścieków,

sposobem gospodarowania odpadami, oraz zmniejszeniem powierzchni infiltracyjnej.

 3.1 Gospodarka wodno - ściekowa
Z funkcją mieszkaniową, produkcyjną, usługową czy teŜ zagrodową związane jest

wytwarzanie ścieków komunalnych oraz ścieków związanych z hodowlą zwierząt. Ponadto

powstają ścieki w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych.

Mogą one w sposób negatywny oddziaływać na takie elementy środowiska jak: środowisko

gruntowo – wodne, powietrze i klimat, faunę, florę oraz na warunki Ŝycia ludzi. Normy

jakościowe ścieków wprowadzanych do środowiska reguluje Rozporządzenie Ministra

Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić przy

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984).

Na terenie gminy Pakosław wszystkie jednostki osadnicze są wyposaŜone w sieć

wodociągową, natomiast ze zbiorowej instalacji kanalizacyjnej wg danych GUS w 2007 r.

korzystało 47 % mieszkańców.

W rolnictwie do źródeł zanieczyszczeń obszarowych naleŜy zaliczyć środki chemiczne

(nawozy sztuczne, środki ochrony roślin) oraz niewłaściwe rolnicze wykorzystanie ścieków.

Gminna Pakosław leŜy w zlewni Orli chronionej przed nadmiernym odpływem ze źródeł

rolniczych. W tym celu rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki

Wodnej we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2008 r. został wprowadzony  „Program działań

mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie

naraŜonego zlewni rzeki Orli”. Program będzie realizowany przez kolejne cztery lata od dnia

wejścia w Ŝycie rozporządzenia. Program dotyczy gospodarstw rolnych i hodowlanych oraz

ferm stanowiących największe potencjalne źródło emisji związków azotu. Identyfikacji

gospodarstw wg określonych kryterium dokona burmistrz przy współpracy ODR.

Wpływ planowanych zmian zagospodarowania przestrzen nego na środowisko wodne:

• Wzrost powierzchni terenów zabudowy mieszkaniowej z moŜliwością lokalizacji usług

nieuciąŜliwych, będzie wiązać się z niewielkim wzrostem zuŜycia wody, a tym samym

ilości ścieków. W gminie Pakosław zakłada się uporządkowanie gospodarki

ściekowej na terenie gminy poprzez dalszą budowę systemów odprowadzania i

oczyszczania ścieków. Dla zabudowy rozproszonej proponuje się realizację

oczyszczalni przydomowych. Dotyczy to następujących jednostek osadniczych:

Podborowo, Zielony Dąb, Dębionka, Kubeczki Niedźwiadki. Do czasu wybudowania

kanalizacji sanitarnej ścieki będą gromadzone w szczelnych zbiornikach
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bezodpływowych, z których będą systematycznie wywoŜone przez

koncesjonowanego przewoźnika do miejsc wskazanych przez słuŜby gminne.

• Nowe tereny przemysłu, składu i usług wyznacza się w sąsiedztwie istniejących.

Chojno, Ostrobudki, Pakosław, Osiek to miejscowości wyposaŜone w sieć kanalizacji

sanitarnej, natomiast sieć kanalizacyjna w Zaorlu jest na etapie budowy. Na terenach

tych, w z zaleŜności od podjętej działalności mogą powstawać ścieki przemysłowe,

które przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi nie mogą przekraczać najwyŜszych

dopuszczalnych wartości dla oczyszczonych ścieków przemysłowych określonych w

zał. 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie

warunków jakie naleŜy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi

oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Ścieki w postaci

wód opadowych i roztopowych z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych przed

wprowadzeniem do wód lub do ziemi muszą być podczyszczone.

• Zagospodarowanie terenu usług wokół zbiornika Pakosław (obręby: Pakosław i

Sowy) będzie uwarunkowane moŜliwością zaopatrzenia w wodę z sieci

wodociągowej oraz odprowadzeniem ścieków za pomocą sieci kanalizacji sanitarnej.

Na terenie Pakosławia i Sów nie przewiduje się budowy oczyszczalni przydomowych.

• Elektrownie wiatrowe nie będą miały wpływu na zanieczyszczenie środowiska

gruntowo - wodnego pod warunkiem zastosowanie szczelnego systemu

gospodarowania olejami i smarami w obrębie turbin.

• Na terenach zalewowych nie wyznacza się terenów pod zainwestowanie.

 3.2. Odpady
Gospodarowanie wszystkimi rodzajami odpadów wymaga postępowania określonego w

ustawie  z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn.

zm.)  w sposób zapewniający ochronę Ŝycia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie

z zasadą zrównowaŜonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu

odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

Na terenie gminy nie ma instalacji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Zmieszane odpady komunalne zebrane w gminie przekazywane są do unieszkodliwiania

poprzez składowanie na składowiska odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne połoŜone

poza jej terenem.

Odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej  muszą być

przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne

zezwolenia (pozwolenia) wynikające z cyt. ustawy, a czasowe magazynowanie odpadów

niebezpiecznych odbywać się musi z zachowaniem warunków zabezpieczających środowisko

przed zanieczyszczeniem. Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania

(czasowego magazynowania) do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów musi
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odbywać się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie materiałów

niebezpiecznych. Wytwórca odpadów jest obowiązany do: uzyskania pozwolenia na

wytwarzanie odpadów, jeŜeli będzie wytwarzał powyŜej 1 Mg odpadów niebezpiecznych

rocznie lub powyŜej 5 tysięcy Mg rocznie odpadów innych niŜ niebezpieczne (art. 17 ust. 2

ustawy o odpadach), uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami

niebezpiecznymi, jeŜeli będzie wytwarzał powyŜej 0,1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie

(art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy o odpadach), przedłoŜenia informacji o wytwarzanych odpadach

oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeŜeli będzie wytwarzać powyŜej

5 Mg rocznie odpadów innych niŜ niebezpieczne lub odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg

rocznie (art. 17 ust. 1 pkt. 2 ustawy o odpadach).

Studium zakłada zagospodarowanie odpadów zgodnie z Gminnym Planem Gospodarki

Odpadami oraz z przepisami odrębnymi. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Pakosław za

główny cel gospodarki odpadami przyjął zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz

wdroŜenie nowoczesnych systemów ich zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania. Zgodnie ze

zaktualizowanym Krajowym Planem Gospodarki Odpadami (KPGO 2010),  w okresie do 2007

roku za najwaŜniejsze uznano objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów niesegregowanych

wszystkich mieszkańców, zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem

selektywnego zbierania odpadów oraz zapewnienie warunków ograniczenia masy odpadów

komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, a takŜe zakładanych

limitów odzysku i recyklingu poszczególnych kategorii odpadów, w tym przede wszystkim

opakowaniowych.

Biorąc powyŜsze pod uwagę moŜna stwierdzić, Ŝe planowany sposób gospodarowania

odpadami nie wpłynie na zanieczyszczenie środowiska wodnego.

 3.3. Warunki retencyjne
Na terenie gminy, w związku z wyznaczeniem nowych terenów pod zainwestowanie,

zmniejszy się powierzchnia terenów czynnych biologicznie, a więc równieŜ powierzchnia

retencyjna. Jest to normalne zjawisko towarzyszące rozwojowi przestrzennemu jednostek

osadniczych. Ubytku powierzchni biologicznie czynnej nie naleŜy utoŜsamiać z wielkością

nowych terenów przeznaczonych pod zainwestowanie. Ich część z pewnością zostanie

zagospodarowana zielenią (ogródki przydomowe, zieleń izolacyjna czy ozdobna na terenach

przemysłowo – składowych i usługowych). Tereny pod elektrownie wiatrowe tylko częściowo

będą wykluczone z funkcji rolniczej. Ponadto naleŜy preferować odprowadzanie wód

opadowych i roztopowych oraz ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych (po

uprzednim podczyszczeniu) do gruntu w obrębie własnej działki.

Biorąc pod uwagę istniejący i planowany sposób zagospodarowania terenu w gminie

Pakosław nie zakłada się znaczących zmian warunków infiltracyjnych.
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 4. WPŁYW NA JAKO ŚĆ POWIETRZA
Ochrona powietrza polega na zapobieganiu powstawaniu zanieczyszczeń, ograniczaniu

lub eliminowaniu wprowadzanych do powietrza substancji zanieczyszczających w celu

zmniejszenia stęŜeń do dopuszczalnego poziomu lub utrzymania ich na poziomie

dopuszczalnych wielkości. Negatywne oddziaływanie zanieczyszczeń na zdrowie ludzi,

zwierząt oraz wegetację roślin spowodowane jest głównie przez emisję pochodzącą z

procesów spalania paliw. Większe kotłownie węglowe funkcjonują w Pakosławiu (GS i pałac).

Głównym kierunkiem działań określonym w studium na rzecz ochrony powietrza przed

zanieczyszczeniem jest tworzenie warunków do zmniejszenia zuŜycia węgla kamiennego do

celów grzewczych i technologicznych, na rzecz paliw płynnych, gazowych lub stałych

charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji, energii elektrycznej lub energii

odnawialnej, w tym z biomasy.

Prawie cała gmina Pakosław (z wyjątkiem Niedźwiadek, Podborowa, Kubeczek i

Dębionki) jest zgazyfikowana, posiada więc warunki do stosowania gazu ziemnego do celów

grzewczych i technologicznych. Gmina Pakosław podjęła równieŜ inicjatywę zmierzającą do

wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W projekcie zmiany Studium wyznacza się teren

pod elektrownie wiatrowe. Uruchomienie elektrowni wiatrowych stanowić będzie odciąŜenie

elektrowni konwencjonalnych, a w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenie emisji

zanieczyszczeń do atmosfery: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, dwutlenku węgla,

popiołów w wyniku spalania paliw kopalnianych do produkcji energii.

Jeśli chodzi o zanieczyszczenia komunikacyjne na terenach zabudowanych, to mają

one utrudnione rozprzestrzenianie się i koncentrują się w najbliŜszym otoczeniu jezdni.

Źródłem zanieczyszczenia powietrza mogą być instalacje na terenach przemysłowo –

składowo – usługowych. Studium wyklucza podjęcie działalności mogącej wpływać na

pogorszenie stanu czystości powietrza bez uprzedniej instalacji  odpowiednich urządzeń

zabezpieczających.

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery powodowanych przez procesy

technologiczne i procesy spalania polega przede wszystkim na unieszkodliwianiu gazów

odlotowych i eliminowaniu wyziewów przemysłowych przez:

• wprowadzania urządzeń odpylających i oczyszczających o wysokiej skuteczności;

• hermetyzację procesów produkcji i transportu,

• zastosowanie paliw niskoemisyjnych.

Pozytywny wpływ za stan czystości powietrza ma zieleń, która oczyszcza powietrze

przez absorbcję zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. Szata roślinna na terenie gminy

Pakosław naleŜy do urozmaiconych; szczególnie w południowej i środkowej części gminy. W

Studium zakłada się ochronę przed zmianą uŜytkowania ekosystemów uznanych za tworzące

system przyrodniczy gminy.
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 5. KLIMAT
Na lokalne warunki klimatyczne składa się wiele czynników. Są to: ukształtowanie

powierzchni, pokrycie i uŜytkowanie terenu, obecność wód, a takŜe stan czystości powietrza

atmosferycznego.

Północna część gminy Pakosław to bezleśna wysoczyzna, charakteryzująca się

wyrównanymi warunkami termicznymi, równomiernym nasłonecznieniem, małą wilgotnością i

korzystną wymianą powietrza.

Część środkowa i południowa gminy to rozległa, płaska dolina Orli. Pokrycie terenu to

mozaika lasów, łąk, pól uprawnych. Doliny są miejscami gromadzenia i przemieszczania się

mas chłodnego powietrza, charakteryzują się większą wilgotnością powietrza, niŜszymi

temperaturami minimalnymi, skłonnością do mgieł i inwersji temperatur.

Proponowana w Studium niewielka zmiana przeznaczenia terenów nie wpłynie na

zmianę warunków klimatycznych, poza planowanymi elektrowniami wiatrowymi. W skali

lokalnej większe skupiska wiatraków powodują wzrost temperatury powietrza nawet do 2°C i

mogą być przyczyną zmniejszenia szybkości wiatru o 2m/s. W skali globalnej budowa

elektrowni wiatrowych przyczyni się poprawy stanu czystości powietrza atmosferycznego a

tym samym równieŜ warunków klimatycznych.

 6. OCHRONA PRZED HAŁASEM
W studium wyznacza się tereny, spośród których część objęta jest ochroną akustyczną.

Dla tych terenów  ustala się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku zgodnie

z przepisami odrębnymi:

Tereny zabudowy mieszkaniowej oraz nieuci ąŜliwej usługowej  (w przypadku

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w przypadku zabudowy wielorodzinnej – jak dla

terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, w przypadku

lokalizacji na ww. terenach usług - dopuszczalne normy hałasu jak dla terenów zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego); przy czym pod

pojęciem usług nieuciąŜliwych naleŜy rozumieć usługi nie zaliczone do przedsięwzięć

mogących zawsze znacząco lub przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać

na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych.

Obszary usług z mo Ŝliwo ścią zabudowy mieszkaniowej  (dopuszczalny poziom

hałasu jak dla terenów usługowo - mieszkaniowych);

Tereny przemysłowo – składowe  stanowią odrębne kompleksy, często jednak

sąsiadują  z zabudową zagrodową, mieszkaniową, czy teŜ mieszkaniowo - usługową.

Zabudowa zagrodowa,  mieszkaniowa i mieszkaniowo – usługowa, to tereny objęte ochroną

akustyczną i na tych terenach muszą być zachowane dopuszczalne – obowiązujące dla tych

terenów - poziomy hałasu. Zachowanie standardów naleŜy przede wszystkim do
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uŜytkowników urządzeń, instalacji będących źródłami hałasu. Źródła te nie mogą powodować

przekraczania standardów jakości środowiska poza terenem, do którego zarządzający ma

tytuł prawny. Studium wprowadza ograniczenie emisji hałasu w środowisku związanego z

prowadzona działalnością do poziomów dopuszczalnych na terenach sąsiednich jeśli są to

tereny objęte ochrona akustyczną. Nie kaŜda podejmowana działalność jest związana z

emisją ponadnormatywnego hałasu. W przypadku zaistnienia  moŜliwości przekraczania

dopuszczalnych norm naleŜy zastosować rozwiązania zapobiegające negatywnym

oddziaływaniom np.:

• dobór mniej hałaśliwych maszyn, urządzeń, instalacji a w szczególności wentylatorów

wychodzących na zewnątrz;

• wykonywanie prac w pomieszczeniach zamkniętych;

• praca jednozmianowa;

• ogrodzenia pełne oraz pasy zieleni izolacyjnej.

Hałas drogowy  nie stanowi na terenie gminy Pakosław większego problemu. Główną

osią komunikacyjną gminy jest droga powiatowa Rawicz – Dubin. Jak wynika z wcześniej

opisanych wyliczeń zasięg oddziaływania poziomu hałasu równowaŜnego 55 dBA dla pory

dnia i 50 dBA dla pory nocy ogranicza się do 15 -25 m od skrajni drogi. Oznacza to, Ŝe dla

większości terenów mieszkaniowych wymagających ochrony akustycznej nie powinny zostać

przekroczone standardy określone dla tego typu terenów – 60 dBA w ciągu dnia i 50 dBA w

ciągu nocy. Przekroczenia dopuszczalnych norm (55 dBA dla zabudowy jednorodzinnej)

mogą wystąpić sporadycznie o 0,5 do 1,4 dBA w porze dnia. Studium zakłada budowę

obwodnicy w miejscowości Chojno, gdzie odcinek ww. drogi biegnącej przez wieś jest

najdłuŜszy. Rozwiązania zapobiegające uciąŜliwości związanej z hałasem komunikacyjnym:

• dla zabudowy istniejącej proponuje się wprowadzanie barier akustycznych (pełne

opłotowania, Ŝywopłoty), wprowadzanie materiałów budowlanych stanowiących

barierę dla hałasu i wibracji (okna, drzwi, ściany dźwiękoszczelne);

• w przypadku terenów nowej zabudowy od strony drogi naleŜy lokalizować obiekty

usługowe, które będą stanowiły przesłonę dla obiektów mieszkaniowych,

wprowadzanie Ŝywopłotów oraz dopuszczenie realizacji pełnych opłotowań;

• poprawa nawierzchni drogi; np. zastosowanie asfaltu porowatego umoŜliwia

obniŜenie hałasu nawet do 4 dB.

Elektrownie wiatrowe . Głównym „sprawcą” hałasu emitowanego przez elektrownie

wiatrowe są łopaty wirnika, które obracając się natrafiają na opór powietrza, poza tym do

powstawania uciąŜliwego szumu przyczynia się takŜe układ przeniesienia mocy, czyli wirnik,

przekładnia i generator. Im większa moc elektrowni, im starsza technologia, im mniej

aerodynamiczna konstrukcja łopat, tym większy hałas, powodowany przez turbinę. Redukcji

poziomu hałasu, który jest szczególnie dokuczliwy przy wietrze o małych i średnich
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prędkościach słuŜy stosowanie nowoczesnych technologii (współczesne turbiny wiatrowe

pracują ciszej od swych poprzedniczek), by zneutralizować wpływ hałasu na ludzi naleŜy

zachować odpowiedni dystans między elektrownią wiatrową a zabudową mieszkaniową. Wg

danych (na podstawie pomiarów) Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej hałas w

odległości 350 m od turbiny wynosi 40 dB. Na etapie realizacji, w zaleŜności od rodzaju

montowanych urządzeń, naleŜy zachować takie odległości od istniejących i planowanych

terenów zabudowy objętych ochroną akustyczną, aby zostały dotrzymane akustyczne

standardy jakości środowiska określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Zachowanie standardów naleŜy do

uŜytkowników urządzeń, instalacji będących źródłami hałasu.

 7. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE
Ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego

stanu środowiska poprzez: utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniŜej

dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach, zmniejszanie poziomów pól

elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.

Głównymi rodzajami źródeł sztucznych pól elektromagnetycznych występujących

w naszym otoczeniu są:

• linie elektroenergetyczne (przez teren gminy nie przebiegają linie wysokiego

napięcia);

• elektrownie wiatrowe;

• obiekty radiokomunikacyjne, w tym: stacje nadawcze radiowe i telewizyjne, stacje

bazowe telefonii komórkowych;

• stacje radiolokacyjne.

Na terenie gminy  Pakosław brak znaczących źródeł promieniowania elektromagnetycznego.

Stacje bazowe telefonii komórkowej znajdują się w Pakosławiu oraz Białymkale. Zasięgi

występowania pól elektromagnetycznych o wartościach wyŜszych od dopuszczalnych

w otoczeniu anten stacji bazowych telefonii komórkowych są zaleŜne od mocy doprowadzonej

do tych anten i charakterystyk promieniowania tych anten. W otoczeniu typowych stacji

bazowych telefonii komórkowej pola elektromagnetyczne o wartościach wyŜszych od

dopuszczalnych występują nie dalej niŜ kilkadziesiąt metrów od samych anten i na wysokości

ich zainstalowania.

Elektrownie wiatrowe posiadają generator energetyczny umiejscowiony w gondoli na

wysokości do 120 m.  Wytworzone pole elektromagnetyczne przez siłownię i transformator nie

przekracza dopuszczalnego natęŜania pola elektrycznego określonego w  Rozporządzeniu

Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003r w sprawie dopuszczalnych poziomów pól

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobu sprawdzania dotrzymania tych poziomów
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(Dz. U. Nr 192 z dnia 14.11.2003 r. poz. 1883). Wyznaczony pod elektrownie wiatrowe teren

znajduje się poza obszarami zabudowanymi na gruntach rolnych.

Wszystkie jednostki osadnicze na terenie gminy zasilane są w energię elektryczną za

pośrednictwem sieci energetycznych niskiego i średniego napięcia. Źródłami pola

elektromagnetycznego powodującego przekroczenie wartości dopuszczalnych na terenach

zamieszkałych mogą być linie przesyłowe oraz stacje elektroenergetyczne dla napięć 110 kV i

wyŜszych, a takich na terenie objętym planem nie ma i nie są równieŜ planowane.

 8. WPŁYW NA RÓśNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ,  FLORĘ I FAUNĘ
Ze zmianą przeznaczenia gruntów rolnych na tereny zabudowane wiąŜe się proces

synantropizacji roślinności, co przejawia się zanikiem zbiorowisk autogenicznych oraz

wzrostem zbiorowisk antropogenicznych. Z procesem tym wiąŜe się eliminacja niektórych

gatunków fauny i wzrostem tych populacji, które zaadaptowały się do zmienionych warunków.

W projekcie zmiany Studium nowe tereny pod zabudowę stanowią niewielką powierzchnię.

Poza tym lokalizuje się je w sąsiedztwie zabudowy istniejącej.

Wpływ na środowisko biotyczne mogą mieć elektrownie wiatrowe; w szczególności na

ptaki i nietoperze Podczas pracy elektrowni wiatrowej istnieje niebezpieczeństwo, Ŝe lecący

ptak, czy nietoperz mając na kursie lotu turbinę, uderzy w nią. W róŜnych opracowaniach

podaje się róŜne statystyki, ale ogólnie wszystkie wskazują na minimalny wpływ turbin na

ptactwo. American Wind Energy Association w artykule "Fakty na temat energetyki wiatrowej i

ptaków"  podaje, Ŝe ptak średnio wejdzie w kolizję z turbiną raz na 8 do 15 lat. WyŜsza

śmiertelność jest zauwaŜana tylko w przypadku niektórych grup turbin umieszczonych na

terenach morskich w pobliŜu duŜych skupisk ptactwa. Elektrownie wiatrowe w przeciwieństwie

do elektrowni konwencjonalnych nie produkują sztucznej zasłony dymnej, która moŜe

doprowadzić do zmniejszenia widoczności i zasłonięcia przeszkody. Podczas montaŜu linii

przyłączeniowych między parkiem wiatrowym a stacją energetyczną zaleca się zazwyczaj

instalacje podziemne, a to likwiduje równieŜ zagroŜenie kolizji ptaków i nietoperzy z liniami

napowietrznymi.

Teren wyznaczony pod budowę elektrowni wiatrowych leŜy poza przyrodniczymi

obszarami chronionymi, równieŜ poza obszarami Natura 2000. Obszar specjalnej ochrony

ptaków „Dolina Baryczy” leŜy 9 km na południe od omawianego terenu. Nie mniej jednak

przed podjęciem decyzji o lokalizacji budowy siłowni wiatrowych rejon powinien być oceniony

pod kątem sezonowych tras przelotowych ptaków oraz miejsc potencjalnego przebywania

nietoperzy w odległości minimum 1 km od granic terenu przewidzianego pod budowę

elektrowni wiatrowych.
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9. PRZYRODNICZE OBSZARY CHRONIONE, WPŁYW NA SYSTEM
POWIĄZAŃ PRZYRODNICZYCH

Teren planu leŜy poza przyrodniczymi obszarami objętymi ochroną prawną. Analizując

wpływ  realizacji ustaleń Studium na przyrodnicze obszary chronione brano pod uwagę

powiązania funkcjonalne kierując się kryterium hydrologicznym (zlewnia Orli) oraz kryterium

odległości. W zlewni Orli, na południe od gminy Pakosław znajdują się: OSO „Dolina Baryczy”

– PLB 020001 i SOO „Ostoja nad Baryczą” – PLH 020041. Fragmenty tych obszarów na

niewielkim odcinku graniczą z gminą Pakosław.

Główne źródła zagroŜeń zarówno dla siedlisk jak i gatunków fauny to: zanieczyszczenie

środowiska, zmiana stosunków wodnych, zmiana sposobu uŜytkowania terenu lub sukcesja

roślinności prowadząca do przekształcania siedlisk, intensyfikacja rolnictwa, nadmierna

antropopresja. Jeśli chodzi o zagroŜenia zewnętrzne wynikające z powiązań funkcjonalnych, a

w przypadku gminy Pakosław tylko o  takich moŜemy mówić, to mogą one dotyczyć głównie

zanieczyszczenia środowiska wodnego. Na kierunku odpływu wód Orli znajdują się fragmenty

Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk. Gmina Pakosław w części juŜ jest skanalizowana i

zakłada się skanalizowanie całej gminy, z wyjątkiem zabudowy rozproszonej, gdzie

przewiduje się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Po zrealizowaniu programu

kanalizacji,  a takŜe uzyskania pozytywnych wyników realizacji programu działań mających na

celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych naleŜy oczekiwać poprawy stanu

czystości wód. Realizacja proponowanych w projekcie Studium zmian w zagospodarowaniu

terenu, nie będzie miała równieŜ wpływu na zmianę reŜimu hydrologicznego w zlewni Orli.

 10. WPŁYW NA ZABYTKI I DOBRA  MATERIALNE
Realizacja ustaleń Studium nie spowoduje naruszenia dóbr materialnych. Najcenniejsze

elementy kulturowe na terenie gminy proponuje się objąć ochroną prawną poprzez określenie

zasad zagospodarowania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Na

rysunku Studium określono granice stref ochrony konserwatorskiej.

 11. WPŁYW NA WARUNKI śYCIA I ZDROWIE LUDZI
Wpływ realizacji postanowień planu na zdrowie i Ŝycie ludzi jest wypadkową stanu

poszczególnych komponentów środowiska, które zostały omówione w poprzednich

rozdziałach. Dla zapewnienia właściwych warunków Ŝycia oraz komfortu psychicznego

mieszkańców niezbędne jest zapewnienie standardów środowiska na określonym poziomie.

Projekt zmiany Studium zakłada takie rozwiązania, które nie spowodują degradacji

poszczególnych elementów środowiska, tworząc równocześnie  warunki rozwoju zgodne z

oczekiwaniami mieszkańców.

 12. TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO
Transgranicznego oddziaływania na środowisko ze strony planowanego

zagospodarowania terenu nie przewiduje się.
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 13. OCHRONA ŚRODOWISKA W ASPEKCIE CELÓW
MIĘDZYNARODOWYCH, WSPÓLNOTOWYCH I KRAJOWYCH
Oceniając wpływ proponowanych w Studium kierunków zagospodarowania

przestrzennego na poszczególne komponenty środowiska, naleŜy odnieść się do celów i

kierunków działań określonych w politykach nadrzędnych (międzynarodowych,

wspólnotowych i krajowych), które odwołują się do zasady zrównowaŜonego rozwoju,

rozumianej jako zachowanie równowagi pomiędzy celami gospodarczymi, społecznymi i

wymogami  środowiskowymi we wszystkich podejmowanych działaniach i przedsięwzięciach.

Zasadę zrównowaŜonego rozwoju naleŜy traktować jako nadrzędną, z której wynikają  główne

cele ochrony  środowiska, zarówno związane z jego ochroną bezpośrednio, jak równieŜ w

powiązaniu z aspektami społeczno-gospodarczymi. Cele sformułowane na szczeblu

wspólnotowym zostały przeniesione do Polityki ekologicznej Państwa na lata 2009 – 2012 z

perspektywą do roku 2016.

Projekt zmiany Studium gminy Pakosław realizuje zasadę zrównowaŜonego rozwoju,

miedzy innymi Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia

2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającą i w

następstwie uchylającą dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. W projekcie zmiany

Studium wyznaczono teren przeznaczony pod elektrownie wiatrowe. Do najwaŜniejszych

korzyści ekologicznych płynących z wykorzystania elektrowni wiatrowych zaliczyć naleŜy brak

emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2, brak emisji SO2, NOx i pyłów do atmosfery, brak

powstawania odpadów stałych, gazowych, odorów i ścieków, brak zanieczyszczenia wód i

gleby, brak degradacji terenu i strat w obiegu wody, które mają miejsce przy produkcji energii

w konwencjonalnych elektrowniach i elektrociepłowniach. Wykorzystanie wiatru nie powoduje

spadku poziomu wód podziemnych, które towarzyszy wydobyciu surowców kopalnych

(węgla).

Wg danych literaturowych zainstalowanie elektrowni wiatrowych o mocy 1MW pozwala

zredukować roczną emisję z elektrowni tradycyjnej o około:

• SO2  - 13 do 23 Mg

• NO2 - 10 do 16 Mg

• CO2 - 1600  do 3300 Mg

• popioły - 100  do 200  Mg

W zakresie ochrony wód ustala się sposób rozwiązania gospodarki ściekowej poprzez

docelowe odprowadzanie ścieków bytowych i komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej, lub

w przypadku zabudowy rozproszonej. oczyszczalni przydomowych.

W zakresie gospodarki odpadami przyjmuje się gospodarowanie odpadami zgodnie z

planem gospodarki odpadami obowiązującym na terenie gminy Pakosław. Plan ten określa
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między innymi działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia

ilości odpadów komunalnych oraz selektywnej zbiórki odpadów.

W zakresie ochrony bioróŜnorodności zakłada się zachowanie istniejących naturalnych

fragmentów wód z otaczającą roślinnością, zachowanie zadrzewień przydroŜnych oraz

wprowadza nowe fragmenty zieleni, tworząc spójny wewnętrzny system powiązań

przyrodniczych.

 14. ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIA
Niniejsza prognoza nie przewiduje dodatkowej analizy alternatywnych rozwiązań

minimalizujących lub eliminujących zagroŜenia środowiska przyrodniczego. Struktura

funkcjonalno – przestrzenna przyjęta w Studium stwarza korzystne warunki dla

funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Projekt zmiany Studium nie narusza tej struktury.

Przyjęte rozwiązania dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego zmierzają do poprawy

jego stanu.

 15. METODY ANALIZY REALIZACJI POSTANOWIE Ń
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU
Przepisy art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym zobowiązują wójta gminy do analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym

i przedstawienia ich wyników radzie gminy, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez właściwą

komisję urbanistyczno-architektoniczną - co najmniej raz w czasie kadencji rady.
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STRESZCZENIE
Realizacja planowanego zagospodarowania przestrzeni, jak kaŜda inna ingerencja w

określone ekosystemy oznacza w mniejszym lub większym stopniu zmianę ich struktury i

zachodzących w nich procesów. KaŜde działanie na określonym obszarze moŜe być

optymalizowane z punktu widzenia róŜnych celów społecznych. Optymalizacja ta powinna

polegać na uwzględnieniu praw przyrodniczych rządzących ekosystemami i przestrzenią jako

całością, a praktyka ochrony środowiska powinna polegać na harmonijnym włączaniu

elementów antropogenicznych w przestrzeń, minimalizując szkodliwe oddziaływanie na

otoczenie.

1. Obszar objęty niniejszą zmianą Studium dotyczy całej gminy Pakosław. Zmiany polegają

na wyznaczeniu nowych terenów:

- pod zabudowę mieszkaniową oraz nieuciąŜliwą usługową, przy czym przez

działalność nieuciąŜliwą naleŜy rozumieć działalność nie zaliczoną do przedsięwzięć

mogących zawsze znacząco lub przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco

oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych;

- przemysłowych, składowych, usługowych;

- usługowych z moŜliwością zabudowy mieszkaniowej (otoczenie zbiornika Pakosław)

- terenu lokalizacji elektrowni wiatrowych;

- teren obwodnicy Chojna i Golejewka.

2. Na terenie gminy zachowuje się dotychczasową strukturę funkcjonalno – przestrzenną,

która umoŜliwia funkcjonowanie sytemu przyrodniczego gminy w powiązaniu z Krajowa

Siecią Ekologiczną.

3. Gmina Pakosław leŜy poza przyrodniczymi obszarami chronionymi. Planowany sposób

zagospodarowania terenu nie będzie miał wpływu równieŜ na przyrodnicze obszary

chronione leŜące w zasięgu powiązań funkcjonalnych (zlewnia Orli).

4.  Gmina Pakosław jest całkowicie zwodociągowana i w znacznym stopniu skanalizowana.

Planuje się skanalizowanie całej gminy, z wyjątkiem zabudowy rozproszonej, gdzie

przewiduje się oczyszczalni przydomowych.

5. Cały obszar gminy leŜy w zlewni Orli chronionej przed nadmiernym odpływem azotu ze

źródeł rolniczych, w związku z czym obowiązuje „Program działań mających na celu

ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie naraŜonego

zlewni Orli”.

6. W Studium wyznacza się teren pod budowę elektrowni wiatrowych, co pozwoli na redukcję

emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, dwutlenku węgla i pyłów.

7. Na terenie gminy nie ma problemu zagroŜenia hałasem komunikacyjnym z wyjątkiem

drobnych uciąŜliwości na drodze Rawicz – Dubin. Na najdłuŜszym odcinku biegnącym

przez Chojno przewiduje się budowę obwodnicy.

8. Na terenie gminy brak znaczących źródeł promieniowania elektromagnetycznego.
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9. Studium zakłada zagospodarowanie odpadów zgodnie z Gminnym Planem Gospodarki

Odpadami oraz z przepisami odrębnymi.

10. Realizacja ustaleń Studium nie spowoduje naruszenia dóbr materialnych. Najcenniejsze

elementy kulturowe na terenie gminy proponuje się objąć ochroną prawną poprzez

określenie zasad zagospodarowania w miejscowych planach zagospodarowania

przestrzennego.

Proponowana w projekcie zmiany Studium struktura funkcjonalno – przestrzenna  spełnia

niezbędne kryteria ładu przestrzennego tj.: funkcjonalne, estetyczne, społeczne, gospodarcze,

techniczne i przyrodnicze. Nie przewiduje się niekorzystnego wpływu na poszczególne

komponenty środowiska przyrodniczego.
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