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1.

WPROWADZENIE

1.1

Informacje wstępne

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko, dotycząca projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bałtycka – Gnieźnieńska” w Poznaniu.
Plan miejscowy sporządzany jest na podstawie uchwały Nr XX/259/VI/2011 Rady Miasta
Poznania z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Bałtycka – Gnieźnieńska” w Poznaniu.
Projekt mpzp „Bałtycka – Gnieźnieńska” w Poznaniu obejmuje obszar położony we wschodniej
części miasta Poznania, w rejonie ul. Bałtyckiej i ul. Gnieźnieńskiej. Szczegółowy przebieg granicy
obszaru, dla którego sporządzono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
przedstawiono na załączniku do niniejszego opracowania (załącznik nr 1). Powierzchnia obszaru
objętego sporządzeniem planu miejscowego wynosi ok. 10,38 ha.
Dla obszaru objętego projektem planu obowiązuje obecnie „Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu działalności gospodarczej w rejonie ulic Gnieźnieńskiej i Bałtyckiej”
zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XVII/187/III/99 z dnia 27 lipca 1999 r.
1.2

Podstawy formalno-prawne opracowania

Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko wynika z ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 1. W myśl
powyższej ustawy, prognoza oddziaływania na środowisko stanowi podstawowy dokument, niezbędny
do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
skutków realizacji polityki, strategii, planu lub programu. Zgodnie z art. 51 ust. 1, organ opracowujący
m.in. projekt planu zagospodarowania przestrzennego sporządza prognozę oddziaływania
na środowisko. Natomiast stosownie do art. 50, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko wymagane jest również w przypadku wprowadzenia zmian do obowiązującego planu
miejscowego, z uwzględnieniem art. 48 ust. 1a.
Na obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu planu
miejscowego wskazuje również art. 17, pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym 2, zgodnie z którym wójt, burmistrz albo prezydent miasta
„sporządza projekt planu miejscowego (...), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ”.
Stosownie do tej ustawy, projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przedkładane są
instytucjom i organom właściwym do zaopiniowania i uzgodnienia projektu planu, a także są
przedmiotem społecznej oceny – podlegają wyłożeniu do publicznego wglądu.
1.3

Cel i zakres merytoryczny opracowania

Prognoza oddziaływania na środowisko stanowi element procesu sporządzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Jej głównym celem jest wskazanie przewidywanego wpływu
na środowisko przyrodnicze, jaki może mieć miejsce na skutek realizacji dopuszczonych w projekcie
planu form zagospodarowania przestrzennego. W tym celu, w prognozie ocenia się relacje pomiędzy
przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami planistycznymi, a lokalnymi uwarunkowaniami środowiska
przyrodniczego.
W prognozie oddziaływania na środowisko analizie i ocenie podlega projekt uchwały
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tekst) wraz z rysunkiem,
stanowiącym załącznik graficzny uchwały. Szczegółowy zakres informacji wymaganych w prognozie
określa w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko. Zgodnie z art. 52 ust. 1 ww. ustawy, informacje zawarte w prognozie oddziaływania
na środowisko muszą być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny,

1
2

Dz. U. z 2016 r., poz. 353, tekst jednolity z późn. zm.
Dz. U. z 2016 r., poz. 778, tekst jednolity z późn. zm.
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a także dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości informacji zawartych w projekcie planu
miejscowego.
Stosownie do wymogu art. 53 ww. ustawy, zakres i stopień szczegółowości informacji
zawartych w niniejszej prognozie został uzgodniony z właściwymi organami, wskazanymi w art. 57
i 58 ustawy:

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu – pismem WOO-III.411.43.2012.AK
z dnia 06.02.2012 r.,

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu – pismem NS-72/1-37(1)/12
z dnia 13.02.2012 r.
1.4

wykorzystane materiały i metody pracy

Przy opracowaniu niniejszej prognozy wykorzystano następujące materiały źródłowe:
Literatura:







Kondracki J., Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1994,
Krygowski B., Geografia fizyczna Niziny Wielkopolskiej, Cz. I Geomorfologia, PTPN, Wydz. Mat.Przyr., Komitet Fizjograficzny, Poznań 1961,
Jeż J., Przyrodnicze aspekty bezpiecznego budownictwa, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej,
Poznań 2001,
Szponar A., Fizjografia urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003,
Wśród zwierząt i roślin, Kronika Miasta Poznania, Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2002,
Jackowiak B., Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Poznaniu, Prace Zakładu Taksonomii
Roślin UAM w Poznaniu, Poznań 1993.

Materiały kartograficzne:












mapa ewidencyjna,
mapa glebowo-rolnicza,
mapa hydrograficzna w skali 1:50 000, ark. N-33-130-D Poznań, GEOMAT Sp. z o.o., Poznań
2001,
mapa sozologiczna w skali 1:50 000, ark. . N-33-130-D Poznań, OPGK Poznań 1992,
mapa topograficzna 1:10 000; ark. POZNAŃ-NARAMOWICE N-33-130-D-b-4, Geokart –
International Sp. z o.o., Rzeszów 1998 r.,
mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 – główny użytkowy poziom wodonośny,
ark. Poznań (471), wersja cyfrowa,
mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 – pierwszy poziom wodonośny, występowanie
i hydrodynamika, ark. Poznań (471), wersja cyfrowa,
szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, ark. 471 - Poznań N-33-130-D,
Państwowy Instytut Geologiczny, 1990,
Atlas geochemiczny Poznania i okolic, 1:100 000; Lis J., Pasieczna A.; Warszawa 2005,
Atlas geologiczno-inżynierski Poznania, Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych w Warszawie,
Przedsiębiorstwo Geodezyjno i Geologiczno-Fizjograficzne, Warszawa, sierpień 2007 r.
Studium ochrony przeciwpowodziowej dla rzeki Warty, Obszary bezpośredniego zagrożenia
powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia p=1%, skala 1:10 000, RZGW w Poznaniu,
Ośrodek Koordynacyjno Informacyjny Ochrony Przeciwpowodziowej.

Akty prawne:
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672, tekst
jednolity, z późn. zm),
 Ustawa z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko




(Dz. U. z 2016 r., poz. 353, tekst jednolity z późn. zm.),
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2016 r., poz. 778, tekst jednolity z późn. zm.),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651, tekst
jednolity z późn. zm.),
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Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1446, tekst jednolity z późn. zm.),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.),
Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, tekst jednolity
z późn. zm.),
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469, tekst jednolity
z późn. zm.),
Ustawa z dnia 14 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2016 r., poz. 250, tekst jednolity),
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 605, tekst jednolity
z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422,
tekst jednolity),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112, tekst jednolity),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71, tekst jednolity),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierząt (Dz. U. z 2014, poz. 1348),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roślin (Dz. U z 2014 r. poz. 1409),
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r w sprawie warunków, jakie
powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U z 2003 r.,
Nr 130, poz. 1192 z późn. zm.),
Rozporządzenie Nr 39/07 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie
określenia programu ochrony powietrza dla strefy – aglomeracja Poznań (Dz. Urz. Woj. Wlkp.
Nr 4, poz. 61 z dnia 31 stycznia 2008 r.) – akt archiwalny,
Uchwała Nr XI/316/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2015 r.



Uchwała Nr XXIX/561/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r.



archiwalny,
Uchwała Nr XXIX/566/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r.



























w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P dla strefy
aglomeracja poznańska, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych
w zakresie pyłu PM10” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 03.11.2015 r., poz. 6241),
w sprawie Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy: Aglomeracja Poznań (strefa Miasto
Poznań) w woj. Wielkopolskim (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 15.01.2013 r., poz. 508) – akt
w sprawie Programu ochrony powietrza w zakresie benzo-alfa-pirenu dla stref: Aglomeracja
Poznańska, Miasto Leszno, strefy gnieźnieńsko-wrzesińskiej oraz strefy pilsko-złotowskiej w woj.
Wielkopolskim (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 15.01. 2013 r., poz. 509) – akt archiwalny,
Uchwała Nr L/780/VI/2013 Rady Miasta Poznania w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta Poznania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 11.06.2013 r.,

poz. 3931),
Uchwała Nr VI/30/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami
Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania

czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin
wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji
Poznańskiej”,
Uchwała Nr LX/927/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie
„Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania” (Dz. Urz. Woj. Wlkp.
z dnia 21 stycznia 2014 r., poz. 487), w tym Mapa akustyczna miasta Poznania 2012 (Część I),
AkustiX, Poznań, listopad 2012 r.,
Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych
(91/271/EWG),
Dyrektywa Rady z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego
powietrza (96/62/WE),
Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r.,
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. UE.L.327.1).
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Dokumenty, inne dostępne opracowania:
 projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Bałtycka – Gnieźnieńska” w Poznaniu, MPU 2016,
 Uchwała Nr XX/259/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bałtycka –
Gnieźnieńska” w Poznaniu,
 Aktualizacja
opracowania
ekofizjograficznego
dla
potrzeb
Studium
uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, MPU, Poznań 2012 r.
(aktualizacja opracowania ekofizjograficznego z kwietnia 2014 r.),
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, Uchwała
Nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23 września 2014 r.,
 Uchwała Rady Miasta Poznania Nr LXXV/1031/V/2010 z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie aktualności
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 Uchwała Rady Miasta Poznania Nr LXVI/1043/VI/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie
aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Poznania oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 Program ochrony środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020
roku, Uchwała Nr LX/928/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 10 grudnia 2013 r.,
 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2010, Biblioteka Monitoringu Środowiska,
WIOŚ, Poznań 2011,
 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2013, Biblioteka Monitoringu Środowiska,
WIOŚ, Poznań 2014,
 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2014, Biblioteka Monitoringu Środowiska,
WIOŚ, Poznań 2015,
 Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2013, WIOŚ, Poznań,
kwiecień 2014,
 Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2014, WIOŚ, Poznań,
kwiecień 2015,
 Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2015, WIOŚ, Poznań,
kwiecień 2016,
 Ocena jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych w ramach monitoringu operacyjnego
stanu chemicznego wód podziemnych w 2014 r. /wg badań PIG/, poznan.wios.gov.pl,
 Ocena jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych w ramach monitoringu operacyjnego
stanu chemicznego wód podziemnych w 2015 r. /wg badań PIG/, poznan.wios.gov.pl,
 Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w roku 2014, Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Poznaniu, Poznań, grudzień 2015,
 Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50000, arkusz Poznań (471), Chmal R.,
Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1997,
 Objaśnienia do arkusza mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, ark. Poznań (471), Biuro
Studiów i Badań Hydrogeologicznych i Geofizycznych „HYDROCONSULT” Sp. z o.o., Warszawa
2000,
 Decyzja Prezydenta Miasta Poznania o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
dot. NIVEA Polska Sp. z o.o. polegającego na „rozbudowie budynku biurowo-produkcyjnego
o halę magazynową z zapleczem socjalno-biurowym wraz z instalacją linii technologicznych
do produkcji kosmetyków w istniejącym budynku produkcyjnym”, z dnia 17 czerwca 2015 r.
(pismo znak: OS-V.6220.124.2014),
 Karta Informacyjna dla przedsięwzięcia dot. Zakładu NIVEA Polska Sp. z o.o., polegającego
na „rozbudowie budynku biurowo-produkcyjnego o halę magazynową z zapleczem socjalnobiurowym wraz z instalacją linii technologicznych do produkcji kosmetyków w istniejącym
budynku produkcyjnym”, EKO-PROJEKT Sp. z o.o. S.K. Poznań, 2014-2015,
 Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla Miasta Poznania, Urząd Miasta Poznania, Poznań,
 Analiza zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Poznania ze wskazaniem stref zalewowych
dla wód o prawdopodobieństwie wystąpienia p=10% p=1% p=0,5% z wykorzystaniem
matematycznego modelu Mike Flood, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu Ośrodek
Koordynacyjno-Informacyjny Ochrony Przeciwpowodziowej, Poznań 2008,
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Sprawozdanie z prac inwentaryzacyjnych i rozpoznania archeologicznego schronu piechoty
odnotowanego w rejonie działek nr 3/1 i 3/2, ark. 16, obręb 0001 Główna
w związku z przygotowywanym planem zagospodarowania terenu i rozbudowy zakładu Beiersdorf
Manufacturing Poznań Sp. z o.o., ul. Gnieźnieńska 32 w Poznaniu, M. Andrałojć , Pracownia
Archeologiczna REFUGIUM S.C., Poznań 2017.

Inne źródła:
 wizja terenowa (marzec 2016 r.),
 dokumentacja fotograficzna (MPU, marzec 2016 r.),
 www.poznan.pios.gov.pl,
 mapa SIP ZGiKM GEOPOZ,
 www.natura2000.gdos.gov.pl,
 baza.pgi.gov.pl,
 geoserwis.gdos.gov.pl,
 geoportal.kzgw.gov.pl.
Informacje uzyskane z powyższych materiałów źródłowych oraz informacje zebrane podczas
przeprowadzonej wizji terenowej pozwoliły na opracowanie ogólnej charakterystyki środowiska
przyrodniczego omawianego obszaru, w podziale na jego poszczególne komponenty, w tym
m.in.: rzeźbę terenu, budowę geologiczną i warunki podłoża, warunki wodne, szatę roślinną, świat
zwierzęcy, gleby, klimat lokalny. Na podstawie pozyskanych informacji określono stan środowiska
przyrodniczego w zakresie jakości powietrza, wód i klimatu akustycznego (zagrożenie hałasem
samochodowym), a także wskazano obecny sposób i stan zagospodarowania obszaru objętego
projektem planu. Należy jednak zaznaczyć, że przeprowadzenie wizji terenowej w ograniczonym
przedziale czasowym, nie pozwoliło na przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej w sposób
wyczerpujący, umożliwiający zidentyfikowanie wszystkich gatunków występujących w granicach
obszaru opracowania. Czynnikiem ograniczającym możliwość zidentyfikowania wszystkich
przedstawicieli flory i fauny występujących na obszarze projektu mpzp była również ograniczona
dostępność do części terenów.
Prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono przy zastosowaniu metody indukcyjnoopisowej, polegającej na charakterystyce istniejących zasobów środowiska oraz łączeniu w całość
posiadanych informacji o dotychczasowych mechanizmach funkcjonowania środowiska i wskazaniu,
jakie potencjalne skutki mogą wystąpić w środowisku w wyniku realizacji ustaleń planu. Posłużono się
również metodą porównawczą, wykorzystując wiedzę o funkcjonowaniu środowiska jako całości.
Skonfrontowano zaproponowane rozwiązania planistyczne z istniejącymi uwarunkowaniami
środowiskowymi. Prognozę oddziaływania na środowisko przedstawiono w zakresie, jaki umożliwia
obecny stan dostępnej informacji o środowisku oraz w tym kontekście – stopień ogólności ustaleń
planu.
2.
2.1.

CHARAKTERYSTYKA ORAZ STAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Położenie, użytkowanie i zagospodarowanie terenu

Teren objęty projektem planu położony jest w północno-wschodniej części miasta Poznania.
Obejmuje on obszar zlokalizowany między ul. Bałtycką (poza północną granicą obszaru projektu
mpzp), a ul. Gnieźnieńską i sąsiadującą z nią linią kolejową nr 353 relacji Poznań-Wschód-Skandawa.
Projektem mpzp objęto teren zakładu Nivea Polska Sp. z o.o. Zakład został rozlokowany na
fragmencie doliny rzeki Głównej, po obu jej brzegach. Całkowita powierzchnia terenów stanowiących
obszar opracowania wynosi ok. 10,38 ha.
Zabudowa funkcjonująca w granicach obszaru projektu mpzp reprezentowana jest przede
wszystkim przez budynki Nivea Polska Sp. z o.o. W obszarze opracowania poza budynkami duże
powierzchnie zajmują również parkingi (z których korzystają pracownicy firmy) oraz place manewrowe
i drogi obsługujące czy też łączące poszczególne obiekty firmy.
Na terenie objętym opracowaniem poza rzeką Główną i jej doliną, przy południowo-zachodniej
granicy obszaru opracowania zachowane zostało oczko wodne. W otoczeniu ww. wód
powierzchniowych, z naturalnych zbiorowisk roślinnych, zachowane zostały głównie zadrzwienia
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i zakrzewienia. Pozostawiona zieleń wysoka wraz z dawnymi i nowymi nasadzeniami drzew i krzewów
oraz założonymi powierzchniami trawiastymi tworzą na terenie zakładu spójny układ zieleni.
Teren obejmujący oczko wodne wraz z jego skarpami i najbliższymi zadrzewienaimi
i zakrzewieniami został wydzielony ogrodzeniem z terenu zakładu. W ten sposób, mimo podziału
geodezyjnego przebiegającego przez ten zbiornik wodny, oczko zachowało swoją przestrzenną
spójność i dotychczasowy, prawie naturalny, charakter. Teren za zgodą zakładu został przestrzennie
połączony z nieruchomościami przylegającymi do granic obszaru opracowania przy ul. Gnieźnieńskiej
nr 31a i 31b i jest użytkowany przez właścicieli tych prywatnych nieruchomości jako teren rekreacyjny.
Zbiornik wodny został też połączony rowem z rzeką Główną.
Obsługę terenów znajdujących się w granicach przedmiotowego obszaru zapewnia
ul. Gnieźnieńska, stanowiąca jednocześnie fragment południowej granicy obszaru objętego projektem
mpzp. Dojazd do funkcjonujących tu obiektów zapewniają istniejące drogi. Przez analizowany obszar
przebiegają elementy sieci infrastruktury technicznej: istniejąca linia napowietrzna 110 kV (linia
dwutorowa – jeden tor relacji EC Karolin – Poznań Główna, drugi tor relacji EC Karolin – Antoninek),
linia kablowa SN (w części północno-zachodniej i zachodniej), kolektor deszczowy
(z ul. Bałtyckiej) oraz kanalizacja deszczowa w ul. Gnieźnieńskiej, kanalizacja sanitarna
w ul. Gnieźnieńskiej, wodociąg (wzdłuż ul. Gnieźnieńskiej przebiega sieć wodociągowa o znaczeniu
ogólnomiejskim) oraz gazociąg średniego ciśnienia. Przez przedmiotowy obszar nie przebiega
natomiast miejska sieć cieplna. Teren zakładu posiada wewnętrzne sieci infrastrukturalne wodnościekowe.
Sąsiedztwo analizowanego obszaru stanowią: od północy – tereny zieleni przylegające do
ul. Bałtyckiej oraz dalej położone tereny zabudowy o funkcji przemysłowej (Bridgestone Poznań
Sp. z o.o.), od wschodu – tereny zieleni w dolinie rzeki Głównej oraz zlokalizowana w sąsiedztwie
ul. Gnieźnieńskiej zabudowa o funkcji usługowej (m.in. „Uniwersum” Spółdzielnia Pracy) i nieco dalej
usługowo-mieszkaniowa, od południa – fragment ul. Gnieźnieńskiej nie objęty mpzp oraz linia
kolejowa nr 353 relacji Poznań-Wschód-Skandawa, natomiast od zachodu – zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i wielorodzinna funkcjonująca przy ul. Gnieźnieńskiej, tereny zieleni oraz tereny
zabudowy o funkcji produkcyjnej (m.in. Optima Słodownia Pneumatyczna Sp. z o.o.).
Obszar opracowania jest oddalony o ok. 3 km od położonego po jego wschodniej stronie,
w gm. Swarzędz, lotniska Poznań/Kobylnica.
2.2.

Elementy dziedzictwa kulturowego

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Miejskiego Konserwatora Zabytków (pismo z dnia
08.02.2012 r., l.dz.:MKZ.III.6721.1.2012), na terenie objętym granicami projektu mpzp ”BałtyckaGnieźnieńska” w Poznaniu, wskazywano pozostałości pochodzącego z 1887 r. schronu pogotowia
piechoty, które objęto ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków dokonanego
decyzją z dnia 25.05.1983 r. (nr A 245). W piśmie tym, na analizowanym obszarze nie stwierdzono też
obecności rozpoznanych stanowisk archeologicznych oraz warstw kulturowych, podlegających
ochronie na podstawie obowiązujących przepisów.
Jednak w trakcie trwania procedury planistycznej Miejski Konserwator Zabytków pismem MKZIII.6721.47.2015.P z dnia 25.07.2017 r. poprosił o wniesienie poprawek do projektu mpzp i usunięcie
zapisu o ochronie konserwatorskiej rzeczonego schronu na przedmiotowym terenie oraz
o zlokalizowaniu, znanego z danych archiwalnych, stanowiska archeologicznego AZP 52-28/85,
Poznań-Nowe Miasto stan. 199. Na stanowisku tym odkryto pozostałości osadnictwa z epoki kamienia,
począwszy od najstarszego okresu epoki kamienia – paleolitu.
Podstawą do dokonania poprawek jest opinia archeologiczna, którą Muzeum Archeologiczne
(Dział Ochrony Zabytków Archeologicznych) przekazało pismem DOZA-465/2017 z dnia 04.07.2017 r.
do Miejskiego Konserwatora Zabytków. Opinię archeologiczną oparto na wynikach dokonanego
w 2017 r. rozpoznania archeologicznego3, które zlecił inwestor – zakładu Beiersdorf Manufacturing
Poznań Sp. z o.o.

3

Sprawozdanie z prac inwentaryzacyjnych i rozpoznania archeologicznego schronu piechoty odnotowanego w rejonie działek
nr 3/1 i 3/2, ark. 16, obręb 0001 Główna w związku z przygotowywanym planem zagospodarowania terenu i rozbudowy
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Wskazane stanowisko 199, AZP 52-28/85, Poznań-Nowe Miasto, podlega ochronie na
podstawie zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami4
2.3.

Rzeźba terenu

Obszar opracowania, wg podziału Polski na jednostki fizycznogeograficzne, położony jest
w obrębie makroregionu Pojezierze Wielkopolskie (315.5)5, w obszarze mezoregionu Równina
Wrzesińska (315.56)6.
W rzeźbie analizowanego terenu wyraźnie zaznacza się rynna glacjalna rzeki Głównej,
o wyrównanym i płaskim dnie (ok. 64 m n.p.m.) oraz ukierunkowaniu NE – SW. Na styku terenów
dolinnych z obszarami o wyższych rzędnych terenu (przede wszystkim wzdłuż północnej granicy
obszaru opracowania) występują znaczne spadki terenu, sięgające miejscami 5,0-6,0 m. zasadniczo
rzędne terenu w zasięgu granic obszaru projektu mpzp wahają się w granicach 64 – 69 m n.p.m.
Podkreślić należy także, iż w przypadku znacznej części terenów, pierwotne ukształtowanie
powierzchni terenu uległo przekształceniu na skutek prowadzenia prac w zakresie realizacji zabudowy
oraz towarzyszących jej elementów zagospodarowania (w tym m.in. dróg oraz placów).
2.4.

Budowa geologiczna i warunki gruntowe

Zgodnie z informacjami przedstawionymi na mapie geologicznej7, w obrębie terenów położonych
w granicach analizowanego obszaru utwory czwartorzędowe reprezentowane są przede wszystkim przez
plejstoceńskie pisaki i żwiry rzeczne tarasów nadzalewowych 8,0 – 12,0 m n.p. rzeki (Warty). Tarasy te,
powstały w wyniku procesów akumulacji rzecznej i budują je głównie średnioziarniste piaski oraz
drobnoziarniste żwiry. Utwory te występują na niemal całym obszarze opracowania – za wyjątkiem
terenów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie przepływającej przez ten obszar rzeki Głównej.
Na terenach obejmujących współczesną dolinę rzeki Głównej, utwory czwartorzędowe reprezentowane są
natomiast przez holoceńskie namuły piaszczyste den dolinnych.
Z informacji przedstawionych w Atlasie geologiczno-inżynierskim Poznania (obrazujących
charakterystykę wierzchnich warstw gruntu) wynika, iż na przeważającym obszarze projektu mpzp od
powierzchni występują grunty nasypowe, których miąższość jest zróżnicowana i waha się od 0,2 do
1,6 m. Poniżej, na głębokości od 1 do 4 m, występują osady wodnolodowcowe poziomu sandrowego,
budowane przez piaski różnej granulacji i żwiry. Utwory o odmiennej charakterystyce występują
jedynie w północno-zachodniej części omawianego obszaru (osady organiczne den dolinnych –
namuły, gytie, pyły itd. – na głębokości 2 m p.p.t.) oraz na niewielkich powierzchniach przylegających
do południowo-zachodniej granicy analizowanego obszaru (osady jeziorne – iły, miejscami piaski, pyły,
pyły ilaste itd. – na głębokości 4 m p.p.t.). Pomimo występowania na przeważającym obszarze
gruntów nośnych, warunki budowlane na obszarze projektu mpzp „Bałtycka – Gnieźnieńska”
w Poznaniu określono jako niekorzystne (z uwagi na występowanie terenów podmokłych) oraz mało
korzystne (z uwagi na występowanie wody podziemnej na głębokości do 2 m p.p.t.).
Należy również podkreślić, że obszar objęty granicami projektu mpzp „Bałtycka –
Gnieźnieńska” w Poznaniu położony jest poza zasięgiem obszarów zagrożonych procesami
geodynamicznymi, wskazanymi w opracowaniu pt. „Wstępna dokumentacja dla terenów zagrożonych
ruchami masowymi ziemi na terenie miasta Poznania”.
2.5.

Warunki wodne

Wody powierzchniowe
Obszar objęty projektem mpzp „Bałtycka – Gnieźnieńska” w Poznaniu pod względem
hydrograficznym należy w całości do dorzecza Odry i zlewni Warty (zlewnia II rzędu). Obszar
opracowania jest zlokalizowany w zasięgu JCWP Główna od zlewni zb. Kowalskiego do ujścia

4
5
6
7

zakładu Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o., ul. Gnieźnieńska 32 w Poznaniu, M. Andrałojć,, Pracownia Archeologiczna
REFUGIUM S.C., Poznań 2017
Dz. U. z 2014 r., poz. 1446, tekst jednolity z późn. zm.
Kondracki J., Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994
bazagis.pgi.gov.pl
szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, ark. 471 - Poznań N-33-130-D
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(PLRW600001859299) – w zasięgu zlewni rzeki Głównej (zlewnia III rzędu). Rzeka ta równoleżnikowo
przepływa przez teren objęty projektem mpzp i po pokonaniu ok. 1,4 km odcinka terenu (mierząc od
granicy mpzp) wpływa do rzeki Warty – jest prawobrzeżnym dopływem Warty.
W południowo-zachodnim narożniku obszaru opracowania zlokalizowane jest małe oczko
wodne. Ten mały zbiornik wodny poprzez rów łączy się z rzeką Główną.
Wody podziemne
Obszar objęty projektem mpzp „Bałtycka – Gnieźnieńska” Poznaniu znajduje się w zasięgu
jednostki hydrogeologicznej oznaczonej symbolem cTrI (trzeciorzędowe piętro wodonośne), w obrębie
której poziomem wodonośnym jest mioceński poziom zbiornika wielkopolskiego, zbudowany z piasków
(drobnoziarnistych i mułkowatych) o miąższości wynoszącej średnio 40 m. Utwory tego poziomu
występują na głębokościach od 60 do 65 m p.p.t.. Nadkład stanowią słabo przepuszczalne gliny oraz
kompleks iłów poznańskich (utwory bardzo słabo przepuszczalne), co wpływa na bardzo niski stopień
zagrożenia zanieczyszczeniem głównego poziomu użytkowego (czas potencjalnej migracji
zanieczyszczeń wynosi ponad 100 lat). Zasilanie poziomu mioceńskiego odbywa się na drodze
przesączania się wody z poziomów czwartorzędowych (poprzez kompleks iłów poznańskich i glin) oraz
(lokalnie) poprzez przepływy w oknach hydrogeologicznych.
Zgodnie z informacjami przedstawionymi na mapie hydrograficznej 8, w obrębie analizowanego
obszaru zwierciadło wód gruntowych zalega w pobliżu koryta rzeki na głębokości do 1 m p.p.t.,
a na pozostałym terenie do 2 m p.p.t.
Zgodnie z informacjami zobrazowanymi na mapie hydrogeologicznej, głębokości zalegania
zwierciadła wód pierwszego poziomu wodonośnego w części północno-wschodniej wynosi 2-5 m
natomiast w pozostałych częściach obszaru opracowania głębokość ta mieści się przedziale 5-10 m9.
W granicach projektu mpzp zlokalizowane były trzy studnie ujmujące wody czwartorzędowe –
studnie te zostały zlikwidowane. Cały analizowany obszar znajduje się poza zasięgiem Głównych
Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP).

2.6.

Szata roślinna

Obszar opracowania obejmuje teren zakładu produkcyjnego firmy kosmetycznej Nivea Polska
Sp. z o.o. Zakład zlokalizowany został się w praktyce, w przebiegu wschodniego klina zieleni miasta
Poznania, a element determinujący krajobraz terenów zakładowej zieleni stanowi rzeka Główna. Rzeka
ta stanowi jeden z korytarzy ekologicznych warunkujących funkcjonowanie północnych części ww.
klina zielni miasta Poznania.
Należy pamiętać, że lokalizacja zakładów pomiędzy ul. Bałtycką a ul. Gnieźnieńską, była
podyktowana między innymi potrzebą łatwego i stałego dostępu do wody – wody niezbędnej do
procesów technologicznych – uzyskiwanej z rzeki Głównej. Z tego też względu zieleń tego terenu
w przeważającej części jest zielenią urządzoną, której kompozycja jest kompromisem między
uwarunkowaniami zastanymi w terenie a potrzebami inwestycyjnymi i produkcyjnymi funkcjonującej
na tym terenie firmy.
Istniejące na terenie zakładu oczko wodne i jego najbliższe otoczenia również stanowi zastany
w ternie element środowiska, który jednak nie naruszano podczas zagospodarowywania terenów
należących do zakładu. Oczko wodne wraz z otaczającym je terenem sięgającym od rzeki Głównej do
ul. Gnieźnieńskiej, w obecnie obowiązującym Studium10, pozostaje w zasięgu wschodniego klina zieleni
miasta Poznania. Obecne użytkowanie, układ przestrzenny i powiązania hydrogeologiczne sprzyjają

8

mapa hydrograficzna w skali 1:50 000, ark. N-33-130-D Poznań, OPGK Poznań 1988/9
mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 – pierwszy poziom wodonośny, występowanie i hydrodynamika, ark. Poznań
(471), wersja cyfrowa
10
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, Uchwała Nr LXXII/1137/VI/2014
Rady Miasta Poznania z dnia 23 września 2014 r.,
9
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zachowaniu wodnych i przywodnych zbiorowisk roślinnych tego terenu, co czyni go jednym z ważnych
elementów składowych wschodniego klina zieleni miasta Poznania.
Ze względu na ukształtowanie terenu, w stanie prawie naturalnym pozostawiono skrawek
zadrzewień porastających skarpę przy najbardziej na północ wysuniętym fragmencie terenu.
Na granicach opracowania, poza budynkami i obiektami technologicznymi, wszystkie
powierzchnie są całkowicie zagospodarowane. W otoczeniu budynków teren w większości zajmują
powierzchnie z zielenią urządzoną oraz nieco mniejsze powierzchnie utwardzone parkingów, placów
technologicznych i dróg. W konsekwencji przeznaczenia terenu na cele produkcyjne, praktycznie
ograniczono możliwość rozwijania się na terenie zakładu zieleni otwartej i zbiorowisk roślinnych
charakterystycznych dla klinów zieleni.
W kompozycji zieleni elementem zasadniczym pozostała rzeka Główna wraz z jej wąską
doliną. Nad brzegami rzeki rosną liczne, wiekowe olchy czarne (Alnus glutinosa). Drzewa zachowały
się z dawnego, naturalnego łęgu olszowego. Pomiędzy olszami rosną też nieliczne, pojedyncze
egzemplarze: wierzby białej (Salix alba), wierzby płaczącej (Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’), klonu
jaworu (Acer pseudoplatanus) i jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior). Przy jej uregulowanym,
miejscami wymurowanym, brzegu można napotkać rośliny szuwarowe takie jak: kosaciec żółty (Iris
pseudacorus) czy strzałka wodna (Sagittaria sagittifolia). Na okoszonych brzegach rzeki Głównej
dominuje podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria). W miejscach mniej dostępnych, na
skarpach przy mostkach i ogrodzeniach, można napotkać takie rośliny, jak: rdest zaroślowy
(Polygonum convolvulus), pokrzywę zwyczajną (Urtica dioica), glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium
majus), chmiel zwyczajny (Humulus lupulus), psiankę słodkogórz (Solanum dulcamara), bez czarny
(Sambucus nigra).
Zieleń urządzoną w części położonej po północnej stronie rzeki Głównej stanowią głównie
regularne nasadzenia rekompensacyjne drzew i założone wokół nich trawniki. Nasadzenia optymalnie
wykorzystują całą wolną przestrzeń między halami, parkingami, obiektami technologicznymi
i obsługującymi je drogami wewnętrznymi oraz boiskiem do gry w piłkę nożną (wydzielonym
z powierzchni trawiastych w północno-wschodniej części zakładowego terenu). Nasadzenia od strony
wschodniej i od zachodniej, tam gdzie to możliwe, sięgają samych ogrodzeń terenu. W doborze,
sadzonych w ramach rekompensaty, drzew dominują gatunki liściaste takie, jak: jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior), klon pospolity (Acer platanoides), klon polny (Acer campestre), klon jesionolistny
(Acer negundo), klon tatarski (Acer tataricum), lipa drobnolistna (Tilia cordata), jarząb pospolity
(Sorbus aucuparia), jarząb szwedzki (Sorbus intermedia), głóg (Crataegus sp.), graby (Carpinus sp.),
glediczja trójcierniowa (Gleditsia triacanthos), brzoza brodawkowata (Betula pendula). Spośród drzew
iglastych do nasadzeń użyto takie gatunki, jak: modrzew (Larix sp.), świerk pospolity (Picea abies),
świerk srebrzysty (Picea pungens f. glauca), jodła jednobarwna (Abies concolor), sosna pospolita
(Pinus sylvestris), sosna czarna (Pinus nigra) i daglezja zielona (Pseudotsuga menziesii). Młode
drzewa zostały posadzone pomiędzy pojedynczymi, zachowanymi, starymi drzewami. Nasadzenia
rekompensacyjne od strony północnej sięgają naturalnych zadrzewień umacniających skarpę
ul. Bałtyckiej.
Wśród drzew naturalnie porastających podstawę skarpy ul. Bałtyckiej przeważają topole osiki
(Populus tremula) i wierzby (Salix sp.), wyżej na skarpie przeważają robinie akacjowe (Robinia
pseudoacacia), klony pospolite (Acer platanoides) i brzozy brodawkowate (Betula pendula).
Zieleń urządzoną w części położonej po południowej stronie rzeki Głównej tworzą kompozycje
z krzewów i drzew otoczone trawnikami. Układ, rozplanowanie pasm i skupisk poszczególnych roślin
w kompozycjach, wzajemne rozlokowanie w terenie, funkcjonalność założeń i dobór gatunków stanowi
spójny układ wewnętrznej zieleni i zieleni izolującej teren zakładów od ul. Gnieźnieńskiej. Spośród
krzewów liściastych, do nasadzeń od ul. Gnieźnieńskiej oraz nasadzeń w kompozycjach pomiędzy
budynkami, użyto wyróżniające się wyglądem odmiany takich gatunków, jak: bukszpan
wieczniezielony (Buxus sempervirens), irga (Cotoneaster sp.), dereń (Cornus sp.), tawuła (Spiraea
sp.), forsycja (Forsythia sp.), jaśminowiec (Philadelphus sp.), berberys (Berberis sp.), ognik
(Pyracantha sp.), pięciornik (Potentilla sp.), pęcherznica kalinolistna (Physocarpus opulifolius),
tamaryszek (Tamarix sp.), różanecznik (Rhododendron sp.). W kompozycjach roślinnych, od strony
ul. Gnieźnieńskiej, użyto dużo roślin iglastych i zasadniczo zastosowano wyłącznie ozdobne odmiany
drzew i krzewów. Do nasadzeń użyto takie gatunki, jak: kosodrzewina (Pinus montana), świerk
srebrzysty (Picea pungens f. glauca), świerk serbski (Picea omorika), daglezja zielona (Pseudotsuga
menziesii), żywotnik (Thuja sp.), jałowiec (Juniperus sp.), cis (Taxus sp.). Pomiędzy zabudową
częściej w kompozycji zieleni można napotkać młode drzewka takich gatunków, jak: klon pospolity
odm. kulista (Acer platanoides ‘Globosum’), klon jesionolistny (Acer nagundo), jarząb szwedzki
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(Sorbus intermedia), lipa (Tilia sp.). Nowa zaprowadzona zieleń, często wypełnia przestrzenie

pomiędzy pojedynczymi starymi drzewami i grupami drzew, reprezentowanymi przez takie gatunki,
jak: topola amerykańska (Populus x euroamericana), topola Simona (Populus simonii), brzoza
brodawkowata (Betula pendula), klon pospolity (Acer platanoides), klon jawor (Acer pseudoplatanus),
klon jesionolistny (Acer negundo), jarząb pospolity (Sorbus aucuparia), robinia akacjowa (Robinia
pseudoacacia), modrzew (Larix sp.), świerk srebrzysty (Picea pungens f. glauca), jodła jednobarwna
(Abies concolor), daglezja zielona (Pseudotsuga menziesii) itp.
Jak wcześniej wspomniano w obszarze opracowania zachowały się nieliczne zbiorowiska
prawie naturalnej roślinności. Takie zbiorowisko zachowało się przy ul. Gnieźnieńskiej (w południowozachodnim narożniku obszaru opracowania). Stanowi je: roślinność wodna i szuwarowa oczka
wodnego oraz roślinność jaka rozwinęła się na skarpach tego oczka i otaczających je powierzchniach
terenu. W oczku wodnym rośnie między innymi grążel żółty (Nuphar lutea). Brzegi oczka wodnego
porasta głównie trzcina pospolita (Phragmites australis), pośród której napotkać można kępy kosaćca
żółtego (Iris pseudacorus). Skarpę oczka wodnego porastają gęste zakrzewienia i zadrzewienia. W ich
składzie występują takie gatunki, jak: wierzba (Salix sp.), brzoza (Betula sp.), głóg (Crataegus sp.),
klon (Acer sp.), wiąz (Ulmus sp.), lipa (Tilia sp.) itp.
2.7.

Zwierzęta

Podobnie jak w przypadku lokalnej flory, charakter zróżnicowania przedstawicieli tutejszej
fauny związany jest w sposób niezwykle istotny z charakterem dotychczasowego sposobu
zagospodarowania terenów i zróżnicowaniem warunków siedliskowych w granicach terenu
opracowania.
Ze względu na charakter roślinności, obecność wód powierzchniowych (płynących
i stagnujących), zachowanie ciągłości korytarza ekologicznego jakim jest rzeka Główna oraz
dotychczasowy sposób użytkowania terenu, największą różnorodnością biologiczną w skali
opracowywanego planu charakteryzują się tereny zieleni położone w obrębie oczka wodnego, rzeki
Głównej i skarpy graniczącej z ul. Bałtycką.
Zaprowadzona wokół obiektów i zabudowań zakładowych zieleń, zwłaszcza zieleń wysoka,
sprzyja podniesieniu atrakcyjności tych terenów jako miejsc występowania i żerowania przedstawicieli
królestwa zwierząt. Obecność wielu pojedynczych wiekowych drzew oraz skupisk roślinności w tym,
zadrzewień i zakrzewień sprzyja przede wszystkim zwiększeniu różnorodności gatunkowej
przedstawicieli drobnych ptaków (gatunki związane z siedliskami leśno-parkowymi).
Liczną grupą przedstawicieli świata zwierząt, występujących na terenach położonych
w zasięgu granic projektu mpzp, są również bezkręgowce, pospolicie spotykane na terenach
zagospodarowanych zielenią. Z uwagi na brak szczegółowych informacji w literaturze, nie
przedstawiono informacji dotyczącej różnorodności występujących tu gatunków, niemniej można
z dużym prawdopodobieństwem wskazać, iż na terenach tych spotkać można przedstawicieli
chrząszczy (Coleoptera), prostoskrzydłych (Orthoptera), muchówek (Diptera), błonkoskrzydłych
(Hymenoptera) oraz molowców (Microlepidoptera). Obecność terenów charakteryzujących się
większym stopniem wilgotności sprzyjać może występowaniu większej liczby gatunków mięczaków
(Mollusca).
W granicach obszaru opracowania nie stwierdzono w sposób jednoznaczny obecności
przedstawicieli rodzimych płazów, niemniej, biorąc pod uwagę obecność wód powierzchniowych
i zdolności migracyjne poszczególnych gatunków oraz ich występowanie poza granicami projektu
mpzp, możliwe jest sporadyczne pojawianie się na terenach projektu planu żaby trawnej (Rana
temporaria), żab zielonych (Rana esculenta complex), żaby moczarowej (Rana arvalis), ropuchy szarej
(Bufo bufo) oraz traszki zwyczajnej (Lissotriton vulgaris)11. W obrębie nasłonecznionych fragmentów
skarp możliwe jest natomiast pojawianie się pospolitych gatunków gadów, np. jaszczurki zwinki
(Lacerta agilis).
Specyficzne warunki występujące w obrębie doliny rzeki Głównej nie wykluczają również
możliwości pojawiania się na tych terenach nietoperzy, pochodzących z populacji hibernujących
11

Atlas rozmieszczenia płazów na terenie miasta Poznania - narzędzie skutecznej ochrony gatunkowej. Opracowanie wykonane
ze środków Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania. Praca zbiorowa, red. Kaczmarski M., Pędziwiatr K.,
Kaczmarek J. Klub Przyrodników Koło Poznańskie, Poznań 2013
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w obiektach poznańskich fortyfikacji (np. w najbliższym granic opracowania obiekcie jakim jest
Fortu IV).
Podkreślić należy, że teren zakładu stanowi fragment korytarza ekologicznego rzeki Głównej,
a jego północna i zachodnia granica w dużej części sąsiaduje z terenem silnie zadrzewionym. Na ten
zadrzewiony teren, mimo dużych barier komunikacyjnych, przedostają się zwierzęta z innych terenów
leśnych. Między innymi, w obszarze opracowania w minionych latach obserwowano ślady działalności
bobra europejskiego (Castor fiber). Wokół zakładu zaobserwowano również takie ssaki, jak dziki (Sus
scrofa) i sarny (Capreolus capreolus). Z tych też względów, niezależnie od ogrodzenia terenu, dla
odciągnięcia zwierzyny od zieleni rosnącej na terenie zakładu wykonane zostały nasadzenia drzew
poza jego granicami (głównie na zewnątrz zachodniej i północnej granicy obszaru opracowania).
2.8.

Gleby

W obrębie analizowanego obszaru występują gleby zaliczane do IV, IVa, V oraz VI klasy
bonitacyjnej. W otoczeniu oczka wodnego oraz parkingu przylegającego do ul. Gnieźnieńskiej
występują gleby pochodzenia mineralnego – gleby bielicowe właściwe i pseudobielicowe kompleksu
żytniego (żytnio-ziemniaczanego) dobrego, wykształcone na piaskach gliniastych lekkich, zalegających
na glinach lekkich. Na północ od oczka wodnego i rzeki Głównej między zachodnią granica terenu
a zabudowaniami zakładu występują gleby murszowo-mineralne i murszowate, należące do kompleksu
użytków zielonych słabych i bardzo słabych, które wykształciły się na piaskach słabogliniastych,
zalegających na piaskach luźnych.
Na pozostałych częściach występują gleby o różnym stopniu przekształcenia spowodowanego
przede wszystkim działalnością człowieka. Na terenach w centralnej części obszaru opracowania oraz
przy południowej i wschodniej granicy gdzie zlokalizowane są budynki i place technologiczne
występują gleby antropogeniczne, powstałe na skutek silnych przekształceń, związanych z lokalizacją
na tych budynków, sieci infrastruktury technicznej oraz elementów układu komunikacyjnego.
Naturalnie występujące gleby nie spełniają wymogów technicznych, jakie są konieczne w przypadku
realizacji tego typu inwestycji, w związku z czym, w celu uzyskania odpowiednich właściwości gruntu
dokonuje się przemieszczenia dużych mas ziemnych, utwardzenia oraz wzbogacenia podłoża
o materiały mineralne takie jak: piasek, żwir, cement i inne. Działania te prowadzą do utraty
naturalnych właściwości fizycznych, chemicznych oraz biologicznych gleb na terenach, na których
zlokalizowana została zabudowa. Podobnie niewykształcony profil glebowy posiadają tereny przy
północnej granicy opracowywanego planu na których dawniej zlokalizowana była między innymi
żwirownia.
Z informacji zawartych w Atlasie geochemicznym Poznania i okolic 12 wynika, iż występujące tu
gleby charakteryzują się odczynem alkalicznym o pH mieszczącym się w przedziale 7,4 – 9,3. Ponadto,
w zasięgu granic projektu mpzp stwierdzono występowanie anomalii geochemicznych w glebach
w zakresie zanotowanych stężeń chromu (Cr>12 mg/kg) oraz rtęci (Hg>0,11 mg/kg).
2.9.

Klimat lokalny

Według regionalizacji klimatycznej (Woś 1994) obszar objęty granicami planu, podobnie jak
obszar całego Poznania, należy do Regionu Środkowowielkopolskiego.
Warunki klimatyczne w Poznaniu odzwierciedlają wartości elementów klimatu uzyskane
z pomiarów prowadzonych na stacji IMGW Poznań-Ławica. Elementy klimatu na wyżej wspomnianej
stacji, przedstawia poniższa tabela:

12

Atlas geochemiczny Poznania i okolic, 1:100 000; Józef Lis, Anna Pasieczna; Warszawa 2005
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Tabela 1. Elementy klimatu w rejonie Poznań - Ławica (wg IMGW w Poznaniu)
OKRES

I

II

ROK 2010
WIELOLECIE
1971-2000

-6,5

-1,0

-1,2

-0,5

ROK 2010
WIELOLECIE
1971-2000

85

85

86

ROK 2010
WIELOLECIE
1971-2000

MIESIĄC
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
ŚREDNIA MIESIĘCZNA TEMPERATURA POWIETRZA (C)
3,6
8,8
11,5
17,4
22,1
18,7
12,5

ROK

X

XI

XII

6,5

4,7

-5,6

7,7

8,2

3,2

0,3

8,3

ŚREDNIA MIESIĘCZNA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA (%)
80
69
83
67
61
78
83

79

92

93

80

85

78

80

84

87

88

79

4,0

3,4

ŚREDNIA MIESIĘCZNA PRĘDKOŚĆ WIATRU (M/S)
4,0
3,7
3,4
3,0
3,1
3,1
3,3

3,8

3,8

4,1

3,6

3,9

3,8

4,0

3,3

3,8

3,9

3,5

3,2

7,7

72

3,7

13,5

69

3,3

16,4

72

3,3

18,3

72

3,2

17,7

74

2,8

13,0

3,0

ŚREDNIA MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OPADU ATMOSFERYCZNEGO (MM)
18
42
27
111
17
81
153
74
8

ROK 2010
28
100
58
692
WIELOLECIE
29
23
33
31
47
62
76
56
44
35
33
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Źródło: Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2010, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska; Poznań 2011;
http://www.poznan.pios.gov.pl/glowna/index.php

Średnia roczna suma opadów dla terenu Poznania należy do najniższych w kraju. Pomiary
wielkości opadów atmosferycznych dla posterunku Poznań-Ławica wykazały, że średnia wartość opadu
atmosferycznego z wielolecia (w okresie 1971-2000) wynosiła 508,0mm. Natomiast roczna suma
opadów atmosferycznych, stanowiąca 136% normy, wynosiła w roku 2010 692 mm.
Rozkład temperatur, podobnie jak ilości opadów, ma charakter roczny. Najcieplejszym
miesiącem roku 2010 był lipiec – średnia miesięczna temperatura w Poznaniu wyniosła 22,1C, z kolei
najniższe temperatury odnotowano w styczniu, kiedy średnia miesięczna temperatura wyniosła
w Poznaniu -6,5C. W skali roku średnia temperatura wynosi dla miasta Poznania 7,7C.
Równie istotnymi czynnikami meteorologicznymi, wpływającymi na klimat miasta,
a w szczególności na stężenia i rozkład przestrzenny zanieczyszczeń powietrza, jest kierunek oraz siła
wiatru.
Dla obszaru Poznania stwierdzono największą częstotliwość występowania wiatrów
z sektora zachodniego, o dość niewielkiej sile – średnia roczna wartość wynosiła 3,6 m/s. Najwyższą
średnią miesięczną prędkość wiatru zanotowano w Poznaniu w 2010 r. w grudniu – 4,1 m/s. Z kolei
najniższa średnia miesięczna prędkość wiatru wystąpiła, podobnie jak w wieloleciu, w lecie, jednak
w czerwcu (3,0 m/s), a nie w sierpniu.
Rozkład kierunków wiatru w Poznaniu w 2010 r. charakteryzuje, podobnie jak w wieloleciu
1971-2000, zdecydowana przewaga wiatrów z sektora zachodniego oraz mały udział wiatrów
z kierunków N i NE (15%). Co istotne, w sierpniu i wrześniu zwiększyła się liczba cisz, co może
przyczynić się do pogorszenia sytuacji aerosanitarnej w regionie. Tego typu sytuacje, charakteryzujące
się między innymi bardzo małymi prędkościami wiatru utrzymującymi się przez dłużej niż 48 godzin,
wystąpiły w Poznaniu, poza styczniem, również pod koniec września i października.
Wilgotność względna powietrza na terenie Poznania zależna jest od pory roku. W 2010 r.
na terenie Poznania nie wystąpiła susza hydrograficzna. Najwyższą wartość wilgotność osiąga
w okresie zimowym, w tym najwyższą w 2010 r. zanotowano w grudniu (93%). Natomiast najniższe
wartości występują w miesiącach letnich, takich jak czerwiec i lipiec, kiedy osiągnęła wartości 67%
i 61%.
Okres wegetacyjny w rejonie miasta Poznania należy do najdłuższych w kraju i wynosi
220 dni.
Analizowany obszar, pomimo typowych dla miasta warunków klimatycznych, wyróżnia swoisty
mikroklimat. Przyczyną występowania nieco odmiennych warunków klimatycznych jest przede
wszystkim położenie analizowanego obszaru w zasięgu doliny rzeki Głównej. Obecność cieków
wodnych oraz specyficzne ukształtowanie powierzchni sprzyja zwiększeniu częstotliwości
występowania zjawiska inwersji termicznej, a także niekorzystnych zjawisk klimatycznych w postaci
częstych zamgleń i wyższej wilgotności powietrza. W obrębie dolin rzecznych obserwuje się również
występowanie odchyleń od róży wiatrów (wyznaczonej dla stacji meteorologicznej Poznań-Ławica)
oraz gorszych warunków przewietrzania.
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2.10.

Jakość powietrza atmosferycznego

Największy wpływ na kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego ma lokalizacja
i charakter źródeł emisji oraz sposób zagospodarowania przestrzennego danego obszaru. Udział
zanieczyszczeń napływających z terenów sąsiednich ma zazwyczaj znacznie mniejsze znaczenie
w kształtowaniu lokalnej jakości powietrza atmosferycznego.
Na podstawie informacji zawartej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 13wynika, że
obecnie potencjalnym źródłem nieznacznych zanieczyszczeń powietrza na terenie zakładu może być
proces spalania paliw (spalanie mieszanek paliwowych czy też oleju napędowego) w silnikach
pojazdów obsługujących teren oraz podczas awaryjnego uruchamiania stacji pomp
przeciwpożarowych, ulatnianie się substancji w czasie przeładunku paliw czy też wydobywanie się
substancji z wentylacji laboratoryjnych dygestoriów.
Jak już wcześniej wspomniano, czynnikiem wpływającym na kształtowanie lokalnej jakości
powietrza jest także obecność liniowych źródeł emisji w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru projektu
planu – przede wszystkim ul. Bałtyckiej (przebiegającej wzdłuż północnej granicy omawianego
obszaru) oraz ul. Gnieźnieńskiej (przebiegającej wzdłuż południowej granicy omawianego obszaru).
Ruch kołowy powoduje emisję do atmosfery szeregu zanieczyszczeń gazowych, powstających podczas
spalania paliw płynnych w silnikach pojazdów, w tym m.in. węglowodorów aromatycznych, dwutlenku
siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla oraz substancji pyłowych, powstających w wyniku ścierania
nawierzchni jezdni i opon pojazdów. Natężenie oraz specyfika ruchu kołowego odbywającego się
wspomnianymi ulicami powoduje, że ilość emitowanych zanieczyszczeń jest znacznie większa niż
w przypadku dróg lokalnych. Należy jednak zaznaczyć, że wyniki wielu szczegółowych analiz stężeń
zanieczyszczeń powietrza w rejonie tras komunikacyjnych o podobnych parametrach i wskaźnikach
natężenia ruchu pojazdów, prowadzonych w ramach ocen oddziaływania na środowisko realizacji
inwestycji drogowych, wykazują brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężeń substancji poza
granicami pasa drogowego. Nie należy zatem zakładać możliwości występowania przekroczeń
dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń na terenach przylegających do ul. Bałtyckiej, wynikających
ze skali emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych emitowanych przez poruszające się tędy pojazdy.
Na kształtowanie lokalnej jakości powietrza atmosferycznego wpływać może również obecność
źródeł emisji zanieczyszczeń w sąsiedztwie analizowanego obszaru. Wymienić tu można m.in. emisję
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z instalacji funkcjonujących na terenach pobliskiej zabudowy
mieszkaniowej, czy też mieszkaniowo-usługowej, istniejących po zachodniej i wschodniej stronie
obszaru opracowania oraz z dalej położonych zakładów. Należy natomiast podkreślić, iż w przypadku
instalacji emitujących znaczne ilości zanieczyszczeń, konieczne jest uzyskanie stosownych pozwoleń
i decyzji umożliwiających ich funkcjonowanie oraz określających konieczne do zastosowania
urządzenia i rozwiązania, minimalizujące poziom emisji zanieczyszczeń do środowiska. Wspomnieć tu
można m.in. zlokalizowany ok. 600 m poza granicami projektu mpzp zakład Dalkia Poznań Zespół
Elektrociepłowni Poznańskich S.A. EC II Karolin, który posiada pozwolenie zintegrowane dla
funkcjonującej na jego terenie instalacji do spalania paliw (o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50
MW)14.
Ze względu na brak punktów pomiarowych, zlokalizowanych w granicach obszaru
opracowania, analizę jakości powietrza atmosferycznego przeprowadzono na podstawie wykonywanej
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu rocznej oceny jakości powietrza dla
poszczególnych stref15, wyznaczonych w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska16. Obszar
będący przedmiotem opracowania znajduje się w granicach strefy aglomeracja poznańska.
Wykonana przez WIOŚ roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok
2014 pod kątem ochrony zdrowia ludzi dotyczyła następujących zanieczyszczeń: dwutlenku azotu
13

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach orzekająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku biurowo-produkcyjnego o halę magazynową z zapleczem socjalnobiurowym wraz z zainstalowaniem w istniejącym budynku produkcyjnym dwóch linii technologicznych, do realizacji na terenie
zakładu Nivea Polska Sp. z o.o. w Poznaniu przy ul. Gnieźnieńskiej 32, wydana przez Prezydenta Miasta Poznaniu – pismo
z dnia 17 czerwca 2015 r. (znak: OS-V.6220.124.2014 170615-1352)
14
wykaz instalacji, ustalonych przez WIOŚ w Poznaniu, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego,
bip.poznan.wios.gov.pl
15
Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2015, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Poznaniu, Poznań, kwiecień 2016
16
art. 87 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
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(NO2), dwutlenku siarki (SO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6), pyłu PM2,5, pyłu PM10,
benzo(α)pirenu B(a)P, ozonu (O3), ołowiu (Pb), arsenu (As), niklu (Ni) i kadmu (Cd). Klasyfikację
stężeń poszczególnych zanieczyszczeń na obszarze strefy aglomeracja poznańska (z uwzględnieniem
kryterium ochrony zdrowia ludzi) w roku 2015 przedstawia poniższa tabela.
Tabela 2.

Klasyfikacja strefy aglomeracja poznańska w roku 2015 r. z uwzględnieniem kryteriów
określonych w celu ochrony zdrowia
SYMBOL KLASY STREFY DLA POSZCZEGÓLNYCH SUBSTANCJI
NAZWA STREFY
NO2 SO2 CO C6H6 PM2,5 PM10 BAP AS CD NI
PB
O3
aglomeracja
A
A
A
A
A
C
C
A
A
A
A
A
poznańska

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2015, WIOŚ, Poznań, kwiecień 2016r.,
http://www.poznan.wios.gov.pl

Stężenia NO2, SO2; CO; C6H6; PM2,5; As; Cd; Ni; Pb; O3; ocenianych pod kątem ochrony
zdrowia ludzi za 2015 r., nie przekraczały poziomów dopuszczalnych, w związku z tym aglomeracja
poznańska zaliczona została do klasy A.
W przypadku pyłu PM2,5, w 2015 r. nie stwierdzono występowanie przekroczeń
dopuszczalnego poziomu dla PM2,5. Z uwagi na powyższe strefę aglomeracja poznańska zaliczono do
klasy A. Wyniki pomiarów wskazują na polepszenie jakości powietrza atmosferycznego w tym zakresie
(na podstawie analogicznych pomiarów, przeprowadzonych dla roku 2014, strefa aglomeracja
poznańska zaliczona została do klasy B).
W przypadku pyłu PM10, w 2015 r. zanotowano przekroczenia dopuszczalnej częstości
przekroczeń dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym dla 24-godzin (na terenie Poznania
przekroczenia nie odnotowano jedynie w przypadku stanowiska przy ul. Szymanowskiego). Na terenie
miasta Poznania nie zanotowano natomiast na żadnym ze stanowisk pomiarowych przekroczeń stężeń
średnich rocznych. Niemniej, ze względu na występowanie przekroczeń dopuszczalnego stężenia
24-godzinnego pyłu PM10, aglomeracja poznańska zakwalifikowana została do klasy C. Należy jednak
podkreślić, że roczna seria pomiarów wykazuje wyraźną zmienność sezonową (w okresie zimowym
odnotowywane są wyższe stężenia pyłu PM10, w sezonie letnim niższe).
W przypadku stężeń benzo(α)pirenu, na wszystkich stanowiskach pomiarowych odnotowano
podwyższone stężenia, przekraczające poziom docelowy. Z uwagi na powyższe, wszystkie strefy,
w tym strefę aglomeracja poznańska, zaliczono do klasy C.
Ze względu na występowanie na terenie Poznania przekroczeń dopuszczalnych poziomów pyłu
PM10 oraz benzo(α)pirenu konieczne było podjęcie działań, których realizacja doprowadziłaby do
zmniejszenia emisji wspomnianych zanieczyszczeń do poziomów pozwalających na dotrzymanie
obowiązujących standardów jakości powietrza atmosferycznego. W latach ubiegłych, ze względu
na występowanie w zasięgu granic strefy aglomeracja poznańska przekroczeń dopuszczalnych stężeń
pyłu PM10 oraz benzo (a)pirenu, opracowano programy naprawcze, wskazujące cele i działania jakie
muszą zostać podjęte w celu przywrócenia standardów jakości powietrza – Program ochrony
powietrza dla strefy – aglomeracja Poznań17, Aktualizację Programu ochrony powietrza dla strefy:
Aglomeracja Poznań (strefa Miasto Poznań) w woj. Wielkopolskim 18 oraz Program ochrony powietrza
w zakresie benzo-alfa-pirenu dla stref: Aglomeracja Poznańska, Miasto Leszno, strefy gnieźnieńskowrzesińskiej oraz strefy pilsko-złotowskiej w woj. Wielkopolskim19. Dokumenty te utraciły swoją moc
na skutek wejścia w życie zapisów uchwały nr XI/316/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 20

w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P dla strefy
aglomeracja poznańska, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie
pyłu PM10”. Program ten określa szereg koniecznych do podjęcia działań, których zastosowanie jest

niezbędne dla przywrócenia standardów jakości powietrza w zakresie stężeń pyłu zawieszonego PM10
oraz B(a)P. Wśród nich wskazuje działania naprawcze związane z wprowadzaniem do mpzp
odpowiednich zapisów, m.in. w zakresie kształtowania zabudowy w sposób umożliwiający swobodny
przepływ mas powietrza, ustalenia zakazu stosowania paliw stałych w obrębie projektowanej
zabudowy, stosowania odpowiednich wskaźników powierzchni biologicznie czynnej (towarzyszącej
17
18
19
20

Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego Nr 39/07 z dnia 31 grudnia 2007 r.
Uchwała Nr XXIX/566/12 z dnia 17 grudnia 2012 r., (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 15.01. 2013 r., poz. 508)
Uchwała Nr XXIX/566/12 z dnia 17 grudnia 2012 r., (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 15.01. 2013 r., poz. 509)
z dnia 26 października 2015 roku
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zabudowie), czy też tworzenia publicznych terenów zieleni urządzonej, w tym parków i skwerów.
W kontekście analizowanego projektu mpzp (stanowiącego przedmiot niniejszej prognozy), najbardziej
istotne są działania polegające na wprowadzaniu odpowiednich zapisów, dotyczących ustalenia zakazu
stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe oraz określenia minimalnego udziału
powierzchni biologicznie czynnej w obrębie poszczególnych działek/terenów.
Należy podkreślić, że podjęcie działań mających na celu ograniczenie emisji benzo(α)pirenu do
poziomów umożliwiających dotrzymanie obowiązujących standardów, jest szczególnie ważne
w kontekście dużej szkodliwości benzo(α)pirenu dla zdrowia ludzkiego (duża toksyczność przewlekła),
a także roślinności, gleb i wody.
2.11.

Klimat akustyczny

Obszar projektu mpzp „Bałtycka – Gnieźnieńska” w Poznaniu położony jest we wschodniej
części miasta Poznania i otoczony szlakami komunikacyjnymi, które częściowo nie są objęte granicami
opracowania. W granicach projektu planu znajduje się tylko fragment ul. Gnieźnieńskiej – przylegający
do nasypu linii kolejowej nr 353, relacji Poznań Wschód – Skandawa, a poza granicami – pozostały
odcinek ul. Gnieźnieńskiej, biegnący przy południowej granicy Zakładu NIVEA Polska Sp z o.o. oraz
wspomniana linia kolejowa, biegnąca na nasypie.
Obszar projektu planu sąsiaduje: od północy – z ul. Bałtycką, od której oddzielony jest pasem
zieleni, od wschodu – z terenem zieleni, pomiędzy ul. Bałtycką i rzeką Główną, oraz terenem
zabudowy mieszkaniowo-usługowej, rozmieszczonej bezpośrednio przy ul. Gnieźnieńskiej, od zachodu
– z terenem zabudowy przemysłowej Kompanii Piwowarskiej S.A., pomiędzy ul. Bałtycką i rzeką
Główną, oraz – poniżej koryta rzeki – z terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy
wielorodzinnej, z ogrodami przydomowymi, rozmieszczonej bezpośrednio przy ul. Gnieźnieńskiej.
Na terenie opracowania zlokalizowany jest aktualnie Zakład NIVEA Polska Sp. z o.o., przy
ul. Gnieźnieńskiej 32 w Poznaniu, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz naziemnymi
parkingami, zlokalizowanymi w zachodniej części terenu zakładu.
Na terenie zakładu funkcjonuje obecnie przedszkole dla dzieci pracowników, które ulokowane
jest w południowo-wschodniej części obiektu kubaturowego, rozmieszczonego również w południowowschodniej części terenu zakładu, bezpośrednio przy ul. Gnieźnieńskiej. Teren otwarty, użytkowany
przez przedszkole jako miejsce zabaw dzieci, który znajduje się poza obiektem kubaturowym,
oddzielony jest wewnętrznym płotem od terenu pozostałej części zakładu.
Tereny objęte granicami opracowania oraz tereny zlokalizowane w sąsiedztwie – poza funkcją
przedszkola w obiekcie kubaturowym na terenie Zakładu NIVEA Polska Sp. z o.o. oraz terenami
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz mieszkaniowo-usługowej, położonymi
odpowiednio po zachodniej i wschodniej stronie obszaru opracowania – nie podlegają ochronie
akustycznej w środowisku, na mocy przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska21 tudzież
rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku22.
Tereny zabudowy mieszkaniowej położone w sąsiedztwie obszaru opracowania – objęte
ochroną akustyczną w środowisku – wymagają zapewnienia odpowiednich standardów akustycznych
w środowisku. Dla wskaźników hałasu mających zastosowanie do prowadzenia długookresowej
polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, w szczególności do sporządzania map
akustycznych, wartości dopuszczalne dla tych terenów zabudowy kształtują się następująco:
w przypadku oddziaływania hałasu komunikacyjnego (samochodowego i kolejowego) na tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (a także na tereny zabudowy związanej ze stałym lub
czasowym pobytem dzieci i młodzieży) – L*DWN = 64 dB oraz L*N = 59 dB, a w przypadku
oddziaływania tego rodzajów hałasu na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz tereny
mieszkaniowo-usługowe – L*DWN = 68 dB oraz L*N = 59 dB, odpowiednio w porze dzienno-wieczornonocnej i porze nocnej.
Z kolei, w przypadku oddziaływania hałasu przemysłowego – od tzw. pozostałych obiektów
i działalności będącej źródłem hałasu – dopuszczalne wartości wskaźników jw. kształtują się dla
terenów zabudowy jw. następująco: dla pierwszej grupy terenów – L*DWN = 50 dB i L*N = 40 dB, oraz
dla drugiej grupy terenów – L*DWN = 55 dB oraz L*N = 45 dB, odpowiednio w przedziale czasu

21
22

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672, tekst jednolity, z późn. zm)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
(Dz. U. z 2014 r., poz. 112, tekst jednolity)
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odniesienia równym wszystkim dobom w roku i przedziale czasu odniesienia równym wszystkim porom
nocy.
W związku z powyższym, w przypadku przedszkola zakładowego, funkcjonującego na terenie
NIVEA Polska Sp. z o.o. – w porze dziennej – można by uznać, że poziom hałasu w środowisku nie
powinien przekraczać na granicach terenu wyznaczonego pod funkcję przedszkola, następujących
wartości dopuszczalnych: L*DWN = 64 dB – dla hałasu komunikacyjnego oraz L*DWN = 50 dB
– dla hałasu przemysłowego, w odpowiednich przedziałach czasu odniesienia (w przypadku
niewykorzystywania terenu zgodnie z jego funkcją w porze nocy, nie obowiązują dla niego
dopuszczalne poziomy hałasu w porze nocy).
Jednak, przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska23, w art. 114, ust. 3 mówią, że: „Jeżeli
na terenach przeznaczonych do działalności produkcyjnej, składowania i magazynowania znajduje
się zabudowa mieszkaniowa, szpitale, domy opieki społecznej lub budynki związane ze stałym albo
czasowym pobytem dzieci i młodzieży, ochrona przed hałasem polega na stosowaniu rozwiązań
technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne w budynkach.”. Oznacza to, że nie
wymaga się w tym przypadku zapewnienia wymaganych dla przedszkoli standardów akustycznych
w środowisku, czyli na terenie zieleni czy ogródka z urządzeniami do zabawy i zajęć fizycznych.
Zakłada się jednak, że zostały zastosowane odpowiednie rozwiązania techniczne w części
obiektu kubaturowego, w którym funkcjonuje obecnie przedszkole, dotyczące np. izolacyjności
przegród zewnętrznych – dla zabezpieczenia pomieszczeń przedszkolnych przed hałasem
zewnętrznym, komunikacyjnym i przemysłowym, jak również rozwiązania dla zabezpieczenia tych
pomieszczeń przed hałasem wewnętrznym, generowanym np. przez same pomieszczenia
przedszkolne, a także urządzenia techniczne w budynku. Przyjmuje się w związku z tym, że obecnie
przedszkole spełnia odpowiednie standardy akustyczne wewnątrz obiektu, wymagane przez polskie
normy stosowane w dziedzinie akustyki budowlanej, egzekwowane przez właściwe służby
administracyjne i sanitarne.
Szlaki komunikacyjne otaczające obszar opracowania są źródłami hałasu samochodowego
(ul. Bałtycka i ul. Gnieźnieńska) oraz hałasu kolejowego (linia kolejowa nr 353), który jednak tylko
pośrednio jest związany z funkcjonowaniem Zakładu NIVEA Polska Sp. z o.o. Zasięgi oddziaływania
tych rodzajów hałasu w obrębie obszaru opracowania i w jego najbliższym sąsiedztwie, na podstawie
aktualnej dokumentacji Mapy akustycznej miasta Poznania 24, ilustruje odpowiednio załącznik nr 4
– dla hałasu samochodowego, oraz załącznik nr 5 – dla hałasu kolejowego.
Nie załączono ilustracji zasięgów hałasu przemysłowego na podstawie dokumentacji Mapy
akustycznej miasta Poznania25 – od Zakładu NIVEA Polska Sp. z o.o., a także Kompanii Piwowarskiej
S.A., bo dokumentacja ta ich nie obejmuje (dokumentacja Mapy akustycznej miasta Poznania jw.
uwzględnia jedynie te zakłady przemysłowe w Poznaniu, dla których były wydane tzw. pozwolenia
zintegrowane).
W przypadku Zakładu NIVEA Polska Sp. z o.o. – ocena odziaływania hałasu związanego z jego
funkcjonowaniem na środowisko w stanie istniejącym została oparta na dokumentacji wykonanej
w związku z procedurą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego zakładu, dla
przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie budynku biurowo-produkcyjnego o halę magazynową
z zapleczem socjalno-biurowym wraz z instalacją linii technologicznych do produkcji kosmetyków
w istniejącym budynku produkcyjnym”26. Decyzję tą wydano w oparciu o dokumentację Karty
Informacyjnej dla przedsięwzięcia jw.27. Ocena oddziaływanie na środowisko hałasu związanego
z funkcjonowaniem zakładu – na podstawie dokumentacji Karty Informacyjnej jw. – nie wskazuje
23
24

25

26

27

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672, tekst jednolity, z późn. zm)
Uchwała Nr LX/927/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie „Programu ochrony środowiska przed
hałasem dla miasta Poznania” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 21 stycznia 2014 r., poz. 487), w tym Mapa akustyczna miasta
Poznania 2012 (Część I), AkustiX, Poznań, listopad 2012 r.
Uchwała Nr LX/927/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie „Programu ochrony środowiska przed
hałasem dla miasta Poznania” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 21 stycznia 2014 r., poz. 487), w tym Mapa akustyczna miasta
Poznania 2012 (Część I), AkustiX, Poznań, listopad 2012 r)
Decyzja Prezydenta Miasta Poznania o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia dot. NIVEA Polska Sp. z o.o.
polegającego na „rozbudowie budynku biurowo-produkcyjnego o halę magazynową z zapleczem socjalno-biurowym wraz
z instalacją linii technologicznych do produkcji kosmetyków w istniejącym budynku produkcyjnym”, z dnia 17 czerwca 2015 r.
(pismo znak: OS-V.6220.124.2014)
Karta Informacyjna dla przedsięwzięcia dot. Zakładu NIVEA Polska Sp. z o.o., polegającego na „rozbudowie budynku biurowoprodukcyjnego o halę magazynową z zapleczem socjalno-biurowym wraz z instalacją linii technologicznych do produkcji
kosmetyków w istniejącym budynku produkcyjnym”, EKO-PROJEKT Sp. z o.o. S.K. Poznań, 2014-2015
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na występowanie zagrożenia hałasem przemysłowym w stanie istniejącym, nie tylko dla terenu
użytkowanego jako przedszkole zakładowe, ale także dla zabudowy mieszkaniowej, zlokalizowanej
bezpośrednio przy zakładzie.
Z kolei, załącznik nr 4 wskazuje, że przedszkole jest narażone na oddziaływanie hałasu
samochodowego z ul. Gnieźnieńskiej. Poziomy hałasu na zewnątrz obiektu budowlanego, na terenie
zieleni czy ogródka z urządzeniami do zabawy i zajęć fizycznych, użytkowanym jako ogródek
przedszkolny, kształtują się na poziomie wartości: LDWN = 66-68 dB w porze dzienno-wieczornonocnej. W porze nocnej wymagań nie definiuje się. Oznacza to, że brana pod uwagę wartość
dopuszczalna L*DWN = 64 dB dla terenu przedszkola w środowisku od hałasu komunikacyjnego
z ul. Gnieźnieńskiej – na podstawie aktualnej Mapy akustycznej miasta Poznania 28, byłaby
przekroczona o ok. 2-4 dB.
Załącznik nr 5, ilustrujący zagrożenie hałasem kolejowym, nie wskazuje na aktualne
występowanie ponadnormatywnego oddziaływania hałasu kolejowego od linii nr 353.
Z kolei, z dokumentacji Karty Informacyjnej dla przedsięwzięcia jw.29 wynika, że hałasem
przemysłowym, związanym z funkcjonowaniem Zakładu NIVEA Polska Sp. z o.o., nie są zagrożone
sąsiadujące z nim bezpośrednio tereny zabudowy mieszkaniowej – zarówno zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i wielorodzinnej, zlokalizowane po stronie zachodniej, jak i teren mieszkaniowousługowy po stronie wschodniej.
Podsumowując stwierdza się, że obszar projektu planu „Bałtycka – Gnieźnieńska” w Poznaniu,
który obejmuje tereny Zakładu NIVEA Polska Sp. z o.o. przy ul. Gnieźnieńskiej 32, nie wymaga
obecnie ochrony akustycznej w środowisku oraz że powyższy zakład nie jest źródłem uciążliwych
oddziaływań akustycznych dla wymagających takiej ochrony terenów zabudowy mieszkaniowej,
rozmieszczonej w bezpośrednim sąsiedztwie jego granic.
Funkcjonujące w granicach zakładu przedszkole nie jest zagrożone hałasem przemysłowym,
ale znajduje się pod wpływem ponadnormatywnego oddziaływania hałasu samochodowego
z ul. Gnieźnieńskiej.
2.12.

Jakość wód

Jak wspomniano we wcześniejszych rozdziałach prognozy, wody powierzchniowe
reprezentowane są na analizowanym obszarze przez przepływającą równoleżnikowo rzekę Główną
oraz niewielki zbiornik wodny, zlokalizowany w południowo-zachodniej części obszaru projektu mpzp.
Oceny jakości lokalnych wód powierzchniowych dokonano w oparciu o informacje publikowane
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. Wyniki badań potencjału
ekologicznego i stanu chemicznego wód w punkcie pomiarowo-kontrolnym GŁÓWNA-JANIKOWO
przeprowadzonych w roku 2014 (obrazującego jednocześnie stan całej JCWP Główna od zlewni
zb. Kowalskiego do ujścia, kod PLRW600001859299), wskazują, że z uwagi na klasę elementów
chemicznych ich stan określono jako dobry, natomiast pod względem klasy elementów
fizykochemicznych zaliczono je do klasy II.
Oceny stanu wspomnianej JCWP dokonano również w latach 2010 – 2013. Zgodnie
z informacjami publikowanymi przez WIOŚ w Poznaniu, jakość wód w granicach JCW Główna od
zlewni zb. Kowalskiego do ujścia pod względem klasy elementów biologicznych osiągnęła klasę II, pod
względem elementów hydromorfologicznych klasę II, a pod względem klasy elementów
fizykochemicznych potencjał wód JCWP określony został jako poniżej dobrego. Potencjał
ekologicznych dla wspomnianej JCWP określono jako umiarkowany 30.
Analizy jakości wód podziemnych (na potrzeby niniejszego opracowania) dokonano w oparciu
o ocenę jakości wód podziemnych prowadzoną dla jednolitych części wód podziemnych (JCWPd).
Przedmiotowy obszar, podobnie jak obszar całego miasta, położony jest w granicach jednolitej części
wód podziemnych nr 62, dla której badania jakości wód wykonuje Państwowy Instytut Geologiczny
(PIG). Zakres prowadzonych badań obejmuje wskaźniki ogólne (odczyn, temperatura, przewodność
28

29

30

Uchwała Nr LX/927/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie „Programu ochrony środowiska przed
hałasem dla miasta Poznania” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 21 stycznia 2014 r., poz. 487), w tym Mapa akustyczna miasta
Poznania 2012 (Część I), AkustiX, Poznań, listopad 2012 r)
Karta Informacyjna dla przedsięwzięcia dot. Zakładu NIVEA Polska Sp. z o.o., polegającego na „rozbudowie budynku biurowoprodukcyjnego o halę magazynową z zapleczem socjalno-biurowym wraz z instalacją linii technologicznych do produkcji
kosmetyków w istniejącym budynku produkcyjnym”, EKO-PROJEKT Sp. z o.o. S.K. Poznań, 2014-2015
Ocena stanu jednolitych części wód w latach 2010-2013, www.poznan.wios.gov.pl
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elektrolityczna, tlen rozpuszczony, ogólny węgiel organiczny) oraz wskaźniki nieorganiczne (amoniak,
antymon, arsen, azotany, azotyny, bor, bar, beryl, chlorki, chrom, cyjanki, cynk, fluorki, fosforany,
glin, kadm, kobalt, magnez, molibden, mangan, nikiel, ołów, potas, rtęć, selen, siarczany, sód, srebro,
tytan, wapń, wodorowęglany, fenole, żelazo).
Z uwagi na brak lokalizacji punktów pomiarowo-kontrolnych na analizowanym terenie, dla
oceny jakości wód podziemnych przyjęto m.in. dane zebrane w roku 2014 i 2015 dla punktów
pomiarowych zlokalizowanych w granicach powiatu poznańskiego.
Zgodnie z opublikowaną przez WIOŚ w Poznaniu oceną jakości wód podziemnych w punktach
pomiarowych w ramach monitoringu operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych w 2014 r.
/wg badań PIG/, jakość wód na terenie powiatu poznańskiego badana była w 14 punktach, przy czym
dla 11 punktów wykonano opróbowanie dla okresu wiosennego i jesiennego. Wody najlepszej jakości,
zaliczane do klasy II, stwierdzono w punktach pomiarowo-kontrolnych w miejscowości Biskupice
(nr 1258), Dakowy Suche (nr 1282), Kamionki (nr 2563) oraz Gruszczyn (nr 2564). Wody należące do
III klasy jakości stwierdzono w punktach pomiarowo kontrolnych nr 2547 (Pobiedziska), 2615
(Mosina) oraz w opróbowanych wyłącznie w okresie wiosennym punktach zlokalizowanych na terenie
miejscowości Czachurki (nr 1, 2 oraz 3). Najgorsza jakość wód podziemnych stwierdzona została
w punkcie nr 1224, zlokalizowanym na terenie Borówca (zarówno dla opróbowania wiosennego, jak
i jesiennego). Ponadto, w punktach pomiarowo-kontrolnych nr 4, 5 i 6 (Borówiec) oraz nr 2566
(Głęboczek), stwierdzono zróżnicowanie klasy jakości wód w zależności od okresu opróbowania (od
klasy II do klasy V, w zależności od punktu i okresu pobrania próby).
W roku 2015 jakość wód badana była w 12 punktach zlokalizowanych na terenie powiatu
poznańskiego (jednocześnie na terenie JCWPd nr 62), a opróbowanie zostało wykonane wyłącznie
w okresie jesiennym. Zgodnie z opublikowanymi przez WIOŚ w Poznaniu wynikami badań wód
podziemnych prowadzonych w ramach monitoringu operacyjnego w roku 2015, wody dobrej jakości
zaliczane do II klasy występowały w punktach zlokalizowanych w miejscowości Czachurki (nr 1 i 2),
Biskupice (nr 1256), Dakowy Suche (nr 1282), Góra (nr 2557), Kamionki (nr 2563) oraz Gruszczyn (nr
2564). III klasa
zadowalającej jakości wód podziemnych stwierdzona została w punktach
zlokalizowanych w miejscowości Kalwy (nr 1278), Buk (nr 1279), Pobiedziska (nr 2547) oraz
Głęboczek (nr 2566). Najgorsza (niezadowalająca) jakość wód podziemnych (klasa IV) stwierdzona
została w punkcie zlokalizowanym w miejscowości Czachurki (nr 3).
Zgodnie z informacjami prezentowanymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, stan
chemiczny wód JCWPd nr 62 (oceniany w latach 2011-2014) określony został jako dobry, podobnie
jak stan ilościowy (oceniany w roku 2010 i 2012)31.
Analizując jakość wód podziemnych podkreślić należy znaczenie wpływu charakterystyki
utworów izolujących poziomy wodonośne, szczególnie w odniesieniu do kształtowania jakości wód
głównych poziomów użytkowych. Stopień zagrożenia zanieczyszczeniem głównego poziomu
użytkowego jest w analizowanym przypadku bardzo niski – czas migracji zanieczyszczeń przekracza
100 lat (nadkład słabo przepuszczalnych glin oraz kompleksu iłów poznańskich).
3. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA
REALIZACJI PROJEKTU PLANU, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE OBSZARÓW
CHRONIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY
Na obszarze objętym granicami projektu mpzp „Bałtycka – Gnieźnieńska” w Poznaniu nie
występują zasoby przyrodnicze objęte ochroną prawną w formie parku narodowego, rezerwatu
przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, zespołu przyrodniczokrajobrazowego, użytku ekologicznego czy też stanowiska dokumentacyjnego.
Należy jednak mieć na uwadze położenie obszaru opracowania we fragmencie korytarza
ekologicznego rzeki Głównej i nie wykluczoną możliwość pojawiania się zwierząt i roślin podlegających
ochronie prawnej. Przypomnieć należy, że wchodzące w skład ww. korytarza wody powierzchniowe
oraz otaczające je tereny porośnięte roślinnością potencjalnie stanowią dogodne miejsca do bytowania
jak też i żerowania wielu gatunków zwierząt (wymienionych szerzej w rozdziale 2.7. niniejszej
prognozy). Tereny te tworzą również dogodne warunki do rozprzestrzeniania się roślin.
Zatem, dla uniknięcia ewentualnych problemów dotyczących ochrony środowiska, zasadnym jest
zaproponowanie takich zapisów, które skutkować będą przede wszystkim ochroną dotychczasowych
warunków siedliskowych terenu. Proponowane zapisy projektu planu powinny być interpretacją
31

www.gios.gov.pl
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przepisów nadrzędnych, odnoszącą się do konkretnej lokalizacji przestrzennej, funkcji terenu i stanu
użytkowania. Przestrzeganie ustalonych, odpowiednich zapisów projektu planu powinno ograniczyć
ewentualne ryzyko pojawienia się niekorzystnych zmian mogących mieć powiązania ekologicznie m.in.
z obszarami chronionymi mimo ich przestrzennego rozdzielenia lub oddalenia od obszaru opracowania.
Przykładem takiego powiązania, które nie można wykluczyć, jest możliwość żerowania w obszarze
opracowania nietoperzy zalatujących z Fortu IV (jednego z zimowisk nietoperzy oddalonego o ok.
300 m od granic obszaru opracowania).
Problemy środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektu planu wiążą się
również z zagrożeniem powodziowym jakie stwarza rzeka Główna. Potrzeba ewentualnej rozbudowy
zakładu Nivea Polska Sp. z o.o. może kolidować z zasięgiem wód powodziowych.
Zgodnie z art. 88a ustawy prawo wodne „Ochronę przed powodzią realizuje się, uwzględniając

wszystkie elementy zarządzania ryzykiem powodziowym, w szczególności zapobieganie, ochronę, stan
należytego przygotowania i reagowanie w przypadku wystąpienia powodzi, usuwanie skutków
powodzi, odbudowę i wyciąganie wniosków w celu ograniczania potencjalnych negatywnych skutków
powodzi dla zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej ”.

W 2013 roku, stosownie do postanowień Dyrektywy Powodziowej, opracowane
i opublikowane32 zostały mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, sporządzone
na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne33 oraz rozporządzenia z dnia 21 grudnia
2012 r. w sprawie opracowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego34.
Mapy zagrożenia powodziowego przedstawiają obszary zagrożone powodzią o określonym
prawdopodobieństwie wystąpienia (raz na 10 lat, 100 lat oraz 500 lat) oraz miejsca przelania się wód
powodziowych przez wał powodziowy, natomiast mapy ryzyka powodziowego określają wartości
potencjalnych strat powodziowych oraz przedstawiają obiekty narażone na zalanie w przypadku
wystąpienia powodzi o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia.
Z map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego wynika, na terenie objętym
opracowywanym planem rzeka Główna stwarza zagrożenie powodziowe. Na terenie zakładu Nivea
Polska Sp. z o.o. obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi
raz na 10 lat (Q = 10%), obejmuje tereny wzdłuż koryta rzeki (porośnięte drzewami), teren pomiędzy
rzeką a oczkiem wodnym, zabudowany teren (w którym zlokalizowane jest przedszkole) przy
południowo-wschodniej granicy obszaru opracowania oraz place technologiczne i łączące je przejazdy
okalające od wschodu centralnie położone obiekty zakładu. Obszary, na których prawdopodobieństwo
wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q = 1%) i obszary, na których
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat lub na których istnieje
prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego (Q = 0,2%) mniej więcej pokrywają się ze
sobą i wykraczają poza wyżej wymienione tereny obejmując plac technologiczny ulokowany przy
wschodniej granicy obszaru oraz drogi i place technologiczne zlokalizowane po zachodniej stronie
centralnie położonego obiektu zakładowego.
Jednocześnie zmiana art. 88f ust.5 ustawy Prawo wodne35 „Przedstawione na mapach

zagrożenia powodziowego oraz mapach ryzyka powodziowego granice obszarów, o których mowa
w art. 88d ust. 2, można uwzględniać w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planie
zagospodarowania
przestrzennego
województwa,
miejscowym
planie
zagospodarowania
przestrzennego …”.

Z treści pisma z dnia 19 maja 2015 kierowanego przez zakład Nivea Polska Sp. z o.o. do
Wydziału Ochrony Środowiska UM Poznania dotyczącego map zagrożenia powodziowego i map ryzyka
powodziowego wynika, że po aktualizacji mapy zasadniczej (wykonanej dla celów projektowych)
rzędna terenu przy którym zlokalizowana będzie projektowana inwestycja będzie wyższa o 9 cm od
poziomu maksymalnej rzędnej wody powodziowej w terenie. Mając na uwadze opisane okoliczności
problem zabezpieczenia mienia zakładu, na równi z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem
poszczególnych składników środowiska oraz innymi szkodami w środowisku, pozostaje jednym
z istotnych problemów środowiska jaki zarysowuje się na opracowywanym obszarze. Przygotowywany
projekt planu powinien uwzględnić zjawisko powodzi proponując pod lokalizacje zabudowy głównie
tereny nie objęte obecnie zdiagnozowanym zagrożeniem powodziowym i pozostawiając nadal
32

w dniu 22 grudnia 2013 r. na Hydroportalu KZGW
Dz. U. z 2015 r. poz. 469, tekst jednolity z późn. zm.
34
Rozporządzenie Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej, Ministra Administracji
i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowania map zagrożenia
powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (DZ. U. z 2013 r. poz. 104)
35
Dz. U. z 2015 r. poz. 469, tekst jednolity z późn. zm.
33
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możliwość wyboru miejsca realizacji ewentualnej zabudowy po zweryfikowaniu ww. map i innych
publicznie dostępnych danych w tym zakresie 36.
4. INFORMACJA O GŁÓWNYCH CELACH I ZAWARTOŚCI PROJEKTU PLANU
4.1.

Cel opracowania projektu planu

Stosownie do zapisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, głównym celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ustalenie

przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy, ze szczególnym
uwzględnieniem konieczności kształtowania ładu przestrzennego oraz dostosowania funkcji
i intensywności zagospodarowania do uwarunkowań przestrzennych, historycznych i przyrodniczych
przedmiotowego obszaru.
Dla analizowanego w niniejszej prognozie obszaru obowiązywał „Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej w rejonie ulic Gnieźnieńskiej
i Bałtyckiej”, zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XVII/187/III/99 z dnia 27 lipca 1999 r.
Do sporządzania zmiany wspomnianego planu przystąpiono w wyniku uwzględnienia wniosków
wynikających z przeprowadzenia analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, sporządzonej
zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiącej załącznik do
uchwały Rady Miasta Poznania Nr LXXV/1031/V/2010 z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie aktualności
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W przytoczonej uchwale stwierdzono brak
zgodności z obowiązującymi przepisami prawa „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu działalności gospodarczej w rejonie ulic Gnieźnieńskiej i Bałtyckiej” z art. 15 i 16 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , co ponowiono w analizie
z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowiącej załącznik do uchwały
Rady Miasta Poznania Nr LXVI/1043/VI/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie aktualności
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
4.2.

Ustalenia projektu planu

Analizowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bałtycka –
Gnieźnieńska” w Poznaniu składa się z części tekstowej, sporządzonej w formie projektu uchwały Rady
Miasta Poznania oraz z części graficznej – rysunku projektu planu, sporządzonego w skali 1:1 000.
Część tekstowa projektu planu zawiera zapisy ustalające: przeznaczenie poszczególnych
terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu, zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego, zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasady
kształtowania przestrzeni publicznych, szczegółowe parametry i wskaźniki zagospodarowania
poszczególnych terenów, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu (w tym zakazu zabudowy), granice i sposób zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych oraz zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz systemów infrastruktury technicznej. W projekcie
planu znalazł się również zapis ustalający stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości.
Głównym założeniem analizowanego projektu planu jest utrzymanie dotychczasowego
sposobu zagospodarowania i użytkowania terenów zlokalizowanych w zasięgu jego granic,
z uwzględnieniem możliwości zagospodarowania terenu w sposób zgodny z zapisami uchwalonego
w 2014 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.
W zakresie przeznaczenia terenów w projekcie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Bałtycka – Gnieźnieńska” w Poznaniu ustalono:
 tereny zabudowy usługowej lub obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – oznaczone
na rysunku planu symbolami 1U/P, 2U/P,
 teren zieleni nieurządzonej – oznaczony na rysunku planu symbolem ZO,

36

mapy.isok.gov.pl
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 tereny zieleni nieurządzonej w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią– oznaczone na
rysunku planu symbolami 1ZO/ZZ, 2ZO/ZZ i 3ZO/ZZ,
 tereny wód powierzchniowych śródlądowych – oznaczone na rysunku planu symbolami 1WS
i 2WS,
 teren drogi publicznej – oznaczony na rysunku planu symbolem KD-Z.
Dominującą funkcją wskazaną w granicach analizowanego projektu mpzp są tereny zabudowy
usługowej lub obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczone na rysunku planu
symbolami 1U/P oraz 2U/P. Dla terenów tych zapisy projektu mpzp ustalają lokalizację zabudowy
zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, przed którymi dopuszcza się sytuowanie
schodów zewnętrznych, pochylni i ramp (na odległość nie większą niż 1,5 m). Minimalna powierzchnia
nowo wydzielanych działek budowlanych – z wyłączeniem działek pod obiekty infrastruktury
technicznej – nie może być mniejsza niż 5000 m 2. Maksymalna powierzchnia zabudowy działki
budowlanej nie może stanowić więcej niż 80% w przypadku terenu 1U/P i 60%
w przypadku terenu 2U/P, a intensywność zabudowy musi zawierać się w przedziale od 0,01 do 4,8
dla terenu 1U/P oraz od 0,01 do 3,6 dla terenu 2U/P. Zapisy projektu mpzp wymagają jednocześnie
zachowania minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej w granicach działki budowlanej
(odpowiednio 10% dla terenu 1U/P i 20% dla terenu 2U/P). Wysokość zabudowy na terenach U/P
nie może przekraczać 18,0 m w przypadku budynków i 35,0 m w przypadku budowli.
Proponowane parametry zabudowy uwzględniają obowiązujące nieprzekraczalne ograniczenia
wysokości zabudowy, określone w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Poznań/Kobylnica (na mapie
z naniesionymi powierzchniami wskazującymi określone nieprzekraczalne ograniczenia wysokości
zabudowy dla ww. lotniska), sporządzonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
25 czerwca 2003 r w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne
w otoczeniu lotniska37 oraz zgodnie z Prawem lotniczym 38.
Na terenach U/P dopuszczono lokalizację garaży wielopoziomowych i szyldów oraz
– na terenie 2U/P – żłobka, przedszkola lub klubu dziecięcego. Dla żłobka, przedszkola lub klubu
dziecięcego ustalono ochronę akustyczną tylko wewnątrz kubatury – pomieszczeń zamkniętych,
poprzez stosowanie rozwiązań wynikających z zasad akustyki budowlanej. Nie ustalano natomiast
zapewnienia ochrony akustycznej w środowisku. Zakazano lokalizacji budynków związanych ze stałym
lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży (z zastrzeżeniem wspomnianych powyżej ustaleń
umożliwiających np.: dalsze funkcjonowanie przedszkola przyzakładowego w części jednego
z zakładowych budynków) oraz szpitali i domów opieki społecznej.
Nadmienić należy również, że na terenie 1U/P analizując możliwości lokalizacyjne należy
uwzględnić (znajdującą się w jego północno-zachodniej części) strefę stanowiska archeologicznego,
którą szrafem zaznaczono na rysunku projektu mpzp.
W projekcie mpzp dla terenów U/P w sposób szczegółowy określono także dostęp do terenów
(zakazując jednocześnie bezpośredniego dostępu dla samochodów z terenu 1U/P do ul. Bałtyckiej,
zlokalizowanej poza granicami planu) oraz wprowadzono wymóg zapewnienia odpowiedniej liczby
stanowisk postojowych.
W południowo-zachodniej i w centralnej części obszaru opracowania projekt mpzp wyznacza
tereny zieleni oznaczone symbolami ZO i 1-3ZO/ZZ. Dla terenów tych ustala się zachowanie udziału
powierzchni biologicznie czynnej, wprowadza zakaz lokalizacji budynków oraz określa dostęp do
poszczególnych terenów. Dopuszcza się też lokalizację urządzeń sportowych.
W zasięgu granic projektu mpzp wyznaczono także tereny 1-2WS – tereny wód
powierzchniowych śródlądowych, obejmujące swym zasięgiem przepływającą przez analizowany
obszar rzekę Główną oraz niewielki zbiornik wodny. Dla terenów tych wprowadza się szereg ustaleń
w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ustalając ponadto zakaz
lokalizacji budynków oraz określając dostęp terenów WS do terenu KD-Z.
Uzupełnieniem funkcji terenów zlokalizowanych w zasięgu projektu mpzp „Bałtycka –
Gnieźnieńska” w Poznaniu jest teren komunikacyjny KD-Z – teren drogi publicznej. Dla terenu tego
(droga klasy zbiorczej o szerokości w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu) ustala się
lokalizację fragmentu jezdni oraz chodnika, w powiązaniu z elementami pasa drogowego pozostającej
częściowo poza granicą planu ul. Gnieźnieńskiej, a także lokalizację parkingu w zieleni w strefie
lokalizacji stanowisk postojowych (zgodnie z rysunkiem planu). Na terenie KD-Z dopuszcza się
37
38

Dz. U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1192 z późn. zm.
Dz. U. z 2016 r., poz. 605, tekst jednolity z późn. zm.
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ponadto lokalizację dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów układu drogowego
(w szczególności zatokę autobusową w rejonie przystanku).
W kontekście niniejszego opracowania, szczególnie istotne są wprowadzone do projektu mpzp
ustalenia w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. W tym zakresie,
w przedmiotowym projekcie planu ustalono:
 zachowanie zadrzewień wzdłuż terenu 1WS (rzeki Głównej) na terenach 1-2U/P, ZO
i 1-3ZO/ZZ,
 zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
 lokalizację stref zieleni zgodnie z rysunkiem planu, w których zakazuje się lokalizacji
stanowisk postojowych dla samochodów,
 zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie z dopuszczeniem
odprowadzenia do kanalizacji deszczowej lub na teren 1WS (do rzeki Głównej),
z zastrzeżeniem pozostałych ustaleń,
 w przypadku odprowadzania wód opadowych i roztopowych na teren 1WS, lokalizację
podczyszczalni wód opadowych i roztopowych przed wylotem,
 zachowanie terenów wód powierzchniowych śródlądowych jako cieków i zbiorników
otwartych,
 zakaz stosowania nawierzchni nieprzepuszczalnych wokół zbiornika wodnego
zlokalizowanego na terenie 2WS oraz wzdłuż terenu 1WS (wzdłuż rzeki Głównej),
 zakaz umacniania brzegów rzeki Głównej oraz zbiornika wodnego zlokalizowanego
na terenie 2WS materiałami uniemożliwiającymi naturalną wegetację roślin,
 dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzewczych, z wyjątkiem pieców
i trzonów kuchennych na paliwo stałe,
 dla budynków z pomieszczeniami wymagającymi komfortu akustycznego stosowanie
rozwiązań wynikających z zasad akustyki budowlanej,
 zakaz lokalizacji szpitali i domów opieki społecznej oraz budynków związanych ze stałym
lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
 na terenie oznaczonym symbolem KD-Z, w przypadku drzew kolidujących
z przebudową układu drogowego, dopuszczenie ich przesadzenia lub wycięcia
i wprowadzenia nowych nasadzeń,
Z punktu widzenia zapewnienia właściwej ochrony poszczególnych komponentów środowiska
istotne będzie także przestrzeganie ustaleń projektu mpzp w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. W tym zakresie projekt planu ustala
m.in.:
 powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie
dostępu do sieci,
 dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej
(z zastrzeżeniem pozostałych ustaleń),
 zachowanie, z możliwością przełożenia, wskazanych na rysunku planu: kolektora
deszczowego oraz kanału odwadniającego magistralę wodociągową zlokalizowaną poza
planem,
 dopuszczenie lokalizacji rozwiązań przeciwhałasowych.
Dopuszczenie lokalizacji rozwiązań przeciwhałasowych służyć będzie ewentualnej potrzebie
stosowania zewnętrznych osłon przeciwhałasowych dla urządzeń technicznych, w celu ograniczenia
uciążliwego akustycznie oddziaływania hałasu przemysłowego na sąsiadujące z obszarem projektu
planu tereny zabudowy mieszkaniowej, szczególnie w porze nocnej. Ustalenie to pozwoli również na
realizację rozwiązań przeciwhałasowych przed hałasem samochodowym (np. w postaci
przezroczystego ekranu akustycznego), w przypadku gdyby inwestor zdecydował się mimo wszystko
na poprawę warunków akustycznych w środowisku dla fragmentu terenu zakładu pełniącego funkcję
przedszkola.
Do omawianego projektu mpzp wprowadzono równocześnie szereg zapisów w zakresie zasad
ochrony kształtowania ładu przestrzennego, których respektowanie pozwoli na ograniczenie
niekorzystnych zmian w zakresie kształtowania przestrzeni. W tym zakresie ustalono przede wszystkim
zakaz lokalizacji elementów wpływających negatywnie na przestrzeń, takich jak: nowe napowietrzne
sieci infrastruktury technicznej, ogrodzenia pełne i ogrodzenia z betonowych elementów
prefabrykowanych, ogrodzenia na terenie KD-Z (z wyjątkiem związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa ruchu i ew. rozwiązań przeciwhałasowych) oraz urządzenia reklamowe (z wyjątkiem
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lokalizowanych na terenach dróg publicznych). Zapisy analizowanego projektu mpzp dopuszczają
natomiast lokalizację elementów, które nie wpływają w sposób niekorzystny na kształtowanie
przestrzeni lub też wynikają z konieczności zapewnienia właściwego sposobu funkcjonowanie terenów.
Dotyczą one lokalizacji sieci infrastruktury technicznej (z wyjątkiem wspomnianych wcześniej nowych
napowietrznych sieci), obiektów małej architektury i pomników, ciągów pieszych, rowerowych lub
pieszo-rowerowych, tablic informacyjnych, budowli hydrotechnicznych oraz drogowych obiektów
inżynierskich (również poza strefami wskazanymi na rysunku planu).
Ponieważ przepływająca przez obszar opracowywanego planu rzeka Główna stwarza
zagrożenie powodziowe – projekt na podstawie przepisów odrębnych ustala w zakresie granic
i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie: granice obszarów
szczególnego zagrożenia powodzią, dla których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest
wysokie i wynosi raz na 10 lat oraz prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi
raz na 100 lat, a także granicę obszaru, dla którego prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest
niskie i wynosi raz na 500 lat.
W analizowanym projekcie mpzp znalazły się również ustalenia w zakresie szczególnych
warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy.
Poza wspomnianym wcześniej zakazem lokalizacji budynków na terenach ZO, 1-3ZO/ZZ, 1-2WS
i KD-Z, projekt planu wymaga uwzględnienia wymagań i ograniczeń wynikających z przebiegu sieci
infrastruktury technicznej, w tym w szczególności oznaczonych na rysunku planu –
elektroenergetycznej linii napowietrznej WN – 110 kV, kolektora deszczowego oraz kanału
odwadniającego
magistralę
wodociągową
zlokalizowaną
poza
planem,
uwzględnienia
w zagospodarowaniu uwarunkowań wynikających z położenia w zasięgu ograniczeń wysokości
zabudowy od lotniska Poznań/Kobylnica oraz uwzględnienia w zagospodarowaniu ograniczeń
wynikających z obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, w szczególności lokalizację elementów
zagospodarowania dopuszczonych w ustaleniach planu na tym obszarze, pod warunkiem, że nie
utrudni to ochrony przed powodzią.
4.3.

Powiązanie ustaleń projektu planu z innymi dokumentami

Stosownie do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, zapisy projektu planu miejscowego muszą być zgodne z zapisami studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a rada gminy uchwala plan
miejscowy dopiero po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium. Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy sporządza się w celu określenia polityki
przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania 39
(określanym w dalszej części tekstu jako „Studium...”), obszar analizowanego projektu mpzp
„Bałtycka – Gnieźnieńska” w Poznaniu obejmuje przede wszystkim tereny przeznaczone pod zabudowę
UP – tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, składów i magazynów. Znacznie mniejszy obszar
obejmują tereny wyłączone z zabudowy – ZO – tereny zieleni nieurządzonej, tereny leśne i do
zalesień, użytki rolne, nieużytki, tereny zadrzewione, wody powierzchniowe. Na rysunku „Studium..”
dla obszaru objętego projektem mpzp wskazano również przebieg terenu drogi zbiorczej kdZ.2
(ul. Gnieźnieńska) oraz przebieg elementu istotnego dla systemu – napowietrznej linii
elektroenergetycznej WN 110 kV.
W odniesieniu do terenów zabudowy usługowej, produkcyjnej, składów i magazynów U/P,
„Studium” jako kierunek wiodący wskazuje lokalizację zabudowy usługowej lub obiektów
produkcyjnych, składów, magazynów, której w ramach uzupełnienia towarzyszyć może zieleń
(np. parki, skwery), tereny komunikacji i tereny infrastruktury technicznej. Na terenach tych wskazuje
się lokalizację zabudowy niskiej lub średniowysokiej, z zaznaczeniem, iż dla obiektów produkcyjnych
i magazynowo-składowych dopuszcza się lokalizację zabudowy wysokiej w przypadkach wynikających
z potrzeb technologicznych (a nie kolidujących z uwarunkowaniami urbanistyczno-krajobrazowymi).
Dla terenów ZO „Studium…”ustala natomiast zakaz lokalizacji budynków i zakaz zwiększania
wskaźnika intensywności zabudowy w przypadku istniejącej zabudowy (z uwzględnieniem pozostałych
zastrzeżeń). Na terenach tych dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, tablic
informacyjnych, miejskich toalet, plaż, boisk sportowych, placów zabaw i gier, elementów związanych

39

Uchwała Nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23 września 2014 r.,
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z zagospodarowaniem terenów przywodnych itd. Dopuszcza się także lokalizacje urządzeń służących
gospodarce wodnej i obiektów służących ochronie przyrody.
W zakresie zasad ochrony zasobów środowiska, „Studium…” wskazuje na konieczność dążenia
do poprawy jakości wód podziemnych oraz zapewnienia odtwarzalności ich zasobów, między innymi
poprzez podjęcie działań polegających na dążeniu do konsekwentnego uzbrajania terenów pod
zabudowę w infrastrukturę techniczną służącą ochronie środowiska (realizację kanalizacji sanitarnej).
W zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, jako priorytetową przyjmuje się zasadę
maksymalnego zatrzymania i oczyszczenia wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania
(a tym samym ograniczenia ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji deszczowej lub cieków)
m.in. poprzez stosowanie układów zapewniających infiltrację wód do ziemi i zachowanie możliwie
dużego udziału powierzchni biologicznie czynnej.
W zakresie ochrony powietrza, Studium określa wytyczne do stosowania w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego, zbieżne lub uzupełniające do aktualizacji Programu
ochrony powietrza dla Miasta Poznania40 i Programu ochrony powietrza w zakresie benzoalfa-pirenu41.
Dokumenty te utraciły swoją moc na skutek wejścia w życie zapisów uchwały nr XI/316/15 Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego42 w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu

PM10 oraz B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska, którego integralną część stanowi plan działań
krótkoterminowych w zakresie pyłu PM10”. W ww. wcześniej obowiązujących dokumentach, w celu

dążących do uzyskania i utrzymania najwyższej jakości powietrza, określa się m.in.: tworzenie pasów
zieleni (szczególnie wzdłuż ciągów komunikacyjnych) oraz rozmieszczanie ich w sposób wspomagający
przewietrzanie obszarów szczególnie narażonych na kumulowanie zanieczyszczeń, projektowanie
układu zabudowy zapewniającego przewietrzanie miasta, wprowadzanie zieleni izolacyjnej, ustalenie
zakazu stosowania paliw stałych w obrębie projektowanej zabudowy (w przypadku stosowania
indywidualnych systemów grzewczych), a także ograniczenie emisji z ogrzewania indywidualnego
paliwami stałymi poprzez wzrost odbiorców ciepła sieciowego, ogrzewania elektrycznego lub
gazowego. Uchwalony w 2015 r. „Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P dla

strefy aglomeracja poznańska, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych
w zakresie pyłu PM10” również zawiera w sobie ww. cele, zatem wytyczne Studium odnoszące się do
ochrony powietrza pozostają aktualne.

W Studium określa się również wytyczne zbieżne lub uzupełniające do Programu ochrony
środowiska przed hałasem43, do stosowania w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego, w celu dążenia do uzyskania i utrzymania wymaganych standardów akustycznych.
Analizując ustalenia omawianego projektu mpzp „Bałtycka – Gnieźnieńska” w Poznaniu,
opisane w sposób szczegółowy w poprzednim rozdziale prognozy, należy uznać, iż są one zgodne
z kierunkami zagospodarowania przestrzennego, wyznaczonymi dla tych terenów w „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania”.
4.4.

Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji ustaleń
projektu planu

Brak obowiązującego dla danego obszaru miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego stanowi przyczynę pojawiania się utrudnień w określeniu zasad kształtowania polityki
przestrzennej i sposobu postępowania w sprawach dotyczących przeznaczenia poszczególnych
terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy (stosownie do
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ).

40

Uchwała Nr XXIX/561/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie Aktualizacji Programu
ochrony powietrza dla strefy: Aglomeracja Poznań (strefa Miasto Poznań) w woj. wielkopolskim (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r.
poz. 508)
41
Uchwała Nr XXIX/566/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie Programu ochrony
powietrza w zakresie benzo-alfa-pirenu dla stref: Aglomeracja Poznańska, Miasto Leszno, strefy gnieźnieńsko-wrzesińskiej
oraz strefy pilsko-złotowskiej w woj. wielkopolskim (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 509)
42
z dnia 26 października 2015 roku
43
"Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania" przyjęty Uchwałą Nr LX/927/VI/2013 Rady Miasta Poznania
z dnia 10 grudnia 2013 r
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Należy natomiast podkreślić, że dla obszaru objętego projektem mpzp „Bałtycka –
Gnieźnieńska” w Poznaniu obowiązują obecnie zapisy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu działalności gospodarczej w rejonie ulic Gnieźnieńskiej i Bałtyckiej
w Poznaniu44.
W sytuacji nieuchwalenia nowego planu „Bałtycka – Gnieźnieńska”, czy też odstąpienia od
jego realizacji po jego uchwaleniu, nie dojdzie do zmian w środowisku tak samo, jak
w przypadku odstąpienia od realizacji planu obowiązującego.
W zakresie ochrony środowiska, w szczególności w zakresie problemów dotyczących obszarów
chronionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody, zaniechanie realizacji nowego planu – tak, jak
i planu obowiązującego – nie stwarza problemów.
Rezygnacja z realizacji ustaleń nowego planu nie spowoduje strat w szacie roślinnej terenu
większych niż takie, jakie bez jego uchwalenia mogą się dokonać w obecnych warunkach.
W przypadku obu dokumentów odstąpienie od realizacji ustaleń odnoszących się w szczególności do
części terenów przeznaczonych pod zabudowę może przyczynić się pozytywnie do zachowania na nich
obecnej zieleni urządzonej.
5. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM,
KRAJOWYM I LOKALNYM ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO
DOKUMENTU
Akcesja Polski do Unii Europejskiej nałożyła na Polskę nowe obowiązki, wynikające
z konieczności dostosowania prawa polskiego do regulacji unijnych. Ochrona środowiska wraz
z Traktatem z Maastricht (1991) włączona została przez Wspólnoty Europejskie do spisu ich stałych
zadań, dla których określono cele działań zapobiegawczych i regulujących. Obecnie prawo Unii
Europejskiej regulujące ochronę środowiska liczy sobie kilkaset aktów prawnych, obejmujących
dyrektywy, rozporządzenia, decyzje i zalecenia. Do priorytetów Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony
środowiska zaliczyć należy m.in. przeciwdziałanie zmianom klimatu, ochronę różnorodności
biologicznej, ograniczenie wpływu zanieczyszczenia na zdrowie, a także lepsze wykorzystanie zasobów
naturalnych.
Do dokumentów rangi międzynarodowej – wspólnotowej – formułujących cele ochrony
środowiska, istotne z punktu widzenia projektu mpzp „Bałtycka – Gnieźnieńska” w Poznaniu, zaliczyć
można Dyrektywę Rady z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania jakością
otaczającego powietrza (96/62/WE). Dyrektywa ta nakłada na Państwa Członkowskie obowiązek
utrzymania jakości powietrza tam, gdzie jest ona dobra, oraz jej poprawę w pozostałych przypadkach
– cel szczególnie istotny w kontekście obowiązywania dla Poznania Programu ochrony powietrza

w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska, którego integralną część stanowi
plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM10, realizowany w projekcie mpzp poprzez
ustalenie wykluczające stosowanie pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe, w dopuszczonych do
stosowania indywidualnych systemach grzewczych.
Na szczeblu krajowym cele ochrony środowiska ustanawiają strategiczne dokumenty rządowe:

II Polityka Ekologiczna Państwa oraz Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą
do roku 2016. Oba te dokumenty respektują zapisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.,
mówiące o konieczności zapewnienia przez Rzeczpospolitą Polską ochrony środowiska kierując się
zasadą zrównoważonego rozwoju oraz konieczności zapewnienia przez władze publiczne
bezpieczeństwa ekologicznego współczesnemu i przyszłym pokoleniom.

Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016
Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 stanowi

załącznik do uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia
Polityki. Sporządzona została przez Ministerstwo Środowiska, zgodnie z wymogiem ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Omawiany dokument określa cele
średniookresowe do 2016 r. oraz wskazuje kierunki działań do wykonania w latach 2009-2012
w odniesieniu do zagadnień związanych z:
 kierunkami działań systemowych,
 ochroną zasobów naturalnych,
44

Uchwała Nr XVII/187/III/99 Rady Miasta Poznania z dnia 27 lipca 1999 r.
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poprawą jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.
Wśród działań systemowych dokument wymienia aspekt ekologiczny w planowaniu
przestrzennym i w jego ramach cel dotyczący podnoszenia roli planowania przestrzennego, które
powinno być podstawą lokalizacji nowych inwestycji. Wskazuje się na konieczność wdrażania
wytycznych, dotyczących uwzględnienia w planach zagospodarowania przestrzennego wymagań
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wdrożenie przepisów, umożliwiających przeprowadzenie
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko już na etapie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, zatwierdzenie wszystkich obszarów europejskiej sieci
Natura 2000, uwzględnianie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, określenie zasad
ustalania progów tzw. chłonności środowiskowej oraz pojemności przestrzennej zależnie od typu
środowiska, uwzględniania w planach wyników monitoringu środowiska.
Na szczeblu gminnym wyraz realizacji Polityki stanowi Program Ochrony Środowiska dla Miasta
Poznania na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku. W Programie wytypowano –
w poszczególnych obszarach działań – priorytety ekologiczne wraz z kierunkami działań, które
sformułowano na podstawie głównych zagrożeń środowiska rozpatrywanych w kontekście aktualnych
i planowanych wymogów prawnych oraz potrzeb i możliwości realizacyjnych Miasta.
Scharakteryzowano także długoterminowe ekologiczne cele strategiczne (do roku 2020). Wśród celów
strategicznych i kierunków działań polityki ekologicznej miasta wskazano m.in.:
 osiągnięcie poprawy jakości powietrza i jakości życia mieszkańców,
 zrównoważone użytkowanie zasobów wodnych oraz ochronę przed powodzią i suszą,
 zmniejszenie stopnia narażenia mieszkańców na ponadnormatywny hałas,
 zapewnienie funkcjonowania zrównoważonego systemu gospodarki odpadami,
 ochronę różnorodności biologicznej oraz tworzenie sieci obszarów chronionych,
 zrównoważoną gospodarkę leśną z zachowaniem potencjału rekreacyjnego,
 utrzymanie wysokiego poziomu systemu zieleni miejskiej,
 zapewnienie właściwej opieki i ochrony zwierząt w mieście,
 ochronę złóż kopalin,
 minimalizację zagrożenia spowodowanego ruchami masowymi ziemi,
 poprawę jakości gleby i ziemi.
Część z celów znajduje swoje odzwierciedlenie w zapisach omawianego projektu mpzp. Są to
cele dotyczące:
 poprawy jakości gleby i ziemi, realizowany w projekcie planu poprzez zapisy ustalające:
zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
określenie maksymalnej powierzchni zabudowy dla terenów 1-2U/P, określenie minimalnego
udziału powierzchni biologicznie czynnej na działkach budowlanych w granicach terenów
1-2U/P, określenie minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej dla terenów ZO
i 1-3ZO/ZZ, zakaz stosowania nawierzchni nieprzepuszczalnych wokół zbiornika wodnego
zlokalizowanego na terenie 2WS oraz wzdłuż terenu 1WS (wzdłuż rzeki Głównej);
 zrównoważonego użytkowania zasobów wodnych oraz ochrony przed powodzią i suszą,
realizowany w projekcie planu poprzez zapisy ustalające: zachowanie terenów wód
powierzchniowych śródlądowych jako cieków i zbiorników otwartych, wyznaczenie terenów
1-2WS oraz terenów ZO i 1-3ZO/ZZ, zakaz stosowania nawierzchni nieprzepuszczalnych
wokół zbiornika wodnego zlokalizowanego na terenie 2WS oraz wzdłuż terenu 1WS (wzdłuż
rzeki Głównej), zakaz umacniania brzegów rzeki Głównej oraz zbiornika wodnego
zlokalizowanego na terenie 2WS materiałami uniemożliwiającymi naturalną wegetacje roślin,
zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie z dopuszczeniem odprowadzenia
do kanalizacji deszczowej lub na teren 1WS (do rzeki Głównej), z zastrzeżeniem: w przypadku
odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rzeki Głównej, lokalizację podczyszczalni
wód opadowych i roztopowych przed wylotem;
 osiągnięcia poprawy jakości powietrza i jakości życia mieszkańców, realizowany w projekcie
planu poprzez zapisy ustalające: dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów
grzewczych, z wyjątkiem pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe, w pośredni sposób
także poprzez wyznaczenie terenów zieleni (ZO i 1-3ZO/ZZ) i terenów wód
powierzchniowych (1-2WS) oraz wprowadzenie ustaleń w zakresie kształtowania zieleni na
obszarze projektu planu;
 zmniejszenia stopnia narażenia mieszkańców (w tym przypadku także użytkowników
przedszkola) na ponadnormatywny hałas, realizowany w projekcie planu poprzez zapisy
ustalające: stosowanie rozwiązań wynikających z zasad akustyki budowlanej dla budynków


28

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PPRZESTRZENNEGO „BAŁTYCKA – GNIEŹNIEŃSKA” W POZNANIU



wymagających zapewnienia komfortu akustycznego wewnątrz pomieszczeń zamkniętych,
zakaz lokalizacji szpitali i domów opieki społecznej oraz budynków związanych ze stałym lub
czasowym pobytem dzieci i młodzieży oraz dopuszczenie lokalizacji rozwiązań
przeciwhałasowych – dla potrzeb modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej zakładu;
ochronę różnorodności biologicznej oraz tworzenie sieci obszarów chronionych, realizowany
w projekcie mpzp poprzez zapisy ustalające: wyznaczenie terenów zieleni ZO
i 1-3ZO/ZZ, wyznaczenie terenów wód powierzchniowych śródlądowych 1-2WS
i zachowanie ich jako cieków i zbiorników otwartych, zachowanie zadrzewień wzdłuż terenu
1WS (rzeki Głównej) na terenach 1-2U/P, ZO i 1-3ZO/ZZ, lokalizację strefy zieleni (zgodnie
z rysunkiem planu), zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia
fragmentów terenów, na terenie oznaczonym symbolem KD-Z, w przypadku drzew
kolidujących z przebudową układu drogowego, dopuszczenie ich przesadzenia lub wycięcia
i wprowadzenia nowych nasadzeń, określenie minimalnego udziału powierzchni biologicznie
czynnej, jaki musi zostać zachowany w obrębie działek budowlanych na terenach 1-2U/P.

Dokumentem o charakterze strategicznym, przenoszącym założenia i cele zawarte
w tzw. Ramowej Dyrektywie Wodnej45, jest „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry”46. Plan ten jest narzędziem planistycznym, stanowiącym pewnego rodzaju fundament przy
podejmowaniu decyzji wpływających na stan zasobów wodnych oraz zasady gospodarowania wodami
w przyszłości. W planie tym ustalono cele środowiskowe dla wód powierzchniowych oraz odstępstwa
od osiągnięcia celów środowiskowych. Przy ustalaniu celów środowiskowych dla JCWP brano pod
uwagę aktualny stan JCWP w związku z wymaganym zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną
warunkiem niepogarszania ich stanu. Dla JCWP, będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale
ekologicznym celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu/potencjału. Ze względu na istotne
różnice między naturalnymi oraz silnie zmienionymi i sztucznymi częściami wód, zróżnicowano cele
środowiskowe wymagane do osiągnięcia dla poszczególnych rodzajów wód. W przypadku naturalnych
części wód celem będzie osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, a w przypadku wód
silnie zmienionych i sztucznych – co najmniej dobrego potencjału ekologicznego. W obydwu
przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego stanu lub potencjału wymagane jest jednocześnie
utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.
W kontekście analizowanego projektu mpzp „Bałtycka – Gnieźnieńska” w Poznaniu istotne jest
uwzględnienie celów środowiskowych wyznaczonych dla JCWP Główna od zlewni zb. Kowalskiego do
ujścia (PLRW600001859299). W „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” JCWP
Główna od zlewni zb. Kowalskiego do ujścia, została wskazana jako silnie zmieniona część wód
(o złym stanie), zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Analizując wpływ realizacji ustaleń
projektu mpzp „Bałtycka – Gnieźnieńska” w Poznaniu na osiągnięcie celów środowiskowych dla
wspomnianej JCWP, nie przewiduje się wystąpienia istotnych, negatywnych oddziaływań w tym
zakresie (pod warunkiem przestrzegania ustaleń projektu mpzp).
Należy podkreślić, że do projektu mpzp wprowadzono zapisy, których docelowa realizacja
sprzyjać będzie osiągnięciu wskazanych celów środowiskowych. Wśród nich wymienić należy
ustalenie: wyznaczenie terenów wód powierzchniowych śródlądowych 1-2WS oraz terenów zieleni ZO
i 1-3ZO/ZZ, zachowanie terenów wód powierzchniowych jako cieków i zbiorników otwartych, zakaz
stosowania nawierzchni nieprzepuszczalnych wokół zbiornika wodnego zlokalizowanego na terenie
2WS oraz wzdłuż terenu 1WS (wzdłuż rzeki Głównej), zakaz umacniania brzegów rzeki Głównej oraz
zbiornika wodnego zlokalizowanego na terenie 2WS materiałami uniemożliwiającymi naturalną
wegetacje roślin, zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie z dopuszczeniem
odprowadzania do sieci kanalizacji deszczowej lub na teren 1WS (do rzeki Głównej), z zastrzeżeniem,
że w przypadku odprowadzania wód opadowych i roztopowych na teren 1WS, lokalizację
podczyszczalni wód opadowych i roztopowych przed wylotem i dopuszczenie lokalizacji budowli
hydrotechnicznych. Osiągnieciu celów środowiskowych zabezpiecza dodatkowo ustalenie wymagające
powiązania sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienia dostępu do sieci
(w tym sieci kanalizacyjnej i wodociągowej), dodatkowo umożliwiające ochronę teren przed ryzykiem
ewentualnego zanieczyszczenia gruntu i wód.
45

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamenty Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego
działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. UE.L.327.1)
46
M.P. Nr 40, poz. 451
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Ponieważ przepływająca przez obszar opracowywanego planu rzeka Główna stwarza
zagrożenie powodziowe – projekt na podstawie przepisów odrębnych ustala w zakresie granic
i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie: granice obszarów
szczególnego zagrożenia powodzią, dla których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest
wysokie i wynosi raz na 10 lat oraz prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi
raz na 100 lat, a także granicę obszaru, dla którego prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest
niskie i wynosi raz na 500 lat oraz wymaga uwzględnienia w zagospodarowaniu ograniczeń
wynikających z obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, w szczególności lokalizację elementów
zagospodarowania dopuszczonych w ustaleniach planu na tym obszarze, pod warunkiem, że nie
utrudni to ochrony przed powodzią.
Analizując opisane powyżej cele ochrony środowiska, istotne z punktu widzenia
projektowanego dokumentu, określone na szczeblu międzynarodowym, krajowym i lokalnym, należy
uznać, że poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów zostały one uwzględnione w projekcie planu
w sposób właściwy.
6. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PROJEKTU PLANU NA ŚRODOWISKO
6.1.

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi

Zgodnie z ustaleniami analizowanego projektu mpzp „Bałtycka – Gnieźnieńska” w Poznaniu,
tak jak i planu obowiązującego, zmiany w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i użytkowania
terenu, których realizacja związana będzie z wystąpieniem niekorzystnych oddziaływań w odniesieniu
do powierzchni ziemi i warunków gruntowych, wynikać będą głównie z istniejących w tym zakresie
możliwości zabudowy terenu.
W celu ograniczenia skali występowania negatywnych oddziaływań na ukształtowanie
powierzchni ziemi i warunki gruntowe, wynikających z realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w projekcie
planu ustalono na terenach 1U/P i 2U/P odpowiednio maksymalne powierzchnie zabudowy 80%
i 60% powierzchni działki budowlanej, minimalną powierzchnię działki budowlanej (z wyłączeniem
działek przeznaczonych na cele infrastruktury technicznej oraz dojścia i dojazdy), minimalny udział
powierzchni biologicznie czynnej odpowiednio 10% i 20%, a także (na rysunku) ustalono graficznie
przebieg maksymalnych nieprzekraczalnych linii zabudowy i stref zieleni.
Ustalenia te inaczej określają warunki zagospodarowania terenu niż ustalenia obowiązującego
planu. Obowiązujący plan nie ustala maksymalnych powierzchni zabudowy terenów PP a jedynie
precyzuje minimalny udział zieleni wysokiej i średniej w wymiarze min. 20% obszaru opracowania oraz
przebieg między innymi pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż granicy opracowania – biegnących pomiędzy
granicą planu a terenami PP (dopuszczając, w uzasadnionych przypadkach, zawężenie tych pasów).
Projekt planu wyznaczając tereny ZO i 1-3ZO/ZZ oraz strefy zieleni na terenie U/P
przeznacza pod zieleń wysoką i średnią powierzchnię zajmującą ok. 14,7% powierzchni całego planu.
Zieleń urządzona (z nasadzeniami drzew) znajdująca się poza terenami ZO i 1-3ZO/ZZ i poza
strefami zieleni, a zajmująca obecnie części projektowanych terenów U/P z pewnością pokrywa 4,3%
powierzchni obszaru opracowania brakującej do osiągnięcia obowiązującego 20% zieleni wysokiej
i średniej.
Porównując przytoczone ustalenia obu dokumentów i mając na uwadze fakt, że ustalenia
projektu planu dotyczą działek, zaś w planie obowiązującym nie odnoszą się do działek lecz do
powierzchni całego planu, różnice między projektem planu a planem obowiązującym co do możliwości
inwestycyjnych terenu jak i wymaganego udziału powierzchni biologicznie czynnych (głównie terenów
zieleni) zasadniczo pozostają bez zmian.
Pamiętać należy, że projektowana zabudowa zlokalizowana zostanie w obrębie terenów, które
uległy znacznym przekształceniom na skutek ich wcześniejszego sposobu użytkowania (wydobycie
kruszywa naturalnego, itp.). Inwestycje realizowane w granicach nieprzekraczalnych linii zabudowy
spowodują oddziaływania zarówno na utwardzone powierzchnie gruntu (w miejscu np.: obecnej
lokalizacji placów manewrowych i dróg dojazdowych) jak i na powierzchnie pokryte szatą roślinną.
Lokalizacja nowych obiektów budowlanych (o znacznej kubaturze), elementów układu
komunikacyjnego oraz sieci infrastruktury technicznej, należy do najczęstszych przyczyn występowania
negatywnych oddziaływań na kształtowanie powierzchni ziemi i warunków gruntowych. Należy jednak
pamiętać, że oddziaływania te będą w analizowanej sytuacji mniejsze, bo jak wspomniano teren
planowanej inwestycji po części był już wcześniej przekształcony i użytkowany.
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Oddziaływania wywołujące zmiany w ukształtowaniu powierzchni ziemi związane są zazwyczaj
z koniecznością przeprowadzenia robót budowlanych, obejmujących m.in. wykonanie wykopów,
przemieszczenie znacznych ilości mas ziemnych, wprowadzenie do profilu glebowego elementów
konstrukcyjnych budynków, a także różnego rodzaju materiałów, wpływających na zmianę
dotychczasowych właściwości podłoża (np. jego przepuszczalności). Istotnym niekorzystnym
zjawiskiem, jakie występuje w konsekwencji wprowadzanych zmian, jest również trwałe uszczelnienie
powierzchni ziemi oraz usunięcie wierzchniej warstwy gleby na terenach, na których posadowione
zostaną projektowane budynki lub zrealizowane zostaną nowe elementy układu komunikacyjnego.
W kontekście konieczności eliminacji ze środowiska czynników powodujących pogorszenie jego
stanu, w tym również pogorszenie jakości środowiska gruntowo-wodnego, istotny będzie również
sposób prowadzenia gospodarki odpadami na obszarze projektu planu. Realizacja ustaleń projektu
planu w zakresie lokalizacji nowych obiektów budowlanych spowoduje wzrost ilości odpadów. Będą
one powstawać w przypadku eksploatacji istniejących i nowych obiektów budowlanych. W tym miejscu
należy zaznaczyć, że prowadzenie gospodarki odpadami we właściwy sposób pozwoli na ograniczenie
możliwości zanieczyszczenia podłoża gruntowego (w tym również zasobów wód podziemnych)
substancjami niebezpiecznymi, przedostającymi się do gruntu na skutek niewłaściwego składowania
odpadów. Należy też zauważyć, że dla ochrony powierzchni ziemi i lokalnych warunków gruntowych
istotne jest także wprowadzenie do projektu mpzp ustaleń zapewniających możliwość prawidłowego
prowadzenia gospodarki odpadami w granicach poszczególnych terenów, m.in. poprzez zapewnienie
dostępu działek budowlanych. Z uwagi na szczegółowe określenie zasad gospodarowania odpadami
w przepisach odrębnych (ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach, ustawa
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz akty wykonawcze do tych ustaw, w tym. m.in.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania 47 i Regulamin utrzymania

czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin
wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” 48),

do projektu mpzp nie wprowadzono zapisów odnoszących się w sposób bezpośredni do sposobu
prowadzenia gospodarki odpadami na obszarze opracowania.
Przytoczone poniżej z projektu planu ustalenia takie, jak:
 zakaz lokalizacji budynków na terenach ZO, 1-3ZO/ZZ i 1-2WS,
 zakaz stosowania nawierzchni nieprzepuszczalnych wokół zbiornika wodnego zlokalizowanego
na terenie 2WS oraz wzdłuż terenu 1WS (wzdłuż rzeki Głównej),
 zakaz umacniania brzegów rzeki Głównej oraz zbiornika wodnego zlokalizowanego na terenie
2WS materiałami uniemożliwiającymi naturalną wegetację roślin,
 zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
powinny przyczynić się do ograniczenia negatywnych skutków oddziaływania realizacji planu na
powierzchnię ziemi i jednocześnie umożliwić dalsze funkcjonowanie inwestora na zajmowanym przez
niego terenie.
Należy przy tym pamiętać, że zasięg możliwych oddziaływań na powierzchnię ziemi,
w projekcie planu i planie obowiązującym, został również zdecydowanie ograniczony w miejscach
najcenniejszych z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez wyznaczenie stref zieleni na terenach
1-2U/P przy granicy z terenami ZO, 1-3ZO/ZZ i WS (w planie obowiązującym stref zieleni
ekologicznej), w których ingerencja w powierzchnię ziemi może być związana wyłącznie z obiektami
inżynierskimi (przejazdami i przebiegiem kładek wraz z sieciami uzbrojenia nad rzeką Główną).
Podsumowując, przytoczone ustalenia projektu planu powinny zatem równie skutecznie jak
obowiązujący plan wpłynąć na zachowanie dotychczasowych warunków gruntowo-wodnych
rzutujących na dalsze ekologiczne funkcjonowanie obszaru opracowania, a realizacja inwestycji
zgodnie z ustaleniami w obu przypadkach zmniejszy wystąpienie niekorzystnych oddziaływań na
powierzchnię ziemi i warunki gruntowe. Należy też podkreślić, że tereny w obrębie których
projektowana jest realizacja nowych inwestycji, obejmują częściowo powierzchnie charakteryzujące się
znacznym stopniem przekształcenia poszczególnych komponentów środowiska (w tym przede
wszystkim powierzchni ziemi i warunków gruntowych), wynikających z ich dotychczasowego sposobu
zagospodarowania i użytkowania.
47

Uchwała Nr LVIII/780A/2009 Rady Miasta Poznania w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie miasta Poznania
48
Uchwała Nr VI/30/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia
12 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami

komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji
Poznańskiej”
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6.2.

Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne

Realizacja inwestycji, których lokalizacja została dopuszczona na obszarze objętym projektem
mpzp, może stanowić potencjalną przyczynę pojawienia się negatywnych oddziaływań
w odniesieniu do lokalnych zasobów wód podziemnych i powierzchniowych. Wystąpienie tych zjawisk
wynikać będzie przede wszystkim z konieczności przeprowadzenia prac budowlanych, niezbędnych do
zrealizowania projektowanej zabudowy, układu komunikacyjnego obsługującego budynki i obiekty, jak
również wykonania sieci infrastruktury technicznej.
Działania te wymagają ingerencji w powierzchnię ziemi i warunki gruntowe, a co za tym idzie,
w sposób pośredni oddziałują również na kształtowanie lokalnych warunków wodnych. Zwiększanie
udziału powierzchni zabudowanych związane jest nierozerwalnie ze wzrostem udziału powierzchni
trwale uszczelnionych oraz pojawieniem się nowych obiektów, których funkcjonowanie może być
związane z generowaniem ścieków. Skutkiem podejmowania tego rodzaju działań jest ograniczenie
powierzchni umożliwiającej swobodną infiltrację wód opadowych i roztopowych, przyspieszenie tempa
spływu powierzchniowego z terenów utwardzonych (np. z parkingów, placów manewrowych, dojść,
dojazdów itp.) oraz zwiększenie ryzyka zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego na skutek
prowadzenia niewłaściwej gospodarki wodno-ściekowej. Konsekwencją braku przestrzegania zasad
prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej, jak również niewłaściwego sposobu prowadzenia prac
budowlanych, może być zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych. Prowadzenie
inwestycji budowlanych w sposób niewłaściwy skutkować może ograniczeniem zasilania wód
powierzchniowych, prowadząc w konsekwencji do obniżania się zwierciadła wody i zmian wartości
przepływu. W przypadku realizacji zabudowy na terenach charakteryzujących się płytkim
występowaniem wód gruntowych, możliwe jest także wystąpienie zjawisk wpływających niekorzystnie
na utrzymanie ich dotychczasowego poziomu.
Z uwagi na powyższe, konieczne było wprowadzenie do projektu mpzp ustaleń, których
realizacja pozwoli na wyeliminowanie lub maksymalne ograniczenie niekorzystnych oddziaływań
w odniesieniu do lokalnych zasobów wód powierzchniowych i podziemnych.
Wśród najważniejszych zapisów projektu planu dotyczących wód powierzchniowych są
ustalenia, kontynuujące ustalenia planu obowiązującego, odnoszące się w sposób bezpośredni lub
pośredni do zagadnień związanych z ochroną tych zasobów takie, jak:












wyznaczenie terenów wód powierzchniowych śródlądowych 1-2WS oraz terenów zieleni ZO
i 1-3ZO/ZZ,
zachowanie terenów wód powierzchniowych śródlądowych jako cieków i zbiorników otwartych,
lokalizacje stref zieleni wzdłuż rzeki Głównej,
zakaz stosowania nawierzchni nieprzepuszczalnych wokół zbiornika wodnego zlokalizowanego
na terenie 2WS oraz wzdłuż terenu 1WS (wzdłuż rzeki Głównej),
zakaz umacniania brzegów rzeki oraz zbiornika wodnego materiałami uniemożliwiającymi
naturalną wegetację roślin,
zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie z dopuszczeniem odprowadzania
do kanalizacji deszczowej lub na teren 1WS (do rzeki Głównej), w przypadku odprowadzania
wód opadowych i roztopowych na teren 1WS, lokalizację podczyszczalni wód opadowych
i roztopowych przed wylotem,
dopuszczenie na obszarze projektu mpzp lokalizacji budowli hydrotechnicznych,
zachowanie, z możliwością przełożenia, wskazanych na rysunku planu: kolektora deszczowego
oraz kanału odwadniającego magistralę wodociągową zlokalizowaną poza planem,
zachowania minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej w obrębie terenów
przeznaczonych pod zabudowę jak i terenów zieleni,
zagospodarowania zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów.

Realizacja jakichkolwiek zamierzeń inwestycyjnych, związanych z uszczelnieniem powierzchni
ziemi oraz naruszeniem warunków gruntowych, powoduje również zwiększenie ryzyka wystąpienia
negatywnych oddziaływań na lokalne zasoby wód podziemnych. Pojawienie się powierzchni
zabudowanych związane jest ze wzrostem udziału powierzchni trwale uszczelnionych oraz realizacją
nowych obiektów, których funkcjonowanie związane jest z generowaniem ścieków. Skutkiem
ograniczenia powierzchni umożliwiającej swobodną infiltrację wód opadowych i roztopowych jest
między innymi przyspieszenie tempa spływu powierzchniowego z terenów utwardzonych i ograniczenie
zasilania wód podziemnych. Występowanie niekorzystnych zjawisk związane jest również
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z prowadzeniem różnego rodzaju wykopów i prac budowlanych przy użyciu ciężkiego sprzętu,
powodującego nadmierne zagęszczenie gruntu oraz przemieszanie wierzchnich warstw gleby, co
prowadzi w konsekwencji do zmian w procesie infiltracji wód opadowych i roztopowych. W sytuacjach
braku zastosowania właściwych zabezpieczeń środowiska gruntowego i w skutek prowadzenia
niewłaściwej gospodarki wodno-ściekowej, może również dojść do zanieczyszczenia gruntów i wód
podziemnych substancjami niebezpiecznymi.
W utrzymaniu odpowiedniej jakości wód powierzchniowych oraz wód podziemnych, ważne są
również zapisy projektu planu pozwalające na powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem
zewnętrznym oraz zapewnienia dostępu do sieci, jak również dopuszczenie robót budowlanych
w zakresie sieci infrastruktury technicznej. Jak wspomniano we wcześniejszych rozdziałach prognozy
obszar opracowania posiada dostęp do sieci infrastruktury w tym do sieci wodociągowej oraz sieci
kanalizacji sanitarnej jak również posiada własne systemy wodno-ściekowe. Ustalenia projektu planu
gwarantują niepogorszenie dotychczasowych warunków środowiska sprzyjających zminimalizowaniu
ryzyka wystąpienia niekorzystnych oddziaływań na wody powierzchniowe obszaru opracowania oraz
zredukowanie możliwość wystąpienia istotnych zagrożeń dla utrzymania jakości lokalnych zasobów
wód podziemnych. Dzięki powyższym ustaleniom nie przewiduje się również wystąpienia istotnych
negatywnych oddziaływań na wody powierzchniowe, zlokalizowane poza granicami obszaru
opracowania na terenie JCWP Główna od zlewni zb. Kowalskiego do ujścia (PLRW600001859299).
6.3.

Oddziaływanie na zasoby naturalne

Z uwagi na brak stwierdzenia obecności w granicach analizowanego obszaru
udokumentowanych i zarejestrowanych złóż zasobów naturalnych 49, a także charakter
zaproponowanego sposobu zagospodarowania i użytkowania terenów, nie przewiduje się wystąpienia
oddziaływań wpływających negatywnie na kształtowanie zasobów naturalnych, wynikających
z realizacji ustaleń projektu mpzp „Bałtycka – Gnieźnieńska” w Poznaniu.
6.4.

Oddziaływanie na różnorodność biologiczną

W przypadku przedmiotowego obszaru opracowania, do terenów których sposób
zagospodarowania i użytkowania wpływa w największym stopniu na kształtowanie lokalnej
różnorodności biologicznej, należą niewątpliwie tereny współtworzące korytarz ekologiczny wzdłuż
rzeki Głównej oraz należące do tego korytarza oczko wodne z jego najbliższym otoczeniem. Tereny te
po części należą do wschodniego klina zieleni miasta Poznania.
Za najbardziej istotne ustalenia omawianego projektu mpzp, kontynuujące ustalenia planu
obowiązującego, uznać można zatem zapisy wskazujące przeznaczenie tych terenów (oraz terenów do
nich przylegających), jako terenów: zieleni nieurządzonej – ZO, zieleni nieurządzonej w obszarze
szczególnego zagrożenia powodzią 1-3ZO/ZZ i wód powierzchniowych śródlądowych – WS oraz
wprowadzenie dla nich zakazu lokalizacji budynków. Należy też podkreślić inne ustalenia istotne dla
tworzenia dogodnych warunków do życia dla flory i fauny proponowane w projekcie mpzp takie, jak:
zakaz stosowania nawierzchni nieprzepuszczalnych wokół zbiornika wodnego zlokalizowanego na
terenie 2WS oraz wzdłuż terenu 1WS (wzdłuż rzeki Głównej), zakaz umacniania ich brzegów
materiałami uniemożliwiającymi naturalną wegetację roślin oraz zapisy chroniące zadrzewienia, czy tez
nakazujące ich rekompensatę. Przytoczone zakazy mają na celu ochronę przybrzeżnych terenów
o największym znaczeniu w podtrzymaniu ciągłości korytarza ekologicznego i tym samym istotnych dla
zachowania potencjalnej możliwości wzrostu bioróżnorodności terenu.
Projekt planu wprowadza również inne ustalenia minimalizujące zasięg negatywnych
oddziaływań takie jak: zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów
terenów, lokalizacje stref zieleni (zgodnie z rysunkiem planu; w których zakazuje się lokalizacji
stanowisk postojowych dla samochodów), określenie minimalnego udziału powierzchni biologicznie
czynnej na terenach wskazanych pod zabudowę oraz określenie minimalnego udziału powierzchni
biologicznie czynnej na terenach ZO i 1-3ZO/ZZ.

49
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Poza ochronnym charakterem zapisów projektu planu, analizując potencjalny wpływ realizacji
ustaleń omawianego projektu na kształtowanie lokalnej różnorodności biologicznej należy zwrócić
uwagę przede wszystkim na fakt, że tereny, na których możliwa jest rozbudowa zakładu, wyznaczone
zostały poza ww. terenami i należą do silnie przekształconych antropogenicznie, po części
zabudowanych z założoną zielenią urządzoną.
Analizując potencjalne skutki realizacji dopuszczonej, zgodnie z zapisami projektu planu,
rozbudowy zakładu przede wszystkim przewiduje się możliwość wystąpienia lokalnego uszczuplenia
bioróżnorodności na skutek usunięcia części zieleni urządzonej (w tym roślinności trawiastej wraz
z młodymi drzewami), zniszczenia wierzchniej warstwy gleby oraz trwałego uszczelnienia powierzchni,
przeznaczonych bezpośrednio pod proponowaną lokalizację hali i placu manewrowego. Z punktu
widzenia bioróżnorodności zieleń urządzona przedstawia mniejszą wartość w stosunku do naturalnej
gdyż obejmuje nasadzenia z dużym udziałem młodych drzew i krzewów gatunków obcych – gatunków
i odmian nie występujących naturalnie w warunkach jakie panują na terenie objętym opracowaniem.
Niemniej, kształtowanie zieleni urządzonej i ochrona roślinności prawie naturalnej
w sposób bezpośredni i pośredni wpływają również na zachowanie miejsc występowania i żerowania
przedstawicieli występującej w obszarze opracowania fauny. W przypadku ewentualnej rozbudowy
zakładu, fauna dotychczas obecna na terenie objętym inwestycją z łatwością może przemieścić się na
inne tereny o podobnym (lub wręcz takim samym) składzie gatunkowym roślinności w granicach
opracowywanego planu.
Zatem ewentualne zmiany wywołane realizacją nowego planu, tak jak i planu obowiązującego,
biorąc pod uwagę opisany stan zieleni urządzonej nie wpłyną znacząco negatywnie na środowisko
przyrodnicze obszaru, w tym na różnorodność biologiczną. Realizacja zapisów projektu mpzp
w zakresie lokalizacji projektowanej zabudowy i terenów ją obsługujących nie doprowadzi też do
utraty lub zmniejszenia powierzchni siedlisk wodnych i przywodnych istotnych dla gatunków roślin
i zwierząt obecnych lub czasowo pojawiających się w granicach fragmentu korytarza ekologicznego,
objętego projektem planu, a rzutujących na jego bioróżnorodność.
6.5.

Oddziaływanie na szatę roślinną

Proponowane w projekcie przygotowywanego planu zmiany w stosunku do obowiązującego
planu zasadniczo dotyczą wyznaczenia terenów zieleni ZO i 1-3ZO/ZZ (z powierzchnią biologicznie
czynną nie mniejszą niż 70% terenu) przy oczku wodnym i rzece Głównej z uwzględnieniem
aktualnego zasiągu wschodniego klina zieleni miasta Poznania i z uwzględnieniem również zasięgu
obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.
W projekcie planu, proponując wyznaczenie terenu 1ZO, w stosunku do planu
obowiązującego, zwiększono powierzchnię przeznaczoną pod zieleń o teren po północnej stronie rzeki
Głównej (przy zachodniej granicy projektu planu) kosztem obowiązującego tam terenu 2PP.
Realizacja nowego planu w zakresie tego terenu nie będzie oddziaływać na porastającą go szatę
roślinną, a jedynie zagwarantuje dalsze utrzymanie dogodnych warunki do wzrostu roślinności.
Projekt planu, w stosunku do planu obowiązującego, proponuje również zmniejszenie małego
fragmentu pasa zieleni izolacyjnej bezpośrednio przy wschodniej granicy planu przy rzece Głównej
przeznaczając ten fragment pasa pod projektowany teren 2U/P. Tutaj realizacja projektu planu
również nie spowoduje strat w szacie roślinnej, gdyż teren ten obecnie jest wyasfaltowanym placem
do parkowania samochodów transportowych i dostawczych. Realizacja obowiązującego planu jak też
opracowywanego planu umożliwia stworzenie zieleni co najmniej w ramach proponowanej tam
w projekcie planu strefy zieleni.
Zasadniczo realizacja planu opracowywanego na terenach ZO, 1-3ZO/ZZ i 1-2WS nie
spowoduje ubytku w szacie roślinnej tych terenów. Zapisy nowego planu jak i planu obowiązującego
na równi chronią zieleń w otoczeniu wód powierzchniowych (po części na terenach należących do
wschodniego klina zieleni miasta Poznania).
Zarówno plan obowiązujący jak i przygotowywany nie wykluczają możliwości rozbudowy czy
przebudowy kubaturowych obiektów zakładu jak i sieci infrastruktury technicznej, a konsekwencje
takich działań w obu przypadkach będą takie same i będą dotyczyć głównie zieleni urządzonej.
Na terenach przeznaczonych do zabudowy 1U/P i 2U/P projekt planu poprzez ustalenie
nieprzekraczalnych linii zabudowy, ustalenie maksymalnych powierzchni zabudowy oraz ustalenie
minimalnych powierzchni biologicznie czynnych kontynuuje ustalenia planu obowiązującego i zapewnia
w sposób wymierny ochronę zachowanej i zaprowadzonej zieleni. Realizacja nowego planu na
terenach 1U/P i 2U/P może dotyczyć konieczności usunięcia szaty roślinnej co może wpłynąć
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negatywnie na ogólny bilans zieleni w terenie. Należy jednak pamiętać, że jest to zieleń urządzona,
którą będzie można odtworzyć w ramach rekompensaty. Zieleń ta została urządzona stosunkowo
niedawno i w jej składzie przeważają młode drzewa oraz krzewy. W przypadku ich kolizji
z inwestycjami mogą one być przesadzone w nowe miejsca. Z racji wieku, rozmiarów
i wymagań (większość gatunków obecnie rosnących w terenie wykazuje dużą tolerancję na warunki
miejskie) co do warunków wzrostu istnieje duże prawdopodobieństwo, że przesadzone okazy łatwo
przyjmą się na nowych miejscach. W takich okolicznościach, biorąc pod uwagę, charakter istniejącej
zieleni na terenach 1U/P i 2U/P ewentualne straty w szacie roślinnej mogą być raczej nieznaczne.
Podsumowując, realizacja nowego planu, tak jak i planu obowiązującego, przyczyni się do
dalszej ochrony zieleni prawie naturalnej w pobliżu wód powierzchniowych i może spowodować
nieznaczne, możliwe do zrekompensowania, straty w szacie roślinnej terenów zieleni urządzonej.
6.6. Oddziaływanie na zwierzęta
Podobnie jak dla szaty roślinnej, w przypadku zwierząt skutki realizacji ustaleń nowego planu,
tak jak i planu obowiązującego, będą podobne i związane z ewentualną rozbudową zakładu
i występowaniem podczas niej oddziaływań o zróżnicowanym charakterze i zasięgu. Ponieważ
rozbudowa obejmuje zantropizowane fragmenty terenów toteż skutki oddziaływań wpływających
niekorzystnie na liczebność i różnorodność bytujących na obszarze opracowania gatunków zwierząt
będą podobne i raczej bardzo ograniczone.
Przyczyną występowania niekorzystnych zjawisk, z punktu widzenia utrzymania
dotychczasowych siedlisk przedstawicieli lokalnej fauny, będzie przede wszystkim przeznaczenie części
powierzchni na terenie 1U/P i 2U/P (projekt planu proponuje maksymalną powierzchnię zabudowy
wynoszącą odpowiednio 80% i 60% powierzchni działki) pod lokalizację zabudowy. Lokalizacja
zabudowy przy obecnym znaczącym zainwestowaniu pociągnie za sobą uszczuplenie powierzchni
porośniętych roślinnością i proporcjonalnie do tego zmniejszenie powierzchni życiowej oraz bazy
pokarmowej dla zwierząt. Ponieważ inwestycje mogą wymagać usunięcia powierzchni trawiastych oraz
części młodych drzew i młodych krzewów możliwe, że realizacja planu nieznacznie niekorzystnie
wpłynie na funkcjonowanie głównie drobnych gatunków zwierząt (w szczególności bezkręgowców;
możliwe, że ptaków bytujących na terenie zakładu i zalatujących na teren zakładu).
Przeznaczenie części powierzchni terenów U/P pod lokalizację zabudowy, wymagało
wprowadzenia rozwiązań pośrednio ograniczających skalę i zasięg negatywnych oddziaływań na
występujące tu zwierzęta. Specyficzna funkcja projektowanej zabudowy (zabudowa produkcyjna,
magazynów, składów) uniemożliwia natomiast całkowite wyeliminowanie oddziaływań negatywnych.
Projekt planu, pośrednio, np.: poprzez ustalenie minimalnych powierzchni biologicznie czynnych
w granicach terenów U/P oraz zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia
fragmentów terenów (dla całego obszaru mpzp) będzie sprzyjał zapewnieniu, odtworzeniu czy też
stworzeniu dogodnych warunków do bytowania zwierząt. Przestrzeganie wspomnianych ustaleń
pozwoli na utrzymanie niezabudowanych powierzchni, które w przypadku zagospodarowania ich
zielenią, stanowić mogą w przyszłości miejsce występowania pospolitych gatunków zwierząt,
przystosowanych do życia na terenach zabudowanych, silnie przekształconych przez człowieka.
Do oddziaływań mogących wpływać negatywnie na występujące w obszarze opracowania
zwierzęta należą też okresowe uciążliwości pojawiające się na etapie realizacji inwestycji. Wskazać
można tu m.in. takie, jak wzrost natężenia hałasu, związany z prowadzeniem prac budowlanych przy
użyciu maszyn budowlanych oraz zwiększenie natężenia ruchu pojazdów ciężarowych. Odziaływania te
głównie płoszą zwierzęta i utrudniają poruszanie się w terenie, przez co zaburzają ich dotychczasowe
funkcjonowanie w obszarze opracowania.
Co najważniejsze z punktu widzenia kształtowania różnorodności gatunkowej lokalnej fauny,
poza ww. terenami przeznaczonymi pod zabudowę, projekt mpzp proponuje szereg zapisów
skutkujących działaniami sprzyjającymi ochronie najbardziej wartościowych obszarów w granicach
opracowania – obszarów należących do korytarza ekologicznego jaki tworzy rzeka Główna. Poprzez
ochronę terenów o największych walorach przyrodniczych – terenów z rzeką Główną i oczkiem
wodnym wraz z ich brzegami oraz towarzyszących im powierzchniach porośniętych zielenią – projekt
planu kontynuuje obowiązujące ustalenia, zachowuje ciągłość korytarza ekologicznego i dzięki temu
nadal stwarza dogodne warunki do przemieszczania się zwierząt przystosowanych do środowiska
wodnego i przywodnego bez kolizji z ludźmi i pojazdami poruszającymi się po terenie zakładu.
Zachowanie nieprzerwanego korytarza ekologicznego dla fauny ma szczególne znaczenie gdyż sprzyja
wymianie puli genowej pomiędzy oddalonymi od siebie populacjami. Można tu wspomnieć że obszar
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doliny rz. Głównej łączą się z doliną Warty. Zatem zachowanie doliny rzeki Głównej może mieć też
szersze znaczenie ekologiczne dla fauny, wykraczające daleko poza obszar opracowania.
6.7.

Oddziaływanie na ludzi

Przedmiotowy projekt mpzp „Bałtycka – Gnieźnieńska” w Poznaniu, podobnie jak
obowiązujący plan dla terenu działalności gospodarczej w rejonie ulic Gnieźnieńskiej i Bałtyckiej
w Poznaniu, umożliwia rozbudowę zakładu. W otoczeniu opracowywanego planu od strony zachodniej,
tuż przy granicy, zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna. Po stronie
wschodniej zlokalizowana jest bezpośrednio zabudowa, w której prowadzona jest działalność
gospodarcza i dalej zabudowa o funkcji mieszkaniowo-usługowej. Ryzyko wystąpienia negatywnych
oddziaływań na ludzi należy zatem rozpatrywać głównie w kontekście przystąpienia do ewentualnej
rozbudowy zakładu.
Proponowana rozbudowa zakładu, biorąc pod uwagę obecne zainwestowanie, może objąć
teren położony bliżej ul. Bałtyckiej w północnej części obszaru opracowania, z którym sąsiadują
głównie tereny zieleni. Inwestycja będzie zatem oddalona od położonej przy ul. Gnieźnieńskiej
zabudowy mieszkaniowej i dodatkowo od strony zachodniej osłonięta istniejącą zabudową
magazynową i biurowo-produkcyjną zakładu co powoduje, że prowadzone prace budowlane nie
powinny pogorszyć komfortu zamieszkania w otoczeniu zakładu.
W trakcie realizacji inwestycji, zwłaszcza podczas prowadzenia robót ziemnych, wystąpią
zapewne krótkotrwałe, negatywne oddziaływania na stan czystości powietrza i klimat akustyczny.
Jednak w trakcie budowy można zastosować szereg, regulowanych przepisami odrębnymi, środków
organizacyjno-technicznych zapobiegających ew. negatywnym oddziaływaniom i skutecznie
nadzorować budowę, tak by jak najbardziej zminimalizować niepożądane oddziaływania na środowisko
i na ludzi mieszkujących w pobliżu obszaru opracowania. Zakłada się zatem, że w odniesieniu do
emisji hałasu jak i zanieczyszczenia powietrza w fazie budowy oddziaływania te będą pomijalnie małe.
Należy przy tym dodać, że przewidywana inwestycja nie wymaga „naruszenia” terenów
wykraczających poza obecne granice opracowania oraz, że opisane oddziaływania będą miały
charakter krótkotrwały i chwilowy, i ustaną po zakończeniu prac budowlanych.
W kontekście ograniczenia możliwości wystąpienia negatywnych oddziaływań na ludzi
pozytywnie ocenić należy wprowadzenie do projektu mpzp zapisów w zakresie zasad ochrony
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, a także zapisów dotyczących modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów infrastruktury technicznej. Ustalenia te kontynuują ustalenia planu
obowiązującego skutkujące ochroną korytarza ekologicznego jakim jest dolina rzeki Głównej i tym
samych chronią tereny położone w jej przebiegu przed negatywnymi oddziaływaniami na terenie
zakładu oraz ich ewentualnym rozprzestrzenianiem się z terenu zakładu, głównie za pośrednictwem
wody, na tereny położone poza jego granicami. W tej kwestii szczególnie ważne wydaje się
utrzymanie odpowiedniej jakości wód powierzchniowych na terenie objętym opracowaniem. Realizacja
ustaleń projektu planu gwarantuje niepogorszenie dotychczasowych warunków środowiska poza
obszarem opracowania – w dalszym przebiegu rzeki Głównej oraz w otoczeniu oczka wodnego. Jest to
istotne z tego względu, że tereny doliny rzecznej oraz tereny otaczające oczko wodne,
wykorzystywane są między innymi jako tereny ogrodów rekreacyjnych i użytkowych oraz jako tereny
parkowe (teren między ul. Nadolnik i ul. Prymasa A. Hlonda). Utrzymanie odpowiedniego stanu wód
powierzchniowych umożliwia tworzenie i dalsze utrzymanie miejsc sprzyjających wypoczynkowi
i rekreacji dla ludzi korzystających z dobrodziejstwa bliskiego sąsiedztwa terenów zieleni położonych
w dolinie rzeki Głównej.
Podsumowując, docelowa realizacja ustaleń projektu planu, tak jak planu obowiązującego,
przyczyni się do utrzymania czy też dalszej poprawy komfortu pracy ludzi w obszarze opracowania.
Podobnie, realizacja projektu planu, poprzez ochronę poszczególnych elementów środowiska
w obszarze opracowania, umożliwi zapewnienie ludziom na terenach położonych poza tym obszarem,
w dalszym przebiegu rzeki Głównej, sprzyjających warunków do zamieszkania, wypoczynku
i rekreacji.
6.8.

Oddziaływanie na krajobraz

Realizacja ustaleń projektu mpzp „Bałtycka – Gnieźnieńska” w Poznaniu, tak jak i planu
obowiązującego, z uwagi na kontynuację dotychczasowego przemysłowo-magazynowego sposobu
zagospodarowania i użytkowania terenu, z jednoczesną ochroną (w obecnej formie) wód
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powierzchniowych i najbliższych jej terenów zieleni, nie będzie w istotny sposób ingerować
w kształtowanie lokalnych walorów krajobrazowych terenu. Negatywne oddziaływania na walory
lokalnego krajobrazu wystąpią zapewne na etapie realizacji inwestycji budowlanych
i infrastrukturalnych, których lokalizacja jest możliwa zarówno zgodnie z zapisami projektu mpzp, jak
i planu obowiązującego. Oddziaływania te będą miały charakter krótkoterminowy – ustaną po
zakończeniu budowy projektowanych inwestycji.
Projekt planu szerzej niż plan obowiązujący precyzuje możliwości zabudowy terenu oraz
wprowadza ustalenia które pozwalają zapobiec ewentualnemu pojawieniu się w przestrzeni objętej
opracowaniem elementów wywołujących chaos wizualny. Aby wyeliminować możliwość zabudowy
wszystkich powierzchni w obrębie terenów wskazanych pod zabudowę (tereny 1-2U/P) oraz
ograniczyć możliwość lokalizacji obiektów odbiegających w sposób istotny od charakteru i parametrów
istniejącej zabudowy, do projektu planu wprowadzono zapisy ustalające maksymalną powierzchnię
zabudowy, określające intensywność zabudowy, jak również ograniczające maksymalną wysokość
zabudowy. Rozwiązaniem uniemożliwiającym wprowadzenie zabudowy w sposób chaotyczny jest
także ustalenie lokalizacji budynków zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu.
W projekcie planu w zakresie kształtowania ładu przestrzennego istotne jest dopuszczenie
lokalizacji: sieci infrastruktury technicznej (z zakazem lokalizacji nowych napowietrznych sieci),
obiektów małej architektury i pomników, ciągów pieszych, rowerowych lub pieszo-rowerowych, tablic
informacyjnych, szyldów (na terenach 1U/P i 2U/P), budowli hydrotechnicznych, urządzeń
sportowych (na terenach ZO i 1-3ZO/ZZ), drogowych obiektów inżynierskich również poza strefami
wskazanymi na rysunku planu, wiat przystankowych (na przystankach komunikacji zbiorowej) oraz
kiosków ulicznych wbudowanych w wiaty przystankowe. Projekt zakazuje: lokalizacji ogrodzeń na
terenie KD-Z (z pewnymi wyjątkami), ogrodzeń pełnych i ogrodzeń z betonowych elementów
prefabrykowanych oraz urządzeń reklamowych (z wyjątkiem lokalizowanych na terenach dróg
publicznych).
W ogólnej ocenie wpływu planowanych inwestycji na walory krajobrazowe analizowanego
obszaru należy również wziąć pod uwagę fakt, że stanowi on teren od około 50 lat (dawna Lechia
Pollena) w znacznym stopniu już antropogenicznie przekształcony. Mimo znacznych przekształceń
może stanowić przykład dobrze wypracowanego kompromisu między wymogami technologicznymi
i ekonomicznymi lokalizacji a zachowanymi w granicach zabudowy przemysłowo-magazynowej
pozostałościami naturalnego korytarza ekologicznego rzeki Głównej. Zagospodarowanie terenu
stanowi przykład elementów spojonych poprzez odpowiednią infrastrukturę obsługującą obiekty oraz
dobrze zaprowadzoną i pielęgnowaną zieleń urządzoną. Zieleń urządzona wkomponowana pomiędzy
obiekty zakładu współgra z zachowanymi z dawnego łęgu drzewami w strefach zieleni i z rzeką
Główną, razem ożywiając przestrzeń obszaru opracowania i osłaniając proste, geometryczne bryły
obiektów zakładu.
Proponowana rozbudowa zakładu, biorąc pod uwagę obecne zainwestowanie,
najprawdopodobniej może objąć teren położony bliżej ul. Bałtyckiej w północnej części obszaru
opracowania. Teren ten obecnie zajmują powierzchnie trawiaste z posadzonymi młodymi drzewami,
plac manewrowy czy też drogi obsługujące obiekty zakładu. Ewentualna zabudowa tej otwartej
przestrzeni będzie polegała na stworzeniu obiektów o podobnych parametrach jak istniejące. Rosnąca
w obszarze opracowania zieleń oraz zieleń otaczająca teren zakładu, która osłania różne kubaturowe
obiekty i budynki zakładu, będzie zapewne osłaniać ewentualne nowe inwestycje, co nie spowoduje
znaczących zmian w lokalnym krajobrazie.
Ogólnie, ewentualne nowe obiekty oraz elementy kształtujące ład przestrzenny terenu,
zrealizowane zgodnie z projektem planu, powinny współgrać z dotychczasową zabudową terenu.
Zważywszy na dobre utrzymanie i uporządkowanie teren oraz duży udział zieleni, zmiany wywołane
realizacją nowego planu (tak jak planu obowiązującego) nie powinny wpłynąć negatywnie na wizualny
odbiór lokalnego krajobrazu.
6.9.

Oddziaływanie na klimat akustyczny

Przedmiotowy projekt planu „Bałtycka – Gnieźnieńska” w Poznaniu ustala przeznaczenie
terenów oraz określa sposoby ich zagospodarowania i zabudowy, ze szczególnym uwzględnieniem
konieczności kształtowania ładu przestrzennego oraz dostosowania funkcji i intensywności dalszego
zagospodarowania do uwarunkowań przestrzennych i przyrodniczych obszaru. Głównym założeniem
projektu planu jest utrzymanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania i użytkowania terenów
zlokalizowanych w zasięgu jego granic, z uwzględnieniem możliwości jego rozbudowy, tj. rozbudowy
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zlokalizowanego aktualnie w granicach projektu planu Zakładu NIVEA Polska Sp. z o.o., wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz parkingami.
W zakresie przeznaczenia terenów, projekt mpzp „Bałtycka – Gnieźnieńska” w Poznaniu
ustala: tereny zabudowy usługowej lub obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – oznaczone
na rysunku planu symbolami 1U/P i 2U/P, tereny zieleni nieurządzonej – oznaczone symbolami ZO
i 1-3ZO/ZZ, tereny wód powierzchniowych śródlądowych – oznaczone symbolami 1WS i 2WS, oraz
teren drogi publicznej (klasy zbiorczej – obejmujący fragment ul. Gnieźnieńskiej) – oznaczony
symbolem KD-Z.
Projekt planu nie ustala w przedmiotowym obszarze planu lokalizacji terenów wymagających
zapewnienia lub uzyskania odpowiednich standardów akustycznych w środowisku, o których mowa
w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska 50 oraz rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku51. Projekt planu dopuszcza jednak lokalizację żłobka, przedszkola lub
klubu dziecięcego na terenie 2U/P, chociaż zakazuje lokalizacji budynków związanych ze stałym lub
czasowym pobytem dzieci i młodzieży, z zastrzeżeniem lokalizacji funkcji jw. W związku z tym, projekt
planu zachowuje funkcjonowanie na terenie Zakładu NIVEA Polska Sp. z o.o. istniejącego przedszkola
dla dzieci pracowników, które ulokowane jest w południowo-wschodniej części obiektu kubaturowego
na terenie 2U/P, bezpośrednio przy ul. Gnieźnieńskiej. Teren otwarty, użytkowany przez przedszkole
jako ogródek z urządzeniami do zabawy i zajęć fizycznych, zlokalizowany w granicach terenu zakładu
w sąsiedztwie przedszkola funkcjonującego w obiekcie kubaturowym – od strony południowowschodniej oraz północno-wschodniej – znajduje się w strefie oddziaływania hałasu samochodowego
z ul. Gnieźnieńskiej, co opisano w rozdz. 2.11 niniejszej prognozy i zilustrowano na załączniku nr 4.
Na obszarze projektu planu nie została zlokalizowana zabudowa związana ze stałym albo
czasowym pobytem dzieci i młodzieży oraz szpitale lub domy pomocy społecznej, które wymagają
zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych w środowisku. Oznacza to, że również
funkcjonujące na terenie 2U/P – w granicach Zakładu NIVEA Polska Sp. z o.o. – przedszkole
zakładowe, nie wymaga zapewnienia odpowiednich standardów akustycznych w środowisku. Mówią
o tym przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska52: (art. 114, ust. 3) „Jeżeli na terenach
przeznaczonych do działalności produkcyjnej, składowania i magazynowania znajduje się zabudowa
mieszkaniowa, szpitale, domy pomocy społecznej lub budynki związane ze stałym albo czasowym
pobytem dzieci i młodzieży, ochrona przed hałasem polega na stosowaniu rozwiązań technicznych
zapewniających właściwe warunki akustyczne w budynkach.”, jak również (art. 114, ust. 4)
„W przypadku zabudowy mieszkaniowej, szpitali, domów pomocy społecznej lub budynków
związanych ze stałym albo czasowym pobytem dzieci i młodzieży, zlokalizowanych na granicy pasa
drogowego …, ochrona przed hałasem polega na stosowaniu rozwiązań technicznych zapewniających
właściwe warunki akustyczne w budynkach.”, który wprowadzono do tej ustawy jesienią 2015 r.
Oznacza to, że nie wymaga się w tym przypadku zapewnienia wymaganych dla przedszkoli
standardów akustycznych w środowisku – jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub
czasowym pobytem dzieci i młodzieży – także na terenie zieleni czy ogródka z urządzeniami do
zabawy i zajęć fizycznych.
Oznacza to jednak, że zostały zastosowane odpowiednie rozwiązania techniczne w części
obiektu kubaturowego, w którym funkcjonuje przedszkole, dotyczące np. izolacyjności przegród
zewnętrznych – dla zabezpieczenia pomieszczeń przedszkolnych przed hałasem zewnętrznym,
komunikacyjnym i przemysłowym, jak również rozwiązania dla zabezpieczenia tych pomieszczeń przed
hałasem wewnętrznym, generowanym np. przez same pomieszczenia przedszkolne, a także
urządzenia techniczne w budynku. Przyjmuje się w związku z tym, że przedszkole będzie spełniało
odpowiednie standardy akustyczne wewnątrz obiektu, wymagane przez polskie normy stosowane
w dziedzinie akustyki budowlanej, egzekwowane przez właściwe służby administracyjne i sanitarne.
W związku z powyższym, w projekcie planu „Bałtycka – Gnieźnieńska” w Poznaniu ustalono
stosowanie rozwiązań wynikających z zasad akustyki budowlanej dla budynków z pomieszczeniami
wymagającymi komfortu akustycznego.

50
51

52

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672, tekst jednolity, z późn. zm)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
(Dz. U. z 2014 r., poz. 112, tekst jednolity)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672, tekst jednolity, z późn. zm)
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Z kolei, w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej, projekt planu dopuszcza lokalizację rozwiązań przeciwhałasowych,
co służyć będzie ewentualnej potrzebie stosowania zewnętrznych osłon przeciwhałasowych dla
urządzeń technicznych, w celu ograniczenia uciążliwego akustycznie oddziaływania hałasu
przemysłowego na sąsiadujące z obszarem projektu planu tereny zabudowy mieszkaniowej,
szczególnie w porze nocnej. Ustalenie to pozwoli również na realizację rozwiązań przeciwhałasowych
w postaci ekranu akustycznego – najlepiej przezroczystego – przed hałasem samochodowym,
w przypadku gdyby inwestor zdecydował się mimo wszystko na poprawę warunków akustycznych
w środowisku dla fragmentu terenu zakładu pełniącego funkcję przedszkola, ponieważ dopuszcza się,
że oddziaływanie hałasu komunikacyjnego od ul. Gnieźnieńskiej może nie zostać wystarczająco
ograniczone przez środki techniczne w związku z przewidywanym wzrostem potoku ruchu.
Jak wynika jednak z dokumentacji Karty Informacyjnej przedsięwzięcia 53 dot. Zakładu NIVEA
Polska Sp. z o.o., polegającego na „rozbudowie budynku biurowo-produkcyjnego o halę magazynową
z zapleczem socjalno-biurowym wraz z instalacją linii technologicznych do produkcji kosmetyków
w istniejącym budynku produkcyjnym” oraz docelowo od parkingów, rozmieszczonych po stronie
zachodniej terenu zakładu, jak również z treści decyzji środowiskowej 54 – wydanej w związku
z planowaną rozbudową, obszar projektu planu nie powinien być uciążliwy akustycznie dla środowiska
nie tylko dla fragmentu terenu zakładu – czyli terenu zieleni czy ogródka z urządzeniami do zabawy
i zajęć fizycznych, użytkowanego w granicach zakładu jako przedszkole zakładowe, ale także dla
terenów sąsiadujących bezpośrednio z zakładem, wymagających zapewnienia odpowiednich
standardów akustycznych w środowisku, czyli dla otaczającej go bezpośrednio zabudowy
mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, zlokalizowanej po stronie zachodniej, jak i zabudowy
mieszkaniowo-usługowej – po stronie wschodniej.
Podsumowując stwierdza się, że obszar projektu planu „Bałtycka – Gnieźnieńska” w Poznaniu,
który obejmuje obecnie tereny Zakładu NIVEA Polska Sp. z o.o. przy ul. Gnieźnieńskiej 32, nie będzie
wymagał ochrony akustycznej w środowisku oraz że powyższy zakład nie będzie źródłem uciążliwych
oddziaływań akustycznych dla wymagających takiej ochrony terenów zabudowy mieszkaniowej,
rozmieszczonej w bezpośrednim sąsiedztwie jego granic.
Funkcjonowanie w granicach zakładu przedszkole nie będzie zagrożone hałasem
przemysłowym, ale ponieważ znajduje się pod wpływem uciążliwego akustycznie oddziaływania hałasu
samochodowego z ul. Gnieźnieńskiej – można rozważać montaż przegrody przeciwhałasowej, najlepiej
przezroczystej od strony tej ruchliwej ulicy, ale działanie takie nie jest obligatoryjne.
6.10.

Oddziaływanie na powietrze

Realizacja ustaleń projektu mpzp „Bałtycka – Gnieźnieńska” w Poznaniu (tak jak i planu
obowiązującego) może polegać między innymi na realizacji planowanej rozbudowy zakładu na
terenach 1-2U/P. W skutek realizacji nowych obiektów produkcyjnych, składów i magazynów mogą
pojawić się nowe źródła emisji zanieczyszczeń powietrza. W przypadku emisji spowodowanych samą
technologią produkcji te kwestie regulują przepisy odrębne np.: poprzez konieczność uzyskania
pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza. Jednak inwestycje mogą wymagać również
zainstalowania systemów grzewczych, a prowadzona w nich działalność gospodarcza może
wywoływać zwiększony ruch samochodów dostawczych czy też ciężarowych zarówno w obszarze
opracowania i w jego otoczeniu.
Biorąc pod uwagę opisane możliwości i skutki ich realizacji, do projektu planu w zakresie
ochrony powietrza przed jego zanieczyszczaniem wprowadzono zapis dopuszczający stosowanie
indywidualnych systemów grzewczych, z wyjątkiem pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe.
Zapis ten jest istotny z uwagi na konieczność eliminowania niekorzystnych (z punktu widzenia ochrony
53
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Karta Informacyjna dla przedsięwzięcia dot. Zakładu NIVEA Polska Sp. z o.o., polegającego na „rozbudowie budynku biurowoprodukcyjnego o halę magazynową z zapleczem socjalno-biurowym wraz z instalacją linii technologicznych do produkcji
kosmetyków w istniejącym budynku produkcyjnym”, EKO-PROJEKT Sp. z o.o. S.K. Poznań, 2014-2015
Decyzja Prezydenta Miasta Poznania o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia dot. NIVEA Polska Sp. z o.o.
polegającego na „rozbudowie budynku biurowo-produkcyjnego o halę magazynową z zapleczem socjalno-biurowym wraz
z instalacją linii technologicznych do produkcji kosmetyków w istniejącym budynku produkcyjnym”, z dnia 17 czerwca 2015 r.
(pismo znak: OS-V.6220.124.2014)
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środowiska i ochrony zdrowia) zjawisk, związanych z przekraczaniem dopuszczalnych stężeń pyłu
zawieszonego w powietrzu i nawiązuje do ustaleń zawartych w „Programie ochrony powietrza

w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska, którego integralną część stanowi
plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM10”, określającym szereg koniecznych do podjęcia

działań, których zastosowanie jest niezbędne dla przywrócenia standardów jakości powietrza
w zakresie stężeń pyłu zawieszonego PM10 oraz B(a)P.
W sposób pośredni, na ograniczenie poziomu emisji zanieczyszczeń generowanych na skutek
procesu spalania paliw czy też ulatniania się substancji zanieczyszczających powietrze, wpływać będzie
realizacja zapisów ustalających powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym,
zapewnienie dostępu do sieci oraz dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury
technicznej (w tym m.in. gazowej). Dostępność do sieci infrastruktury, za pośrednictwem której do
projektowanej zabudowy dostarczane będzie ciepło (instalacje gazowe, wewnętrzna sieć ciepłownicza)
optymalizuje wykorzystanie źródeł ciepła i ogranicza stosowanie indywidualnych systemów
grzewczych.
Korzystny wpływ na kształtowanie lokalnej jakości powietrza atmosferycznego będą miały
ustalenia projektu mpzp w zakresie wyznaczenia terenów zieleni – ZO i 1-3ZO/ZZ, ustalenia na nich
zakazu zabudowy i ustalenia powierzchni biologicznie czynnych nie mniejszych niż 70% terenu,
zachowania zadrzewień wzdłuż rzeki Głównej na terenach 1-2U/P, ZO i 1-3ZO/ZZ, zachowania
minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej w granicach działki budowlanej (odpowiednio
10% dla terenu 1U/P i 20% dla terenu 2U/P), lokalizacja stref zieleni zgodnie z rysunkiem plan
i zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów. Realizacja tych
zapisów sprzyjać będzie utrzymaniu lokalnej jakości powietrza atmosferycznego, gdyż obecność
różnorodnej zieleni – a w szczególności zieleni wysokiej – wpływa na zmniejszenie udziału dwutlenku
węgla w powietrzu atmosferycznym, poprawę warunków fitosanitarnych oraz ograniczenie zasięgu
przenoszenia zanieczyszczeń pyłowych.
Jednym z etapów realizacji ustaleń projektu planu, w czasie którego może dojść do lokalnego
pogorszenia jakości powietrza atmosferycznego, jest etap prowadzenia inwestycji. Ogólnie jednak,
w trakcie trwania planowanej rozbudowy nie powinno dochodzić do przekroczeń dopuszczalnych
poziomów substancji w powietrzu, a wszystkie standardy jakości powietrza powinny zostać
dotrzymane również poza terenem zakładu. Ilość zanieczyszczeń generowanych przez maszyny
budowlane nie powinna mieć większego znaczenia w kształtowaniu jakości powietrza
atmosferycznego, głównie z uwagi na ograniczony czas przeprowadzania budowy. Z uwagi na
niewielkie odległości unoszenia cząstek pyłowych, otoczenie terenów inwestycyjnych zielenią (w tym
zielenią wysoką) nie należy się również spodziewać wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych
poziomów stężeń pyłów, związanych z prowadzeniem prac ziemnych. Jednak wyżej opisanych,
krótkotrwałych negatywnych oddziaływań nie można całkowicie wykluczyć.
6.11.

Oddziaływanie na klimat lokalny

Ogólnie, wśród najbardziej istotnych czynników, których pojawienie się stanowi przyczynę
znaczących zmian lokalnych warunków klimatycznych, wymienić można między innymi: zwiększanie
zasięgu powierzchni trwale zabudowanych, drastyczne zmniejszanie udziału powierzchni biologicznie
czynnej, zmniejszanie powierzchni zadrzewionych, zwiększanie liczby źródeł (punktowych, liniowych
i powierzchniowych) emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza, umożliwienie
stosowania w instalacjach grzewczych paliw o wysokich wskaźnikach spalania (w nowo projektowanej
zabudowie), czy też projektowanie układu komunikacyjnego w sposób nieuwzględniający konieczności
redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza.
W przypadku obszaru objętego granicami projektu mpzp. „Bałtycka – Gnieźnieńska”
w Poznaniu (tak jak i w przypadku planu obowiązującego) ewentualne zmiany spowodowane jego
realizacją mogą polegać na zwiększeniu w stosunku do stanu obecnego powierzchni zabudowanych.
Zgodnie z ustaleniami projektu planu zmiany mogą dotyczyć głównie dość dużych i jeszcze
niezabudowanych (choć w części utwardzonych) powierzchni terenów 1-2U/P, co nie spowoduje
zmian klimatu lokalnego, lecz przyczyni się niewątpliwie do zmiany warunków mikroklimatycznych
w otoczeniu nowopowstałej zabudowy czy innych obiektów zakładu.
Ewentualna realizacja inwestycji zgodnie z zapisami analizowanego projektu mpzp, jak też
planu obowiązującego, na terenach U/P, spowoduje konieczność usunięcia występującej tu
roślinności (zieleni urządzonej) i doprowadzi do wzrostu powierzchni trwale zabudowanych lub
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uszczelnionych. Usunięcie dotychczasowej roślinności skutkować będzie pogorszeniem warunków
wilgotnościowych w miejscu i w otoczeniu realizowanych inwestycji. W przypadku zwiększenia
kubatury istniejących obiektów, może również dojść do pewnego pogorszenia warunków
przewietrzania w części obszaru, w której zostanie zrealizowana inwestycja (zmiany w cyrkulacji
powietrza).
Ze względu na specyfikę projektowanej na tym terenie zabudowy, możliwość wprowadzenia
rozwiązań ograniczających w sposób znaczący negatywny wpływ realizacji tych inwestycji jest
niewielka. Niemniej, do projektu mpzp wprowadzono zapisy ustalające dla terenów 1-2U/P
maksymalną powierzchnię zabudowy (odpowiednio nie większą niż 80% i 60% powierzchni działki),
określające przebieg maksymalnych nieprzekraczalnych linii zabudowy, a także minimalny udział
powierzchni biologicznie czynnej, jaki musi zostać zachowany w obrębie działki budowlanej. Realizacja
wspomnianych zapisów pozwoli zachować przestrzenie, które co najmniej w minimalnym stopniu
pozwolą przewietrzać tereny zabudowy oraz wykluczy ryzyko całkowitego uszczelnienia powierzchni
w obrębie terenów zabudowy.
Wśród najważniejszych zapisów projektu mpzp (mogących wpływać na kształtowanie
lokalnego klimatu), jakie wprowadzono m.in. w odniesieniu do terenów przeznaczonych pod
zabudowę, należy wymienić zapis wykluczający stosowanie pieców i trzonów kuchennych na paliwo
stałe, w dopuszczonych do stosowania indywidualnych systemach grzewczych. Egzekwowanie tego
zapisu wpłynie w sposób bezpośredni na wyeliminowanie ryzyka pojawienia się
na obszarze projektu planu źródeł emisji niskiej, wywołujących wzrost emisji zanieczyszczeń do
powietrza, a tym samym wpływających niekorzystnie na kształtowanie mikroklimatu czy też klimatu
lokalnego.
Dodatkowo zapisy projektu mpzp (tak jak i planu obowiązującego), uniemożliwiające
wprowadzenie istotnych zmian, w obrębie porośniętych zielenią wysoką terenów zlokalizowanych
w strefach zieleni, wpłyną na zachowanie ukształtowanych tam specyficznych warunków
mikroklimatycznych wzdłuż rzeki Głównej i wewnątrz analizowanego obszaru opracowania.
Wyeliminowanie możliwości wprowadzenia znaczących zmian w zakresie uszczelnienia terenu oraz
charakteru występującej tu roślinności zapobiegnie zmianom czynników ekologicznych wpływających
w sposób niezwykle istotny na warunki mikroklimatyczne. Należy podkreślić, że obecność większych
powierzchni porośniętych zielenią (w tym w szczególności zielenią wysoką), wpływa korzystnie na
redukcję udziału CO2 w powietrzu atmosferycznym oraz zmniejszenie stężeń zanieczyszczeń pyłowych,
których obecność wpływa z kolei na zwiększenie częstotliwości i intensywności niekorzystnych zjawisk
klimatycznych (cząstki pyłowe stanowią jądra kondensacji). W przypadku terenów porośniętych
zielenią wysoką obserwuje się jednocześnie zwiększenie wilgotności powietrza oraz ograniczenie
nasłonecznienia powierzchni, co z kolei wpływa na lokalne obniżenie temperatury powietrza.
6.12.

Oddziaływanie na dziedzictwo kulturowe

W zakresie dziedzictwa kulturowego rysunek projektu mpzp „Bałtycka – Gnieźnieńska”
w Poznaniu wskazuje lokalizację na terenie 1U/P stanowiska archeologicznego AZP 52-28/85,
Poznań-Nowe Miasto stan. 199. Z danych archiwalnych wynika, że na stanowisku tym odkryto
pozostałości osadnictwa z epoki kamienia, począwszy od najstarszego okresu epoki kamienia –
paleolitu.
Realizacja nowego planu, jak i planu obowiązującego, w stosunku do tego stanowiska
archeologicznego będzie przebiegać z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 55.
6.13.

Oddziaływanie na dobra materialne

Istotnych pozytywnych oddziaływań na stan dóbr materialnych w obszarze objętym projektem
mpzp „Bałtycka – Gnieźnieńska” w Poznaniu, tak jak i w przypadku planu obowiązującego, można
spodziewać się w przypadku rozbudowy zakładu. W obu przypadkach przewidywana rozbudowa
zakładu spowoduje znaczący przyrost ilości dóbr materialnych w postaci zlokalizowanej nowej hali
przeznaczonej na zaplecze socjalno-biurowe oraz nowego placu manewrowego jak również wzrost

55

Dz. U. z 2014 r., poz. 1446, tekst jednolity z późn. zm.
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wartości dóbr materialnych poprzez rozbudowę wewnętrznych sieci uzbrojenia, zainstalowanie nowych
linii technologicznych i wzrost wielkości produkcji.
Zrealizowane na podstawie nowego planu (tak jak i planu obowiązującego) inwestycje nie
powinny wywołać niekorzystnych oddziaływań na istniejące w granicach opracowania i w jego
otoczeniu dobra materialne. Zwykle, konieczność wywozu ziemi z terenu budowy i dowozu materiałów
budowlanych, konstrukcyjnych, instalacyjnych itp. powoduje większy ruch samochodów ciężarowych,
który to może wpływać na istniejące w obszarze opracowania dobra materialne. Jednak, możliwy
w procesie inwestycyjnym wzmożony ruch samochodów ciężarowych przy odpowiednim dostosowaniu
tonażu samochodów do parametrów dróg i przejazdu mostowego (przeprawy) nad rzeką Główną nie
powinien spowodować strat materialnych – uszkodzeń nawierzchni i konstrukcji użytkowanych w tym
celu dróg i przejazdów oraz przebiegających pod nimi podziemnych sieci uzbrojenia.
6.14.

Oddziaływanie na obszary chronione, w tym obszary NATURA 2000

Jak wspomniano we wcześniejszych rozdziałach niniejszego opracowania, w odległości ok.
300 m od obszaru opracowania zlokalizowany jest Fort IV (Hake), stanowiący jeden
z elementów XIX-wiecznych budowli fortecznych współtworzących Obszar mający znaczenie dla
Wspólnoty PLH300005 „Fortyfikacje w Poznaniu” (włączony do europejskiej sieci Natura 2000).
W obiekcie tym stwierdzono występowanie, w okresie zimowym, przedstawicieli 9 gatunków
nietoperzy. Wszystkie gatunki nietoperzy podlegają ścisłej ochronie gatunkowej. Mając na uwadze
położenie ww. budowli i specyficzne warunki środowiskowe występujące w obrębie doliny rzeki
Głównej, nie można wykluczyć ewentualnego pojawiania się w obszarze opracowania nietoperzy,
pochodzących z populacji hibernujących w Forcie IV. Dla nietoperzy tereny w otoczeniu zbiorników
i cieków wodnych porośnięte roślinnością wysoką stanową potencjalne miejsca zapewniające
możliwość żerowania, co ma szczególnie duże znaczenie w okresie wiosennym (dostęp do bazy
pokarmowej po okresie hibernacji). Utrzymanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania takich
terenów może zatem stanowić czynnik, wpływający na przedmiot ochrony obszaru Natura 2000.
W tym zakresie wśród najważniejszych ustaleń projektu planu, kontynuujących ustalenia planu
obowiązującego, należy wymienić: wyznaczenie terenów zieleni ZO i 1-3ZO/ZZ, terenów wód
powierzchniowych 1-2WS oraz stref zieleni (stref w granicach terenów U/P), zachowanie zadrzewień
wzdłuż rzeki Głównej na terenach 1-2U/P oraz ZO i 1-3ZO/ZZ oraz zachowanie terenów wód
powierzchniowych śródlądowych jako cieków i zbiorników otwartych. Do projektu mpzp wprowadzono
także zapisy wymagające utrzymania minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej w obrębie
terenów wskazanych pod zabudowę oraz zagospodarowania zielenią wszystkich powierzchni terenu
wolnych od utwardzenia. Co ważne realizacja ewentualnej rozbudowy obiektów zakładu (możliwa
zarówno w przypadku obowiązującego jak i nowego planu) omija tereny ZO i WS oraz zadrzewienia
ulokowane i obejmuje głównie utwardzone powierzchnie placów manewrowych i dojazdów
technologicznych przy istniejących obiektach produkcyjnych zakładu oraz powierzchnie trawiaste
z młodymi okazami drzew i krzewów.
Ewentualne inwestycje, których realizacja będzie możliwa zgodnie z ustaleniami projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tak jak i planu obowiązującego), nie wpłyną
na Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty PLH300005 „Fortyfikacje w Poznaniu”.
Reasumując, ze względu na charakter przyjętych w projekcie planu ustaleń (w szczególności
odnoszące się do wód powierzchniowych i zieleni wysokiej), których realizacja będzie miała na celu
ograniczenie skali ingerencji w elementy środowiska oraz ochronę przed zanieczyszczeniem jego
poszczególnych komponentów, nie przewiduje się wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływań
na obszary chronione, w tym na przedmiot ochrony Obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty
PLH300005 „Fortyfikacje w Poznaniu”. Realizacja nowego planu podobnie, tak jak obowiązującego, nie
powinna powodować znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze,
w tym na integralność obszarów chronionych lub ich wzajemne powiązania.
6.15.

Oddziaływanie transgraniczne

Ze względu na położenie geograficzne Poznania (znaczne oddalenie od terenów
przygranicznych państwa) stwierdzić należy, że realizacja ustaleń omawianego projektu mpzp
„Bałtycka – Gnieźnieńska” w Poznaniu nie spowoduje oddziaływania na środowisko
w kontekście transgranicznym, w rozumieniu Konwencji z Espoo z 25 lutego 1991 r.
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7.

PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW
REALIZACJI POSTANOWIEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA

Możliwości realizacyjne oparte na ustaleniach projektu mpzp, zasadniczo nie będą odbiegać od
możliwości jakie daje obecnie obowiązujący plan. W obu przypadkach, istotne będzie monitorowanie:

przestrzegania wymagań i ograniczeń wynikających z zakazu zabudowy terenów ZO
i 1-3ZO/ZZ, 1WS i 2WS, ze szczególnym uwzględnieniem granic obszarów
szczególnego zagrożenia powodzią, dla których prawdopodobieństwo wystąpienia
powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat, średnie i wynosi raz na 100 lat, a także
granicy obszaru, dla którego prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie
i wynosi raz na 500 lat.

przestrzegania zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

realizacji ustaleń nakazujących utrzymanie minimalnego udziału powierzchni biologicznie
czynnej w obrębie działek budowlanych lub terenów,

realizacji ustaleń w zakresie zachowania określonych parametrów zabudowy
i zagospodarowania terenów U/P, na których dopuszczono jej realizację, również
z uwzględnieniem przepisów prawa wodnego56 w zakresie ww. obszarów szczególnego
zagrożenia powodzią,

zgodnego z przepisami odrębnymi, sposobu postępowania z wytworzonymi na obszarze
opracowania ściekami oraz odpadami,

wykluczenia stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe, w dopuszczonych
do stosowania indywidualnych systemach grzewczych.
Skutki realizacji postanowień planu podlegać będą bieżącym pomiarom, ocenom oraz analizom
wpływu na środowisko wielu czynników, prowadzonym m.in. w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska57 przez zobligowane do tego instytucje i służby. Stosownie do art. 10 ust. 2 Dyrektywy
2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu
niektórych planów i programów na środowisko dla monitoringu znaczącego wpływu na środowisko
realizacji planów możliwe jest wykorzystanie istniejącego systemu monitoringu, w celu uniknięcia jego
powielania.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowy Instytut Geologiczny,
Prezydent Miasta Poznania, pełniący jednocześnie obowiązki starosty powiatu grodzkiego, prowadzą
monitoring poszczególnych komponentów środowiska, w tym jakości powietrza, jakości wód, jakości
gleby i ziemi, hałasu i pól elektromagnetycznych, w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
Zakres i częstotliwość monitoringu obejmującego pomiary stężeń zanieczyszczeń powietrza
atmosferycznego, badania poszczególnych wskaźników zanieczyszczenia wód podziemnych
i powierzchniowych, a także pomiary poziomów hałasu na terenach zlokalizowanych na analizowanym
obszarze, będą zatem dostosowane do zakresu i częstotliwości monitoringu prowadzonego w ramach
programów Państwowego Monitoringu Środowiska. Pomiary i badania prowadzone w celu określenia
stanu poszczególnych komponentów środowiska prowadzone będą natomiast zgodnie z metodyką
i wymogami określonymi w poszczególnych rozporządzeniach 58, a także specjalistycznych
opracowaniach – określających metodyki referencyjne, odnoszące się do sposobu analizowania stanu
jakości poszczególnych komponentów środowiska.
Wskazuje się, iż w celu szczegółowego określenia wpływu realizacji ustaleń mpzp najbardziej
korzystne byłoby prowadzenie badań monitorujących stan poszczególnych komponentów środowiska
raz w roku. Należy jednak też zauważyć, iż zakres i częstotliwość prowadzonego monitoringu powinien
być dostosowany do stopnia zaawansowania realizacji nowych inwestycji (rozbudowy obiektów
produkcyjnych, uruchamiania kolejnych linii technologicznych, budowy i uruchamiania inwestycji
infrastrukturalnych, budowy placu manewrowego itd.).

56

Dz. U. z 2015 r., poz. 469, tekst jednolity z późn. zm.
utworzonemu ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
58
w tym m.in. w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia
monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. 2011 Nr 258, poz. 1550), rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia
57

pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową,
lotniskiem lub portem (Dz. U. 2011 Nr 288 poz.1697)
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8.

ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE
MPZP

Możliwość rozważania różnego rodzaju sposobu zagospodarowania terenów znajdujących się
w granicach projektu mpzp „Bałtycka – Gnieźnieńska” w Poznaniu została ograniczona w „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania”, które określa
przeznaczenie terenów znajdujących się w granicach analizowanego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Analiza rozwiązań alternatywnych w zakresie zagospodarowania
terenu nie była również konieczna z uwagi na planowaną kontynuację obecnego użytkowania terenu
przez Zakład Nivea Polska Sp. z o.o. oraz rozwój nie odbiegający od ustaleń poczynionych na etapie
powstawania obecnie obowiązującego w mpzp terenu działalności gospodarczej w rejonie ulic
Gnieźnieńskiej i Bałtyckiej w Poznaniu.
Sporządzony projekt planu ma charakter regulacyjny, a zaproponowane w projekcie ustalenia
w zakresie zagadnień ochrony środowiska i przyrody stanowią kontynuację ustaleń obecnie
obowiązującego mpzp i wydają się optymalne jak na warunki obecnej zabudowy terenu oraz
ewentualnej rozbudowy zakładu. Projekt planu, zważywszy na zachowanie dotychczasowej funkcji
terenu, nie wymagał przedstawienia innych funkcjonalno-przestrzennych rozwiązań alternatywnych,
które mogłyby wynikać z obawy o negatywne oddziaływanie na środowisko. Zatem, niniejsza
prognoza nie przewiduje dodatkowej analizy alternatywnych rozwiązań minimalizujących lub
eliminujących zagrożenia środowiska przyrodniczego.
9.

WNIOSKI I STRESZCZENIE

Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko dotyczy projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Bałtycka – Gnieźnieńska” w Poznaniu. Projekt planu
opracowywany jest na podstawie uchwały Nr XX/259/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 8 listopada
2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Bałtycka – Gnieźnieńska” w Poznaniu.
Obszar objęty granicami projektu mpzp „Bałtycka – Gnieźnieńska” w Poznaniu obejmuje teren
zakładu Nivea Polska Sp. z o.o. położony we wschodniej części miasta Poznania, w rejonie ulic
Bałtyckiej i Gnieźnieńskiej. Całkowita powierzchnia terenów stanowiących obszar opracowania wynosi
ok. 10,38 ha. Szczegółowy przebieg granic projektu mpzp został zilustrowany na załączniku
graficznym nr 1.
Dla obszaru objętego projektem planu obowiązuje obecnie „Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu działalności gospodarczej w rejonie ulic Gnieźnieńskiej i Bałtyckiej”
zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XVII/187/III/99 z dnia 27 lipca 1999 r.
W obszarze opracowania poza budynkami duże powierzchnie zajmują również parkingi
(z których korzystają pracownicy firmy) oraz place manewrowe i drogi obsługujące czy też łączące
poszczególne obiekty zakładu Nivea Polska Sp. z o.o. Zakład został rozlokowany na fragmencie doliny
rzeki Głównej. Na terenie objętym opracowaniem poza rzeką Główną zachowane zostało oczko
wodne. Wokół wód powierzchniowych zachowana została najwartościowsza w obszarze opracowania
zieleń wysoka, która wraz z zielenią urządzoną tworzy spójny system zieleni całego obszaru.
Sąsiedztwo analizowanego obszaru stanowią: od północy – tereny zieleni przylegające do
ul. Bałtyckiej oraz dalej położone tereny zabudowy o funkcji przemysłowej, od wschodu – tereny
zieleni w dolinie rzeki Głównej oraz zlokalizowana w sąsiedztwie ul. Gnieźnieńskiej zabudowa
usługowa i nieco dalej usługowo-mieszkaniowa, od południa – fragment ul. Gnieźnieńskiej oraz linia
kolejowa nr 353 relacji Poznań-Wschód-Skandawa, natomiast od zachodu – zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i wielorodzinna funkcjonująca przy ul. Gnieźnieńskiej, tereny zieleni oraz tereny
zabudowy o funkcji produkcyjnej.
Charakterystyka elementów środowiska w granicach obszaru projektu mpzp „Bałtycka –
Gnieźnieńska” w Poznaniu została przedstawiona w drugim rozdziale prognozy oddziaływania na
środowisko. Z perspektywy użytkowania terenu najistotniejszymi są jego warunki hydrogeologiczne.
W rzeźbie analizowanego terenu wyraźnie zaznacza się rynna glacjalna rzeki Głównej,
o wyrównanym i płaskim dnie (ok. 64 m n.p.m.) oraz ukierunkowaniu NE – SW. Na przeważającym
obszarze projektu mpzp od powierzchni występują grunty nasypowe, których miąższość jest
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zróżnicowana i waha się od 0,2 do 1,6 m. Poniżej, na głębokości od 1 do 4 m, występują osady
wodnolodowcowe poziomu sandrowego, budowane przez piaski różnej granulacji i żwiry. Utwory
o odmiennej charakterystyce występują jedynie w północno-zachodniej części omawianego obszaru
oraz na niewielkich powierzchniach przylegających do południowo-zachodniej granicy obszaru.
Pomimo występowania na przeważającym obszarze gruntów nośnych, warunki budowlane na obszarze
projektu mpzp „Bałtycka – Gnieźnieńska” w Poznaniu określono jako niekorzystne (z uwagi na
występowanie terenów podmokłych) oraz mało korzystne (z uwagi na występowanie wody podziemnej
na głębokości do 2 m p.p.t.).
Opierając się na danych publikowanych dla obszaru całego miasta, w drugim rozdziale
prognozy przeanalizowano także jakość wód podziemnych oraz powietrza atmosferycznego, zwracając
jednocześnie uwagę na odnotowywane w granicach Poznania przekroczenia dopuszczalnych stężeń
pyłu PM10 i PM2,5.
Klimat akustyczny na obszarze opracowania określony został natomiast w oparciu
o analizę danych przedstawionych na Mapie akustycznej miasta Poznania 2012 oraz dokumentacji
związanej z rozbudową Zakładu NIVEA Polska Sp. z o.o.
W trzecim rozdziale prognozy opisano zidentyfikowane w granicach projektu mpzp problemy
ochrony środowiska, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu. Problemy te związane są
przede wszystkim z koniecznością ochrony dotychczasowych warunków siedliskowych terenu
uwarunkowanych w dużym stopniu przez przepływającą, przez obszar opracowania, rzeką Główną.
Problemy środowiska wiążą się również z zagrożeniem powodziowym jakie stwarza rzeka Główna.
Potrzeba ewentualnej rozbudowy zakładu Nivea Polska Sp. z o.o. może kolidować z zasięgiem wód
powodziowych.
Czwarty rozdział poświęcono omówieniu celu i zapisów projektu planu. Głównym założeniem
analizowanego projektu planu jest utrzymanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania
i użytkowania terenów zlokalizowanych w zasięgu jego granic, z uwzględnieniem możliwości
zagospodarowania terenu w sposób zgodny z zapisami uchwalonego w 2014 r. Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. W przypadku braku obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na drodze do realizacji nowej zabudowy mogą
stanąć względy formalno-prawne.
W strukturze funkcjonalno-przestrzennej, wskazanej w projekcie planu, dominują tereny
przeznaczone pod lokalizację zabudowy produkcyjnej lub magazynów lub składów (oznaczone
symbolami 1U/P, 2U/P). Dla terenów tych zapisy projektu mpzp ustalają lokalizację zabudowy
zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu. Minimalną powierzchnię nowo
wydzielanych działek budowlanych, maksymalną powierzchnię zabudowy działki budowlanej, która nie
może stanowić więcej niż 80% w przypadku terenu 1U/P i 60% w przypadku terenu 2U/P
i określoną intensywność zabudowy.
W południowo-zachodniej i centralnej części obszaru opracowania projekt mpzp wyznacza
tereny zieleni oznaczone symbolami ZO (teren zieleni nieurządzonej) i 1-3ZO/ZZ (tereny zieleni
nieurządzonej w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią). Dla terenów tych ustala się zachowanie
minimum 70% udziału powierzchni biologicznie czynnej i wprowadza zakaz lokalizacji budynków.
W zasięgu granic projektu mpzp wyznaczono także tereny 1-2WS – tereny wód
powierzchniowych śródlądowych, obejmujące swym zasięgiem przepływającą przez analizowany
obszar rzekę Główną oraz niewielki zbiornik wodny. Dla terenów tych wprowadza się szereg ustaleń
w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ustalając ponadto zakaz
lokalizacji budynków.
W prognozie zwrócono uwagę na ustalenia projektu planu istotne z punktu widzenia ochrony
środowiska takie, jak:
 wyznaczenie terenów zieleni ZO i 1-3ZO/ZZ i terenów wód powierzchniowych śródlądowych
1-2WS,
 zachowanie zadrzewień wzdłuż terenu 1WS (rzeki Głównej) na terenach 1-2U/P, ZO
i 1-3ZO/ZZ,
 zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
 lokalizację stref zieleni zgodnie z rysunkiem planu, w których zakazuje się lokalizacji stanowisk
postojowych dla samochodów,
 na terenie oznaczonym symbolem KD-Z, w przypadku drzew kolidujących z przebudową
układu drogowego, dopuszczenie ich przesadzenia lub wycięcia i wprowadzenia nowych
nasadzeń,
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 zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie z dopuszczeniem odprowadzenia
do kanalizacji deszczowej lub na teren 1WS (do rzeki Głównej), z zastrzeżeniem pozostałych
ustaleń,
 w przypadku odprowadzania wód opadowych i roztopowych na teren 1WS, lokalizację
podczyszczalni wód opadowych i roztopowych przed wylotem,
 zachowanie terenów wód powierzchniowych śródlądowych jako cieków i zbiorników otwartych,
 zakaz stosowania nawierzchni nieprzepuszczalnych wokół zbiornika wodnego zlokalizowanego
na terenie 2WS oraz wzdłuż terenu 1WS (wzdłuż rzeki Głównej),
 zakaz umacniania brzegów rzeki Głównej oraz zbiornika wodnego zlokalizowanego
na terenie 2WS materiałami uniemożliwiającymi naturalną wegetację roślin,
 dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzewczych, z wyjątkiem pieców i trzonów
kuchennych na paliwo stałe,
 dla budynków z pomieszczeniami wymagającymi komfortu akustycznego stosowanie
rozwiązań wynikających z zasad akustyki budowlanej,
 zakaz lokalizacji szpitali i domów opieki społecznej oraz budynków związanych ze stałym lub
czasowym pobytem dzieci i młodzieży.
Z punktu widzenia zapewnienia właściwej ochrony poszczególnych komponentów środowiska
istotne będzie także przestrzeganie ustaleń projektu mpzp w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. W tym zakresie projekt planu ustala
m.in.:
 powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu
do sieci,
 dopuszczenie
robót
budowlanych
w
zakresie
sieci
infrastruktury
technicznej
(z zastrzeżeniem pozostałych ustaleń),
 zachowanie, z możliwością przełożenia, wskazanych na rysunku planu: kolektora deszczowego
oraz kanału odwadniającego magistralę wodociągową zlokalizowaną poza planem,
 dopuszczenie lokalizacji rozwiązań przeciwhałasowych.
Dopuszczenie lokalizacji rozwiązań przeciwhałasowych służyć będzie ewentualnej potrzebie
stosowania zewnętrznych osłon przeciwhałasowych dla urządzeń technicznych, w celu ograniczenia
uciążliwego akustycznie oddziaływania hałasu przemysłowego na sąsiadujące z obszarem projektu
planu tereny zabudowy mieszkaniowej, szczególnie w porze nocnej. Ustalenie to pozwoli również na
realizację rozwiązań przeciwhałasowych przed hałasem samochodowym, w przypadku gdyby inwestor
zdecydował się mimo wszystko na poprawę warunków akustycznych w środowisku dla fragmentu
terenu zakładu pełniącego funkcję przedszkola.
Podkreślono kontynuację ustaleń planu obowiązującego poprzez ustalenia projektu planu
w zakresie ochrony elementów składowych środowiska. Uzasadniając znaczące podobieństwa obu
dokumentów co do oddziaływania na środowisko uznano, że odstąpienie od realizacji nowego planu
odniesie podobny skutek jak zaniechanie realizacji planu obowiązującego.
Przeanalizowano także zgodność zapisów projektu mpzp z ustaleniami „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania” odnoszącymi się do omawianego
obszaru. Analizując ustalenia projektu mpzp „Bałtycka – Gnieźnieńska” w Poznaniu, stwierdzono, że są
one zgodne z kierunkami zagospodarowania przestrzennego, wyznaczonymi dla tych terenów
w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania”.
W piątym rozdziale prognozy przeanalizowano zapisy odnoszące się do celów ochrony
środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, krajowym i lokalnym, istotne z punktu
widzenia omawianego obszaru projektu mpzp „Bałtycka – Gnieźnieńska” w Poznaniu. Odniesiono się
między innymi do zapisów Dyrektywy Rady z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania
jakością otaczającego powietrza (96/62/WE), Polityki ekologicznej państwa w latach 2009-2012
z perspektywą do roku 2016 oraz Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Poznania na lata 20132016 z perspektywą do 2020 roku.
Jak wykazano w szóstym rozdziale prognozy, realizacja ustaleń projektu mpzp (tak jak i planu
obowiązującego) związana będzie głównie z ewentualną rozbudową zakładu. Zapisy projektu planu
umożliwiają lokalizację obiektów na niezabudowanych dotąd terenach (w zasięgu linii
rozgraniczających terenów 1-2U/P).
Pojawienie się zabudowy związane będzie z wystąpieniem oddziaływań dotyczącym przede
wszystkim powierzchni ziemi, lokalnych warunków gruntowo-wodnych oraz szaty roślinnej. Ustalenia
projektu powinny przyczynić się do ograniczenia negatywnych skutków oddziaływania inwestycji na
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powierzchnię ziemi i jednocześnie umożliwić dalsze funkcjonowanie i rozwój zakładu na zajmowanym
przez niego terenie. Należy podkreślić, że tereny w obrębie których możliwa jest realizacja nowych
inwestycji, obejmują po części powierzchnie charakteryzujące się znacznym stopniem przekształcenia
poszczególnych komponentów środowiska (w tym przede wszystkim powierzchni ziemi i warunków
gruntowych), wynikających z ich dotychczasowego sposobu zagospodarowania i użytkowania.
Realizacja nowego planu nie powinna spowodować zagrożenia dla wód powierzchniowych
występujących w obszarze opracowania jak też nie powinna spowodować powstanie zagrożenia dla
utrzymania jakości lokalnych zasobów wód podziemnych. W kwestiach związanych ze stanem
czystości wód należy też wspomnieć, że ze względu na zagrożenie obszaru wodami powodziowymi,
projekt planu wyznacza na terenach 1-2U/P linie zabudowy w sposób umożliwiający wybranie miejsc
na lokalizacje obiektów z ominięciem obszarów zagrożonych powodzią.
Realizacja nowego planu, tak jak i planu obowiązującego, przyczyni się do dalszej ochrony
zieleni prawie naturalnej w pobliżu wód powierzchniowych i może spowodować nieznaczne, możliwe
do zrekompensowania, straty w szacie roślinnej terenów zieleni urządzonej.
Skutki działań inwestycyjnych, powodujące zmniejszenie powierzchni zieleni urządzonej będą
również powodowały ograniczenie powierzchni życiowej dla części zwierząt bytujących w obszarze
planu. Realizacja planu może nieznacznie niekorzystnie wpłynąć na funkcjonowanie głównie gatunków
drobnych zwierząt. Ponieważ ewentualna rozbudowa może objąć zantropizowane fragmenty terenów
toteż skutki oddziaływań wpływających niekorzystnie na liczebność i różnorodność zwierząt będą
bardzo ograniczone. Zgodnie z nowym planem zachowanie ciągłość korytarza ekologicznego będzie
nadal stwarzać dogodne warunki do przemieszczania się zwierząt przystosowanych do środowiska
wodnego i przywodnego bez kolizji z ludźmi i pojazdami poruszającymi się po terenie zakładu.
Zachowanie nieprzerwanego korytarza ekologicznego sprzyja wymianie puli genowej pomiędzy
oddalonymi od siebie populacjami flory i fauny oraz sprzyja podtrzymywaniu obecnej bioróżnorodności
terenu.
Ochrona korytarza ekologicznego – otwartych wód powierzchniowych wraz z terenami
porośniętymi zielenią wysoką – powinna przyczynić się do zachowania specyficznych warunków
mikroklimatycznych terenu i stabilizacji klimatu lokalnego.
Odnośnie powietrza wśród ważniejszych zapisów projektu mpzp, mogących wpływać na stan
czystości powietrza należy wymienić zapis wykluczający stosowanie pieców i trzonów kuchennych na
paliwo stałe, w dopuszczonych do stosowania indywidualnych systemach grzewczych. Egzekwowanie
tego zapisu w sposób bezpośredni eliminuje ryzyko pojawienie się na obszarze projektu planu źródeł
wywołujących wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza, a tym samym wpływających niekorzystnie
na kształtowanie mikroklimatu czy też klimatu lokalnego. Realizacja nowego planu nie powinna
skutkować zmianami klimatu lokalnego.
Obszar projektu planu „Bałtycka – Gnieźnieńska” w Poznaniu, który obejmuje obecnie tereny
Zakładu NIVEA Polska Sp. z o.o. przy ul. Gnieźnieńskiej 32, nie będzie wymagał ochrony akustycznej
w środowisku oraz że powyższy zakład nie będzie źródłem uciążliwych oddziaływań akustycznych dla
wymagających takiej ochrony terenów zabudowy mieszkaniowej, rozmieszczonej w bezpośrednim
sąsiedztwie jego granic.
Funkcjonowanie w granicach zakładu przedszkole nie będzie zagrożone hałasem
przemysłowym, ale ponieważ znajduje się pod wpływem uciążliwego akustycznie oddziaływania hałasu
samochodowego z ul. Gnieźnieńskiej – można rozważać montaż przegrody przeciwhałasowej, najlepiej
przezroczystej od strony tej ruchliwej ulicy, ale działanie takie nie jest obligatoryjne.
Realizacja planu, przyczyni się do utrzymania czy też dalszej poprawy komfortu
pracy ludzi w obszarze opracowania. Podobnie, poprzez ochronę poszczególnych elementów
środowiska w obszarze opracowania, umożliwi poza jego granicami (na terenach położonych
w dalszym przebiegu rzeki Głównej) zapewnienie ludziom sprzyjających warunków do zamieszkania,
wypoczynku i rekreacji.
Realizacja planu pozwala (tak jak plan obowiązujący) na dalsze zagospodarowanie terenu
w sposób nie pogarszający lokalnego krajobrazu. Ewentualne nowe obiekty oraz elementy kształtujące
ład przestrzenny terenu, zrealizowane zgodnie z projektem planu, powinny nawiązywać swoimi
parametrami do już funkcjonującej zabudowy, współgrać z dotychczasową zabudową oraz zielenią
terenu objętego opracowaniem.
Realizacja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bałtycka –
Gnieźnieńska” w Poznaniu nie wpłynie negatywnie na zasoby naturalne, dobra materialne
i dziedzictwo kulturowe obszaru.
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Warunkiem zachowania dotychczasowego stanu i prawidłowego funkcjonowania środowiska
w obrębie terenów zlokalizowanych w granicach obszaru opracowania będzie precyzyjne
wyegzekwowanie ustaleń projektu mpzp i restrykcyjne przestrzeganie przepisów i wymogów ochrony
środowiska, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
W siódmej części niniejszej prognozy odniesiono się do zagadnień związanych z analizą
skutków realizacji postanowień planu miejscowego oraz częstotliwości jej przeprowadzania, wskazując
przede wszystkim na możliwość wykorzystania istniejącego systemu monitoringu.
Wskazuje się, iż w celu szczegółowego określenia wpływu realizacji ustaleń mpzp najbardziej
korzystne na etapie eksploatacji byłoby prowadzenie badań monitorujących stan poszczególnych
komponentów środowiska raz w roku. Należy jednak też zauważyć, iż zakres i częstotliwość
prowadzonego monitoringu powinien być dostosowany do stopnia zaawansowania realizacji nowych
inwestycji (rozbudowy obiektów produkcyjnych, uruchamiania kolejnych linii technologicznych,
budowy i uruchamiania inwestycji infrastrukturalnych, budowy placu manewrowego itd.).
W części ósmej stwierdzono, że sporządzony projekt planu ma charakter regulacyjny,
a zaproponowane w projekcie ustalenia w zakresie zagadnień ochrony środowiska i przyrody stanowią
kontynuację ustaleń obecnie obowiązującego mpzp i wydają się optymalne jak na warunki obecnej
zabudowy terenu oraz ewentualnej rozbudowy zakładu. Projekt planu, zważywszy na zachowanie
dotychczasowej funkcji terenu, nie wymagał przedstawienia innych funkcjonalno-przestrzennych
rozwiązań alternatywnych, które mogłyby wynikać z obawy o negatywne oddziaływanie na
środowisko.
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