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1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

Opracowanie zostało sporządzone na podstawie następujących uregulowań prawnych: 

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  (t. j. Dz. U. z 

2012r. poz. 647 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. 

Dz. U. z 2013r poz. 1235). 

    Sporządzając prognozę uwzględniono także inne przepisy prawa, w tym w szczególności: 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r.  

Nr 25 poz. 150 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2013 poz. 627), 

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2012 r. Nr 215 poz. 145 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2013 r poz. 

1205), 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r roku o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz.21), 

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 

2013. poz. 1399), 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (t. j. z 2006r. Dz. U. Nr 123 poz. 858 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (t. j. z 2012r poz. Nr 1059 ). 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 roku sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r Nr 213 poz. 1397 

ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012r. w sprawie dokonywania oceny 

poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012r., poz. 1032), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826 ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007r w prawie zakresu i sposobu 

prowadzenia badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku ( Dz. U. Nr 221, 

poz.1645), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 

poziomów ( Dz. U. nr 192 poz. 1883 ), 

- Polska Norma PN-E-05100-1:1998 – Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i 

budowa – obecnie nie aktualna lecz wg tej normy projektowane były wszystkie linie napowietrzne, 

- Polska Norma PN-EN 50423-1:2007 – Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu 

przemiennego powyżej 1kV do 45kV włącznie. Część 1: Wymagania ogólne, 
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- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010r w sprawie typów siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty a także 

kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia, jako obszaru Natura 

2000 ( Dz. U. Nr 77 poz. 510 ), 

- Uchwała nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29.01.1986 w sprawie ustalenia 

obszarów chronionego krajobrazu na terenie woj. konińskiego i zasad korzystania z tych 

obszarów, 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r w sprawie obszarów specjalnej 

ochrony ptaków (Dz. U. 2011 Nr 25 poz. 133); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

roślin  (Dz. U. nr 0 poz.81), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U.  nr 237 poz. 1419), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012r w sprawie stref, w których dokonuje 

się oceny jakości powietrza ( Dz. U. z 2012r poz.914 ), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008r w sprawie kryteriów i sposobu oceny 

stanu wód podziemnych ( Dz. U nr 143 poz 896), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011r w sprawie sposobu klasyfikacji 

stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości substancji 

priorytetowych ( Dz. U. nr 257, poz. 1545). 

2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE I POWIĄZANIE Z INNYMI DOKUMENTAMI 

Dla potrzeb sporządzenia Prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic Rawity – Witanowskiego, Dąbskiej 

wykorzystano następujące materiały: 

 

1) Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kole w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: Rawity – Witanowskiego, Dąbskiej. 

2) Rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie 

ulic: Rawity – Witanowskiego, Dąbskiej w skali 1:1000. 

3) Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Koła, 2003 r. 

4) Program ochrony środowiska dla miasta Koła na lata 2011 – 2014 z perspektywą na lata 2015 – 

2018. 

5) Plan gospodarki odpadami dla gmin będących członkami Związku Międzygminnego "Kolski 

Region Komunalny" na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016.  

6) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Koło - Uchwała Nr 

XXVIII/245/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 14 grudnia 2012 r.  

7) Plan rozwoju lokalnego Miasta Koła obejmujący lata 2005 – 2006 oraz 2007 – 2013. 
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8) Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2011, Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Poznaniu, Poznań 2012 r. 

9) Roczna ocena jakości powietrza w Wielkopolsce za rok 2011, Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Poznaniu, Poznań 2012 r. 

10) Roczna ocena jakości powietrza w Wielkopolsce za rok 2012, Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Poznaniu, Poznań 30.04.2013 r. 

11) Monitoring pól elektromagnetycznych w województwie wielkopolskim w roku 2012, Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Poznań 2012 r. 

12) Ocena jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych sieci krajowej  ramach monitoringu 

diagnostycznego w 2012r.  

13) Objaśnienia do mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 Arkusz Koło (0514), Państwowy 

Instytut Geologiczny, Warszawa 2002 r. 

14) Kondracki. J., Geografia Regionalna Polski, PWN Warszawa 2000 r. 

15) Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016. 

16) Główne zbiorniki wód podziemnych - Państwowy Instytut Geologiczny 2012r. 

17) Mapy zasadnicze terenów opracowania w skali 1:1000 i 1:500. 

18) Mapy ewidencyjne terenów opracowania. 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Rawity – Witanowskiego, Dąbskiej 

powiązany jest z następującymi dokumentami:  

 

1) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła 

uchwalona uchwałą Nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 lutego 2011r. 

2) Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego uchwalona 26 

kwietnia 2010 r. nr XLVI/690/10. 

3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego z 

usługami podstawowymi w rejonie ulicy Sienkiewicza w Kole, uchwalony Uchwałą Nr IV/11/98 

Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 1998r. (Dz. U. Woj. Konińskiego Nr 58/98 poz. 328 z dnia 

31.12.1998r) - plan w obrębie terenu sporządzanego nowego planu.  

4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: Dąbska, 

Sienkiewicza, Rawity – Witanowskiego, uchwalony Uchwałą Nr XXXIX/279/05 Rady Miejskiej w 

Kole z dnia 30 sierpnia 2005r.(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 155 z dnia 10.11.2005r poz.4217) - plan 

obejmujący teren przylegający do zachodniej granicy opracowania wraz z pasem drogowym drogi  

krajowej nr 92 i drogą lokalną obsługującą północną część terenu objętego planem. 

5) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic:  Żeromskiego, 

Bursztynowa, Dąbska, uchwalony Uchwałą Nr XXIV/171/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 

kwietnia 2008r. (Dz. U. Woj. Wlkp.  Nr 99 poz. 1866 z dnia 23.06.2008r – plan przylegający do 

południowej granicy opracowania z pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 473. 
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Cele sporządzenia planu, powiązanie planu z innymi dokumentami. 

Na obszarze objętym planem nie są projektowane inwestycje wynikające z Planu zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego oraz z Zaktualizowanej Koncepcji Polityki 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. 
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.), miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego sporządza się w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu 
publicznego oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: Rawity – Witanowskiego, Dąbskiej 
sporządzany jest w celu stworzenia podstaw prawnych dla harmonijnej i racjonalnej realizacji 
zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na skraju miasta, za drogą krajową nr 92. Dla 
niewielkiej części tego terenu aktualnie obowiązuje „Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego z usługami podstawowymi w rejonie ulicy 
Sienkiewicza w Kole”, uchwalony Uchwałą Nr IV/11/98 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 
1998r., który zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym utraci 
moc po uchwaleniu nowego planu. W trakcie procedury zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Koła projekt zmiany studium, pozostawiający tereny objęte 
sporządzanym aktualnie planem, położone za drogą krajową nr 92, w użytkowaniu rolniczym, wraz z 
propozycją Burmistrza negatywnego rozpatrzenia uwag właścicieli tych terenów, nie uzyskały 
akceptacji Rady Miejskiej w Kole. Rada Miejska w Kole zdecydowała o konieczności pozostawienia 
przeznaczenia terenów pod zabudowę, jak to miało miejsce w obowiązującym dotąd Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Koła uchwalonym uchwałą nr 
XVI/100/99 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 grudnia 1999r. Z tego powodu Burmistrz został 
zobowiązany do wprowadzenia zmian do projektu studium i ponowienia w niezbędnym zakresie 
procedury. Projekt zmiany studium został zaopiniowany i uzgodniony w wszystkimi organami 
wymieniony w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wojewoda Wielkopolski 
dokonujący oceny legalności uchwał samorządu nie stwierdził żadnych uchybień w procedurze 
sporządzania zmiany studium. W uchwalonej uchwałą Nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 
lutego 2011r. Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Koła teren został przeznaczony pod zabudowę. W zmianie studium teren znajduje się w strefie E, na 
której tereny oznaczono symbolami  MNE+RME oraz ZPE i U2E są one przeznaczone pod dominującą 
funkcję zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oraz zorganizowaną zieleń izolacyjną i 
tereny usług. Zgodnie ze studium tereny oznaczone symbolem MN+RMN to tereny istniejącej 
zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, które mogą być uzupełniane zabudową 
jednorodzinną i zagrodową, usługami oraz osiedlowymi terenami sportu i rekreacji. Na terenach tych 
można także pozostawiać istniejące ogrody i ogrody działkowe. Tereny zieleni izolacyjnej między 
drogami a zabudową wyznaczone są w studium orientacyjnie, ich minimalne szerokości, określone w 
ustaleniach szczegółowych dla stref, mogą być zwiększane i kształtowane w trakcie sporządzania 
planów miejscowych. Minimalna szerokość terenu zieleni izolacyjnej dla strefy E wynosi 10m. 
Aktualnie, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zabudowa tego terenu 
odbywa się na podstawie wydawanych decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dla terenu nie ma obowiązku sporządzenia planu, stąd nie ma 
możliwości odmowy wydawania indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy, nie ma też podstawy 
prawnej dla odmowy wydzielania działek budowlanych. Teren jest skomunikowany w sposób 
wystarczający dla lokalizacji zabudowy w trybie indywidualnych decyzji. Zabudowa lokalizowana na 
podstawie indywidualnych decyzji powoduje nieracjonalne gospodarowanie przestrzenią, nie 
rezerwuje terenów niezbędnych dla lokalizacji inwestycji celu publicznego: dróg, infrastruktury 
technicznej.  
Teren jest narażony na ponadnormatywny hałas oraz na zanieczyszczania substancjami 
powodowanymi przez ruch pojazdów na drodze krajowej i wojewódzkiej. Zabudowa terenu zgodna z 
ustaleniami obowiązującego studium wymaga zabezpieczeń przed ponadnormatywnym 
oddziaływaniem dróg na tereny znajdujące się w sąsiedztwie. W związku z dwukrotną odmową 
(dwóch wersji projektu) uzgodnienia projektu planu przeznaczającego teren w sąsiedztwie drogi 
krajowej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabezpieczoną przed oddziaływaniem drogi 
krajowej środkami i urządzeniami lokalizowanymi w pasie miejskiej drogi serwisowej, sporządzono 
kolejną wersję projektu planu, z uwzględnieniem zaleceń Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad Oddział w Poznaniu. Zgodnie z wymogami GDDKIA O. w Poznaniu w bezpośrednim 
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sąsiedztwie drogi krajowej, w pierwszej linii zabudowy za planowana drogą serwisową 
zaprojektowano tereny usługowe – nie podlegające ochronie akustycznej, które będą sprawowały 
funkcję ochronną przed przedostawaniem się hałasu komunikacyjnego do dalej usytuowanych 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie z wymogami studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego zastosowano pas zieleni izolacyjnej oznaczony 
symbolem ZI mający za zadanie ochronę terenów przy drodze krajowej przed przedostawaniem się 
zanieczyszczeń powietrza w głąb terenu. Na terenach ZI możliwa jest także lokalizacja urządzeń 
dźwiękochłonnych. Lokalizacja ich możliwa jest też w pasie drogi lokalnej KD-L. Zgodnie z zaleceniem 
Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, która obradowała ponownie opiniując nową wersję 
projektu planu, wprowadzono oprócz pasa terenów zabudowy usługowej także tereny zabudowy 
mieszanej U,MN, na których możliwa jest realizacja zabudowy usługowej oraz mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Zgodnie z nowymi zaleceniami komisji, z uwagi na duże koszty wprowadzenia w życie 
planu, zaprojektowano mniej dróg publicznych, część dróg publicznych zastąpiono drogami 
wewnętrznymi, część dróg zlikwidowano. Dodatkowo zgodnie z nowymi zaleceniami komisji 
wprowadzono na działce miejskiej teren sportu i rekreacji przeznaczony dla dzieci, oznaczony 
symbolem US. Po uwzględnieniu zaleceń MKUA powstała piąta wersja projektu planu przekazana 
ponowie do opiniowania i uzgodnień. Piąta wersja planu nie uzyskała uzgodnienia z GDDKiA Oddział 
w Poznaniu. Po wniesieniu o ponowne rozpatrzenie wniosku o uzgodnienie odbyło się spotkanie w 
celu uzgodnienia stanowisk. Na spotkaniu tym uzgodniono wycofanie wniosku o ponowne 
uzgodnienie i ustalono stanowisko w sprawie nowej, możliwej do akceptacji przez GDDKiA O.w 
Poznaniu wersji projektu planu.  
 
3. METODA PRZYJĘTA W OPRACOWANIU, METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI 

POSTANOWIEŃ PLANU 

 

Podstawowym celem prognozy, opracowywanej równocześnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic Rawity - Witanowskiego, Dąbskiej jest 
poszukiwanie i wskazanie możliwości rozwiązań planistycznych najkorzystniejszych dla stanu 
środowiska. Obszar objęty opracowaniem przedstawiony jest na rysunku – załączniku nr 1 do 
uchwały.  
Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic Rawity - Witanowskiego, 
Dąbskiej(zwanego w dalszej części opracowania Prognozą) wynika z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. 
zm.). Szczegółowy zakres sporządzania Prognozy został określony w art. 51 ust. 2 w/w ustawy.  
 
Prognoza oddziaływania na środowisko: 

1) zawiera: 
a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z 

innymi dokumentami, 
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 
 
2) określa, analizuje i ocenia: 
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 

projektowanego dokumentu, 
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 

dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
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d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, 
istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne 
problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 

e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz 
pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego 
obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, 
rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra 
materialne z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między 
oddziaływaniami na te elementy; 

 

3) przedstawia: 

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

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

 
Zakres merytoryczny prognozy jest bardzo szeroki i obejmuje kompleks zagadnień związanych z 
problematyką ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, jak również z 
ochroną zdrowia mieszkańców i zasobów naturalnych oraz kształtowaniem i ochroną walorów 
krajobrazowych. Uwzględnia ona zapisy znajdujące się w wielu powiązanych z nią dokumentach 
m.in.: polityce ekologicznej Państwa, opracowaniu ekofizjograficznym, programie ochrony środowiska 
dla miasta Koła, w planie rozwoju lokalnego Miasta Koła, planie gospodarki odpadami dla gmin 
będących członkami Związku Międzygminnego "Kolski Region Komunalny" oraz regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Koło. W procesie sporządzania prognozy, 
na podstawie opracowania ekofizjograficznego, obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, analizy obowiązujących aktów prawnych oraz obowiązujących 
decyzji administracyjnych, wizji lokalnej, danych uzyskanych od zarządcy urządzeń melioracji 
wodnych oraz linii elektroenergetycznych dokonana została identyfikacja głównych uwarunkowań 
wynikających z charakteru i stanu środowiska, a także stanu dotychczasowego zagospodarowania 
terenu. Zostały przeanalizowane rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne i pozostałe ustalenia 
zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic Rawity - 
Witanowskiego, Dąbskiej pod kątem ich zgodności z uwarunkowaniami określonymi w opracowaniu 
ekofizjograficznym oraz pod kątem ochrony walorów środowiska kulturowego. Analizie zostały 
poddane również ustalenia projektu planu dotyczące warunków zagospodarowania terenów, które 
wynikają z potrzeby ochrony środowiska, a także, które mogą mieć wpływ na środowisko, jak również 
ich zgodność z przepisami z zakresu ochrony środowiska i przyrody.  
Prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono przy zastosowaniu metody indukcyjno-opisowej, 
polegającej na charakterystyce istniejących zasobów środowiska oraz łączeniu w logiczną 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 
przyrodniczymi. Prognozę oddziaływania na środowisko przedstawiono w zakresie, jaki umożliwia 
obecny stan dostępnej informacji o środowisku oraz w tym kontekście - stopień ogólności (lub 
szczegółowości) ustaleń planu. 
W Prognozie przedstawiono wyniki analiz i ocen w formie tekstowej. Załącznikiem graficznym do 
niniejszej prognozy jest rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Koła w rejonie ulic Rawity - Witanowskiego, Dąbskiej. 
 
Ocena skutków realizacji planu  
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Przedmiotem analizy powinny być wszystkie zmiany sposobu gospodarowania przestrzenią na terenach 
objętych planem oraz w ich sąsiedztwie pod kątem ich wpływu na środowisko, w tym zdrowie ludzi. 
Monitoring skutków realizacji planu w zakresie oddziaływania na środowisko może opierać się na 
pomiarach uzyskanych w ramach państwowego monitoringu środowiska lub w ramach indywidualnych 
zamówień. Przy czym dokonując analizy i oceny stanu poszczególnych komponentów środowiska w 
oparciu o wyniki państwowego monitoringu środowiska należy pamiętać, że muszą się one odnosić do 
obszaru objętego projektem planu. Należy wziąć pod uwagę zmiany zachodzące w środowisku, należy 
także wziąć też pod uwagę ocenę wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną. Szczególnej uwagi 
wymaga monitoring zachowania standardów w zakresie hałasu, określonych w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. 
U. Nr 120, poz.826 ze zm.).  
Analiza realizacji postanowień dokumentu może się odbywać w każdej chwili, w celu omówienia 
występującego lub zgłoszonego problemu w zakresie oddziaływania na środowisko, w przypadku braku 
zgłoszeń problemów analiza powinna odbywać się nie rzadziej niż raz w kadencji. Burmistrz  z inicjatywy 
własnej lub na wniosek podmiotu może przeprowadzić spotkanie, naradę lub wizję lokalną w celu 
omówienia występującego lub zgłoszonego problemu w zakresie oddziaływania na środowisko. 
Wynikiem tego typu działania powinno być sprawozdanie z realizacji postanowień projektowanego 
dokumentu. Na podstawie przeprowadzonej analizy należy sformułować wnioski dotyczące stanu 
realizacji ustaleń planu, ewentualnych przyczyn braku realizacji poszczególnych ustaleń zmiany planu 
oraz niedostatków samego planu w zakresie regulacji niekorzystnych zjawisk oddziałujących na stan 
środowiska oraz niezgodności planu z wprowadzonymi przepisami odrębnymi. W rezultacie należy 
określić stopień przydatności planu oraz zakres zagadnień do uregulowania w przypadku zmiany lub 
sporządzania nowego dokumentu, oraz określić termin, w którym niezbędne jest sporządzenie nowego 
planu lub zmiana części ustaleń planu.  
 

4. OCENA STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA 

Miasto Koło położone jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego. Według podziału 
fizyczno – geograficznego Polski miasto Koło znajduje się w podprowincji Niziny Wielkopolsko – 
Śląskiej, makroregionie Nizina Południowo – Wielkopolska i mezoregionach: Kotlina Kolska i 
Wysoczyzna Kłodawska. (wg J. Kondrackiego, 2000).  
Miasto Koło zajmuje powierzchnię 13,85 km2  w tym: 
- użytki rolne: 49%, 
- użytki leśne: 11%, 
- grunty zabudowane i zurbanizowane, drogi, wody, nieużytki: 40%, 
Miasto Koło od północy, południa, wschodu i zachodu graniczy z gminą Koło, na krótkim odcinku 
graniczy z gminą Osiek Mały, od południowego zachodu z gminą Kościelec.  
 
Teren objęty planem to teren zlokalizowany przy granicy z gminą wiejską Koło, za drogą krajową nr 
92. Teren jest aktualnie wykorzystywany rolniczo: pod uprawy rolne, uprawy szklarniowe, zabudowę 
zagrodową, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przez teren przebiegają napowietrzne sieci 
elektroenergetyczne średniego napięcia i niskiego napięcia, linia telefoniczna, teren jest w znaczniej 
części zmeliorowany – zdrenowany, rowy zastąpiono zbieraczami drenarskimi, które nie zostały 
zlokalizowane na terenach dotychczasowych rowów. Nie uregulowano statusu własnościowego 
działek, które były rowami, także nie wykonano dotąd aktualizacji map zasadniczych terenów – nie 
zlikwidowano widocznych na nich już nieistniejących rowów.  

4.1. GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA 

Północna i południowa część Ziemi Kolskiej różnią się znacznie między sobą. Północną część gmin 
Przedecz i Babiak obejmuje Pojezierze Kujawskie. Jest to teren objęty podczas ostatniego 
zlodowacenia („bałtyckiego”) zasięgiem lądolodu z wyraźnymi śladami jego działalności. Taki 
młodoglacjalny krajobraz cechuje obszary położone na północ od linii Konin - Kramsk - Brdów - 
Przedecz. Najbardziej typowymi cechami tego obszaru są: występowanie jezior polodowcowych oraz 
pagórkowaty krajobraz. Część Ziemi Kolskiej położona na południe i wschód od pradoliny Warty 
(Wysoczyzna Kłodawska, Wysoczyzna Turecka) ukształtowana została znacznie wcześniej podczas 
przedostatniego zlodowacenia (tzw. stadiał „środkowopolski”). Obszar ten, poddawany długotrwałemu 
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oddziaływaniu czynników erozyjnych, ma charakter dość monotonnej równiny pozbawionej 
naturalnych zbiorników wodnych, a sieć hydrograficzna jest stosunkowo słabo wykształcona. Jedynym 
urozmaiceniem terenu są tzw. Pagórki Dąbrowieckie, będące jednocześnie najwyższym wzniesieniem 
regionu (150 m n.p.m.). 
Topniejące wody lodowca spływały do naturalnych zagłębień terenu na przedpolu lądolodu. Wynikiem 
tego procesu jest Pradolina Warszawsko-Berlińska, w której obręb Warta wkracza w okolicach Koła, 
jednocześnie raptownie zmieniając swój kierunek z południkowego (północ-południe) na 
równoleżnikowy (wschód-zachód). Na wysokości Dobrowa, 5km od miasta Koła znajduje się ujście 
Neru - drugiej co do wielkości rzeki regionu. Okoliczny krajobraz (Kotlina Kolska) kształtowany przez 
wody obu rzek przybrał formę rozległych i płaskich tarasów nadrzecznych o mało wyraźnych 
granicach. Cechą charakterystyczną są liczne starorzecza, okresowo zalewane łąki nadrzeczne oraz 
piaszczyste wydmy. 
Miasto Koło położone jest w centralnej części synklinorium łódzko-mogileńskiego. Głębokie podłoże 
tworzą tu utwory permu, triasu, jury oraz kredy. Powierzchnię mezozoiczną budują utwory kredy 
górnej, wykształcone w postaci margli i wapieni oraz lokalnie piaskowców wapnistych. Strop utworów 
kredowych jest silnie urzeźbiony, na co wpływ ma głównie tektonika uskokowa i erozja (w okresie 
trzecio i czwartorzędu). W obrębie zagłębień o charakterze tektonicznym (np. rejon dworca PKP i 
Starego Miasta) strop utworów mezozoicznych zalega około 20-40 m n.p.m., w rejonach lokalnych 
kulminacji osiąga rzędne 60 -75 m n.p.m. Przykrywający wcześniejsze formacje geologiczne 
trzeciorzęd występuje jedynie w formie szczątkowej, przy czym są to wyłącznie mioceńskie iły, mułki i 
piaski (o miąższości do kilkunastu metrów), wypełniające lokalne obniżenia podłoża mezozoicznego. 
Czwartorzęd to głównie plejstoceńskie utwory lodowcowe i wodno-lodowcowe oraz ostglacjalne 
(plejstoceńskie i holoceńskie) osady rzeczne. 
Osady lodowcowe, budujące rozległe powierzchnie wysoczyznowe usytuowane na północ i wschód 
od miasta, wykształcone są w postaci lodowcowych glin i piasków gliniastych, lokalnie przykrytych 
cienką warstwą fluwioglacjalnych piasków i żwirów oraz rozdzielone seriami osadów 
międzymorenowych. Łączna miąższość osadów glacjalnych zlodowacenia południowopolskiego i 
środkowo-polskiego (oraz sporadycznie bałtyckiego) sięga 40-70 m. W obniżeniu związanym ze 
wspomnianą wyżej strefą uskokową (i przypuszczalnie na dużej części teras nadzalewowych zalegają 
osady piaszczysto-żwirowe z okresu interglacjału mazowieckiego i interglacjału emskiego, przykryte 
grubą warstwą holoceńskich piasków. Utwory holoceńskie to głównie aluwia terasy zalewowej Warty, 
wykształcone w postaci drobnych i średnich piasków (o kilku – do kilkunastometrowej miąższości) 
oraz lokalnie występujących namułów i torfów a ponadto nasypy terenów zurbanizowanych. 
Warunki gruntowe omawianego terenu są dosyć zróżnicowane. W północnej i wschodniej części 
miasta (w podłożu obszarów wysoczyznowych) przeważają utwory bezpośredniej akumulacji lodowca 
- gliny, gliny piaszczyste i piaski gliniaste, najczęściej o konsystencji twardoplastycznej i półzwartej 
(ale często z około 1-2 metrową warstwą gruntów plastycznych i miękkoplastycznych, w strefie 
występowania wody gruntowej). U podnóża wysoczyzny, dominują w podłożu piaski i żwiry akumulacji 
wodnolodowcowej, najczęściej średnio-zagęszczone. Obie te strefy charakteryzują się zatem gruntami 
o dobrych warunkach geotechnicznych, wystarczających dla większości obiektów budowlanych. 
Ograniczeniem dla zabudowy są jedynie rozległe połacie gruntów nasypowych, formowanych w 
sposób przypadkowy, obecnych na terenach zurbanizowanych (są to generalnie grunty nieprzydatne 
do bezpośredniego posadowienia, dlatego ich ewentualna zabudowa wymaga dokładnego 
udokumentowania warunków gruntowo-wodnych). W obrębie pradoliny warunki gruntowe podłoża są 
zróżnicowane. Obok mineralnych piasków akumulacji rzecznej i wodnolodowcowej występują bowiem 
lotne piaski eoliczne. Nadto, większość lokalnych obniżeń terenu, na dodatek charakteryzujących się 
wysokim poziomem wód gruntowych, wypełniają grunty organiczne i próchniczne (torfy, namuły, muły 
i piaski próchniczne). 
 
Z kompleksami piaskowcowymi jury dolnej i kredy dolnej związane są dwa główne piętra 
hydrogeotermalne w rejonie Koła. Wody złożowe, zawierające m.in. jod i brom, są niezwykle cenione 
w balneologii a ich temperatura sięga 95°C. Potencjalna wydajność pojedynczego otworu obliczana 
jest na 240 m3/h, przy depresji rzędu 30-40 m. Energia geotermalna jest praktycznie niewyczerpalna 
a w warunkach m. Koła wydaje się być optymalnym źródłem energii odnawialnej. 
Nie wiadomo jaki wpływ na zasoby wód i wody geotermalne Koła będzie mieć wydobycie węgla 
brunatnego na północny-zachód od miasta (w gminie Kramsk i Osiek Mały). Odkrywka „Drzewce” 
(wyznaczona decyzją koncesyjną MOŚZNiL nr 22/98 z 4 grudnia 1998) jest czynna od sierpnia 2005r. 
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4.2. WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE, ZAGROŻENIA POWODZIOWE, ZAGROŻENIE 

OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH 

WODY POWIERZCHNIOWE 

Omawiany teren należy do zlewni I-rzędu Odry i w całości położony jest w dorzeczu rzeki Warty. W 
rejonie Koła rzeka ta zmienia swój kierunek z południkowego na równoleżnikowy i kieruje się na 
zachód. Nieco powyżej miasta przyjmuje swój prawobrzeżny dopływ – Rgilewkę a poniżej miasta 
lewobrzeżną Teleszynę. Inne cieki są krótkie i na ogół okresowe (zwłaszcza te spływające z 
wysoczyzny). Na terenie miasta Koła rzeka jest silnie meandrująca, występują liczne starorzecza. 
Rzeka wykazuje duże wahania poziomu wody i najczęściej po wiosennych roztopach występuje z 
brzegów zalewając obszar dna ograniczony wałami przeciwpowodziowymi. Kulminacje stanów 
występują na ogół pomiędzy lutym i kwietniem, po czym stany wody i przepływy wyraźnie się 
zmniejszają. Po wybudowaniu Zbiornika Jeziorsko zmienił się reżim wód Warty, w rocznym przebiegu 
stanów wody zaznacza się dominacja stanów niskich, prowadzących m.in. do wysychania 
starorzeczy, zarastania torfiarek, stopniowej zagłady zróżnicowanych zbiorowisk roślinnych oraz 
zmniejszania się lęgowisk awifauny.  
Teren objęty sporządzanym planem znajduje się na krawędzi pradoliny Warty, w oddaleniu od Warty o 
ponad jeden kilometr.  
 
WODY  PODZIEMNE 

W regionalizacji hydrogeologicznej zwykłych wód podziemnych obszar znajduje się w regionie 
wielkopolskim, w subregionie gnieźnieńsko – kujawskim ( VI3) oraz w regionie łódzkim (VII). 
Wody podziemne występują w poziomach: czwartorzędowym w różnowiekowych piaskach i żwirach, 
kredowym – w spękanych wapieniach i marglach kredy górnej oraz sporadycznie w piaskach i 
piaskowcach miocenu. Podstawą zaopatrzenia miasta w wodę są wody kredowe, występujące na 
głębokości 150 m p.p.t., przy czym najwyższą wydajność jednostkową uzyskuje się w pasie o 
szerokości około 1,3 – 1,8 km przebiegającym przez obszar ujęcia komunalnego (ca q = 50 – 350 
m3/h na 1 m depresji).  
Koło położone jest na skraju GZWP nr 151 – górnokredowego zbiornika szczelinowo porowego Turek 
– Konin – Koło o powierzchni 1760 km2 i szacunkowych zasobach dyspozycyjnych wynoszących 240 
tyś. m3/d. 
Aktualnie Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kole eksploatuje 4 studnie głębinowe 
nafiltrowane w utworach kredowych o wydajności 10 560m3/dobę. Obsługiwany jest obszar miasta 
Koło. Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana jest przy ul. Zawadzkiego w Kole. Długość sieci 
wodociągowej na terenie miasta wynosi 45,6 km. 
Średnie zużycie wody na terenie miasta wynosi 110,9 [dm³mieszkańca/dobę]. 
Średnie dobowe zużycie wody: 
· do celów komunalnych wynosi: 2 570 [m³/dobę] 
· do celów przemysłowych wynosi: 196 [m³/dobę] 
Obecnie z sieci wodociągowej korzysta 23 287 mieszkańców miasta.  
Specyficzne warunki hydrogeologiczne terenu (strop podłoża kredowego, reprezentowanego przez 
uszczelinione margle, pod 10 – 30 m warstwą przepuszczalnych osadów piaszczysto – żwirowych) 
ułatwiają kontakt pomiędzy zdegradowanymi wodami rzeki Warty oraz nie mniej zanieczyszczonymi 
wodami gruntowymi pierwszego poziomu a głównym poziomem użytkowym ujęcia miejskiego, stąd 
decyzją Wojewody Konińskiego z dnia 01.06.1993r nr OS-6210a-9/93 r. ustanowiono strefę ochronną 
dla komunalnego ujęcia wody podziemnej dla miasta Koła. Decyzja była zmieniana dwukrotnie: 
decyzją Wojewody Wielkopolskiego znak OS.Ko-II-6811-2/01 z dnia 20.02.2001r oraz decyzją 
Wojewody Wielkopolskiego dnia 03.03.2005r. Aktualnie obowiązuje w tym względzie rozporządzenie 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 25 maja 2009r w sprawie 
ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody dla miasta Koła (Dziennik Urzędowy Województwa 
Wielkopolskiego Nr 124 poz.2019), które zniosło strefę ochronną ustanowioną decyzją Wojewody 
Wielkopolskiego z dnia 20 lutego 2001r, znak: OS.Ko-II-6811-2/01.  
Decyzja ta ustanawia strefę ochronną, która dzieli się na tereny ochrony bezpośredniej oraz 
pośredniej.  
Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody zabronione jest:  
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1) składowanie i przechowywanie odpadów promieniotwórczych; 
2) lokalizowanie instalacji w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r- Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2008r Nr 25. poz. 150, z póź. zm), których funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę 
prowadzonej w niech działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych 
elementów albo środowiska jako całości; 
3) lokalizowanie składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i 
obojętne oraz obojętnych; 
4) lokalizowanie oczyszczalni ścieków; 
5) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; 
6) lokalizowanie cmentarzy oraz grzebanie zwłok zwierząt; 
7) budowa autostrad i dróg publicznych; 
8) lokalizowanie nowych ujęć wody, poza służącymi zwykłemu korzystaniu z wód; 
9) lokalizowanie ferm i hodowli zwierząt. 
Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody wprowadza się następujące ograniczenia: 
1) lokalizowania magazynów, baz i stacji paliw płynnych oraz magazynów substancji niebezpiecznych 
dla wód podziemnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- prawo ochrony środowiska (Dz. 
U. z 2008r Nr 25, poz. 150, z póź. zm.); 
2) lokalizowania budownictwa mieszkaniowego oraz turystycznego bez wcześniejszego 
skanalizowania terenu lub bez zgody włączenia ich w istniejącą sieć kanalizacyjną; 
3) lokalizowania innych inwestycji bez opracowania oceny ich wpływu na ujmowane wody podziemne; 
4) wydobywania kopalin bez zasięgnięcia opinii właściciela ujęcia.  
W 2002 roku opracowany został program monitoringu lokalnego ujęcia komunalnego dla miasta Koła 
zatwierdzony decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.05.2002 roku znak SR.Ko-IV-2-7440-1/02, 
który został wdrożony i jest regularnie prowadzony. Dane na temat aktualnego stanu wody surowej 
zawarte są w programie ochrony środowiska dla Miasta Koła.  
 
Teren objęty sporządzanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się 
poza strefami ochrony ujęć wody.  

Monitoring jakości wód podziemnych, to system oceny stanu i oceny zmian stanu chemicznego wód 
podziemnych, polegający na prowadzeniu w wybranych, reprezentatywnych punktach pomiarowych, 
powtarzalnych pomiarów i badań, a także interpretacji wyników tych badań w aspekcie ochrony 
środowiska wodnego. Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o 
stanie chemicznym wód podziemnych, śledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń w skali kraju, 
na potrzeby zarządzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych działań 
ochronnych. Monitoring wód podziemnych jest w Polsce prowadzony w sieciach: krajowej, 
regionalnych i lokalnych. Monitoring jakości wód podziemnych prowadzony jest przez Państwowy 
Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska. Jednym z zadań realizowanych w ramach powierzonych PIG - PIB zadań, jest ocena 
stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych, polegająca na szczegółowej analizie 
corocznych danych pomiarowych w punktach badawczych. Wynikiem tej analizy jest klasyfikacja wód 
podziemnych w punkcie w zakresie: jakości wód (klasy I–V) oraz stanu chemicznego JCWPd (dobry / 
słaby). Wykorzystywane są dane z sieci monitoringu systemu PMŚ oraz informacje wytworzone przez 
państwową służbę hydrogeologiczną (m.in. dostępne schematy warunków hydrogeologicznych i 
modele koncepcyjne). Metodyka oceny stanu chemicznego JCWPd jest dostosowana do 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny 
stanu wód podziemnych i wytycznych Komisji Europejskiej. Zgodnie Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych 
części wód powierzchniowych i podziemnych, wyróżnia się trzy rodzaje monitoringu stanu 
chemicznego wód podziemnych, tj. monitoring diagnostyczny, operacyjny i badawczy. Różnica 
pomiędzy poszczególnymi rodzajami monitoringu wynika z różnicy celów dla nich określonych, a 
mianowicie:  

1. Monitoring diagnostyczny jednolitych części wód podziemnych prowadzony jest w celu dokonania 
oceny wpływu oddziaływań wynikających z działalności człowieka oraz długoterminowych zmian 
wynikających zarówno z warunków naturalnych, jak i antropogenicznych. Monitoring 
diagnostyczny dotyczy wszystkich jednolitych części wód podziemnych wydzielonych na terenie 
kraju. W ramach monitoringu diagnostycznego w roku 2012 dokonano oceny wód podziemnych w 
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punktach pomiarowych sieci krajowej, w tym w punkcie oznaczonym nr 1914 o współrzędnych 
PUWG 1992 X: 477161, 4393 Y: 480 883, 5342 w 64 JCWPd 64 w Kole. Ocena wykazała III klasę 
jakości w punkcie ( surowa i końcowa).  

2. Monitoring operacyjny jednolitych części wód podziemnych prowadzony jest w celu dokonania 
oceny stanu chemicznego wszystkich JCWPd uznanych za zagrożone niespełnieniem 
określonych dla nich celów środowiskowych oraz stwierdzenia obecności długoterminowych 
tendencji wzrostowych stężenia wszelkich zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego. 
Monitoringiem operacyjnym objęte są te JCWPd, które zarówno w procesie wstępnej oceny stanu 
chemicznego (wykonanej w 2005 r.) jak i kolejnych zostały uznane za zagrożone nieosiągnięciem 
dobrego stanu w 2015 r. lub są o stwierdzonym słabym stanie chemicznym lub/i ilościowym.  
Zgodnie z programem Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2007–2009, monitoring 
operacyjny przeprowadzony został w latach 2008, 2009, 2011. Na terenie JCWPd 64 w 2011r 
badanie przeprowadzono w znacznym oddaleniu od Koła – w gminie Powidz, w którym 
stwierdzono III klasę jakości wód.  

3. Monitoring badawczy jednolitych części wód podziemnych może być ustanowiony w odniesieniu 
do pojedynczej JCWPd lub jej fragmentu w celu wyjaśnienia przyczyn nieosiągnięcia określonych 
dla niej celów środowiskowych, których wyjaśnienie nie jest możliwe na podstawie danych oraz 
informacji uzyskanych w wyniku pomiarów i badań prowadzonych w ramach monitoringu 
diagnostycznego i operacyjnego.  Ponadto, monitoring badawczy wprowadza się w celu 
wyjaśnienia przyczyn niespełnienia celów środowiskowych przez daną JCWPd jeśli z monitoringu 
diagnostycznego wynika, że wyznaczone cele środowiskowe nie zostaną osiągnięte, i gdy nie 
rozpoczęto realizacji monitoringu operacyjnego stanu chemicznego dla tej JCWPd. Monitoring 
badawczy wprowadza się również w sytuacji przypadkowego zanieczyszczenia JCWPd w celu 
zidentyfikowania zasięgu przestrzennego oraz poziomu stężeń zanieczyszczeń.  

 
 
 
Teren objęty planem położony jest na skraju Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 151 -  
górnokredowego zbiornika szczelinowo-porowego Turek - Konin – Koło. 
 
 
 
 
 

   
 

 



 14 

 

Mapa głównych zbiorników wód podziemnych (wg stanu NAG na marzec 2012 r.) 
 

 

ZAGROŻENIA POWODZIOWE  

Koło położone jest w całości, w dorzeczu rzeki Warty. W rejonie Koła rzeka zmienia swój kierunek z 
południkowego na równoleżnikowy i kieruje się na zachód. Nieco powyżej miasta przyjmuje swój 
prawobrzeżny dopływ - Rgilewkę a poniżej miasta lewobrzeżną Teleszynę. Inne cieki są krótkie i na 
ogół okresowe (zwłaszcza te spływające z wysoczyzny). Warta w rejonie Koła jest rzeką silnie 
meandrującą - liczne są ślady dawnego przepływu w postaci wypełnionych wodą lub podmokłych 
starorzeczy. Podobnie, jak większość rzek na obszarze kraju, również Wartę charakteryzuje śnieżno-
deszczowy ustrój zasilania z dwoma wysokimi stanami wody w roku. Rzeka wykazuje duże wahania 
poziomu wody i najczęściej po wiosennych roztopach występuje z brzegów zalewając obszar dna 
ograniczony wałami przeciwpowodziowymi. Kulminacje stanów występują na ogół pomiędzy lutym i 
kwietniem, po czym stany wody i przepływy wyraźnie się zmniejszają. Drugi okres wezbraniowy, 
przypadający na przełom czerwca i lipca, uzależniony jest od występowania w tym okresie ulewnych 
deszczów. 
Zestawienie wybranych stanów wody Warty na wodowskazie w Kole (Pz=88,093 m n.p.m.) 
SNW – 201cm ( 90,10m n.p.m.), 
Stan ostrzegawczy – 340cm (91,49m n.p.m.), 
SSW - 257 cm,  
SWW - 374 cm,  
Abs. Max. - 490 cm, tj. 92.993 m n.p.m. (z 21.03.1947) 
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Stan wód 
- w roku 1979 osiągnął 460cm (92,693 m n.p.m.) 
- w roku 1997 - 442cm,  
- w roku 2010 – 469cm (92,78m n.p.m.), 
- dnia 14.06.13r – 401cm ( 92,10m n.p.m.). 
 
Po wybudowaniu Zbiornika Jeziorsko zmienił się reżim wód Warty, w rocznym przebiegu stanów wody 
z powodu gromadzenia nadmiaru wody w celach rekreacyjnych w dorzeczu Warty zaznacza się 
dominacja stanów niskich, prowadząca do wielu negatywnych zjawisk - wysychania starorzeczy, 
zarastania torfianek, stopniowej zagłady zróżnicowanych zbiorowisk roślinnych oraz zmniejszania się 
lęgowisk awifauny. Zbiornik Jeziorsko, przez gromadzenie nadmiaru wody w celach rekreacyjnych nie 
zabezpieczył też dorzecza Warty przed powodzią – w roku 2010 miasto Koło walczyło z zagrażającą 
miastu falą powodziową i utrzymującym się bardzo długo stanem wody znacznie przekraczającym 
stan alarmowy. 
 
Tereny objęte planem znajdują się na krawędzi pradoliny Warty (na rzędnych od 100m n.p.m. do 
120m n.p.m.), nie są zagrożone powodzią.  
 
ZAGROŻENIA OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH  

Zgodnie z art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 
2008 r. Nr 25, poz. 150 z póź. zm.), ochrona powierzchni ziemi polega na zapobieganiu ruchom 
masowym ziemi i ich skutkom. Według art. 3 pkt 32a w/w ustawy ruchy masowe ziemi określone 
zostały jako powstające naturalnie lub na skutek działalności człowieka; osuwanie, spełzywanie lub 
obrywanie powierzchniowych warstw skał, zwietrzeliny i gleby. 
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje 
uwzględnienie „występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych i określenie „obszarów 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych” w studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz nakłada obowiązek określenia „granic i 
sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 
oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego. Ponadto ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wskazuje 
starostów jako odpowiedzialnych za prowadzenie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi 
ziemi oraz terenów, na których ruchy te występują (art. 110a). Sposób ustanawiania w/w terenów oraz 
metody, zakres i częstotliwość prowadzenia obserwacji na tych terenach, a także zakres, sposób 
prowadzenia, formę i układ rejestru został określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz. U. z 2007 r. Nr 121, 
poz. 840). 
Dla terenu miasta Koła brak rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, zagrożonych 
osuwaniem się mas ziemnych.  
Na terenie planu nie stwierdzono występowania terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. 

4.3. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE I KLIMAT AKUSTYCZNY  

Występujące na terenie miasta źródła zanieczyszczeń powietrza z uwagi na rodzaj wprowadzonych 
do środowiska zanieczyszczeń można podzielić na dwie podstawowe grupy powodujące wysoką oraz 
niską emisję. 
Zanieczyszczenia podstawowe (dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i pył) powstają głównie podczas 
spalania paliw w elektrowniach, elektrociepłowniach, kotłowniach lokalnych i zakładach pracy. 
Stężenia tych zanieczyszczeń charakteryzują się wyraźną zmiennością w ciągu roku, w sezonie 
zimowym następuje wzrost ilości dwutlenku siarki i pyłu. Na jakość powietrza wpływają także 
zanieczyszczenia powstające w wyniku procesów technologicznych, emitowane ze źródeł mobilnych 
oraz zanieczyszczenia wtórne powstające w wyniku reakcji i przemian związków w zanieczyszczonej 
atmosferze. Zanieczyszczenia usuwane są z atmosfery poprzez proces suchego osiadania lub 
wymywania przez opady atmosferyczne oraz w wyniku reakcji chemicznych, które prowadza do 
powstania innych związków chemicznych zwanych zanieczyszczeniami wtórnymi. Ochrona powietrza 
przed zanieczyszczeniem polega na zapobieganiu przekraczania dopuszczalnych stężeń substancji 
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zanieczyszczających w powietrzu i ograniczaniu ilości lub eliminowaniu wprowadzania do powietrza 
tych substancji.  
Na jakość powietrza na terenie miasta ma wpływ wiele czynników do których zaliczyć należy: 
- strumień zanieczyszczeń powietrza dopływający spoza terenu miasta, 
- punktowe źródła emisji z jednostek organizacyjnych, 
- punktowe źródła emisji tworzące tzw. niską emisję, jak np. małe kotłownie, piece indywidualnych 
gospodarstw domowych, 
- emisja powierzchniowa, 
- emisja wtórna zanieczyszczeń pyłowych spowodowana warunkami atmosferycznymi i ruchem 
pojazdów,  
- ruch pojazdów na drogach powodujący emisję zanieczyszczeń „komunikacyjnych”. 
Istotne znaczenie dla jakości powietrza ma emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych związana z 
ruchem drogowym. Pojazdy samochodowe emitują gazy spalinowe, wytwarzają pyły powstające na 
skutek ścierania opon, hamulców na nawierzchni drogowej. W wyniku spalania paliwa przedostają się 
do atmosfery zanieczyszczenia gazowe, głównie: dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenki azotu, 
węglowodory, aldehydy, tlenki siarki. Powstające pyły zawierają związki ołowiu, kadmu, niklu, miedzi, 
a także wyższe węglowodory aromatyczne.  
Ilość emitowanych zanieczyszczeń zależy od wielu czynników między innymi od: 
- natężenia i płynności ruchu, 
- konstrukcji silnika i jego stanu technicznego, 
- zastosowania dopalaczy i filtrów, 
- rodzaju paliwa, 
- parametrów technicznych i stanu drogi. 
Średnia ilość emitowanego tlenku węgla wynosi od 3g/km dla samochodów osobowych do 30g/km dla 
autobusów i samochodów ciężarowych, tlenków azotu od 0,5 g/km dla samochodów osobowych do 
2,5g/km dla ciężarowych i autobusów, węglowodorów odpowiednio od 0,4g/km do 3g/km.  
 
W mieście Kole nie są prowadzone badania powietrza.  
 
Roczna ocena jakości powietrza dla województwa wielkopolskiego w roku 2012 sporządzona została 
przez Wojewódzki Inspektorat Środowiska w Poznaniu. Celem corocznej oceny jakości powietrza 
dokonywanej przez WIOŚ w Poznaniu jest uzyskanie informacji o stężeniach zanieczyszczeń na 
obszarze stref, w tym aglomeracji, w zakresie umożliwiającym: 
 
1. dokonanie klasyfikacji stref w oparciu o przyjęte kryteria – dopuszczalny poziom substancji w 

powietrzu oraz poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji, a także poziom docelowy i 
poziom celu długoterminowego − określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie 
dopuszczalnych poziomów. Klasyfikacja stanowi podstawę do podjęcia decyzji o potrzebie działań 
na rzecz poprawy jakości powietrza w strefie (opracowanie programów ochrony powietrza); 

2. wskazanie prawdopodobnych przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń 
w określonych rejonach; Określenie przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń, w 
rozumieniu wskazania źródeł emisji odpowiedzialnych za zanieczyszczenie powietrza w danym 
rejonie, często wymaga przeprowadzenia złożonych analiz, z wykorzystaniem obliczeń za pomocą 
modeli matematycznych. Analizy takie stanowią element programu ochrony powietrza; 

3. wskazanie potrzeb w zakresie wzmocnienia istniejącego systemu monitoringu i oceny. W trakcie 
oceny rocznej prowadzona jest analiza pod kątem wskazań do reorganizacji systemu monitoringu w 
województwie. 

 
Ocena i wynikające z niej działania odnoszone są do obszarów nazywanych strefami. Na potrzeby 
rocznej oceny jakości środowiska w województwie wielkopolskim strefę stanowi: 
– aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy, 
– miasto o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy, 
– pozostały obszar województwa. 
 
Oceny dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów: 
– ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi, 
– ustanowionych ze względu na ochronę roślin. 
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Podstawę klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oceny jakości powietrza stanowi: 
• dopuszczalny poziom substancji w powietrzu, 
• dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji, 
• poziom docelowy, 
• poziomy celów długoterminowych. 
Klasyfikacji stref dokonuje się oddzielnie dla dwóch grup kryteriów: 
• określonych w celu ochrony zdrowia (dla terenu kraju i uzdrowisk), 
• określonych w celu ochrony roślin (dla terenu kraju). 
 
Zgodnie z zapisem w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wykorzystaniem wyników oceny 
wyróżniamy następujące poziomy agregacji wyników klasyfikacji stref: 
 
1. klasyfikację według parametrów – dokonywaną oddzielnie dla każdego zanieczyszczenia, z 

uwzględnieniem różnych czasów uśredniania stężeń dopuszczalnych oraz norm dla obszarów 
zwykłych i wydzielonych (ochrony uzdrowiskowej), jeśli takie są na obszarze województwa. 

2. wyznaczenie klasy wynikowej dokonywane przez przypisanie każdej strefie jednej klasy dla każdej 
substancji - oddzielnie ze względu na ochronę zdrowia i ze względu na ochronę roślin. Klasa 
wynikowa strefy dla danej substancji odpowiada najmniej korzystnej spośród uzyskanych z 
klasyfikacji według parametrów dla danego zanieczyszczenia. 

 
Wynikiem oceny, zarówno pod kątem kryteriów dla ochrony zdrowia jak i kryteriów dla ochrony roślin, 
dla wszystkich substancji podlegających ocenie, jest zaliczenie strefy do jednej z poniższych klas: 
• do klasy A – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio 

poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych; 
• do klasy B – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne, 

lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji; 
• do klasy C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne, 

poziomy docelowe powiększone o margines tolerancji, a w przypadku gdy margines tolerancji nie 
jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe; 

• do klasy D1 – jeżeli poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego; 
• do klasy D2 – jeżeli poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego. 
 
Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń występujących na jej obszarze i 
wiąże się z wymaganiami dotyczącymi działań na rzecz poprawy jakości powietrza lub na rzecz 
utrzymania tej jakości. 
 
Wyniki oceny według kryteriów odniesionych do ochrony zdrowia 
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska co roku 
dokonuje oceny poziomu substancji w powietrzu w strefach, a następnie klasyfikacji stref. Prowadzona 
ocena ma na celu monitorowanie zmian jakości powietrza i powinna skutkować podjęciem działań 
powodujących zmniejszenie stężeń zanieczyszczeń w powietrzu przynajmniej do poziomu stężenia 
dopuszczalnego na terenie kraju w określonym terminie; stwierdzane stężenia nie powinny 
przekraczać wartości dopuszczalnej po tym terminie. 
W województwie wielkopolskim wszystkie strefy stanowią obszary zwykłe – obszary stref nie będące 
obszarami ochrony uzdrowiskowej. 
 
Wynikiem oceny, zarówno pod kątem kryteriów dla ochrony zdrowia jak i kryteriów dla ochrony roślin, 
dla wszystkich substancji podlegających ocenie, jest zaliczenie strefy do jednej z poniższych klas: 
• do klasy A – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio 

poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych; 
• do klasy B – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne, 

lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji; 
• do klasy C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne, 

poziomy docelowe powiększone o margines tolerancji, a w przypadku gdy margines tolerancji nie 
jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe; 

• do klasy D1 – jeżeli poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego; 
• do klasy D2 – jeżeli poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego. 
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Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń występujących na jej obszarze i 
wiąże się z wymaganiami dotyczącymi działań na rzecz poprawy jakości powietrza lub na rzecz 
utrzymania tej jakości. 
 
Dwutlenek siarki 

Roczna ocena jakości powietrza pod kątem dwutlenku siarki dokonywana jest z uwzględnieniem 
stężeń 1-godzinnych i 24-godzinnych. Ocena wykonana została na podstawie pomiarów 
automatycznych i manualnych. Wykorzystano również metodę analogii do stężeń w innych obszarach. 
W województwie wielkopolskim nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w 
powietrzu dla pomiarów 24-godzinnych. Maksymalne stężenia 24-godzinne wahały się od 22,4 do 
58,9 µg/m3 na stacjach prowadzących pomiary automatyczne. 
Na żadnym stanowisku pomiarowym nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnego poziomu 
substancji w powietrzu dla pomiarów 1-godzinnych. Najwyższe stężenie − 109,0 µg/m3 (poziom 
dopuszczalny – 350 µg/m3) odnotowano na stanowisku pomiarowym w Kaliszu. 
W związku z powyższym wszystkie strefy zaliczono do klasy A. 
 
Dwutlenek azotu 
Roczna ocena jakości powietrza dla dwutlenku azotu dokonywana jest z uwzględnieniem 
stężeń 1-godzinnych i średnich rocznych. Uwzględniono wyniki pomiarów automatycznych 
i pasywnych. Wykorzystano również metodę analogii do stężeń w innych obszarach. 
W województwie wielkopolskim stężenia średnie roczne nie przekroczyły dopuszczalnego 
poziomu substancji − wahały się od 9,9 do 26,2 µg/m3. Nie stwierdzono również przekroczenia 
dozwolonej liczby przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu dla pomiarów 1-
godzinnych. Najwyższe stężenia 1-godzinne odnotowano: 
· w Poznaniu na stacji przy ul. Dąbrowskiego – 206,9 µg/m3 (stwierdzono 1 przekroczenie 
poziomu dopuszczalnego, przy dozwolonych 18 przekroczeniach), 
· w Poznaniu na stacji przy ul. Polanka – 120,5 µg/m3. 
W związku dotrzymywaniem wymaganych prawem poziomów dopuszczalnych wszystkie 
strefy zaliczono do klasy A. 
 
Pył PM10 
W rocznej ocenie jakości powietrza dla pyłu PM10 klasyfikacja opiera się na dwóch wartościach 
kryterialnych: stężeniach 24-godzinnych i średnich rocznych. Ocenę wykonano na podstawie 
pomiarów automatycznych i manualnych. Wykorzystano również metodę analogii do stężeń w innych 
obszarach. 
W województwie wielkopolskim na wszystkich stanowiskach prowadzących pomiary pyłu PM10 
stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej częstości przekroczeń dopuszczalnego poziomu w roku 
kalendarzowym dla 24–godzin. Na żadnym stanowisku nie odnotowano przekroczeń stężenia 
średniego rocznego pyłu PM10. Stężenie średnie dla roku wahały się od 28,8 µg/m3 do 39,8 µg/m3. 
Wszystkim strefom, ze względu na stwierdzone przekroczenia dopuszczalnego poziomu substancji 
przypisano klasę C. 
 
Pył PM2,5 
W rocznej ocenie jakości powietrza dla pyłu PM2,5 klasyfikacja opiera się na jednej wartości 
kryterialnej – stężeniu średnim dla roku. Ocenę wykonano na podstawie pomiarów manualnych i 
automatycznych prowadzonych w Poznaniu i Kaliszu; wykorzystano również metodę analogii do 
wyników z innego obszaru. W województwie wielkopolskim nie stwierdzono przekroczenia 
dopuszczalnego poziomu powiększonego o margines tolerancji dla pyłu PM2,5 ocenianego jako 
stężenie średnie dla roku w strefie aglomeracja poznańska - strefę zaliczono do klasy A (uzyskane 
stężenie pyłu 24,4 µg/m3); natomiast strefę miasto Kalisz zaliczono do klasy C (uzyskane stężenie 
pyłu 28,5 µg/m3). Strefę wielkopolską, stosując metodę analogii stref, zaliczono do klasy A. 
 
Ołów – suma zawartości metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10 
W rocznej ocenie jakości powietrza dla ołowiu klasyfikacja opiera się na stężeniach średnich 
rocznych. Za podstawę klasyfikacji stref przyjęto pomiary manualne oraz metodę analogii do wyników 
z innego obszaru. W ocenie rocznej nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu 



 19 

substancji − otrzymane stężenia średnie roczne wahały się od 0,01 do 0,03 µg/m3. W związku z 
powyższym wszystkie strefy zaliczono do klasy A. 
 
Arsen, kadm, nikiel i benzo(a)piren – całkowita zawartość w pyle zawieszonym PM10 
W rocznej ocenie jakości powietrza dla metali i benzo(a)pirenu klasyfikacja opiera się na stężeniach 
średnich rocznych. Za podstawę klasyfikacji stref przyjęto pomiary manualne oraz metodę analogii do 
wyników z innego obszaru. W roku 2012 wykonano pomiary arsenu, kadmu i niklu w Pile, Poznaniu, 
Kaliszu, Ostrowie Wlkp. i Tarnowie Podgórnym. Natomiast pomiary benzo(a)pirenu prowadzono w 
Pile, Poznaniu, Lesznie, Kaliszu i w Ostrowie Wlkp. Na żadnym stanowisku pomiarowym metali nie 
odnotowano przekroczeń ustanowionych poziomów docelowych – strefy zaliczono do klasy A. Na 
wszystkich stanowiskach pomiarowych odnotowano podwyższone stężenia benzo(a)pirenu 
przekraczające poziom docelowy. Na podstawie wykonanych pomiarów wszystkie strefy w 
województwie zaliczono do klasy C. 
 
Benzen 
W rocznej ocenie jakości powietrza dla benzenu klasyfikacja opiera się na stężeniach średnich 
rocznych. Za podstawę klasyfikacji stref przyjęto pomiary automatyczne i pasywne. Nie stwierdzono 
przekroczenia dopuszczalnego poziomu substancji. Otrzymane stężenia średnie roczne wahały się od 
1,0 do 4,9 µg/m3. W związku z dotrzymaniem wymaganego prawem poziomu dopuszczalnego 
wszystkie strefy zaliczono do klasy A. 
 
Tlenek węgla 
W rocznej ocenie jakości powietrza dla tlenku węgla klasyfikacja opiera się na stężeniach 8 -
godzinnych kroczących, liczonych ze stężeń 1-godzinnych. Za podstawę klasyfikacji stref przyjęto 
pomiary automatyczne oraz metodę analogii do wyników z innego obszaru. W ocenie rocznej nie 
stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu substancji. Najwyższe stężenie 8-godzinne 
kroczące liczone ze stężeń 1-godzinnych odnotowano w Poznaniu, przy ul. Dąbrowskiego – wynosiło 
4522,5 µg/m3. W związku z powyższym wszystkie strefy zaliczono do klasy A. 
 
Ozon 
Podstawę klasyfikacji stref stanowi parametr – stężenie 8-godzinne – odnoszące się do poziomu 
docelowego (dopuszcza się 25 dni przekroczeń poziomu docelowego) oraz poziomu celu 
długoterminowego. Liczba dni z przekroczeniem poziomu docelowego w roku kalendarzowym 
uśredniana jest w ciągu kolejnych trzech lat. W województwie wielkopolskim uśredniona liczba 
przekroczeń poziomu docelowego wynosiła: 

− w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego – 10,0; 
− w Koninie – 20,0; 
− na stacji pozamiejskiej w Krzyżówce – 31,7 i podmiejskiej w Borówcu – 19. 

Uśrednienie odnosi się do kolejnych trzech lat pomiarów (2010–2012) dla stacji w Poznaniu i w 
Krzyżówce oraz dla 1 roku w Koninie i w Borówcu. Na podstawie otrzymanych wyników strefę 
aglomeracja poznańska i strefę miasto Kalisz zaliczono do klasy A, natomiast strefę wielkopolską – do 
klasy C. 
W przypadku celu długoterminowego stwierdzono przekroczenie wartości normatywnej 120 µg/m3 w 
odniesieniu do najwyższej wartości stężeń 8-godzinnych spośród średnich kroczących w roku 
kalendarzowym. Wszystkie strefy zaliczono do klasy D2. Termin osiągnięcia poziomu celu 
długoterminowego wyznaczono na rok 2020. Wyniki modelowania matematycznego 
przeprowadzonego dla ozonu w województwie wielkopolskim pod kątem ochrony zdrowia również 
wskazują na przekroczenia poziomu celu długoterminowego. 
 
Klasy wynikowe klasyfikacji stref pod kątem ochrony zdrowia 
Na podstawie oceny poziomu poszczególnych substancji dokonuje się klasyfikacji stref, w których są 
dotrzymane lub przekraczane przewidziane prawem poziomy dopuszczalne lub docelowe oraz 
poziomy celów długoterminowych. Każdej strefie, dla każdego zanieczyszczenia przypisuje się 
właściwy symbol klasy. Interpretując wyniki klasyfikacji, w szczególności wskazujące na potrzebę 
opracowania programów ochrony powietrza, należy pamiętać, że wynik taki nie powinien być 
utożsamiany ze stanem jakości powietrza na obszarze całej strefy. Klasa C może oznaczać np. 
lokalny problem związany z daną substancją. 
Dla poziomu dopuszczalnego dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ołowiu, benzenu, tlenku 
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węgla oraz poziomu docelowego kadmu, arsenu, niklu wszystkie strefy zaliczono do klasy A. 
W przypadku poziomu docelowego dla ozonu strefę wielkopolską zaklasyfikowano do klasy C, 
pozostałe strefy do klasy A. Odnosząc otrzymane wyniki do celu długoterminowego dla ozonu 
wszystkie strefy zaliczono do klasy D2. 
Ze względu na przekraczanie poziomów dopuszczalnych stężenia pyłu PM10 wszystkie strefy 
zaliczono do klasy C. W obrębie poszczególnych stref należy zidentyfikować obszary przekraczania 
wartości dopuszczalnych. W okresie, do którego odnosi się przeprowadzana ocena, na stanowiskach 
pomiarowych pyłu PM10 w sezonie letnim nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnego poziomu 
substancji. Z przebiegu rocznej serii pomiarów odczytać można wyraźną sezonową zmienność stężeń 
pyłu (wyższe w okresie zimnym, niższe w sezonie letnim). 
Można więc przypuszczać, że powodem przekroczeń w sezonie grzewczym jest niska emisja 
z sektora komunalno-bytowego wpływająca na wyraźne pogorszenie warunków aerosanitarnych w 
miastach. Duży wpływ na sytuację aerosanitarną miasta ma również jego położenie geograficzne, 
rodzaj i charakter zabudowy miejskiej, jej lokalizacja oraz możliwość przewietrzania 
obszaru miasta. 
W przypadku pyłu PM2,5 strefę aglomeracja poznańska i strefę wielkopolską zaliczono do klasy A, 
natomiast strefę miasto Kalisz zaliczono do klasy C. W roku 2012 stwierdzono również przekroczenia 
poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu; oceniane strefy zaliczono do klasy C. 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego przygotował programy naprawcze mające na celu osiągnięcie 
poziomu docelowego substancji w powietrzu dla benzo(a)pirenu i aktualizację programu dla pyłu 
PM10. Programy te zostały przyjęte uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie 
ochrony powietrza:  
− uchwałą Nr XXXIX/561/12 z dnia 17 grudnia 2012r (Dz. U. Woj. Wlkp. Z 2013r poz. 508) 

Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy: Aglomeracja Poznań ( strefa Miasto Poznań) 
w woj. wielkopolskim, 

− uchwałą Nr XXXIX/562/12 z dnia 17 grudnia 2012r (Dz. U. Woj. Wlkp. Z 2013r poz. 468) 
Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy: miasto Kalisz w woj. wielkopolskim. 

− uchwałą Nr XXXIX/563/12 z dnia 17 grudnia 2012r (Dz. U. Woj. Wlkp. Z 2013r poz. 469) 
Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla stref: gnieźnieńsko-wrzesińskiej ( strefa powiat 
gnieźnieński) w woj. wielkopolskim, 

− uchwałą Nr XXXIX/564/12 z dnia 17 grudnia 2012r (Dz. U. Woj. Wlkp. Z 2013r poz. 470) 
Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy: polsko-złotowskiej ( strefa powiat pilski) w 
woj. wielkopolskim, 

− uchwałą Nr XXXIX/565/12 z dnia 17 grudnia 2012r (Dz. U. Woj. Wlkp. Z 2013r poz. 473) Program 
ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej ze względu na ozon, 

− uchwałą Nr XXXIX/566/12 z dnia 17 grudnia 2012r (Dz. U. Woj. Wlkp. Z 2013r poz. 509) Program 
ochrony powietrza w zakresie benzo-alfa-pirenyu dla stref: Aglomeracja Poznańska, Miasto 
Leszno, strefa gnieźnieńsko-wrzesińska, strefa pilsko-złotowska. 

Miasta Koła dotyczy Program ochrony powietrza ze względu na ozon dla strefy wielkopolskiej. W 
programie tym szeroko wyjaśniono problematykę oraz zakres działań naprawczych jakie mogą być 
prowadzone dla obniżenia zanieczyszczenia ozonem.  
 
Wyniki oceny według kryteriów odniesionych do ochrony roślin 
 
Dwutlenek siarki i tlenki azotu 
Strefę wielkopolską sklasyfikowano na podstawie wyników pomiarów pasywnych i automatycznych 
prowadzonych w stałych punktach pomiarowych. Wykorzystano również wyniki modelowania 
matematycznego wykonanego dla ozonu. Modelowanie stosowane jest jako metoda uzupełniająca w 
ocenie jakości powietrza. Średnie roczne stężenia dwutlenku siarki wahały się od 1,6 µg/m3 do 7,3 
µg/m3; natomiast średnie roczne stężenia tlenków azotu wynosiły od 9,7 µg/m3 do 21,3 µg/m3. 
W wyniku oceny za rok 2012 pod kątem stężeń dwutlenku siarki i tlenków azotu z uwzględnieniem 
kryteriów ustanowionych dla ochrony roślin strefę zaliczono do klasy A. Oznacza to, że w 
województwie nie odnotowano przekroczenia dopuszczalnego poziomu wyżej wymienionych 
substancji. 
 
Ozon 
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Wskaźnikiem jakości powietrza dla ozonu jest parametr AOT40 obliczany ze stężeń 1 – godzinnych 
jako suma różnic pomiędzy stężeniem średnim jednogodzinnym wyrażonym w µg/m3 a wartością 80 
µg/m3, dla każdej godziny w ciągu doby pomiędzy godziną 800 a 2000, dla której stężenie jest 
większe niż 80 µg/m3. Wartość docelową uznaje się za dotrzymaną, jeżeli nie przekracza jej średnia 
obliczona z sumy stężeń z okresów wegetacyjnych w pięciu kolejnych latach. W przypadku braku 
danych pomiarowych z pięciu lat dotrzymanie tej wartości sprawdza się na podstawie danych 
pomiarowych z co najmniej trzech lat. 
Na terenie województwa wielkopolskiego za podstawę oceny przyjęto pomiary automatyczne. 
Dane uśrednione dla stacji pomiarowej w Krzyżówce z lat 2008−2012 wynosiły 18652,02 µg/m3^h. 
Porównując otrzymane wartości z poziomem docelowym stwierdzamy, że na stacji w Krzyżówce 
odnotowano przekroczenie. Na stacji przekroczony jest również poziom celu długoterminowego (6000 
µg/m3xh). Na stacji w Borówcu ze względu na termin rozpoczęcia pomiarów dysponujemy tylko 
pomiarami z roku 2012 – otrzymana wartość to 13980,1 µg/m3xh. Ponieważ wartość normatywną 
uznaje się za dotrzymaną, jeżeli nie przekracza jej średnia z okresów wegetacyjnych z pięciu 
kolejnych lat, a w przypadku braku takich danych, średnia co najmniej z trzech lat – wyników ze stacji 
w Borówcu nie można uwzględnić w ocenie. 
Wyniki modelowania matematycznego dla ozonu w strefie wielkopolskiej pod kątem ochrony roślin 
również wskazują na przekroczenia poziomu docelowego i poziomu celu długoterminowego. 
 
Ocena stref w oparciu o kryteria określone dla ochrony roślin 
Rezultatem końcowym oceny stref pod kątem ochrony roślin, podobnie jak pod kątem ochrony 
zdrowia, jest określenie klas wynikowych dla poszczególnych zanieczyszczeń w danej strefie. 
W efekcie oceny przeprowadzonej dla 2012 roku: 

− dla ozonu strefie wielkopolskiej przypisano klasę C; 
− dla dwutlenku siarki i tlenków azotu strefę wielkopolską zaliczono do klasy A. 
 

Wyniki modelowania matematycznego dla ozonu w strefie wielkopolskiej pod kątem ochrony roślin 
również wskazują na przekroczenia poziomu docelowego i poziomu celu długoterminowego. 
 
 
KLIMAT AKUSTYCZNY 

Miarą jakości klimatu akustycznego jest nie przekraczanie dopuszczalnego poziomu hałasu 
określonego w załącznikach do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w 
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826 ze zm). 
Rozporządzenie określa dopuszczalne poziomy dźwięku w zależności od przeznaczenia terenu i 
źródeł hałasu. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne 
grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków 
powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to 
wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska oraz polityki 
długookresowej: 
 
Od dróg i linii kolejowych:  
 
Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 
− w odniesieniu do jednej doby dla wynoszą: w przedziale 16 godzin – 61dB, w przedziale 8 godzin – 

56 dB,  
− dla polityki długookresowej wynoszą w przedziale czasowym równym wszystkim dobom w roku - 64 

dB i w przedziale czasowym równym wszystkim porom nocy -  59dB.  
 
Dla terenów zabudowy zagrodowej, rekreacyjno-wypoczynkowych i mieszkaniowo-usługowych 
− w odniesieniu do jednej doby w przedziale 16 godzin – 65dB, w przedziale 8 godzin – 56 dB,  
− dla polityki długookresowej wynoszą w przedziale czasowym równym wszystkim dobom  w roku - 68 

dB i w przedziale czasowym równym wszystkim porom nocy -  59dB.  
 
Reasumując od dróg i kolei dla obu rodzajów zabudowy hałas w 8 godzinach nocnych nie może 
przekroczyć 56dB ( w polityce długookresowej 59dB),  
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W dzień dla terenów MN – 61dB ( w polityce długookresowej – 64dB), dla terenów RM – 65dB ( w 
polityce długookresowej – 68dB.  
 
Od pozostałych źródeł hałasu: 
 
Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 
 
− w odniesieniu do jednej doby dla wynoszą: w przedziale 8 godzin najmniej korzystnym po sobie 

następującym – 50dB, w przedziale 1 najmniej korzystnej godziny nocy – 40dB,  
− dla polityki długookresowej wynoszą w przedziale czasowym równym wszystkim dobom w roku 

50dB i w przedziale czasowym równym wszystkim porom nocy -  40dB.  
 
Dla terenów zabudowy zagrodowej, rekreacyjno-wypoczynkowych i mieszkaniowo-usługowych 
− w przedziale 8 godzin najmniej korzystnym po sobie następującym – 55dB, w przedziale 1 najmniej 

korzystnej godziny nocy – 45dB,  
− dla polityki długookresowej wynoszą w przedziale czasowym równym wszystkim dobom  w roku 

55dB i w przedziale czasowym równym wszystkim porom nocy -  45dB.  
 
Teren objęty planem przylega do drogi krajowej nr 92 i drogi wojewódzkiej nr 473. Północny skraj 
terenu przylega do linii kolejowej Warszawa – Poznań.  
 
Pomiary hałasu wzdłuż linii kolejowej linii kolejowej kategorii państwowej, klasy magistralnej nr 3 (E-
20) relacji Poznań – Warszawa prowadzone były przez WIOŚ w Poznaniu w roku 2008. Badania 
przeprowadzone były między innymi w punkcie w Kole przy ulicy Kolejowej. Badania nie wykazały 
przekroczenia hałasu od linii kolejowej w Kole. 
Wyniki pomiaru przedstawiono w tabeli, należy zwrócić uwagę, że dopuszczalne poziomy hałasu w 
tabeli podano zgodnie z wówczas obowiązującym rozporządzeniem. Zakładając, iż nie wzrosło 
natężenie ruchu na trasie kolejowej, także przed miastem i za miastem przekroczenie hałasu nie 
występuje lub występuje w niewielkim zakresie.  
W związku z planowaną przebudową linii kolejowej i możliwością zwiększenia ruchu na trasie 
kolejowej oraz istniejącymi i projektowanymi terenami zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej 
jednorodzinnej w zbliżeniu do tej linii w planie zaleca się wprowadzenie także środków 
dźwiękochłonnych od strony linii kolejowej. 
 
 
 



Tabela 2. Wyniki pomiarów poziomu hałasu kolejowego w roku 2008 – pora dzienna 
 

Odległość od źródła 

hałasu   /m/ 
Natężenie ruchu pociągów Prędkość ruchu pociągów 

Lp. Nr linii/km 

Lokalizacja 

punktu 

pomiarowego punktu 

pomiaru  

zabudowy

* 

Rodzaj 

zabudowy 

LAeq 

zmierzo

ny 

LAeq 

dopusz

czalny pospiesz

ne 
osobowe towarowe pospieszne osobowe towarowe 

Przekro-

czenie 

/dB/ 

18 003/181.260 Budki Nowe 56 110-113,2  110  
mieszkaniowa 

jednorodzinna 

56,3+/-

1,87 
55 18 35 17 152 105 81 1,3 

19 003/180.600 Młynek 26 70-73,2  70  
mieszkaniowa 

jednorodzinna 

57,1+/-

2,06 
55 18 35 17 151 132 93 2,1 

20 003/175.300 
Koło, ul. Kolejowa 

40 
150-156,4 150  

mieszkaniowa, 

usługowa 

47,8+/-

2,33 
60 18 35 17 46 68 130 - 

21 003/166.100 Barłogi 8 50-53,2  50  
mieszkaniowa 

jednorodzinna 

60,4+/-

2,75 
55 18 35 17 127 107 40 5,4 

 

* odległość zabudowy po stronie punktu pomiarowego 

 

Tabela 3. Wyniki pomiarów poziomu hałasu kolejowego w roku 2008 – pora nocna 

 

Odległość od źródła 

hałasu   /m/ 
Natężenie ruchu pociągów Prędkość ruchu pociągów 

Lp. Nr linii/km 

Lokalizacja 

punktu 

pomiarowego 
punktu 

pomiaru  

zabudow

y* 

Rodzaj 

zabudowy 

LAeq 

zmierzony 

LAeq 

dopuszczaln

y pospieszne osobowe towarowe pospieszne osobowe towarowe 

Przekro-

czenie 

/dB/ 

18 003/181.260 Budki Nowe 56 110-113,2  110 m 
mieszkaniowa 

jednorodzinna 
54,6+/-2,36 50 4 5 15 152 105 81 4,6 

19 003/180.600 Młynek 26  70-73,2  70 m 
mieszkaniowa 

jednorodzinna 
56,7+/-2,16 50 4 5 15 151 132 93 6,7 

20 003/175.300 
Koło, ul. 

Kolejowa 40 

150 –

156,4 
150  

mieszkaniowa, 

usługowa 
47,3+/-2,01 50 4 5 15 46 68 130 - 

21 003/166.100 Barłogi 8 50-53,2  50  
mieszkaniowa 

jednorodzinna 
57,0+/-2,5 50 4 5 15 127 107 40 7,0 

* odległość zabudowy po stronie punktu pomiarowego 



Wg pomiaru ruchu dokonanego przez GDDKIA na drodze krajowej nr 92 na odcinku Koło – Kłodawa 
w roku 2010 średni dobowy ruch pojazdów wyniósł 8541 pojazdów, ( roczny 3.117.465) w tym 
motocykle - 29, samochody osobowe i mikrobusy – 5035, lekkie samochody ciężarowe, dostawcze – 
962, samochody ciężarowe bez przyczep – 502, samochody ciężarowe z przyczepami – 1943, 
autobusy – 55, ciągniki rolnicze – 15, rowery – 14.  
Wg pomiaru ruchu na drodze wojewódzkiej nr 473 w Kole w roku 2010 średni dobowy ruch pojazdów 
wyniósł 11.272 pojazdów w tym motocykle 112, samochody osobowe i mikrobusy – 9288 lekkie 
samochody ciężarowe, dostawcze – 845, samochody ciężarowe bez przyczep – 349, samochody 
ciężarowe z przyczepami – 575, autobusy – 79, ciągniki rolnicze – 23. 
Na terenie miasta na ruch tranzytowy nakłada się także ruch lokalny, stąd na terenie objętym planem, 
na odcinku na skraju miasta miarodajny jest pomiar ruchu na odcinku Koło-Dąbie, który przedstawia 
się w sposób następujący: 
Wg pomiaru ruchu na drodze wojewódzkiej nr 473 na odcinku Koło – Dąbie w roku 2010 średni 
dobowy ruch pojazdów wyniósł 6102 pojazdów w tym motocykle 104, samochody osobowe i 
mikrobusy – 5242, lekkie samochody ciężarowe, dostawcze – 384, samochody ciężarowe bez 
przyczep – 146, samochody ciężarowe z przyczepami – 134, autobusy – 61, ciągniki rolnicze – 31. 
 
Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie 
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez 
zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. 2011 nr 140 
poz.824) dla drogi krajowej i linii kolejowej powinny być prowadzone okresowe pomiary poziomów 
substancji lub energii w środowisku. Prowadzi się je dla wyznaczenia wartości: poziomów hałasu w 
środowisku, wyrażonych wskaźnikami LAeq D, LAeq N, obejmujących okres co najmniej jednej doby, 
wprowadzanego w związku z eksploatacją:  
a) dróg publicznych o średniorocznym natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów lub o procentowym 
udziale pojazdów ciężkich w potoku ruchu powyżej 20%, w przypadku średniego dobowego ruchu 
przekraczającego 5 tys. pojazdów,  
b) linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 tys. pociągów rocznie.  
Badania te powinny być przeprowadzane co 5 lat.  
 

Badanie poziomu hałasu przy drodze wojewódzkiej nr 473, przy ulicy Dąbskiej 2 w Kole 
przeprowadzono w roku 2010. Pomiar prowadzono w odległości 10m od drogi W porze dziennej 
równoważny poziom hałasu wyniósł: 65,8dB, w porze nocnej 60,6dB. Badanie przeprowadzono w 
centrum miasta, w odległości ok.870m od granicy opracowywanego planu, nie jest ono miarodajne dla 
terenu objętego opracowaniem. W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru planu znajduje się 
skrzyżowanie drogi wojewódzkiej – ulicy Dąbskiej z drogą krajową – ulicą Rawity – Witanowskiego, 
dlatego występuje tu częściowo skumulowane oddziaływanie obu dróg.  
 

Aktualne dane o przekroczeniu standardów jakości środowiska powodowanych przez drogi krajowe 
wg danych uzyskanych po zawiadomieniu o przystąpieniu do sporządzenia studium od GDDKiA 
Oddział w Poznaniu, wskazują odległości negatywnego oddziaływania drogi krajowej nr 92 na terenie 
miasta Koła: 
   - 120m dla obiektów budowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, 
   - 25m dla obiektów budowlanych nie przeznaczonych na pobyt ludzi. 
 
Ze względu na znaczny poziom ruchu na drodze wojewódzkiej na terenach znajdujących się w 
sąsiedztwie tej drogi występuje też zagrożenie hałasem. Całkowita ilość pojazdów na odcinku 
przylegającym do terenu planu jest mniejsza niż na drodze krajowej, są to w większości samochody 
osobowe, stąd poziom odczuwanego hałasu przy tej drodze jest niższy. Jednak w bezpośrednim 
sąsiedztwie skrzyżowania drogi wojewódzkiej i drogi krajowej negatywne oddziaływanie tych dróg 
kumuluje się. Skrzyżowanie jest wyposażone w sygnalizację świetlną, stąd pojazdy tu zwalniają, nie 
odczuwa się znacznego hałasu, jednak odczuwalne jest zwiększenie zanieczyszczenia powietrza 
spalinami. Teren w bezpośrednim sąsiedztwie drogi jest terenem zabudowanym, na którym 
ograniczona jest możliwość lokalizacji urządzeń ochronnych i dźwiękochłonnych, plan wskazuje 
możliwość ich lokalizacji na terenie zabudowy, przed liniami zabudowy. Plan nie wyznacza tu nowych 
terenów podlegających ochronie akustycznej, zakazuje tu realizacji nowej zabudowy podlegającej 
ochronie akustycznej, adaptując wyłącznie zabudowę istniejącą.  
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Powinny również być zapewnione standardy jakości środowiska, w zakresie dotrzymania wartości 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku powodowanego przez linie elektroenergetyczna 
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu (Dz. U. Nr 120, poz. 826). Istniejące na terenie linie 15kV i 0,4kV  
nie powodują powstawania ponadnormatywnego hałasu dla terenów podlegających ochronie 
akustycznej. 
 
Na terenie miasta Koła uciążliwymi źródłami hałasu są także małe zakłady przemysłowe, 
rzemieślnicze i usługowe, zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. 
Takie usytuowanie tego typu zakładów jest często wynikiem błędnych decyzji lokalizacyjnych. Są to 
głównie obiekty, których działalność związana jest z korzystaniem z urządzeń chłodniczych (agregaty 
chłodnicze, wentylatory). Urządzenia te są szczególnie uciążliwe w okresie letnim w porze nocnej, 
gdyż pracują praktycznie przez całą dobę zakłócając spokój mieszkańców sąsiadujących z nimi 
budynków (przy otwartych oknach w sezonie letnim). Drugim źródłem hałasu są zakłady przemysłowe 
i odbywające się w nich procesy technologiczne. Specyfiką hałasu przemysłowego jest jego 
długotrwałość występowania (zmianowy charakter pracy) a także czasowe krótkotrwałe duże 
natężenia. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska zapewnienie właściwego kształtowania 
klimatu akustycznego w otoczeniu obiektów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych jest 
obowiązkiem ich właściciela lub innego podmiotu posiadającego do nich tytuł prawny. Na mocy art. 
141 i 144 ustawy Prawo ochrony środowiska działalność zakładów nie może powodować 
przekroczenia standardów emisyjnych, jeśli zostały ustalone, ani też powodować przekraczania 
standardów jakości środowiska poza terenem, do którego zarządzający ma tytuł prawny, a w 
przypadku utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, poza tym obszarem. W przypadku 
stwierdzonego pomiarowo przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 
powodowanego działalnością zakładu, wydawana jest przez organy ochrony środowiska decyzja o 
dopuszczalnym poziomie hałasu. W decyzji mogą być określone wymagania mające na celu 
zachowanie standardów jakości środowiska, a w szczególności rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla 
całej doby, z przewidywanymi wariantami. Metody redukcji hałasu przemysłowego zależą od rodzaju 
źródła hałasu, widma hałasu, wymaganej sprawności procesu technologicznego, itd. W celu redukcji 
emisji hałasu do środowiska najczęściej stosuje się: ekrany akustyczne, obudowy dźwiękochłonno 
izolacyjne, tłumiki akustyczne (różnych typów), wibroizolacje, itd. Dobór odpowiednich metod redukcji 
hałasu nie jest możliwy bez szczegółowej znajomości procesu i cyklu technologicznego. Bardzo 
ważne jest, aby nie lokalizować nowo powstałych zakładów produkcyjnych w bezpośrednim 
sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.  
Stan zagrożenia hałasem przemysłowym ulega ciągłym korzystnym zmianom, co wiązać należy z 
przebiegającym procesem restrukturyzacji gospodarki. Zmiany te uznać można za właściwe między 
innymi z powodu stosowania urządzeń i maszyn o coraz niższym stopniu uciążliwości akustycznej 
oraz funkcjonującym zasadom procedur lokalizacyjnych i systemowi ocen oddziaływania na 
środowisko. Również stosowanie środków przymusu administracyjnego w przypadku obiektów 
szczególnie uciążliwych, mobilizuje do realizacji programów eliminujących nadmierną emisją hałasu. 
Politykę Unii Europejskiej w dziedzinie walki z hałasem określa dyrektywa 2002/49/WE w sprawie 
oceny i zarządzania hałasem w środowisku. Według art. 112 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, 
ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w 
szczególności poprzez: 
- utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub, co najmniej na tym poziomie, 
- zmniejszanie poziomu hałasu, co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany. 
Kontrole przez służby WIOŚ instalacji emitujących nadmierny hałas do środowiska w znacznej mierze 
wymuszają na podmiotach inwestowanie w urządzenia ograniczające jego emisje (tłumiki, obudowy 
dźwiękoszczelne, przenoszenie instalacji do innego obiektu, skrócenie czasu pracy urządzeń).  
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, opis 
techniczny planowanego obiektu powinien zawierać dane techniczne obiektu budowlanego 
charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie 
ludzi i obiekty sąsiednie pod względem m.in. emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w 
szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 
parametrów tych czynników i zasięgu rozprzestrzeniania się. Powinny być również wykazane przyjęte 
w projekcie architektoniczno-budowlany rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne 
ograniczające lub eliminujące wpływ obiektu na środowisko. Te wymagania pozwolą na lepszą ocenę 
lokalnego wpływu inwestycji na zmianę klimatu akustycznego na terenie inwestycyjnym oraz na 
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terenach okolicznych. Pozwoli to zweryfikować, czy zamierzenie inwestycyjne wpłynie na zmianę 
klimatu akustycznego oraz w przypadkach koniecznych pozwoli na wskazanie inwestorowi 
zastosowanie takich działań opracowywanych już na etapie planowania inwestycji, które nie 
spowodują zmian klimatu. 
 
4.4. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. 
zm.) definiuje pola elektromagnetyczne jako „pole elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne 
o częstotliwościach od 0Hz do 300GHz”. Takie rodzaje promieniowania mogą występować wszędzie: 
w domu, miejscu pracy i wypoczynku. Źródłem tego promieniowania są stacje radiowe, telewizyjne i 
telefonii komórkowej, medyczne urządzenia diagnostyczne i terapeutyczne, urządzenia przemysłowe i 
gospodarstwa domowego (kuchenki mikrofalowe) oraz systemy przesyłowe energii elektrycznej. Z 
punktu widzenia ochrony środowiska istotne znaczenie mają urządzenia radiokomunikacji 
rozsiewczej; stacje nadawcze radiowe, telewizyjne i telefonii komórkowej, które emitują do środowiska 
fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości w postaci radiofal o częstotliwości od 0,1 – 300 MHz i 
mikrofal od 300 do 300 000 MHz. 
Długość linii energetycznych przebiegających przez miasto Koło wynosi ogółem 190,2 km, w tym: 
- linie średniego napięcia – 79,7 km, 
- linie niskiego napięcia – 110,5 km. 
Teren miasta uzbrojony jest w następujące sieci i urządzenia elektroenergetyczne: 
- główny punkt zasilania E1 Koło – Ruchenna, 
- główny punkt zasilania E4 Koło – Wschód, 
- linie EN 110 kV zasilającą stację E1 i E4, 
- sieć napowietrzna i kablowa średniego i niskiego napięcia, 
- stacje transformatorowe 15/0,4 kV napowietrzne i kubaturowe w ilości 73 szt. różnego typu. 
Zagadnienia ochrony ludzi i środowiska przed promieniowaniem elektromagnetycznym są 
uregulowane przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa budowlanego, prawa ochrony 
środowiska, zagospodarowania przestrzennego i przepisami sanitarnymi. Ochrona przed polami 
elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez utrzymanie 
poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach, 
przez zmniejszenie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są 
one dotrzymane.  
 
Stosownie do określonych zasad ochrony i wyznaczania stref ochronnych wokół linii 
elektroenergetycznych przyjmuje się pięciometrowy pas technologiczny od rzutu poziomego skrajnego 
przewodu napowietrznych linii średniego napięcia 15 kV oraz trzymetrowy pas technologiczny od 
rzutu poziomego skrajnego przewodu napowietrznych linii niskiego napięcia 0,4 kV.  
Wyznaczona strefa ochronna dla istniejących na terenie linii zabezpiecza tereny sąsiadujące przed 
ponadnormatywnym promieniowaniem elektromagnetycznym. Możliwość realizacji zabudowy we 
właściwej odległości od linii elektroenergetycznych zależy od wielu czynników między innymi od 
rodzaju izolacji zastosowanych przewodów, obciążenia wiatrem, elementów konstrukcyjnych sieci 
oraz budynków, maksymalnej temperatury przewodu, obciążenia oblodzeniem , warunków lokalnych.  
Dla istniejących na terenie linii obowiązują:  
- Polska Norma PN-E-05100-1:1998 – Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i 

budowa – obecnie nie aktualna lecz wg tej normy projektowane były wszystkie linie napowietrzne 
istniejące na terenie planu, 

- Polska Norma PN-EN 50423-1:2007 – Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego 
powyżej 1kV do 45kV włącznie. Część 1: Wymagania ogólne. 

Na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową składowa elektryczna (E) pola 
elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz nie może przekraczać 1 kV/m, a składowa 
magnetyczna 60 A/m (natężenie pola magnetycznego), zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 
Nr 192, poz. 1883). 
 
W celu dokładnego określenia wielkości problemu zanieczyszczenia środowiska polami 
elektromagnetycznymi, niezbędna jest przede wszystkim dokładna inwentaryzacja źródeł pól 
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elektromagnetycznych, a także prowadzenie w ramach monitoringu szerokopasmowych pomiarów 
widma pól elektromagnetycznych. 
Począwszy od roku 2008 monitoring pól elektromagnetycznych realizowany jest w oparciu o 
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zakresu i sposobu 
prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221 
poz.1645). Zgodnie z tym rozporządzeniem monitoring pól elektromagnetycznych polega na 
wykonywaniu w cyklu trzyletnim pomiarów natężenia składowej elektrycznej pola w 135 (po 45 na rok) 
punktach pomiarowych rozmieszczonych równomiernie na obszarze województwa wielkopolskiego. 
Punkty wybiera się w miejscach dostępnych dla ludności usytuowanych: 
− w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tysięcy, 
− w pozostałych miastach, 
− na terenach wiejskich. 
Dla każdej z powyższych grup terenów wybiera się po 15 punktów, dla każdego roku kalendarzowego. 
Pomiary wykonuje się w odległości nie mniejszej niż 100 metrów od źródeł emitujących pola 
elektromagnetyczne. Celem pomiarów wykonywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Poznaniu było wyłącznie określenie poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku 
w miejscach dostępnych dla ludności. 
 
 

W roku 2008 (pierwszy rok cyklu trzyletniego) uzyskano następujące wyniki: 

Współrzędne punktu pomiarowego Miejscowość - adres 

długość geograficzna szerokość geograficzna 

Wynik 

 

Koło – ul. Kolejowa 

 

18037’53,9” 

 

52012’26,2” 

 

< 0,8V/m * 

*Poniżej czułości sondy pomiarowej 

 

W punkcie pomiarowym nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego (7 V/m dla zakresu 
częstotliwości od 3 MHz do 300 GHz). 
 
W roku 2009 pomiar przeprowadzono w Kłodawie – wynik < 0,8V/m 
W roku 2011 pomiar przeprowadzono w Kole – wynik < 0,35V/m 
W roku 2012 pomiar przeprowadzono w Kłodawie – wynik < 0,13V/m. 

4.5. SZATA ROŚLINNA, ZWIERZĘTA, GLEBY 

SZATA ROŚLINNA 

Szata roślinna rejonu Koła jest zróżnicowana. W północno – wschodniej części terenu zdominowana 
jest przez zbiorowiska antropogeniczne pól uprawnych i przydomowych ogrodów, na obszarze 
zabudowy miejskiej przez zieleń urządzoną oraz spontaniczne zbiorowiska dużych bylin a w dnie 
doliny Warty przez rozległe połacie podmokłych i wilgotnych łąk (z zadrzewieniami łęgowymi i płatami 
borów sosnowych, porastających pola wydmowe) oraz ekstensywnie użytkowane pola uprawne.  
Unikatowymi walorami przyrodniczo – krajobrazowymi charakteryzuje się przede wszystkim dolina 
Warty. Charakterystyczny reżim jej wód z cyklicznymi zalewami dużych połaci dna doliny wymuszał 
dotychczasowe formy gospodarowania (dominacja ekstensywnej gospodarki łąkowo – pastwiskowej). 
Dolina Warty należy do obszaru Natura 2000 – Dolina Środkowej Warty. Są to tereny, których 
głównym celem jest ochrona populacji dziko występujących ptaków i siedlisk przyrodniczych. 
Wyróżnia się ona niezwykłą mozaiką ekosystemów łąkowo leśnych i wodnych. Jest zatem według 
wszystkich znaczących waloryzacji przyrodniczo ekologicznych, jednym z głównych obszarów 
węzłowych (o znaczeniu międzynarodowym) korytarzy ekologicznych i zasadniczym czynnikiem 
integrującym oraz środowiskotwórczym Koła. Dolina Warty jest m.in. miejscem występowania coraz 
rzadszych łęgów wierzbowo topolowych i jesionowo olszowych, często jeszcze o cechach zbliżonych 
do naturalnych. Podobny charakter mają olsy zajmujące zabagnione obniżenia terenu. Gęsta jest sieć 
malowniczych starorzeczy z efektownymi zbiorowiskami trzcin i szuwarów, grzybienia białego, grążela 
żółtego, jaskra wodnego, osoki aloesowatej itp. Roślinność rzeczywista terenów pozadolinnych 
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odznacza się na ogół małym stopniem naturalności. Większe zespoły leśne są nieliczne i dość odległe 
od miasta. Drobne zalesienia i zadrzewienia mają często charakter zieleni ochronnej i izolacyjnej. 
Dużo jest natomiast terenów zieleni urządzonej m.in. parków, zieleńców i zadrzewionych cmentarzy. 
W mieście Koło znajdują się cztery parki: Park im. Stanisława Moniuszki, Park im. Juliusza 
Słowackiego, Park 600-lecia, lasek miejski przy ul. Poniatowskiego, wśród parków część objęta jest  
ochroną konserwatorską: 
- Park 600-lecia Miasta Koła – park krajobrazowy, z fragmentem starorzecza Warty i urozmaiconym 
drzewostanem nadrzecznych łęgów; 
- Park im. J. Słowackiego – położony nad starorzeczem Warty, zadbany, o urozmaiconym 
drzewostanie; 
- Park im St. Moniuszki – położony w centrum prawobrzeżnej części miasta, wyróżniający się 
okazałym i urozmaiconym drzewostanem; 
- Park Leśny (Las komunalny) – porastający zwydmioną terasę nadzalewową na lewym brzegu Warty, 
m.in. z efektownymi okazami starych sosen; 
- Cmentarz wojenny przy ulicy Poległych – wielowyznaniowy z pocz. XIX w., z kwaterą żołnierzy 
radzieckich poległych w styczniu 1945 r. (nieczynny); 
- Cmentarz ewangelicko-augsburski – dziewiętnastowieczny, usytuowany przy ulicy Poniatowskiego 
(czynny); 
- Cmentarz parafialny, rzymsko-katolicki – z około 1800 roku, ze zbiorową mogiłą Polaków zabitych 
we wrześniu 1939 r. oraz zróżnicowanym, starym drzewostanem (czynny); 
- Cmentarz żydowski – pozostałości w formie terenów zieleni obok Domu Kultury przy ul. J. 
Słowackiego. 
 
 

 
 
                                                          Obszary Natura 2000 

Pomniki przyrody 

Jedną z form ochrony indywidualnej są pomniki przyrody. Są to głównie pojedyncze twory przyrody 
żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, krajobrazowej lub 
historyczno – pamiątkowej, a zwłaszcza okazałych rozmiarów drzewa i krzewy, źródła, głazy 
narzutowe. Pomniki przyrody są ważnym elementem składowym krajobrazu, podnoszą jego piękno, 
zwiększają jego różnorodność, często związane są z lokalną legendą lub wybitną postacią 
historyczną. Na terenie miasta zlokalizowanych jest obecnie 7 drzew pomnikowych: 
- dąb szypułkowy, o obwodzie 286 cm i wysokości około 30 m, rosnący na skraju Parku Moniuszki 
(przy ul. 3 Maja), 
- dąb szypułkowy, o obwodzie 324 cm i wysokości ok. 40 m, w Parku im. St. Moniuszki, 
- dąb szypułkowy, o obwodzie 360 cm i wysokości ok. 40 m, rosnący przy ul. Dąbrowskiego, 
- dąb szypułkowy, o obwodzie 340 cm i wysokości ok. 30 m, przy ul. Dąbrowskiego, 
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- wiąz syberyjski, o obwodzie 320 cm i wysokości około 40 m, przy ul. Freudenreicha, 
- platan klonolistny, o obwodzie 320 cm i wysokości ok. 25m, rosnący przy ul. M. Kajki, 
- klon polny, o obwodzie 137 cm i wysokości około 20 m, przy ul. Toruńskiej. 
 
Na terenie objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w 
rejonie ulic Rawity - Witanowskiego, Dąbskiej nie ma pomników przyrody. Na terenie objętym planem 
nie stwierdzono występowania roślin i grzybów podlegających ochronie.  

Gleby 

Warunki glebowe miasta Koła są przeciętne. Blisko 70% ogólnej powierzchni gruntów ornych zajmują 
słabe gleby napiaskowe klasy V i VI. Dotychczasowy rozwój miasta doprowadził do częściowej 
degradacji a niekiedy nawet do całkowitego zniszczenia warstwy glebowej.  
Mając na uwadze powyższe użytki rolne stanowią mniej niż połowę ogólnej powierzchni miasta - 670 
ha (48%) – w tym 280 ha to łąki i pastwiska w dolinie Warty. W ich granicach mieści się jednak 
zaledwie niewielki fragment wysoczyzny. A są to, jak już wcześniej wspomniano, obszary zbudowane 
z gliny morenowej, na podłożu której wykształciły się bardzo dobre i dobre gleby bielicowe, kl. IIIa – 
IVb, zaliczane głównie do kompleksów żytnich: bardzo dobrego i dobrego, zdecydowanie rzadziej 
pszennego dobrego. W obrębie wyższych poziomów terasowych Warty dominują gleby brunatne 
wyługowane lub kwaśne klasy V i VI. Zazwyczaj są to gleby kompleksów żytnich: słabego i bardzo 
słabego, lokalnie zbożowo pastewnego słabego. Podobny charakter, chociaż z dużym udziałem mad 
rzecznych, mają gleby niskich teras pradolinnych. Mady rzeczne, piaszczyste i pylaste są też 
podłożem użytków zielonych w dnie doliny. Jedynie w obrębie niektórych starorzeczy o bardzo 
utrudnionej wymianie wody (lub jej braku) występują gleby wytworzone na podłożu organicznych 
namułów i torfów, chronione przed zmianą użytkowania. Na większości terenu gleby mają zmienioną 
strukturę i stosunki wilgotnościowe, bądź są zdegradowane (również wskutek akumulacji 
zanieczyszczeń z powietrza). 
 
Zwierzęta 
 
Świat zwierzęcy miasta Koła jest typowy dla nizinnych obszarów kraju, większość występujących tu 
zwierząt związana jest jednak z otwartymi wilgotnymi terenami doliny Warty. Ze względu na niewielkie 
zalesienie, rzadko spotkać można dziki czy jelenie. Nietrudno jednak zaobserwować sarny, wśród 
których wykształcił się w ostatnich latach ekotyp sarny polnej. Z drapieżników występują m.in. lisy, 
kuny i łasice. Coraz częściej spotyka się wydry oraz introdukowane w dorzeczu Warty bobry, 
pozostawiające liczne ślady swej obecności w postaci ściętych i objedzonych z kory drzew. Spośród 
innych ssaków najczęściej spotykane to: zając, dziki królik, jeż, ryjówka i kret. Teren miasta jest 
miejscem żerowania praktycznie wszystkich gatunków nietoperzy występujących w Polsce. Do 
najpospolitszych należą gacek brunatny, mroczek późny i borowiec wielki. Najlepiej poznane 
najbardziej widoczne są ptaki, jedyna gromada świata zwierzęcego niemal w całości podlegająca w 
Polsce ochronie gatunkowej. Szczególnie dogodne warunki dla żerowania i gniazdowania ptaków 
wodno – błotnych i drapieżnych stwarzają urozmaicone ekosystemy łąkowo – leśne i wodne doliny 
Warty. Dzięki temu zyskała ona rangę ostoi ptactwa o znaczeniu międzynarodowym. W kilku 
fragmentach Doliny Środkowej Warty przewiduje się utworzenie rezerwatów ornitologicznych. W 
ostatnim stuleciu liczebność ptaków gwałtownie spadła, głównie na skutek zmiany reżimu wód Warty 
spowodowanej przez budowę Zbiornika Jeziorsko, obwałowania koryta rzeki, wycinania odnawiającej 
się roślinności łęgowej, procederu wiosennego wypalania traw i trzcinowisk oraz całego zespołu 
czynników antropogenicznych, m.in. postępu technicznego w rolnictwie oraz używania pestycydów. 
Mimo to doskonałe warunki do gniazdowania i żerowania znalazły tu niektóre gatunki siewek i rybitw, 
bezpośrednio związanych z korytem rzeki. Na obszarach licznych starorzeczy oraz sąsiadujących z 
korytem łąkach gnieżdżą się rzadkie gatunki kaczek (płaskonos, krakwa i sporadycznie różeniec) oraz 
należące do siewek: czajka, rycyk, brodziec, kszyk, dubelt, kulik wielki i okazjonalnie batalion. Brzegi 
stwarzają również dogodne warunki bytowania dla: zimorodka, remiza, podróżniczka, dziwonii, 
kwiczoła i innych.  
Dolina Warty jest miejscem odpoczynku dla wielu ptaków przelotnych. Łącznie stwierdzono 
występowanie 214 gatunków ptaków, z tego 154 to ptaki lęgowe.  
Zdecydowanie mniej liczne są gady, reprezentowane przez jaszczurkę zwinkę, padalca, zaskrońca i 
rzadko spotykane – jaszczurkę żyworodną, żmiję zygzakowatą oraz żółwia błotnego. Wilgotne i 
podmokłe łąki doliny Warty z gęstą siecią starorzeczy, stwarzają doskonałe warunki żerowania wielu 
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płazów. Dość powszechnie występują żaby: jeziorkowa, wodna, moczarowa, trawna i śmieszka oraz 
ropuchy: szara i zielona. Coraz rzadziej spotkać można kumaka nizinnego, rzekotkę drzewną czy 
ropuchę paskówkę. Pomimo wielu zbiorników wodnych wyjątkowo nieliczne są traszki. W czystych 
wodach szeregu zbiorników wodnych i cieków żyją raki, w tym coraz częstszy rak amerykański – 
gatunek introdukowany, obcy naszej faunie.  
Fauna ryb ogranicza się do gatunków pospolitych i w dużej mierze utraciła właściwe jej cechy. W 
wielu zbiornikach wodnych fauna ryb kształtowana jest przez działalność człowieka. W rzekach, duży 
wpływ na ilość i jakość ryb ma zły stan czystości ich wód. W efekcie, w połowie lat osiemdziesiątych 
ustąpił z rzek łosoś, nie odbywa już tarła troć, pstrąg potokowy, znikł jesiotr zachodni. 
Największym bogactwem gatunków charakteryzują się bezkręgowce. Szczególnie licznie 
reprezentowane są przez owady i pajęczaki. Użytkowanie rolnicze, postępująca urbanizacja, presja 
turystyki i rekreacji spowodowały pewne zubożenie flory i fauny okolic Koła. Na wielu fragmentach 
miasta egzystują przede wszystkim gatunki pospolite, najlepiej przystosowane do miejscowych 
warunków życia. 
 
Teren objęty planem znajduje się w oddaleniu ponad 750m od Obszaru Natura 2000 - obszaru 
specjalnej ochrony ptaków PLB 300002 „Dolina Środkowej Warty”. Teren jest częściowo zabudowany, 
w większej części użytkowany rolniczo, znajdują się tu także uprawy szklarniowe.  
 
Na terenie objętym planem nie stwierdzono występowania zwierząt podlegających ochronie.  
 

4.6. WARUNKI METEOROLOGICZNE I KLIMAT  

Klimat w rejonie Koła związany jest z ogólną cyrkulacją mas powierza napływającego głównie znad 
północnego Atlantyku i basenu Morza Śródziemnego. Według regionalizacji klimatycznej Wincentego 
Okołowicza miasto położone jest na pograniczu regionu środkowopolskiego i subregionu kujawskiego, 
reprezentujących obszar słabych wpływów Atlantyku i Bałtyku. Koło znajduje się w strefie klimatu 
umiarkowanego ze znacznym wpływem klimatu atlantyckiego. 
Amplitudy temperatur są tutaj nieco mniejsze od przeciętnych w Polsce, zima jest dosyć chłodna 
(średnia temperatura -2,4°C), ale niezbyt długa (około 85 dni), z nietrwałą szatą śnieżną. Dłuższe 
(około 98 dni) i ciepłe jest lato (średnia temperatura +18,0°C w lipcu). Charakterystyczna dla tej części 
Polski jest niezbyt duża liczba dni pochmurnych, ok. 120. Długość trwania okresu wegetacyjnego 
wynosi niespełna 220 dni. Roczna suma opadów sięga 500-550 mm. Podobnie jak na większości 
terytorium kraju, również w rejonie Koła przeważają wiatry zachodnie, stanowiące blisko połowę ogółu 
wiatrów wiejących w ciągu roku. Wiosną i jesienią wzrasta udział wiatrów wschodnich. Stacja IMGW w 
Kole odnotowuje dużą (7,3%) ilość cisz. Średnia ważona wiatrów (bez rozbicia na kierunki) sięga 4,2 
m/s , a wiatry wiejące z prędkością 3-7 m/s stanowią prawie 60% ogólnego udziału wiatrów w ciągu 
roku. Na mniej zurbanizowanych terenach takie prędkości wiatrów stwarzają dosyć dogodne warunki 
dla lokalizacji elektrowni wiatrowych. Parowanie z powierzchni terenu dla omawianego obszaru 
wynosi od 500 do 520 mm. 
Warunki klimatu lokalnego, chociaż zbliżone do przedstawionej wyżej specyfiki makroklimatu, są 
jednak dosyć zróżnicowane. Największy, modyfikujący wpływ na klimat lokalny ma obecność szerokiej 
doliny rzeki Warty z dużymi powierzchniami wilgotnych i podmokłych łąk oraz urozmaicona rzeźba 
terenów zainwestowanych. 
 
4.7. GOSPODARKA ODPADAMI NA TERENIE MIASTA 

 
Koło należy do Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny”, który tworzy 11 gmin 
należących do powiatu kolskiego: Miasto Koło, Gmina Koło, Miasto i Gmina Dąbie, Miasto i Gmina 
Kłodawa, Miasto i Gmina Przedecz, Gmina Babiak, Gmina Chodów, Gmina Grzegorzew, Gmina 
Kościelec, Gmina Olszówka, Gmina Osiek Mały. 
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Związek Międzygminny „Kolski Region Komunalny” w 2004 roku podpisał ze Związkiem 
Międzygminnym „Koniński Region Komunalny” porozumienie, określające zasady współpracy na 
rzecz usprawnienia systemu gospodarki odpadami. W roku 2005 rozpoczęto opracowanie projektu pt.: 
"Uporządkowanie Gospodarki Odpadami Na Terenie Subregionu Konińskiego". 
W projekcie przewidziano min.: 
• organizację we wszystkich Gminach Porozumienia selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”, 
• budowę we wszystkich Gminach Porozumienia Punktów Gromadzenia Odpadów Problemowych, 
• budowę stacji przeładunkowych, 
• modernizację Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie (MZGOK). 
Całkowity, orientacyjny koszt projektu wynosi 217 mln zł, jest on współfinansowany z Funduszu 
Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przewidywany okres 
realizacji projektu dotyczy lat 2008 - 2015. Realizacja projektu spowoduje stworzenie spójnego 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie zamieszkałym przez ponad 350000 
mieszkańców. Projekt wpisuje się w Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, jest zgodny z celami 
Strategii Rozwoju Kraju, Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. 
 
Gospodarkę odpadami na terenie miasta normuje Regulamin utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Miejskiej Koło.   
 

5. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, 

WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO 

DOKUMENTU ORAZ SPOSOBY W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA 

ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU. KIERUNKI 

KONIECZNYCH DZIAŁAŃ W OCHRONIE ŚRODOWISKA 

 

Akcesja Polski do Unii Europejskiej nałożyła na Polskę nowe obowiązki, wynikające z konieczności 
dostosowania prawa polskiego do regulacji unijnych. 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. Przynależność Polski do Unii Europejskiej zobowiązuje do respektowania m. in. 
Dyrektywy 20011/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie 
oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko. 
Cele ochrony środowiska ustanawia strategiczny dokument rządowy o randze krajowej - Polityka 
ekologiczna państwa na lata 2009-20012 z perspektywą do roku 2016. 
Akt ten respektuje zapisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., mówiące o konieczności 
zapewnienia przez Rzeczypospolitą Polską ochrony środowiska kierując się zasadą zrównoważonego 
rozwoju oraz konieczności zapewnienia przez władze publiczne bezpieczeństwa ekologicznego 
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współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Wskazuje na konieczność stworzenia spójnego wewnętrznie 
systemu prawa ochrony środowiska, dostosowanego do wymagań unijnych. Wśród celów i zadań 
systemowych dokument wymienia ekologizację planowania przestrzennego i użytkowania terenu, w 
ramach której z jednej strony podkreśla konieczność szerszego włączenia do prac nad planami 
miejscowymi i do treści tych planów zagadnień związanych z ochroną środowiska, z drugiej strony 
dostrzega konieczność upraszczania i przyspieszania lokalizacji inwestycji, niezbędnych z punktu 
widzenia skuteczności podejmowania starań mających na celu pobudzenie i modernizację gospodarki 
oraz poprawę sytuacji na rynku pracy. 
Cele szczegółowe polityki ekologicznej państwa ujęto w dwóch grupach: w sferze racjonalnego 
użytkowania zasobów naturalnych i w zakresie jakości środowiska. Wśród nich, w kontekście zakresu 
ustaleń projektów planów miejscowych, wymienić należy m.in.: 
· racjonalizację użytkowania wody, 
· ochronę gleb, 
· zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji, 
· zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, 
· gospodarowanie odpadami, 
· jakość wód, 
· jakość powietrza, zmiany klimatu, 
· hałas i promieniowanie, 
· różnorodność biologiczna i krajobrazowa. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który jest narzędziem prawnym realizacji polityki 
przestrzennej gminy, musi zachować zgodność z obowiązującymi normami prawa i innymi 
dokumentami planistycznymi. Zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska, w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego należy zapewnić warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i 
racjonalną gospodarkę zasobami środowiska, między innymi poprzez: 
- ustalanie programów racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi, 
- zapewnianie kompleksowego rozwiązania problemów zabudowy, ze szczególnym uwzględnieniem 

gospodarki wodnej, odprowadzania ścieków, gospodarki odpadami, systemów transportowych i 
komunikacji publicznej oraz urządzania i kształtowania terenów zieleni, 

- uwzględnianie konieczności ochrony wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem w związku z 
prowadzeniem gospodarki rolnej, 

- zapewnianie ochrony walorów krajobrazowych środowiska i warunków klimatycznych, 
- uwzględnianie innych potrzeb w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, ochrony przed 

hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi. 
Ustawa wskazuje na zakres zagadnień, które należy w planie uwzględnić. 
Plan ustala, że odprowadzanie ścieków bytowych ma odbywać się do kanalizacji 
sanitarnej, dopuszczając do czasu jej wykonania stosowanie zbiorników bezodpływowych na ścieki, 
dopuszcza także przydomowe oczyszczalnie ścieków. W zakresie zaopatrzenia w ciepło do celów 
grzewczych i technologicznych ustala nakaz stosowania paliw płynnych, gazowych i stałych oraz 
alternatywnych źródeł energii z wyłączeniem paliw węglowych wysokoemisyjnych. Dopuszcza 
stosowanie paliw węglowych wyłącznie w wysokosprawnych i niskoemisyjnych kotłach węglowych o 
sprawności wynoszącej powyżej 80%. 
Ustawa - Prawo ochrony środowiska, w art. 73 ust 1 stanowi, że w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się w szczególności ograniczenia wynikające z: 
- ustanowienia szczególnych form ochrony przyrody; 
- utworzenia obszarów ograniczonego użytkowania lub stref przemysłowych; 
- wyznaczenia obszarów cichych w aglomeracji oraz obszarów cichych poza aglomeracją; 
- ustalenia w trybie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne warunków korzystania z 

wód regionu wodnego i zlewni oraz ustanowienia stref ochronnych ujęć wód, a także obszarów 
ochronnych zbiorników wód śródlądowych. 

W granicach obszaru planu nie mają zastosowania strefy przemysłowe, obszary ciche w aglomeracji 
lub obszary ciche poza aglomeracją. Zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt 6 Prawa ochrony środowiska, 
ochrona zwierząt oraz roślin realizowana jest m.in. przez ustalenie min. powierzchni terenów 
biologicznie czynnych. Zasady ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej zgodne są z ustawą z dnia 
18 lipca 2001 r. Prawo wodne i rozporządzeniami wykonawczymi do niej – przyszła zabudowa musi 
być podłączona do kanalizacji sanitarnej. Plan dopuszcza tymczasowe stosowanie zbiorników 
bezodpływowych na ścieki, dopuszcza także stosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.  
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Projekt planu odpowiada celem ochrony środowiska na wszystkich szczeblach (międzynarodowym, 
wspólnotowym, krajowym) poprzez wprowadzanie ładu przestrzennego oraz przygotowanie i 
racjonalne wykorzystanie terenów inwestycyjnych. Cel ten jest także jednym, z podstawowych celów 
operacyjnych „Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku” w ramach realizacji 
Celu Strategicznego „Dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI wieku”. 

Polityka Unii Europejskiej w zakresie ochrony przed hałasem opiera się na podejściu zarówno 
horyzontalnym jak i sektorowym. Ogólne ramy dla zwalczania hałasu w UE zostały określone w 
dyrektywie 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się 
do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku 

Dyrektywa ma na celu ustanowienie wspólnych zasad unikania, zapobiegania lub zmniejszania 
szkodliwych skutków narażenia na działanie hałasu, na podstawie ustalonych priorytetów. W tym celu 
przewiduje wdrażanie następujących działań: 

− sporządzanie map hałasu przy zastosowaniu wspólnych metod oceny, 

− zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji dotyczącej hałasu w środowisku i jego skutków, 

− przyjęcie przez Państwa Członkowskie planów działań zmierzających do zapobiegania 
powstawaniu hałasu w środowisku i obniżania jego poziomu. 

Dyrektywa określa podstawy do przyjęcia dalszych regulacji unijnych w zakresie obniżania hałasu z 
głównych źródeł, w szczególności z taboru drogowego i szynowego oraz ich infrastruktury, samolotów, 
urządzeń pracujących na otwartej przestrzeni i urządzeń przemysłowych oraz maszyn i urządzeń 
samobieżnych. 

Regulacje sektorowe 

Wymagania w zakresie zwalczania hałasu pochodzącego z poszczególnych źródeł zostały określone 
w dyrektywach sektorowych, dotyczących transportu, urządzeń mechanicznych, itp. 

Hałas pochodzący z transportu drogowego 

− pojazdy silnikowe - dyrektywa 70/157/EWG 

− pojazdy silnikowe dwu- i trzykołowe - dyrektywa 97/24/WE 

− opony samochodowe – dyrektywa 2001/43/WE 

Hałas pochodzący z transportu lotniczego 

− samoloty poddźwiękowe - dyrektywa 80/51/EWG  

− poddźwiękowe samoloty odrzutowe - dyrektywa 89/629/EWG 

− zasady wykonywania operacji przez cywilne poddźwiękowe samoloty odrzutowe - dyrektywa 
2006/93/WE 

− ograniczenia poziomu hałasu w portach lotniczych UE - dyrektywa 2002/30/WE 

Hałas pochodzący z transportu kolejowego 

− interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości - dyrektywa 96/48/WE 

Szczegółowe parametry zostały określone w decyzjach Komisji 2002/735/WE i 2002/732/WE. 

− interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych - dyrektywa 2001/16/WE  

Szczegółowe parametry zostały określone w decyzjach Komisji 2004/446/WE i 2006/66/WE oraz w 
dyrektywie 2004/50/WE. 

Hałas pochodzący z urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń - dyrektywa 2000/14/WE 

 
6. ANALIZA USTALEŃ PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO  

 
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządza się w celu ustalenia 
przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów ich 
zagospodarowania i zabudowy.  
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Ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostały pogrupowane w 3 
działach. W dziale 1 zawarte zostały ustalenia ogólne, w dziale 2 ustalenia szczegółowe, a w dziale 3 
przepisy przejściowe i końcowe.  
 
W ustaleniach ogólnych zawarto: 
− zakres obowiązywania planu, 
− ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia, zasad zagospodarowania i zabudowy obszaru objętego 

ustaleniami planu, 
− ustalenia ogólne w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ochrony 

przyrodniczej, ochrony przeciwpowodziowej, ochrony stref ujęć wody, ochrony zbiorników wód 
otwartych, zagrożeń związanych z osuwaniem się mas ziemnych, terenów górniczych, 

− ustalenia ogólne dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej oraz kształtowania przestrzeni publicznych, 

− ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy oraz obsługi w zakresie komunikacji i 
infrastruktury, 

− ogólne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, 
− ogólne zasady rozmieszczania reklam oraz obiektów wysokich, 
− ogólne zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. 
  
W ustaleniach szczegółowych określono przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowę terenu.  
W przepisach przejściowych i końcowych określono wysokość stawki służącą naliczeniu jednorazowej 
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wykonanie uchwały oraz termin wejścia w życie. 
 

W projekcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzono 
następujące funkcje terenów: 
 
MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych; 
U – tereny zabudowy usługowej; 
RM,U – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych,   

i zabudowy usługowej; 
U/MN – tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
U,MN – terenu zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
ZI – tereny zieleni izolacyjnej; 
ZD – tereny ogrodów działkowych; 
US – tereny sportu i rekreacji; 
E - tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka; 
KD-L - tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej; 
KD-D - tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej; 
KDW – tereny dróg wewnętrznych. 
 

7. PROGNOZA ZMIANY ŚRODOWISKA W WYNIKU REALIZACJI USTALEŃ MIEJSCOWEGO 

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

 

Obszar opracowania projektu miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego, przedstawiony na 
załączniku graficznym do uchwały znajduje się pomiędzy drogą krajową nr 92 – ulicą Rawity-
Witanowskiego a granicą administracyjną miasta Koła. Teren przylega do gminy wiejskiej Koło. Od 
południa granicą opracowania jest droga wojewódzka nr 473 – ulica Dąbska. Część terenu jest 
zabudowana zabudową zagrodową i zabudową mieszkaniową jednorodzinną, część terenu 
użytkowana jest jako ogrody działkowe. Pozostałe tereny są użytkowane rolniczo. 
Przewidywane oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska przedstawiono w tabeli. 
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Elementy 
środowiska 

Przewidywane znaczące oddziaływanie 

Różnorodność 
biologiczna 

- negatywne długotrwałe oddziaływanie to zmniejszenie powierzchni biologicznie 
czynnej wynikające z zabudowy terenów upraw rolnych,  
- pozytywne oddziaływanie to określenie minimalnych powierzchni biologicznie 
czynnych wynoszących: dla terenów dla terenów ZI – 70%, ZD – 60%, US – 50%, 
MN; U; RM; RM,U; U/MN; U,MN – 30%. 
wyznaczenie terenów zieleni izolacyjnej definiowanej jako tereny zieleni 
zróżnicowanej gatunkowo, wyznaczenie pasa zieleni wysokiej wzdłuż każdej 
drogi, powstanie różnorodności biologicznej w miejscu monokultury rolnej;  

Ludzie - negatywne długotrwałe oddziaływanie to zmniejszenie powierzchni biologicznie 
czynnej; 
- negatywne długotrwałe oddziaływania związane z zagrożeniem zdrowia ludzi 
powodowane przez bliskość drogi krajowej, drogi wojewódzkiej i linii kolejowej; 
- niwelowanie negatywnych oddziaływań na terenie RM,U najbardziej narażonym 
na wpływ dróg, na narożniku tych dróg, który aktualnie jest zabudowany i 
przeznaczony pod zabudowę zagrodową poprzez ograniczenie możliwości 
lokalizowania nowej zabudowy na skrajnej działce ( zabudowa na niej znajduje się 
przed wyznaczoną linią zabudowy) dopuszczenie wyłącznie możliwości remontu i 
przebudowy istniejących obiektów, ograniczenie możliwości lokalizowania nowych 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie RM,U oraz U/MN przy drodze 
wojewódzkiej, wprowadzenie terenów zieleni izolacyjnej jako zabezpieczeń przed 
przedostawaniem się zanieczyszczeń z terenów drogi na tereny zabudowy i 
zabezpieczeń przed hałasem na terenach zieleni izolacyjnej – ZI, zakaz lokalizacji 
terenów zabudowy podlegającej ochronie akustycznej w strefie przekroczenia 
hałasu, strefowanie zabudowy w zależności od odległości od drogi krajowej; 
- pozytywne oddziaływanie długotrwałe związane z zapewnieniem możliwości 
unormowanej prawnie zabudowy terenów ( nie w trybie indywidualnych decyzji, 
ale w sposób uporządkowany ) z jednoczesnym zapewnieniem realizacji dróg 
publicznych, uzbrojenia terenu, 
- pozytywne oddziaływanie związane z zakazem lokalizowania na terenach 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej działalności produkcyjnej, składowej, 
magazynowej oraz dystrybucji takich towarów jak gaz, paliwa płynne i inne 
materiały niebezpieczne, zakazem lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, z zakazem realizacji na terenach zabudowy 
zagrodowej lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz nie związanych z produkcją rolniczą i przetwórstwem rolno-
spożywczym przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko; 

Zwierzęta - negatywne długotrwałe oddziaływanie to zmniejszenie powierzchni biologicznie 
czynnej; 
- pozytywne oddziaływanie związane z określeniem minimalnych powierzchni 
biologicznie czynnych; 
- pozytywne oddziaływanie związane z ochroną zwierząt przed wtargnięciami na 
drogę krajową,  

Rośliny - negatywne długotrwałe oddziaływanie to zmniejszenie powierzchni biologicznie 
czynnej; 
- pozytywne oddziaływanie to określenie minimalnych powierzchni biologicznie 
czynnych, wprowadzenie zróżnicowanych terenów zieleni; 

Woda - brak negatywnego oddziaływania wprowadzanych funkcji na wody podziemne 
przy zachowaniu wymagań ustalonych w planie w tym obowiązków  
odprowadzenia ścieków do kanalizacji sanitarnej z dopuszczeniem realizacji 
szczelnych zbiorników bezodpływowych do czasu jej realizacji, przestrzegania 
zasad podstępowania z wodami opadowymi i roztopowymi, planowanym 
wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej,  

Powietrze - negatywne długotrwałe oddziaływanie to zwiększenie terenów zabudowy, 
powstanie nowych źródeł emisji substancji związanych z indywidualnymi źródłami 
ciepła oraz powstaniem nowych dróg – liniowych źródeł zanieczyszczeń,  
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- pozytywne oddziaływania długoterminowe związane z ustaleniami dotyczącymi 
ekologicznych źródeł ogrzewania;  
Wprowadzenie nowej zabudowy w wyniku realizacji planu będzie korzystniejsze 
dla powietrza niż realizacja inwestycji na podstawie decyzji o warunkach 
zabudowy jak odbywa się to aktualnie, ponieważ w trybie decyzji brak 
instrumentów prawnych dla wprowadzenia ograniczeń w zakresie mającym wpływ 
na jakość powietrza. 

Powierzchnia 
ziemi 

- negatywne długotrwałe oddziaływanie to zmniejszenie powierzchni biologicznie 
czynnej; 
- pozytywne oddziaływanie to określenie minimalnych powierzchni biologicznie 
czynnych; 

Krajobraz - negatywne oddziaływanie spowodowane lokalizacją pasa zabudowy usługowej 
przy drodze krajowej, co wiąże się ze znacznym zróżnicowaniem zabudowy, 
zwiększeniem liczby reklam, szyldów, które powodują negatywne wrażenia 
estetyczne przy przejeździe przez miasto drogą krajową,  
- pozytywne oddziaływanie - niwelowanie negatywnych wrażeń estetycznych 
przez lokalizację zabudowy za pasem zieleni izolacyjnej, pozytywne oddziaływanie 
planu na wzrost wewnętrznej integracji poprzez wyznaczenie dróg publicznych, 
dróg wewnętrznych, ustalenie linii zabudowy oraz gabarytów i kształtu zabudowy,  

Klimat - negatywne długotrwałe oddziaływanie to zwiększenie terenów zabudowy, 
powstanie nowych źródeł emisji substancji związanych z indywidualnymi źródłami 
ciepła oraz powstaniem nowych dróg – liniowych źródeł zanieczyszczeń,  
- pozytywne oddziaływanie długoterminowe związane z ustaleniem obowiązku 
stosowania do celów grzewczych i grzewczo-technologicznych paliw płynnych, 
gazowych oraz alternatywnych źródeł energii z wyłączeniem paliw węglowych 
wysokoemisyjnych, dopuszczeniem stosowanie paliw węglowych wyłącznie w 
wysokosprawnych i niskoemisyjnych kotłach węglowych o sprawności wynoszącej 
powyżej 80%; 
Wprowadzenie nowej zabudowy w wyniku realizacji planu będzie korzystniejsze 
dla klimatu niż realizacja inwestycji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy 
jak odbywa się to aktualnie, ponieważ w trybie decyzji brak instrumentów 
prawnych dla wprowadzenia ograniczeń w zakresie mającym wpływ na klimat. 

Zasoby 
naturalne 

- wprowadzenie w życie planu spowoduje możliwość ustalenia przy zabudowie 
terenów zasad i wymogów w zakresie ochrony środowiska, wśród nich takich, 
jakich nie ma możliwości ustalenia w trybie indywidualnych decyzji, plan ustala 
przebieg dróg publicznych, w tym drogi lokalnej – serwisowej z urządzeniami 
dźwiękochłonnymi, ustala wielkości powierzchni biologicznie czynnych, 
konieczność stosowania do celów grzewczych i technologicznych określonych 
paliw, przez co należy stwierdzić, że zastąpienie wydawania indywidualnych 
decyzji planem korzystnie wpływa na zasoby naturalne, takie jak rośliny, 
zwierzęta, ekosystemy, atmosfera, woda.  

Zabytki - na terenie brak zabytków, w związku z czym nie przewiduje się oddziaływań na 
zabytki, 

Dobra 
materialne 

- przewiduje się poprzez możliwość zagospodarowania i zabudowy istniejących 
działek zahamowanie migracji mieszkańców miasta do gmin sąsiednich, 
zwiększenie dochodów miasta z podatku od nieruchomości. 

 

8. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI 

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

 

Ekspansja ludzi na tereny rolne, przeznaczanie nowych terenów rolniczych pod zabudowę, nie jest korzystne 
dla świata roślin, zwierząt, dla zachowania różnorodności biologicznej, dla jakości powietrza, dla powierzchni 
ziemi, klimatu. Jednak w przypadku gdzie zabudowa może powstawać w trybie decyzji o warunkach 
zabudowy, jak to ma miejsce na terenie objętym sporządzanym planem, wprowadzenie obowiązku 
stosowania dla zabudowy ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sposób 
korzystny wpływa na środowisko i ład przestrzenny. Nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna będzie 
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lokalizowana w miejscach wyznaczonych dla niej w planie, za pasem drogi serwisowej, za pasem zieleni 
izolacyjnej i ekranującym hałas pasem zabudowy usługowej. Plan wskazuje także przeznaczenie terenów i 
porządkuje zasady zagospodarowania i zabudowy dla terenów już zabudowanych i zagospodarowanych. 
Porządkowanie istniejącej zabudowy oraz ustalenie wymogów dla nowej zabudowy może mieć pozytywny 
wpływ na środowisko, ponieważ wprowadza szereg unormowań chroniących środowisko, w szczególności w 
zakresie gospodarki ściekowej, ochrony obowiązku stosowania do celów grzewczych i grzewczo-
technologicznych paliw płynnych, gazowych oraz alternatywnych źródeł energii z wyłączeniem paliw 
węglowych wysokoemisyjnych, dopuszczeniem stosowanie paliw węglowych wyłącznie w 
wysokosprawnych i niskoemisyjnych kotłach węglowych o sprawności wynoszącej powyżej 80%. 
Wprowadzenie możliwości zabudowy w planie zagospodarowania przestrzennego jest konsekwencją decyzji 
podjętych przez Radę Miejską na etapie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta. Uwzględnienie potrzeb właścicieli gruntów z wprowadzeniem zgodnych z aktualnymi 
przepisami zapisów regulujących możliwość zagospodarowania terenów, konieczność przestrzegania 
odpowiedniej intensywności zabudowy, wysokości budynków, sposobu odprowadzania ścieków, ogrzewania 
obiektów, zachowanie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, zachowanie zgodnego z przepisami 
klimatu akustycznego na terenach podlegających ochronie akustycznej z zastosowaniem środków 
organizacyjnych i technicznych zmniejszających poziom hałasu nie powinno pogorszyć stanu 
poszczególnych elementów środowiska.  
Podsumowując, przy braku realizacji ustaleń planu miejscowego następuje chaotyczna realizacja 
nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy braku rozwiązań z zakresu intensywności 
zabudowy, rozwiązań komunikacyjnych i infrastruktury technicznej, przy braku rozwiązań chroniących 
tereny podlegające ochronie akustycznej przed niekorzystnym oddziaływaniem dróg, zbyt intensywne 
zainwestowanie terenów, co wiąże się ze zmniejszeniem powierzchni biologicznie czynnych. 
 

9. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU OGRANICZENIE NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 

ŚRODOWISKO I ZDROWIE LUDZI  

 

Rozwiązania mające na celu ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko i zdrowie ludzi to: 

- Część obszaru objętego planem znajduje się na terenie głównego zbiornika wód podziemnych 
nr 151 górnokredowego zbiornika szczelinowo-porowego Turek - Konin – Koło. W celu ochrony 
obszaru głównego zbiornika wód podziemnych nakazuje się prowadzenie wszelkich inwestycji 
w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu wód podziemnych, przestrzeganie zasad 
zagospodarowania określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony wód 
podziemnych. 

- Posiadający do działki budowlanej tytuł prawny, powinien przy wykonywaniu swego prawa 
powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich 
ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia 
nieruchomości i stosunków miejscowych.  

- Na obszarze planu nakazuje się zachowanie odpowiednich standardów jakości środowiska 
wymaganych przez przepisy odrębne, w tym określonego poziomu hałasu na terenach oraz w 
budynkach i pomieszczeniach objętych ochroną akustyczną. Tereny, budynki i pomieszczenia 
objęte ochroną akustyczną należy chronić przed hałasem pochodzącym od drogi krajowej i 
drogi wojewódzkiej poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych 
powodujących obniżenie negatywnego oddziaływania ruchu drogowego.   

- Nową zabudowę zlokalizowano za drogą lokalną KD-L – serwisową do drogi krajowej, w pasie 
której możliwa jest lokalizacją urządzeń dźwiękochłonnych, dodatkowo wprowadzono w planie 
teren zieleni izolacyjnej ZI mającej chronić tereny zabudowy przed zanieczyszczeniami 
pochodzącymi od drogi, na tym terenie także możliwa jest lokalizacją urządzeń 
dźwiękochłonnych. 

- Tereny oznaczone symbolem MN kwalifikuje się do terenów, dla których obowiązuje nie 
przekraczanie dopuszczalnego poziomu hałasu wymaganego dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej.  

- Tereny oznaczone symbolami RM i RM,U kwalifikuje się do terenów, dla których obowiązuje 
nie przekraczanie dopuszczalnego poziomu hałasu wymaganego dla terenów zabudowy 
zagrodowej. 
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- Tereny oznaczone symbolem ZD i US kwalifikuje się do terenów, dla których obowiązuje nie 
przekraczanie dopuszczalnego poziomu hałasu wymaganego dla terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych. 

- Tereny oznaczone symbolem U/MN i U,MN kwalifikuje się do terenów, dla których obowiązuje 
nie przekraczanie dopuszczalnego poziomu hałasu wymaganego dla terenów mieszkaniowo – 
usługowych. 

- Ustala się następujące warunki postępowania z odpadami: 
� wytwórcy odpadów zobowiązani są do ich selektywnej zbiórki, umożliwiającej późniejszy 

odzysk lub unieszkodliwienie, zgodnie z wymogami ochrony środowiska; 
� odpady powinny być zagospodarowywane zgodnie z przepisami prawa miejscowego oraz 

przepisami odrębnymi w szczególności z planem gospodarki odpadami i regulaminem 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej; 

� zakazuje się na terenie planu tworzenia składowisk odpadów i unieszkodliwiania 
odpadów;  

� w celu realizacji selektywnej zbiórki, każda działka budowlana powinna być wyposażona 
w oddzielne oznaczone pojemniki przeznaczone do gromadzenia zmieszanych, odpadów 
ulegających biodegradacji oraz surowców wtórnych;  

� dopuszcza się usytuowanie zbiorczych pojemników selektywnego gromadzenia odpadów, 
obsługujących kilka działek budowlanych; 

� masy ziemne powstałe podczas realizacji inwestycji budowlanych należy 
zagospodarować w ramach własnej nieruchomości lub w innym miejscu określonym na 
etapie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, w sposób nie 
powodujący przekroczeń wymaganych standardów jakości gleby i ziemi.  

− Ustala się szerokość pasa technologicznego linii energetycznych: strefę 5 m od rzutu 
poziomego skrajnego przewodu napowietrznych linii średniego napięcia 15 kV, oraz 3 m od 
rzutu poziomego skrajnego przewodu napowietrznych linii niskiego napięcia 0,4 kV. Dla 
terenów znajdujących się w granicach podanych wielkości wydziela się pas technologiczny. 
Przy projektowaniu i realizacji dopuszczonych w tych pasach obiektów budowlanych należy 
zachować bezpieczne odległości oraz zachować wymagania norm oraz przepisów odrębnych.  

− Sieć elektroenergetyczną należy realizować jako kablową, dopuszcza się realizację 
napowietrznych sieci elektroenergetycznych w przypadkach uzasadnionych istniejącym 
zainwestowaniem oraz warunkami gruntowymi o ile ich oddziaływanie w zakresie hałasu i pól 
elektromagnetycznych nie będzie przekraczało standardów wymaganych dla terenów i 
zabudowy.  

− Istniejące sieci elektroenergetyczne które powodują ponadnormatywne oddziaływanie w 
zakresie pól elektromagnetycznych należy skablować.  

− Ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, na terenach nie wyposażonych w sieć 
wodociągową do czasu budowy sieci dopuszcza się indywidualne ujęcia wody. 

− Na terenie planu należy zapewnić z sieci wodociągowej zaopatrzenie w wodę dla celów 
przeciwpożarowych.  

− Ustala się obowiązek odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacyjnej. Dopuszcza się do 
czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, tymczasowe odprowadzanie ścieków do 
szczelnych zbiorników bezodpływowych, z których będą one regularnie wywożone do punktu 
zlewowego przy oczyszczalni przez koncesjonowanego przewoźnika. 

− Dopuszcza się odprowadzanie ścieków do przydomowych oczyszczalni ścieków, które 
spełniają warunki  przepisów odrębnych w szczególności w zakresie korzystania z wód 
regiony wodnego Warty. 

− Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachów oraz powierzchni nie zanieczyszczonych 
powinny być odprowadzane na własny teren nieutwardzony lub do dołów chłonnych lub do 
zbiorników retencyjnych. 

− Wody opadowe i roztopowe z powierzchni zanieczyszczonych należy odprowadzać po 
zastosowaniu urządzeń podczyszczających zgodnie z przepisami szczególnymi.   

− Na terenach objętych zmianą planu występują urządzenia melioracji wodnych szczegółowych 
(zbieracze drenarskie i drenowania). W przypadku przeznaczania gruntów zmeliorowanych 
pod zabudowę należy przeprojektować i przebudować urządzenia drenarskie. Wszelkie 
inwestycje realizowane na terenach zmeliorowanych i zdrenowanych powinny być 
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realizowane w sposób nie zakłócający funkcjonowania urządzeń melioracyjnych. Realizacja 
inwestycji na terenach, na których występują urządzenia melioracji wodnych wymaga 
postępowania zgodnego z przepisami szczególnymi. Planuje się docelowe zastąpienie 
drenowania terenu systemem miejskiej kanalizacji deszczowej. 

− Budynki powinny posiadać zbiorcze lub indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu 
wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją. 

− Do celów grzewczych i grzewczo-technologicznych należy stosować paliwa płynne, gazowe i 
stałe oraz alternatywne źródła energii z wyłączeniem paliw węglowych wysokoemisyjnych. 
Dopuszcza się stosowanie paliw węglowych wyłącznie w wysokosprawnych i niskoemisyjnych 
kotłach węglowych o sprawności wynoszącej powyżej 80%. 

− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi następująco: dla terenów oznaczonych 
symbolem przeznaczenia:  ZI – 70%, ZD – 60%, US – 50%, MN – 30%, U – 30%, RM; RM,U; 
U/MN; U,MN – 30%. 

 

Zastosowanie powyższych rozwiązań przyczyni się do eliminowania lub ograniczenia negatywnego 

wpływu inwestycji na środowisko i zdrowie ludzi. 

 

10. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA 

REALIZACJI ZAPISÓW W PROJEKCIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO  

 

Na terenach objętych sporządzanym planem nie występują problemy w zakresie ochrony środowiska takie 
jak:  osuwanie się mas ziemnych, powodzie, nie ma stref ochronnych ujęć wody, nie ma zbiorników wód 
powierzchniowych. Teren objęty planem położony jest poza obszarami chronionymi wymienionymi w  
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 627.), w szczególności: 
teren objęty planem nie podlega obszarowym formom ochrony przyrody, na terenie nie występują 
obiekty przyrodnicze podlegające indywidualnej i gatunkowej ochronie przyrodniczej. Tereny objęte 
planem nie są ustanowione terenami górniczymi.  
Teren narażony jest na ponadnormatywne oddziaływanie drogi krajowej i drogi wojewódzkiej, w 
szczególności hałas. Jest to zasadniczy problem wpływający na zapisy planu miejscowego.   
Nie planuje się nowych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w bezpośrednim 
sąsiedztwie drogi krajowej i wojewódzkiej. Tereny za drogą krajową planuje się przeznaczyć pod pas 
zieleni izolacyjnej, na terenie której można lokalizować także urządzenia dźwiękochłonne, następnie 
nową drogą lokalną – serwisową do drogi krajowej, na terenie której można także lokalizować 
urządzenia dźwiękochłonne i następnie pas terenów usługowych i terenów usługowo-
mieszkaniowych. Zabudowa usługowa, zgodnie ze stanowiskiem zarządcy drogi krajowej ma pełnić 
funkcję ochronną dla dalej położonych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - ma pełnić 
funkcję ekranów stanowiących barierę dla hałasu. W pasie 10m wzdłuż drogi krajowej zaprojektowano 
pas zieleni izolacyjnej (zieleni o zróżnicowanej wysokości oraz zróżnicowanym składzie gatunkowym z 
udziałem roślinności zimozielonej) ograniczający przepływ zanieczyszczeń powietrza z pasa 
drogowego na tereny zabudowy. Dodatkowo w pasie tym można lokalizować ekrany dźwiękochłonne. 
Dodatkowo, w planie ustalono, iż przypadku wystąpienia przekroczenia poziomu hałasu wymaganego 
dla terenów oraz dla budynków i pomieszczeń mieszkalnych na terenach zabudowy oznaczonych 
symbolem RM,U oraz U/MN (istniejącej zabudowy) należy zastosować dodatkowe środki techniczne 
powodujące obniżenie negatywnego oddziaływania ruchu drogowego do poziomu zgodnego z 
przepisami szczególnymi.  
 

11. OBSZARY OBJĘTE PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM NA 

ŚRODOWISKO I LUDZI W WYNIKU REALIZACJI USTALEŃ W PROJEKCIE MIEJSCOWEGO 

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
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Przeznaczenie nowych terenów rolnych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę 
usługową z adaptacją istniejących terenów zabudowy zagrodowej oraz ogrodów działkowych będzie 
sprzyjało rozwojowi miasta Koła, którego rozwój jest ograniczony granicami z sąsiednimi gminami 
oraz naturalnymi barierami rozwojowymi - doliną Warty z terenami o szczególnych walorach 
przyrodniczych i zagrożonych powodziami. Każdorazowo przeznaczanie terenów rolnych pod 
zabudowę nie jest obojętne dla środowiska, dlatego plan zagospodarowania przestrzennego 
sporządzono w sposób harmonijnie łączący rozwój miasta z celami ochrony środowiska.  
 
Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN zakazano lokalizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( zawsze i potencjalnie) lokalizowania działalności 
produkcyjnej, składowej, magazynowej, oraz dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne 
materiały niebezpieczne. Na terenach zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
U,MN zakazano lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( zawsze i 
potencjalnie) oraz zakazano dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne materiały 
niebezpieczne.  
Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na terenie planu to: 
realizacja utwardzonych dróg publicznych na odcinkach powyżej 1km, sieci kanalizacyjnych o 
całkowitej długości nie mniejszej niż 1km, rurociągów wodociągowych magistralnych. Możliwa będzie 
także realizacja zabudowy usługowej zaliczanej do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko na terenach U; RM/U, U/MN. Na terenach RM możliwa jest lokalizacja  
związanych z produkcją rolniczą i przetwórstwem rolno-spożywczym przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Jednocześnie na terenach U ustalono zakaz lokalizacji działalności produkcyjnej, dystrybucji takich 
towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne oraz zakaz lokalizacji zabudowy 
podlegającej ochronie akustycznej w szczególności: związanej ze stałym lub czasowym pobytem 
dzieci i młodzieży, domów opieki społecznej, szpitali, zabudowy mieszkaniowej, zamieszkania 
zbiorowego. 
Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia RM,U ustalono zakaz lokalizacji zabudowy 
podlegającej ochronie akustycznej w szczególności: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, domów opieki społecznej, 
szpitali, zabudowy mieszkaniowej, zamieszkania zbiorowego. Adaptowano w planie istniejący 
budynek mieszkalny jednorodzinny. Dopuszczono się jego rozbiórkę, przebudowę, rozbudowę i 
nadbudowę.   
Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia U/MN ustalono zakaz lokalizacji działalności 
produkcyjnej, oraz dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne 
oraz zakaz lokalizacji nowej zabudowy podlegającej ochronie akustycznej w szczególności: związanej 
ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, domów opieki społecznej, szpitali, zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, zamieszkania zbiorowego. Adaptowano w planie istniejące budynki. 
Zgodnie z przepisami odrębnymi oddziaływanie inwestycji musi się ograniczać do własnych działek. 
Nie planuje się przeznaczania terenów dla przedsięwzięć, dla których zgodnie z przepisami ustawy 
Prawo ochrony środowiska, ustala się obszary ograniczonego użytkowania i strefy ochronne.  
Przewidziano docelowe zaopatrzenie terenów zabudowy w wodociąg, kanalizację sanitarną, 
kanalizację deszczową. Tereny objęte planem nie znajdują się w strefach ochronnych wód 
powierzchniowych, nie znajdują się na obszarach ochrony ujęć wody. Teren znajduje się poza 
obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 
z 2013r poz. 627) w szczególności: teren objęty planem nie podlega obszarowym formom ochrony 
przyrody, na terenie nie występują obiekty przyrodnicze podlegające indywidualnej i gatunkowej 
ochronie przyrodniczej. Teren objęty planem znajduje się w oddaleniu ponad 750m od Obszaru 
Natura 2000 - obszaru specjalnej ochrony ptaków PLB 300002 „Dolina Środkowej Warty”. Od Obszaru 
Natura 2000 dzieli go droga wojewódzka oraz teren osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
na którym zabudowa realizowana jest na podstawie ustaleń obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.  
Z punktu widzenia skutków ustaleń projektu planu dla środowiska a także dla gatunków chronionych 
na Obszarze Natura 2000, przy założeniu zaproponowanych rozwiązań ochronnych i przy 
sformułowanych zasadach zagospodarowania i ochrony nie ma podstaw do kwestionowania 
proponowanych rozwiązań. 
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12. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE 

Sporządzany plan jest zgodny z ustaleniami Zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Koła, uchwalonego uchwałą Nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Kole 
z dnia 23 lutego 2011r. Na wniosek właścicieli terenów, w procedurze zmiany studium pozostawiono, 
jak w studium uchwalonym uchwałą nr XVI/100/99 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 grudnia 1999r. 
możliwość zabudowy terenu. Teren przeznaczono pod dominującą funkcję zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i zagrodowej z możliwością lokalizacji usług i pozostawieniem istniejących ogrodów 
działkowych. Sporządzono dotąd kilka wersji planu. Pierwszą wersję na Miejską Komisję UA. W 
pierwszej wersji tereny wzdłuż drogi krajowej przeznaczone były pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. Były chronione przed niekorzystnym oddziaływaniem drogi poprzez zastosowanie w 
projektowanych pasie drogowym miejskiej drogi serwisowej o łącznej szerokości 22m urządzeń 
dźwiękochłonnych oraz pasa zieleni izolacyjnej, mających za zadanie ograniczenie emisji hałasu i 
substancji na tereny zabudowy. Poniżej pierwsza wersja projektu rysunku planu. 
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W wyniku ustaleń Miejskiej Komisji U-A powstała następna wersja planu, pierwsza która została 
przesłana do dalszego opiniowania i uzgodnień. Miejska Komisja U-A zdecydowała o konieczności 
wprowadzenia w sąsiedztwie skrzyżowania terenu usług. Poniżej druga wersja planu która podlegała 
opiniowaniu i uzgodnieniom.  
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Sporządzona po Miejskiej Komisji U-A wyżej wskazana wyżej wersja projektu planu, która uzyskała 
akceptację Miejskiej Komisji U-A i sporządzającego plan Burmistrza Miasta uzyskała opinie i 
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uzgodnienia, nie uzyskała uzgodnienia z zarządcą drogi krajowej GDDKiA Oddział w Poznaniu. 
Odmowa została wydana z uwagi na ( cytat): 
1. Tworzenie nowej zabudowy mieszkaniowej na terenach położonych po zewnętrznej stronie drogi 

krajowej nr 92. Droga ta stanowi obwodnicę miasta Koła, dlatego też jej obudowywanie jest 
niekorzystne, gdyż straci ona wówczas swój charakter jako drogi omijającej tereny 
zurbanizowane. Dodatkowo informuje się, iż w lutym 2009r tut. Oddział zaopiniował pozytywnie 
projekt zmiany studium miasta Koła, w którym teren objęty planem przeznaczony został jako 
„teren upraw rolnych, sady, ogrody”. Kolejna zmiana studium nie była przedłożona do 
zaopiniowania przez tut. Oddział. Dodatkowo informuje się, iż nie korzystne jest lokalizowanie 
budynków mieszkalnych czy też innych podlegających ochronie akustycznej wzdłuż drogi 
krajowej. W pierwszej linii zabudowy powinny być lokalizowane budynku niepodlegające ochronie 
akustycznej, które jednocześnie będą częściowo sprawowały funkcję ochronną przed 
przedostawaniem się hałasu komunikacyjnego do dalej usytuowanych budynków mieszkalnych. 
W związku z powyższym prosi się o zmianę przeznaczenia przedmiotowego terenu zgodnie z 
projektem studium. 

2. Brak zapisu, iż lokalizację infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi krajowej celem 
przejścia poprzecznego należy uzgodnić z zarządcą drogi krajowej. 

3. Brak zapisu, iż ze względów bezpieczeństwa ruchu drogowego planowane budowle i urządzenia 
służące reklamie na terenie oznaczonym symbolem U, o wysokości większej niż 25m, należy 
lokalizować w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 92 równej całkowitej 
wysokości przedmiotowych urządzeń, po wcześniejszym uzgodnieniu ich lokalizacji z zarządcą 
drogi krajowej.  

Uwzględniono część uwag zarządcy drogi i sporządzono następną wersję planu, nie zmieniając wyżej 
wskazanego rysunku planu, wprowadzając zmiany w tekście planu. Ze względu, iż przedstawiony do 
uzgodnienia projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: 
Rawity - Witanowskiego, Dąbskiej nie obejmuje swym zasięgiem pasa drogowego, przebiegającej 
przez teren miasta Koła, drogi krajowej nr 92, w żaden sposób nie może ingerować w jej przebieg, 
zasady zagospodarowania terenu, zasady lokalizacji obiektów budowlanych w ciągu drogi krajowej. 
Przebieg drogi krajowej nr 92 przez miasto Koło wzdłuż zachodniej i północnej granicy sporządzanego 
planu objęty jest ustaleniami obowiązującego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Koła w rejonie ulic: Dąbska, Sienkiewicza, Rawity – Witanowskiego, uchwalonego Uchwałą Nr 
XXXIX/279/05 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 sierpnia 2005r.(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 155 z dnia 
10.11.2005r poz.4217). W związku z powyższym uwzględniając uwagi zawarte w punkcie 2. 
postanowienia, z tekstu planu przedstawionego do ponownego opiniowania całkowicie usunięto 
zapisy dotyczące lokalizacji sieci infrastruktury technicznej w pasie drogi krajowej, nie związanych z 
funkcjonowaniem drogi krajowej.  
Uwzględniono także zastrzeżenia zawarte w punkcie 3. postanowienia dotyczące możliwości 
lokalizacji budowli i urządzeń służących reklamie przed liniami zabudowy od strony dróg publicznych, 
poprzez wykreślenie tej możliwości z punktu z § 4 pkt 3 lit. b. W § 20 ust.3 zmniejszono dopuszczalną 
wysokość urządzeń reklamowych, budowli reklamowych oraz urządzeń informacji miejskiej do 6m. 
Zapisano, iż „Lokalizując budowle i urządzenia służące reklamie należy zachować nieprzekraczalne 
linie zabudowy.” Dodatkowo, ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego w bezpośrednim 
sąsiedztwie skrzyżowania i ład przestrzenny w ustaleniach § 33 dodano pkt 3 w którym zapisano 
„budowle o wysokości większej niż 25m należy lokalizować w odległości od zewnętrznej krawędzi 
jezdni drogi krajowej równej całkowitej wysokości budowli.” Dodatkowo zwiększono wielkość działek 
oraz zmniejszono intensywność zabudowy, co miało spowodować mniejsze obciążenie ruchem drogi 
serwisowej oraz skrzyżowania z drogą krajową, zmniejszyć ilość mieszkańców na osiedlu za drogą 
krajową, oraz poprzez zmniejszenie intensywności zabudowy poprawić warunki zamieszkiwania.  
GDDKiA z powodu nie uwzględnienia w całości uwag postanowiła o zakwalifikowaniu wniosku jako 
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i zdecydowała o ponownej odmowie uzgodnienia projektu 
planu, którą można wyłącznie zaskarżyć do WSA w Warszawie. Burmistrza Miasta nie zdecydował o 
zaskarżeniu postanowienia do WSA. Postawił uwzględnić uwagi GDDKiA O. w Poznaniu i sporządzić 
nową wersję projektu planu wprowadzającą wzdłuż drogi krajowej pas terenów usługowych, które 
zdaniem zarządcy drogi mają stanowić funkcję ochronną przed hałasem. Jednocześnie postanowiono 
tereny zabudowy mieszkaniowej zlokalizować całkowicie poza strefą 120m od tej drogi, czyli 
całkowicie poza strefą zagrożoną hałasem drogowym, zrezygnowano z umieszczania pasa zieleni 
izolacyjnej i urządzeń dźwiękochłonnych w pasie drogi lokalnej – serwisowej do drogi krajowej. 
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Wprowadzono pas zieleni izolacyjnej, z możliwością lokalizacji na nim urządzeń dźwiękochłonnych, 
poza pasem tej drogi. Sporządzono 4 wersję projektu planu.  

 
 
Ponownie przedstawiono ją na Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Burmistrz Miasta 
zgodnie z opinią MKU-A zdecydował o wprowadzeniu następnych zmian do projektu, mianowicie 
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zamiast części terenów usługowych postanowiono o wprowadzeniu terenów o funkcji mieszanej 
usługowo – mieszkaniowych. W związku z wydanymi w trakcie sporządzania planu decyzjami o 
warunkach zabudowy zdecydowano o zmianie przebiegu dróg, dostosowaniu przebiegu drogi 
wewnętrznej do wydanych decyzji. Dodatkowo Burmistrz zdecydował o wprowadzeniu na części 
działki będącej własnością miasta, aktualnie użytkowanej jako ogrody działkowe, terenu sportu i 
rekreacji dla urządzenia placu zabaw dla dzieci, oraz ze względu na znaczne koszty wprowadzenia 
planu w życie o likwidacji części dróg oraz zmianie części dróg publicznych na drogi wewnętrzne. 
Sporządzono 5 wersję projektu planu, która została skierowana do dalszego procedowania.  Wersja ta 
została zaopiniowana i uzgodniona. Nie uzyskała uzgodnienia GDDKiA Oddział w Poznaniu.  
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5 wersja projektu planu 

 
W wyniku dodatkowych uzgodnień z GDDKiA O. w Poznaniu wprowadzono zmiany, powstała 6 wersja 
projektu planu. Zmiany wprowadzono w zakresie zmiany lokalizacji pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż 
drogi krajowej oraz wprowadzenia informacyjnego oznaczenia zasięgu oddziaływania drogi krajowej 
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nr 92. Wprowadzenie tych zmian nie stwarza konieczności ponowienia innych uzgodnień i opiniowania 
projektu.  

 
6 wersja projektu planu  
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13. TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 

 

Pojęcie transgranicznego oddziaływania odnosi się jedynie do przepływu zanieczyszczeń przez 
granicę państwową. Biorąc pod uwagę powyższe, położenie terenu oraz zasięg prawdopodobnych 
oddziaływań wynikających z realizacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Koła w rejonie ulic Rawity - Witanowskiego, Dąbskiej nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie 
na środowisko. 
 

14. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

 
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.), miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego sporządza się w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji 
celu publicznego oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: Rawity – Witanowskiego, Dąbskiej 
sporządzany jest w celu stworzenia podstaw prawnych dla harmonijnej i racjonalnej realizacji 
zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na skraju miasta, za drogą krajową nr 92. Dla 
niewielkiej części tego terenu aktualnie obowiązuje „Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego z usługami podstawowymi w rejonie ulicy 
Sienkiewicza w Kole”, uchwalony Uchwałą Nr IV/11/98 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 
1998r., który zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym utraci 
moc po uchwaleniu nowego planu. W trakcie procedury zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Koła projekt zmiany studium, pozostawiający tereny objęte 
sporządzanym aktualnie planem, położone za drogą krajową nr 92, w użytkowaniu rolniczym, wraz z 
propozycją Burmistrza negatywnego rozpatrzenia uwag właścicieli tych terenów, nie uzyskały 
akceptacji Rady Miejskiej w Kole. Rada Miejska w Kole zdecydowała o konieczności pozostawienia 
przeznaczenia terenów pod zabudowę, jak to miało miejsce w obowiązującym dotąd Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Koła uchwalonym uchwałą nr 
XVI/100/99 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 grudnia 1999r. Z tego powodu Burmistrz został 
zobowiązany do wprowadzenia zmian do projektu studium i ponowienia w niezbędnym zakresie 
procedury. Projekt zmiany studium został zaopiniowany i uzgodniony w wszystkimi organami 
wymieniony w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wojewoda Wielkopolski 
dokonujący oceny legalności uchwał samorządu nie stwierdził żadnych uchybień w procedurze 
sporządzania zmiany studium. W uchwalonej uchwałą Nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 
lutego 2011r. Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Koła teren został przeznaczony pod zabudowę. W zmianie studium teren znajduje się w strefie E, 
na której tereny oznaczono symbolami  MNE+RME oraz ZPE i U2E są one przeznaczone pod 
dominującą funkcję zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oraz zorganizowaną 
zieleń izolacyjną i tereny usług. Zgodnie ze studium tereny oznaczone symbolem MN+RMN to 
tereny istniejącej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, które mogą być 
uzupełniane zabudową jednorodzinną i zagrodową, usługami oraz osiedlowymi terenami 
sportu i rekreacji. Na terenach tych można także pozostawiać istniejące ogrody i ogrody 
działkowe. Tereny zieleni izolacyjnej między drogami a zabudową wyznaczone są w studium 
orientacyjnie, ich minimalne szerokości, określone w ustaleniach szczegółowych dla stref, 
mogą być zwiększane i kształtowane w trakcie sporządzania planów miejscowych. Minimalna 
szerokość terenu zieleni izolacyjnej dla strefy E wynosi 10m. 
Aktualnie, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zabudowa tego terenu 
odbywa się na podstawie wydawanych decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dla terenu nie ma obowiązku sporządzenia planu, stąd nie ma 
możliwości odmowy wydawania indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy, nie ma też podstawy 
prawnej dla odmowy wydzielania działek budowlanych. Teren jest skomunikowany w sposób 
wystarczający dla lokalizacji zabudowy w trybie indywidualnych decyzji. Zabudowa lokalizowana na 
podstawie indywidualnych decyzji powoduje nieracjonalne gospodarowanie przestrzenią, nie 
rezerwuje terenów niezbędnych dla lokalizacji inwestycji celu publicznego: dróg, infrastruktury 
technicznej.  
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Teren jest narażony na ponadnormatywny hałas oraz na zanieczyszczania substancjami 
powodowanymi przez ruch pojazdów na drodze krajowej i wojewódzkiej. Zabudowa terenu zgodna z 
ustaleniami obowiązującego studium wymaga zabezpieczeń przed ponadnormatywnym 
oddziaływaniem dróg na tereny znajdujące się w sąsiedztwie. W związku z dwukrotną odmową 
(dwóch wersji projektu) uzgodnienia projektu planu przeznaczającego teren w sąsiedztwie drogi 
krajowej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabezpieczoną przez oddziaływaniem drogi 
krajowej środkami i urządzeniami lokalizowanymi w pasie miejskiej drogi serwisowej, sporządzono 
nową wersję projektu planu, z uwzględnieniem zaleceń Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad Oddział w Poznaniu. Zgodnie z wymogami GDDKIA O. w Poznaniu w bezpośrednim 
sąsiedztwie drogi krajowej, w pierwszej linii zabudowy za planowana drogą serwisową 
zaprojektowano tereny usługowe – nie podlegające ochronie akustycznej, które będą sprawowały 
funkcję ochronną przed przedostawaniem się hałasu komunikacyjnego do dalej usytuowanych 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie z wymogami studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego zastosowano pas zieleni izolacyjnej oznaczony 
symbolem ZI mający za zadanie ochronę terenów przy drodze krajowej przed przedostawaniem się 
zanieczyszczeń powietrza w głąb terenu. Na terenach ZI możliwa jest także lokalizacja urządzeń 
dźwiękochłonnych. Zgodnie z zaleceniem Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, która 
obradowała ponownie opiniując następną wersję projektu planu, wprowadzono oprócz pasa terenów 
zabudowy usługowej także tereny zabudowy mieszanej U,MN, na których możliwa jest realizacja 
zabudowy usługowej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie z zaleceniami komisji, z uwagi na 
duże koszty wprowadzenia w życie planu, dodatkowo zaprojektowano mniej dróg publicznych, część 
dróg publicznych zastąpiono drogami wewnętrznymi, część dróg zlikwidowano. Dodatkowo zgodnie z 
nowymi zaleceniami komisji wprowadzono na działce miejskiej teren sportu i rekreacji przeznaczony 
na plac zabaw dla dzieci, oznaczony symbolem US. Po uwzględnieniu zaleceń MKUA powstała piąta 
wersja projektu planu, będąca przedmiotem analiz niniejszej prognozy. 
 
Na obszarze objętym planem nie są projektowane inwestycje wynikające z Planu zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego oraz z Zaktualizowanej Koncepcji Polityki 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. 
 
Podstawowym celem prognozy opracowywanej równocześnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic Rawity - Witanowskiego, Dąbskiej jest 
poszukiwanie i wskazanie możliwości rozwiązań planistycznych najkorzystniejszych dla stanu 
środowiska. Obszar objęty opracowaniem przedstawiony jest na rysunku – załączniku nr 1 do 
uchwały.  
Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic Rawity - Witanowskiego, Dąbskiej 
(zwanego w dalszej części opracowania Prognozą) wynika z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. 
zm.). Szczegółowy zakres sporządzania Prognozy został określony w art. 51 ust. 2 w/w ustawy.  
Zakres merytoryczny prognozy jest bardzo szeroki i obejmuje kompleks zagadnień związanych z 
problematyką ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, jak również z 
ochroną zdrowia mieszkańców i zasobów naturalnych oraz kształtowaniem i ochroną walorów 
krajobrazowych. Uwzględnia ona zapisy znajdujące się w wielu powiązanych z nią dokumentach 
m.in.: polityce ekologicznej Państwa, opracowaniu ekofizjograficznym, programie ochrony środowiska 
dla miasta Koła, w planie rozwoju lokalnego Miasta Koła, planie gospodarki odpadami dla gmin 
będących członkami Związku Międzygminnego "Kolski Region Komunalny" oraz regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Koło. W procesie sporządzania prognozy, 
na podstawie opracowania ekofizjograficznego, obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, analizy obowiązujących aktów prawnych oraz obowiązujących 
decyzji administracyjnych, wizji lokalnej, danych uzyskanych od zarządcy urządzeń melioracji 
wodnych oraz linii elektroenergetycznych dokonana została identyfikacja głównych uwarunkowań 
wynikających z charakteru i stanu środowiska, a także stanu dotychczasowego zagospodarowania 
terenu. Zostały przeanalizowane rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne i pozostałe ustalenia 
zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic Rawity - 
Witanowskiego, Dąbskiej pod kątem ich zgodności z uwarunkowaniami określonymi w opracowaniu 
ekofizjograficznym oraz pod kątem ochrony walorów środowiska kulturowego. Analizie zostały 
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poddane również ustalenia projektu planu dotyczące warunków zagospodarowania terenów, które 
wynikają z potrzeby ochrony środowiska, a także, które mogą mieć wpływ na środowisko, jak również 
ich zgodność z przepisami z zakresu ochrony środowiska i przyrody.  
Prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono przy zastosowaniu metody indukcyjno-opisowej, 
polegającej na charakterystyce istniejących zasobów środowiska oraz łączeniu w logiczną 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 
przyrodniczymi. Prognozę oddziaływania na środowisko przedstawiono w zakresie, jaki umożliwia 
obecny stan dostępnej informacji o środowisku oraz w tym kontekście - stopień ogólności (lub 
szczegółowości) ustaleń planu. 
W Prognozie przedstawiono wyniki analiz i ocen w formie tekstowej. Załącznikiem graficznym do 
niniejszej prognozy jest rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Koła w rejonie ulic Rawity - Witanowskiego, Dąbskiej. 
Na obszarze objętym planem nie są projektowane inwestycje wynikające z Planu zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego oraz z Zaktualizowanej Koncepcji Polityki 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. 
 
Ekspansja ludzi na tereny rolne, przeznaczanie nowych terenów rolniczych pod zabudowę, nie jest korzystne 
dla świata roślin, zwierząt, dla zachowania różnorodności biologicznej, dla jakości powietrza, dla powierzchni 
ziemi, klimatu. Jednak w przypadku gdzie zabudowa może powstawać w trybie decyzji o warunkach 
zabudowy, jak to ma miejsce na terenie objętym sporządzanym planem, wprowadzenie obowiązku 
stosowania dla zabudowy ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sposób 
korzystny wpływa na środowisko i ład przestrzenny. Nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
będzie lokalizowana w miejscach wyznaczonych dla niej w planie, za pasem drogi serwisowej, za pasem 
zieleni izolacyjnej i ekranującym hałas pasem zabudowy usługowej. Plan wskazuje także przeznaczenie 
terenów i porządkuje zasady zagospodarowania i zabudowy dla terenów już zabudowanych i 
zagospodarowanych. Porządkowanie istniejącej zabudowy oraz ustalenie wymogów dla nowej zabudowy 
może mieć pozytywny wpływ na środowisko, ponieważ wprowadza szereg unormowań chroniących 
środowisko, w szczególności w zakresie gospodarki ściekowej, ochrony obowiązku stosowania do celów 
grzewczych i grzewczo-technologicznych paliw płynnych, gazowych oraz alternatywnych źródeł 
energii z wyłączeniem paliw węglowych wysokoemisyjnych, dopuszczeniem stosowanie paliw 
węglowych wyłącznie w wysokosprawnych i niskoemisyjnych kotłach węglowych o sprawności 
wynoszącej powyżej 80%. 
Wprowadzenie możliwości zabudowy w planie zagospodarowania przestrzennego jest konsekwencją decyzji 
podjętych przez Radę Miejską na etapie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta. Uwzględnienie potrzeb właścicieli gruntów z wprowadzeniem zgodnych z aktualnymi 
przepisami zapisów regulujących możliwość zagospodarowania terenów, konieczność przestrzegania 
odpowiedniej intensywności zabudowy, wysokości budynków, sposobu odprowadzania ścieków, ogrzewania 
obiektów, zachowanie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, zachowanie zgodnego z przepisami 
klimatu akustycznego na terenach podlegających ochronie akustycznej z zastosowaniem środków 
organizacyjnych i technicznych zmniejszających poziom hałasu nie powinno pogorszyć stanu 
poszczególnych elementów środowiska.  
Podsumowując, przy braku realizacji ustaleń planu miejscowego następuje: 
- chaotyczna realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy braku rozwiązań z 
zakresu intensywności zabudowy, rozwiązań komunikacyjnych i infrastruktury technicznej, przy braku 
rozwiązań chroniących tereny podlegające ochronie akustycznej przed niekorzystnym oddziaływaniem 
dróg,  
- zbyt intensywne zainwestowanie terenów, co wiąże się ze zmniejszeniem powierzchni biologicznie 
czynnych. 
 
Na terenach objętych sporządzanym planem nie występują problemy w zakresie ochrony środowiska 
takie jak:  osuwanie się mas ziemnych, powodzie, nie ma stref ochronnych ujęć wody, nie ma zbiorników wód 
powierzchniowych. Teren objęty planem położony jest poza obszarami chronionymi wymienionymi w  
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 627.), w szczególności: 
teren objęty planem nie podlega obszarowym formom ochrony przyrody, na terenie nie występują 
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obiekty przyrodnicze podlegające indywidualnej i gatunkowej ochronie przyrodniczej. Tereny objęte 
planem nie są ustanowione terenami górniczymi.  
Teren narażony jest na ponadnormatywne oddziaływanie drogi krajowej i drogi wojewódzkiej, w 
szczególności hałas. Jest to zasadniczy problem wpływający na zapisy planu miejscowego.   
Nie planuje się nowych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w bezpośrednim 
sąsiedztwie drogi krajowej i wojewódzkiej. Tereny za drogą krajową planuje się przeznaczyć pod pas 
zieleni izolacyjnej, na terenie której można lokalizować także urządzenia dźwiękochłonne, następnie 
nową drogą lokalną – serwisową do drogi krajowej, na terenie której można także lokalizować 
urządzenia dźwiękochłonne i następnie pas terenów usługowych i terenów usługowo-
mieszkaniowych. Zabudowa usługowa, zgodnie ze stanowiskiem zarządcy drogi krajowej ma pełnić 
funkcję ochronną dla dalej położonych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - ma pełnić 
funkcję ekranów stanowiących barierę dla hałasu. W pasie 10m wzdłuż drogi krajowej zaprojektowano 
pas zieleni izolacyjnej (zieleni o zróżnicowanej wysokości oraz zróżnicowanym składzie gatunkowym z 
udziałem roślinności zimozielonej) ograniczający przepływ zanieczyszczeń powietrza z pasa 
drogowego na tereny zabudowy. Dodatkowo w pasie tym można lokalizować ekrany dźwiękochłonne. 
Dodatkowo, w planie ustalono, iż przypadku wystąpienia przekroczenia poziomu hałasu wymaganego 
dla terenów oraz dla budynków i pomieszczeń mieszkalnych na terenach zabudowy oznaczonych 
symbolem RM,U oraz U/MN (istniejącej zabudowy) należy zastosować dodatkowe środki techniczne 
powodujące obniżenie negatywnego oddziaływania ruchu drogowego do poziomu zgodnego z 
przepisami szczególnymi.  
Przeznaczenie nowych terenów rolnych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę 
usługową z adaptacją istniejących terenów zabudowy zagrodowej oraz ogrodów działkowych będzie 
sprzyjało rozwojowi miasta Koła, którego rozwój jest ograniczony granicami z sąsiednimi gminami 
oraz naturalnymi barierami rozwojowymi - doliną Warty z terenami o szczególnych walorach 
przyrodniczych i zagrożonych powodziami. Każdorazowo przeznaczanie terenów rolnych pod 
zabudowę nie jest obojętne dla środowiska, dlatego plan zagospodarowania przestrzennego 
sporządzono w sposób harmonijnie łączący rozwój miasta z celami ochrony środowiska.  
W projekcie planu zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć zaliczanych do mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko.  
Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN zakazano lokalizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( zawsze i potencjalnie) lokalizowania działalności 
produkcyjnej, składowej, magazynowej, oraz dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne 
materiały niebezpieczne. Na terenach zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
U,MN zakazano lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( zawsze i 
potencjalnie) oraz zakazano dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne materiały 
niebezpieczne.  
Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na terenie planu to: 
realizacja utwardzonych dróg publicznych na odcinkach powyżej 1km, sieci kanalizacyjnych o 
całkowitej długości nie mniejszej niż 1km, rurociągów wodociągowych magistralnych. Możliwa będzie 
także realizacja zabudowy usługowej zaliczanej do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko na terenach U; RM/U, U/MN. Na terenach RM możliwa jest lokalizacja  
związanych z produkcją rolniczą i przetwórstwem rolno-spożywczym przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Jednocześnie na terenach U ustalono zakaz lokalizowania działalności produkcyjnej, oraz dystrybucji 
takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne oraz zakaz lokalizacji zabudowy 
podlegającej ochronie akustycznej w szczególności: związanej ze stałym lub czasowym pobytem 
dzieci i młodzieży, domów opieki społecznej, szpitali, zabudowy mieszkaniowej, zamieszkania 
zbiorowego. 
Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia RM,U ustalono zakaz lokalizacji zabudowy 
podlegającej ochronie akustycznej w szczególności: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, domów opieki społecznej, 
szpitali, zabudowy mieszkaniowej, zamieszkania zbiorowego. Adaptowano w planie istniejący 
budynek mieszkalny jednorodzinny. Dopuszczono się jego rozbiórkę, przebudowę, rozbudowę i 
nadbudowę.   
Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia U/MN ustalono zakaz lokalizacji działalności 
produkcyjnej, oraz dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne 
oraz zakaz lokalizacji nowej zabudowy podlegającej ochronie akustycznej w szczególności: związanej 
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ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, domów opieki społecznej, szpitali, zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, zamieszkania zbiorowego. Adaptowano w planie istniejące budynki. 
Zgodnie z przepisami odrębnymi oddziaływanie inwestycji musi się ograniczać do własnych działek. 
Nie planuje się przeznaczania terenów dla przedsięwzięć, dla których zgodnie z przepisami ustawy 
Prawo ochrony środowiska, ustala się obszary ograniczonego użytkowania i strefy ochronne.  
Przewidziano docelowe zaopatrzenie terenów zabudowy w wodociąg, kanalizację sanitarną, 
kanalizację deszczową. Tereny objęte planem nie znajdują się w strefach ochronnych wód 
powierzchniowych, nie znajdują się na obszarach ochrony ujęć wody. Teren znajduje się poza 
obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 
z 2013r poz. 627) w szczególności: teren objęty planem nie podlega obszarowym formom ochrony 
przyrody, na terenie nie występują obiekty przyrodnicze podlegające indywidualnej i gatunkowej 
ochronie przyrodniczej. Teren objęty planem znajduje się w oddaleniu ponad 750m od Obszaru 
Natura 2000 - obszaru specjalnej ochrony ptaków PLB 300002 „Dolina Środkowej Warty”. Od Obszaru 
Natura 2000 dzieli go droga wojewódzka oraz teren osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
na którym zabudowa realizowana jest na podstawie ustaleń obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.  
Z punktu widzenia skutków ustaleń projektu planu dla środowiska a także dla gatunków chronionych 
na Obszarze Natura 2000, przy założeniu zaproponowanych rozwiązań ochronnych i przy 
sformułowanych zasadach zagospodarowania i ochrony nie ma podstaw do kwestionowania 
proponowanych rozwiązań. 
 
Rozwiązania alternatywne.  
 
Sporządzany plan jest zgodny z ustaleniami Zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Koła, uchwalonego uchwałą Nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Kole 
z dnia 23 lutego 2011r. Na wniosek właścicieli terenów, w procedurze zmiany studium pozostawiono, 
jak w studium uchwalonym uchwałą nr XVI/100/99 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 grudnia 1999r. 
możliwość zabudowy terenu. Teren przeznaczono pod dominującą funkcję zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i zagrodowej z możliwością lokalizacji usług i pozostawieniem istniejących ogrodów 
działkowych. Sporządzono dotąd kilka wersji planu. Pierwszą wersję na Miejską Komisję UA. W 
pierwszej wersji tereny wzdłuż drogi krajowej przeznaczone były pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. Były chronione przed niekorzystnym oddziaływaniem drogi poprzez zastosowanie w 
projektowanym pasie drogowym miejskiej drogi serwisowej o szerokości 22m urządzeń 
dźwiękochłonnych oraz pasa zieleni izolacyjnej, mających za zadanie ograniczenie emisji hałasu i 
substancji na tereny zabudowy. 
W wyniku ustaleń Miejskiej Komisji U-A powstała następna wersja planu, pierwsza która została 
przesłana do dalszego opiniowania i uzgodnień. Miejska Komisja U-A zdecydowała tylko o 
konieczności wprowadzenia w sąsiedztwie skrzyżowania terenu usług.  
Sporządzona druga wersja projektu planu, która uzyskała akceptację Miejskiej Komisji U-A i 
sporządzającego plan Burmistrza Miasta nie uzyskała uzgodnienia z zarządcą drogi krajowej GDDKiA 
Oddział w Poznaniu. Uwzględniono część uwag zarządcy drogi i sporządzono następną wersję planu, 
nie zmieniając rysunku planu, wprowadzając zmiany w tekście planu. Uwzględniono uwagi zawarte w 
punkcie 2. postanowienia, z tekstu planu przedstawionego do ponownego opiniowania całkowicie 
usunięto zapisy dotyczące lokalizacji sieci infrastruktury technicznej w pasie drogi krajowej, nie 
związanych z funkcjonowaniem drogi krajowej.  
Uwzględniono także zastrzeżenia zawarte w punkcie 3. postanowienia dotyczące możliwości 
lokalizacji budowli i urządzeń służących reklamie przed liniami zabudowy od strony dróg publicznych, 
poprzez wykreślenie tej możliwości z punktu z § 4 pkt 3 lit. b. W § 20 ust.3 zmniejszono dopuszczalną 
wysokość urządzeń reklamowych, budowli reklamowych oraz urządzeń informacji miejskiej do 6m. 
Zapisano, iż „Lokalizując budowle i urządzenia służące reklamie należy zachować nieprzekraczalne 
linie zabudowy.” Dodatkowo, ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego w bezpośrednim 
sąsiedztwie skrzyżowania i ład przestrzenny w ustaleniach § 33 dodano pkt 3 w którym zapisano 
„budowle o wysokości większej niż 25m należy lokalizować w odległości od zewnętrznej krawędzi 
jezdni drogi krajowej równej całkowitej wysokości budowli.” Dodatkowo zwiększono wielkość działek 
oraz zmniejszono intensywność zabudowy.  
GDDKiA z powodu nie uwzględnienia w całości uwag postanowiła o ponownej odmowie uzgodnienia 
projektu planu. Burmistrza Miasta nie zdecydował o zaskarżeniu postanowienia do WSA. Postawił 
uwzględnić uwagi GDDKiA O. w Poznaniu i sporządzić nową wersję projektu planu wprowadzającą 
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wzdłuż drogi krajowej pas terenów usługowych, które zdaniem zarządcy drogi mają stanowić funkcję 
ochronną przed hałasem. Jednocześnie postanowiono tereny zabudowy mieszkaniowej zlokalizować 
całkowicie poza strefą 120m od tej drogi, czyli całkowicie poza strefą zagrożoną hałasem drogowym, 
w związku z czym zrezygnowano z umieszczania pasa zieleni izolacyjnej i urządzeń 
dźwiękochłonnych w pasie drogi lokalnej – serwisowej do drogi krajowej. Pas zieleni izolacyjnej 
umieszczono za pasem drogi serwisowej. Sporządzono 4 wersję projektu planu. Ponownie 
przedstawiono ją Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Burmistrz Miasta zgodnie z 
opinią MKU-A zdecydował o wprowadzeniu następnych zmian do projektu, mianowicie zamiast części 
terenów usługowych postanowiono o wprowadzeniu terenów o funkcji mieszanej usługowo – 
mieszkaniowych. Dodatkowo Burmistrz zdecydował o wprowadzeniu na części działki będącej 
własnością miasta, aktualnie użytkowanej jako ogrody działkowe, terenu sportu i rekreacji dla 
urządzenia placu zabaw dla dzieci, oraz zmianie większości dróg publicznych na drogi wewnętrzne. 
Po uwzględnieniu zaleceń MKUA powstała piąta wersja projektu planu przekazana ponowie do 
opiniowania i uzgodnień. Piąta wersja planu nie uzyskała uzgodnienia z GDDKiA Oddział w Poznaniu. 
Po wniesieniu o ponowne rozpatrzenie wniosku o uzgodnienie odbyło się spotkanie w celu 
uzgodnienia stanowisk. Na spotkaniu tym uzgodniono wycofanie wniosku o ponowne uzgodnienie i 
ustalono stanowisko w sprawie nowej, możliwej do akceptacji przez GDDKiA O.w Poznaniu wersji 
projektu planu.  
 
W prognozie wskazano materiały wyjściowe oraz powiązania prognozy z innymi dokumentami. 
Wskazano także przepisy prawa które uwzględniono w opracowaniu. Dokonano oceny stanu 
funkcjonowania środowiska, oraz analizy ustaleń planu z punktu widzenia ochrony środowiska. 
Ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostały pogrupowane w 3 
działach. W dziale 1 zawarte zostały ustalenia ogólne, w dziale 2 ustalenia szczegółowe, a w dziale 3 
przepisy przejściowe i końcowe.  
 
W projekcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wprowadzono następujące funkcje terenów: 
MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych; 
U – tereny zabudowy usługowej; 
RM,U – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych,   

i zabudowy usługowej; 
U/MN – tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
U,MN – terenu zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
ZI – tereny zieleni izolacyjnej; 
ZD – tereny ogrodów działkowych; 
US – tereny sportu i rekreacji; 
E - tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka; 
KD-L - tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej; 
KD-D - tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej; 
KDW – tereny dróg wewnętrznych. 
 

Rozwiązania mające na celu ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko i zdrowie ludzi to: 

- Część obszaru objętego planem znajduje się na terenie głównego zbiornika wód podziemnych 
nr 151 górnokredowego zbiornika szczelinowo-porowego Turek - Konin – Koło. W celu ochrony 
obszaru głównego zbiornika wód podziemnych nakazuje się prowadzenie wszelkich inwestycji 
w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu wód podziemnych, przestrzeganie zasad 
zagospodarowania określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony wód 
podziemnych. 

- Posiadający do działki budowlanej tytuł prawny, powinien przy wykonywaniu swego prawa 
powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich 
ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia 
nieruchomości i stosunków miejscowych.  

- Na obszarze planu nakazuje się zachowanie odpowiednich standardów jakości środowiska 
wymaganych przez przepisy odrębne, w tym określonego poziomu hałasu na terenach oraz w 
budynkach i pomieszczeniach objętych ochroną akustyczną. Tereny, budynki i pomieszczenia 
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objęte ochroną akustyczną należy chronić przed hałasem pochodzącym od drogi krajowej i 
drogi wojewódzkiej poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych 
powodujących obniżenie negatywnego oddziaływania ruchu drogowego.   

- Nową zabudowę zlokalizowano za drogą lokalną KD-L – serwisową do drogi krajowej, w pasie 
której możliwa jest lokalizacją urządzeń dźwiękochłonnych, dodatkowo wprowadzono w planie 
teren zieleni izolacyjnej ZI mającej chronić tereny zabudowy przed zanieczyszczeniami 
pochodzącymi od drogi, na tym terenie także możliwa jest lokalizacją urządzeń 
dźwiękochłonnych. 

- Tereny oznaczone symbolem MN kwalifikuje się do terenów, dla których obowiązuje nie 
przekraczanie dopuszczalnego poziomu hałasu wymaganego dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej.  

- Tereny oznaczone symbolami RM i RM,U kwalifikuje się do terenów, dla których obowiązuje 
nie przekraczanie dopuszczalnego poziomu hałasu wymaganego dla terenów zabudowy 
zagrodowej. 

- Tereny oznaczone symbolem ZD i US kwalifikuje się do terenów, dla których obowiązuje nie 
przekraczanie dopuszczalnego poziomu hałasu wymaganego dla terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych. 

- Tereny oznaczone symbolem U/MN i U,MN kwalifikuje się do terenów, dla których obowiązuje 
nie przekraczanie dopuszczalnego poziomu hałasu wymaganego dla terenów mieszkaniowo – 
usługowych. 

- Ustala się następujące warunki postępowania z odpadami: 
� wytwórcy odpadów zobowiązani są do ich selektywnej zbiórki, umożliwiającej późniejszy 

odzysk lub unieszkodliwienie, zgodnie z wymogami ochrony środowiska; 
� odpady powinny być zagospodarowywane zgodnie z przepisami prawa miejscowego oraz 

przepisami odrębnymi w szczególności z planem gospodarki odpadami i regulaminem 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej; 

� zakazuje się na terenie planu tworzenia składowisk odpadów i unieszkodliwiania 
odpadów;  

� w celu realizacji selektywnej zbiórki, każda działka budowlana powinna być wyposażona 
w oddzielne oznaczone pojemniki przeznaczone do gromadzenia zmieszanych, odpadów 
ulegających biodegradacji oraz surowców wtórnych;  

� dopuszcza się usytuowanie zbiorczych pojemników selektywnego gromadzenia odpadów, 
obsługujących kilka działek budowlanych; 

� masy ziemne powstałe podczas realizacji inwestycji budowlanych należy 
zagospodarować w ramach własnej nieruchomości lub w innym miejscu określonym na 
etapie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, w sposób nie 
powodujący przekroczeń wymaganych standardów jakości gleby i ziemi.  

− Ustala się szerokość pasa technologicznego linii energetycznych: strefę 5 m od rzutu 
poziomego skrajnego przewodu napowietrznych linii średniego napięcia 15 kV, oraz 3 m od 
rzutu poziomego skrajnego przewodu napowietrznych linii niskiego napięcia 0,4 kV. Dla 
terenów znajdujących się w granicach podanych wielkości wydziela się pas technologiczny. 
Przy projektowaniu i realizacji dopuszczonych w tych pasach obiektów budowlanych należy 
zachować bezpieczne odległości oraz zachować wymagania norm oraz przepisów odrębnych.  

− Sieć elektroenergetyczną należy realizować jako kablową, dopuszcza się realizację 
napowietrznych sieci elektroenergetycznych w przypadkach uzasadnionych istniejącym 
zainwestowaniem oraz warunkami gruntowymi o ile ich oddziaływanie w zakresie hałasu i pól 
elektromagnetycznych nie będzie przekraczało standardów wymaganych dla terenów i 
zabudowy.  

− Istniejące sieci elektroenergetyczne które powodują ponadnormatywne oddziaływanie w 
zakresie pól elektromagnetycznych należy skablować.  

− Ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, na terenach nie wyposażonych w sieć 
wodociągową do czasu budowy sieci dopuszcza się indywidualne ujęcia wody. 

− Na terenie planu należy zapewnić z sieci wodociągowej zaopatrzenie w wodę dla celów 
przeciwpożarowych.  

− Ustala się obowiązek odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacyjnej. Dopuszcza się do 
czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, tymczasowe odprowadzanie ścieków do 
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szczelnych zbiorników bezodpływowych, z których będą one regularnie wywożone do punktu 
zlewowego przy oczyszczalni przez koncesjonowanego przewoźnika. 

− Dopuszcza się odprowadzanie ścieków do przydomowych oczyszczalni ścieków, które 
spełniają warunki  przepisów odrębnych w szczególności w zakresie korzystania z wód 
regiony wodnego Warty. 

− Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachów oraz powierzchni nie zanieczyszczonych 
powinny być odprowadzane na własny teren nieutwardzony lub do dołów chłonnych lub do 
zbiorników retencyjnych. 

− Wody opadowe i roztopowe z powierzchni zanieczyszczonych należy odprowadzać po 
zastosowaniu urządzeń podczyszczających zgodnie z przepisami szczególnymi.   

− Na terenach objętych zmianą planu występują urządzenia melioracji wodnych szczegółowych 
(zbieracze drenarskie i drenowania). W przypadku przeznaczania gruntów zmeliorowanych 
pod zabudowę należy przeprojektować i przebudować urządzenia drenarskie. Wszelkie 
inwestycje realizowane na terenach zmeliorowanych i zdrenowanych powinny być 
realizowane w sposób nie zakłócający funkcjonowania urządzeń melioracyjnych. Realizacja 
inwestycji na terenach, na których występują urządzenia melioracji wodnych wymaga 
postępowania zgodnego z przepisami szczególnymi. Planuje się docelowe zastąpienie 
drenowania terenu systemem miejskiej kanalizacji deszczowej. 

− Budynki powinny posiadać zbiorcze lub indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu 
wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją. 

− Do celów grzewczych i grzewczo-technologicznych należy stosować paliwa płynne, gazowe i 
stałe oraz alternatywne źródła energii z wyłączeniem paliw węglowych wysokoemisyjnych. 
Dopuszcza się stosowanie paliw węglowych wyłącznie w wysokosprawnych i niskoemisyjnych 
kotłach węglowych o sprawności wynoszącej powyżej 80%. 

− Minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi następująco: dla terenów oznaczonych 
symbolem przeznaczenia:  ZI – 70%, ZD – 60%, US – 50%, MN; U; RM; RM,U; U/MN; U,MN 
– 30%. 

 
Ocena skutków realizacji planu  
 
Przedmiotem analizy powinny być wszystkie zmiany sposobu gospodarowania przestrzenią na terenach 
objętych planem oraz w ich sąsiedztwie pod kątem ich wpływu na środowisko, w tym zdrowie ludzi. 
Monitoring skutków realizacji planu w zakresie oddziaływania na środowisko może opierać się na 
pomiarach uzyskanych w ramach państwowego monitoringu środowiska lub w ramach indywidualnych 
zamówień. Przy czym dokonując analizy i oceny stanu poszczególnych komponentów środowiska w 
oparciu o wyniki państwowego monitoringu środowiska należy pamiętać, że muszą się one odnosić do 
obszaru objętego projektem planu. Należy wziąć pod uwagę zmiany zachodzące w środowisku, należy 
także wziąć też pod uwagę ocenę wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną. Szczególnej uwagi 
wymaga monitoring zachowania standardów w zakresie hałasu, określonych w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. 
U. Nr 120, poz.826 ze zm.).  
Analiza realizacji postanowień dokumentu może się odbywać w każdej chwili, w celu omówienia 
występującego lub zgłoszonego problemu w zakresie oddziaływania na środowisko, w przypadku braku 
zgłoszeń problemów analiza powinna odbywać się nie rzadziej niż raz w kadencji. Burmistrz  z inicjatywy 
własnej lub na wniosek podmiotu może przeprowadzić spotkanie, naradę lub wizję lokalną w celu 
omówienia występującego lub zgłoszonego problemu w zakresie oddziaływania na środowisko. 
Wynikiem tego typu działania powinno być sprawozdanie z realizacji postanowień projektowanego 
dokumentu. Na podstawie przeprowadzonej analizy należy sformułować wnioski dotyczące stanu 
realizacji ustaleń planu, ewentualnych przyczyn braku realizacji poszczególnych ustaleń zmiany planu 
oraz niedostatków samego planu w zakresie regulacji niekorzystnych zjawisk oddziałujących na stan 
środowiska oraz niezgodności planu z wprowadzonymi przepisami odrębnymi. W rezultacie należy 
określić stopień przydatności planu oraz zakres zagadnień do uregulowania w przypadku zmiany lub 
sporządzania nowego dokumentu, oraz określić termin, w którym niezbędne jest sporządzenie nowego 
planu lub zmiana części ustaleń planu.  


