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1. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO 
DOKUMENTU ORAZ JEGO POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI 

Przedmiotem oceny zawartej w niniejszej prognozie są ustalenia projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Bursztynowej, którego 
zakres został określony w Uchwale Nr XXVI/263/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 
sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego miasta Koła. Omawiany projekt planu zawiera ustalenia, 
o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2016 r. poz.778 ze zmianami). Obejmuje działki położone przy ulicy Bursztynowej. 

Dla obszaru objętego opracowaniem obowiązują ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Bursztynowej zatwierdzonego 
uchwałą Nr V/19/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 r. 
Zgodnie z jego ustaleniami teren objęty planem przeznaczony jest pod zabudowę usługową 
(ryc.1). 
 
Ryc. 1 Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

 
Źródło: http://mkolo.e-mapa.net/ 
 

Celem regulacji zawartych w ustaleniach aktualnego planu jest między innymi 
aktualizacja ustaleń planu w odniesieniu do złożonych wniosków. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wskazuje  
dla przedmiotowego obszaru kierunki rozwoju przedstawione na poniższym rysunku. 
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Ryc. 2. Ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego 

 
 

 
      

  
 

             Źródło: http://mkolo.e-mapa.net/ 
 

Planowane zagospodarowanie uwzględnia istniejącą zabudowę i zagospodarowanie 
terenu. 

Przedmiotem ustaleń planu jest teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem MN/U. 

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego projekt planu ustala: 
 nakaz sytuowania budynków z uwzględnieniem wyznaczonych na rysunku planu 

nieprzekraczalnych linii zabudowy z zastrzeżeniem pkt 2; 
 dopuszczenie wysunięcia poza nieprzekraczalne linie zabudowy elementów 

wystających poza elewację budynku tj. pochylni, spoczników oraz, na odległość nie 
większą niż 1,5 m, okapów, gzymsów, schodów zewnętrznych, balkonów i wykuszy; 

 zakaz sytuowania wszelkich obiektów i urządzeń tymczasowych z dopuszczeniem 
obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót 
budowlanych; 

 dopuszczenie lokalizacji dojść, dojazdów, sieci i innych urządzeń infrastruktury 
technicznej; 

 zakaz stosowania blachy falistej i blachy trapezowej jako materiału elewacji budynków i 
garaży; 

 dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych. 
W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego projekt planu 

ustala: 
 nakaz aby oddziaływanie z instalacji, związanych z przeznaczeniem terenu nie 
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powodowało przekroczenia standardów jakości środowiska określonych w przepisach 
odrębnych, poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny; 

 zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko z dopuszczeniem inwestycji celu publicznego; 

 zakaz lokalizacji zakładów, zajmujących się prowadzeniem działalności gospodarczej 
polegającej na odzysku i unieszkodliwianiu odpadów, w tym ich składowaniu, 
przeładunku, oraz na zbieraniu odpadów; 

 w zakresie ochrony przed hałasem, cały obszar objęty planem kwalifikowany jest jako 
teren mieszkaniowo-usługowy zgodnie z zapisami przepisów odrębnych. 

 
Nie wyznacza się terenów, dla których konieczne jest określenie zasad ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury 
współczesnej. 
W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, trenów górniczych, a także obszarów 
szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów 
priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
województwa ustala się: 
 nakaz ochrony wód podziemnych, ze względu na położenie w granicach Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych nr 151 – Zbiornik Turek-Konin-Koło, poprzez 
zagospodarowanie ścieków zgodnie z § 13 pkt 4, 5 oraz zachowanie przepisów 
odrębnych; 

 nie podejmuje się ustaleń w zakresie terenów górniczych, a także obszarów 
szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych oraz 
krajobrazów priorytetowych, określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach 
zagospodarowania przestrzennego województwa z powodu braku ich występowania na 
obszarze planu. 

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) 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. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powiązany jest 
z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Koła - nie jest sprzeczny z jego zapisami. Ponadto w prognozie oddziaływania na 
środowisko uwzględnia się także informacje zawarte w prognozach oddziaływania na 
środowisko sporządzonych dla innych, przyjętych już, dokumentów, powiązanych z 
projektem planu. 

W projekcie planu zawarte zostały cele przedstawione w poniższych dokumentach: 
a) Strategia Rozwoju Województwa Wielopolskiego za jeden z celów obiera utrzymanie 

obecnego stanu środowiska na poziomie gwarantującym następnym pokoleniom 
korzystanie z niego w stopniu równym, w jakim korzysta pokolenie obecne, zgodnie 
z zasadą zrównoważonego rozwoju. Szczególnego znaczenia nabiera z jednej strony 
korzystanie z zasobów w sposób racjonalny, a z drugiej, korzystanie przyczyniające się 
do rozwoju. Realizacja tego celu powinna odbywać się przy minimalizowaniu 
negatywnego wpływu działalności gospodarczej na środowisko. 

Zapisy planu są zgodne z zapisami tych dokumentów w kwestiach ochrony przyrody 
oraz poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego poprzez 
uwzględnienie wyników monitoringu środowiska, ustaleń dotyczących ochrony powietrza 
i środowiska przed hałasem i przyjętych zasad dotyczących kształtowania ładu 
przestrzennego. Ponadto dla terenów, dla których dopuszczona jest realizacja 
zabudowy możliwe jest wykorzystanie, w celu zaopatrzenia w ciepło, odnawialnych 
źródeł energii. 

b) Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego – 
do najważniejszych kwestii związanych z ochroną przyrody należą: 
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 ochrona przyrody i przywracanie walorów środowiskowych: 
o ograniczenie lokalizacji przedsięwzięć zawsze i potencjalnie znacząco 

oddziałujących na środowisko, wymagania dotyczące przyłączenia do 
odpowiednich sieci infrastruktury technicznej oraz stosowania paliw 
niskoemisyjnych – ograniczenie antropopresji; 

 zachowanie, wzbogacanie lub odtwarzanie różnorodności biologicznej 
i krajobrazowej: 
o określenie odpowiednich udziałów powierzchni terenów biologicznie czynnych; 

 racjonalne wykorzystanie złóż kopalin – nie dotyczy; 
 racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego dla rozwoju energii 

ze źródeł odnawialnych: 
o dopuszczenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii do celów grzewczych; 

 zagospodarowanie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi – 
analizowane działki położone są poza zasięgiem obszarów narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi. 

 
2. INFORMACJE O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZĄDZENIU 

PROGNOZY 

Procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przebiegała równolegle  
do toku tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będącego 
przedmiotem opracowania. Sporządzono ją przy zastosowaniu metod opisowych, analiz 
jakościowych wykorzystujących dostępne informacje o stanie środowiska oraz oceny 
skutków przewidywanych zmian w środowisku, na podstawie których wyciągnięto określone 
wnioski. Pierwszym etapem planistycznym była inwentaryzacja urbanistyczna terenów 
objętych projektem planu. Dokonano wizji terenu oraz analizy materiałów przedstawiających 
stan istniejący obszaru (np. zdjęcia satelitarne, lotnicze, mapy), aby jak najbardziej 
szczegółowo scharakteryzować dany obszar oraz jego stan środowiska. Następnie 
zapoznano się z dokumentami strategicznymi przedstawiającymi uwarunkowania danego 
obszaru (także środowiskowe) oraz zalecany kierunek rozwoju przestrzennego. W celu 
scharakteryzowania i oceny stanu środowiska posłużono się także innymi opracowaniami, 
raportami o stanie środowiska a także danymi odnoszącymi się bezpośrednio lub, 
w przypadku ich braku, pośrednio do danego terenu. Dzięki opisom środowiska 
wykraczającym poza granice opracowania można było uzyskać informacje o powiązaniach 
badanego obszaru z regionalnym i krajowym systemem środowiska przyrodniczego, co było 
pomocne w określeniu ponadlokalnego znaczenia danych elementów środowiska. 

W przedstawionej prognozie wykorzystano między innymi następujące źródła oraz akty 
prawne: 

 Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.); 

 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.); 
 Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.); 
 Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny wpływu 

niektórych planów i programów na środowisko; 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397); 
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 Kondracki J., 1994: Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne, Wyd. 
Naukowe PWN, Warszawa; 

 Mapy szczególnego zagrożenia powodzią; 
 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2015, Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Poznaniu; 
 Ocena jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych w ramach monitoringu 

operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych /wg badań PIG/, Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu; 

 Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2015, 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu; 

 http://www.poznan.pios.gov.pl – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Poznaniu; 

 http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/; 
 http://www.psh.gov.pl/ – Państwowa Służba Hydrogeologiczna; 
 http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/MIDASGIS – Państwowy Instytut 

Geologiczny – MIDAS; 
 http://btsearch.pl/ – wyszukiwarka stacji bazowych telefonii komórkowej GSM  

i UMTS; 
 www.geoportal.gov.pl – Geoportal; 
 Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych; 
 Ewidencja gruntów i budynków miasta Koło; 
 Program Ochrony Środowiska dla miasta koło na lata 2010-2014 z perspektywą  

na lata 2015-2018. 
 
3. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW 

REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU  
ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA 

 
Według art. 10 ust. 2 Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  

w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko państwa 
członkowskie Unii Europejskiej (w tym Polska) monitorują znaczący wpływ na środowisko, 
wynikający z realizacji planów i programów, aby między innymi, określić na wczesnym etapie 
nieprzewidziany niepożądany wpływ oraz aby mieć możliwość podjęcia odpowiedniego 
działania naprawczego.  

Przy określaniu propozycji przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 
projektowanego dokumentu napotkano na trudności polegające na trudności odniesienia 
zagospodarowania pojedynczych działek budowlanych w stosunku do dostępnych danych 
dotyczących środowiska, które obejmują teren miasta lub nawet województwa. Ze względu 
na fakt, że Koło stanowi zwartą jednostkę urbanistyczną monitoring skutków ustaleń 
projektowanych dokumentów proponuje się prowadzić w odniesieniu do całego miasta lub 
jego kwartałów określonych dominującym przeznaczeniem terenu przy zastosowaniem 
metod indukcyjno-opisowych, z wykorzystaniem danych i wskaźników uzyskiwanych na 
potrzeby opracowywania i oceny wdrażania gminnych programów takich jak: Program 
Ochrony Środowiska i Program Gospodarki Niskoemisyjnej oraz w szerszym zakresie 
danych dostępnych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.  

W związku z powyższym monitoring proponuje się prowadzić raz na cztery lata dla 
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całościowych zmian w  zagospodarowaniu przestrzennym w powiązaniu z opracowywaniem  
Programu Ochrony Środowiska. 

Za najistotniejsze z punktu widzenia ochrony środowiska, należy uznać monitorowanie 
w zakresie ochrony powietrza (stosowania paliw charakteryzujących się niskimi wskaźnikami 
emisyjnymi), oraz ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem. 

Po okresowym zebraniu danych, należy poddać je wnikliwej analizie i w przypadku 
stwierdzenia przejawów ewentualnych, niekorzystnych zmian środowiska przedsięwziąć 
stosowne działania zapobiegające, lub kompensujące niekorzystne tendencje. 

 
4. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU  

NA ŚRODOWISKO 

Obszar objęty planem położony jest we wschodniej części województwa wielopolskiego  
(w odległości ok. 300 km od najbliższej granicy państwa), dlatego nie ma podstaw do 
prognozowania dalekosiężnych, transgranicznych oddziaływań na środowisko. Nie projektuje 
się też funkcji zmieniających warunki siedliskowe i gruntowo-wodne na tak dużą skalę. 
Wobec powyższego, nie zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia transgranicznego 
oddziaływania na środowisko. 
 
5. ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY TEGO STANU  

W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTU PLANU 

5.1. Położenie obszaru objętego planem 

Koło położone jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego nad Wartą. 
Powierzchnia jednostki w granicach administracyjnych to 1.385 ha,  liczba ludności miasta w 
2014 r. wyniosła 23 tysiące, a gęstość zaludnienia 1658 osób na km2. Główne elementy 
układu komunikacyjnego miasta to droga krajowa nr 92 (relacji A2 węzeł „Rzepin” – A2 
węzeł Kałuszyn) i drogi wojewódzkie: nr 270 (Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło) oraz 
nr 473 (Koło-Dąbie-Uniejów-Balin-Szadek-Łask). Przez miasto przebiega magistrala 
kolejowa E-20 (Kunowice-Poznań-Warszawa-Terespol). 

Głównym źródłem hałasu komunikacyjnego w mieście Koło jest droga krajowa nr 92. 
Średni dobowy ruch dla przedmiotowego odcinka drogi, zgodnie z generalnym pomiarem 
ruchu przeprowadzonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w 2015 r. 
przedstawiono w poniższej tabeli. 
 

Tabela 1 Średni dobowy ruch roczny dla drogi krajowej nr 92 w  punktach pomiarowych      
KOŁO/OBWODNICA I, KOŁO/OBWODNICA II 

Numer punktu 
pomiarowego 

Numer 
drogi 

Opis odcinka 

Kraj. 

Pikietaż 

Długość 
(km) 

Nazwa 
Pocz.  Końc. 

90629 92 299,9 301,6 1,7 KOŁO/OBWODNICA I 

90630 92 301,6 304,1 2,5 KOŁO/OBWODNICA II 
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Pojazdy 
silnikowe 
ogółem 

Rodzajowa struktura ruchu pojazdów samochodowych 

Motocykle 
Lekkie sam. 
ciężarowe 

(dostawcze)  

Sam. ciężarowe 

Autobusy Ciągniki rolnicze 
bez przycz. z przycz. 

SDR SDR SDR SDR SDR SDR SDR 

5955 19 756 322 1310 10 12 

8306 31 960 480 1624 11 17 

Źródło: www.gddkia.gov.pl 

 
Z uwagi na natężenie ruchu powyższe odcinki drogi nie zostały objęte Programem 

ochrony środowiska przed hałasem. 
Na północ od granic opracowania planu przebiega również droga wojewódzka nr 473 

(Koło-Dąbie-Uniejów-Balin-Szadek-Łask). Z uwagi na natężenie ruchu przekraczające 
3 000 000 pojazdów na rok odcinek tej drogi objęty został „Programem ochrony środowiska 
przed hałasem dla dróg wojewódzkich o natężeniu ruchu ponad 3 000 000 pojazdów na rok 
znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023”. 

Z uwagi na przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu dla analizowanego odcinka 
drogi zgodnie z przyjętą metodyką realizacji Programu zaproponowano działania dwuetapowe. 
W ramach Etapu I, w okresie krótkoterminowym, należy wymienić nawierzchnię drogową na 
wskazanym odcinku, a następnie podczas aktualizacji Programu rozpatrzyć wykonanie 
przeglądu ekologicznego. Poza tym zaproponowano również zadania wspomagające. 
 
Tabela 2 Średni dobowy ruch roczny dla drogi wojewódzkiej nr 473 w  punktach pomiarowych      

KOŁO/PRZEJŚCIE/, KOŁO-DĄBIE 

Numer punktu 
pomiarowego 

Numer 
drogi 

Opis odcinka 

Woj. 

Pikietaż 

Długość 
(km) 

Nazwa 
Pocz.  Końc. 

30285 473 0,000 0,930 0,930 KOŁO/PRZEJŚCIE/ 

30286 473 0,950 18,961 18,011 KOŁO-DĄBIE 

  

Pojazdy 
silnikowe 
ogółem 

Rodzajowa struktura ruchu pojazdów samochodowych 

Motocykle 
Lekkie sam. 
ciężarowe 

(dostawcze)  

Sam. ciężarowe 

Autobusy Ciągniki rolnicze 
bez przycz. z przycz. 

SDR SDR SDR SDR SDR SDR SDR 

10491 73 556 252 619 42 21 

5038 50 327 71 186 25 20 

Źródło: www.gddkia.gov.pl 
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5.2. Charakterystyka środowiska przyrodniczego 

Pod względem  fizyczno-geograficznym (wg J. Kondrackiego) miasto Koło położone jest 
na obszarze: 
 Prowincji Nizina Środkowoeuropejska, 
 Podprowincji Niziny Środkowopolskie, 
 Mezoregionu: Kotlina Kolska. 

Kotlina Kolska jest to obszar położony nad rzeką Wartą i w najbliższej jej okolicy,  
we wschodniej Wielkopolsce. Kotlina leży w północno-wschodniej części Niziny 
Południowowielkopolskiej. Głównym miastem jest Koło. Kotlina obejmuje swoim obszarem 
także inne miejscowości: Brudzew, Dąbie, Grabów, Świnice Warckie, Uniejów. Od zachodu 
sąsiaduje z Doliną Konińską, od południowego zachodu z Wysoczyzną Turecką, od południa 
z Kotliną Sieradzką i Wysoczyzną Łaską, od wschodu z Wysoczyzną Kłodawską i od 
północy z Pojezierzem Kujawskim. Dnem kotliny płynie Warta, która w pobliżu Koła płynie 
kilkoma korytami i zmienia kierunek swojego biegu z południkowego w równoleżnikowy. 

Rzeźba rozległej kotliny zmieniała się w ciągu wieków w zależności od zmian biegu 
nieuregulowanej Warty, licznych szczególnie w XIX i XX wieku. Do najważniejszych należy 
zaliczyć zmianę koryta tej rzeki we wschodniej części wyspy miejskiej. Jeszcze w pierwszej 
połowie XIX wieku główny nurt Warty skręcał koło dzisiejszego mostu i biegł równolegle do 
ul. Kajki. Rozgałęzienie rzeki następowało wówczas powyżej mostu leżącego przy klasztorze 
oo. bernardynów. Dzięki temu wyspa miejska była znacznie mniejsza. Dopiero w ciągu XIX 
wieku wskutek przesunięcia rzeki nastąpiło znaczne powiększenie wyspy miejskiej. Na 
materiałach kartograficznych z końca XVIII i początku XIX wieku wyraźnie występuje 
chaotyczny bieg Warty w obrębie całej kotliny. 

Bagienno-wodny krajobraz pradoliny nie stwarzał w przeszłości dogodnych warunków dla 
rozwoju osadnictwa o charakterze rolniczym. Stąd pierwotne osadnictwo zajmowało tereny 
leżące na terenach pradoliny. Wschodnie brzegi Kotliny Kolskiej wznoszą się kilkoma 
terasami 10-30 metrów ponad dno pradoliny, osiągając wysokość 120–130 m n.p.m. 
Najurodzajniejsze gleby skupiają się właśnie na obszarach na wschodzie i północnym 
wschodzie od miasta Koła. 

Na południowym zachodzie granicę kotliny tworzy linia brzegowa Wysoczyzny Tureckiej, 
która wzgórzami morenowymi dochodzi w pobliże pradoliny. Wyraźnie zarysowany brzeg 
pradoliny ciągnie się na zachód wysuniętej rzeczki Kiełbaski, najprawdopodobniej najbardziej 
na zachód wysuniętej dawnej odnogi rzeki Warty. Na północ od Koła rozciągają się pasma 
wzgórz morenowych Wysoczyzny Kujawskiej.  

Geologia i geomorfologia 
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 trzeciorzędu 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 wodnolodowcowe oraz postglacjalne (plejstoceńskie i holoceńskie) osady rzeczne  
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i eoliczne.  
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 między morenowych. Łączna miąższość osadów glacjalnych zlodowacenia 
południowopolskiego i środkowopolskiego (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 terenu miasta 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 
średniozagęszczone. Obie te strefy charakteryzują się gruntami o dobrych warunkach 
geotechnicznych, wystarczających do posadowienia większości obiektów budowlanych. 

Ograniczeniem dla zabudowy są rozległe połacie gruntów nasypowych, formowanych  
w sposób przypadkowy, obecnych na terenach zurbanizowanych (są to generalnie grunty nie 
przydatne 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. Większość lokalnych obniżeń 
terenu, charakteryzujących się wysokim poziomem wód gruntowych, wypełniają grunty 
organiczne i próchniczne (torfy, namuły, muły i piaski próchnicze).  

 
Obszary narażone na osuwanie się mas ziemnych, obszary górnicze. 

Zgodnie z Rejestrem Obszarów Górniczych, Państwowego Instytutu Geologicznego  
na terenie miasta Koła nie występują żadne obszary górnicze. Na terenie miasta nie są 
wydobywane surowce mineralne. 
 

Wody podziemne 
Miasto Kolo znajduje się w granicach JCWPd nr 62 i 71 (ryc. 3 i 4). Analizowane działki 

położone są w jednolitej części wód podziemnych nr 62 (Ryc.3).  
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Ryc. 3 Jednolita część wód podziemnych nr 62 

 
Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowa Służba Hydrogeologiczna 
 
Ryc. 4 Jednolita część wód podziemnych nr 71 

 
Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowa Służba Hydrogeologiczna 
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Tabela 3 Jednolite części wód podziemnych na obszarze objętym planem wraz   
                z odstępstwami od osiągnięcia celów środowiskowych.       
Nazwa jednolitej część 

wód 
[europejski kod JCW] 

Ocena stanu Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 
celów środow. 

Ostępst
wo 

Uzasadnienie odstępstwa 

62 [PLGW600062] Chemiczny - 
słaby 

zagrożony tak Ze względu na odwadnianie 
odkrywkowej kopalni węgla 
brunatnego prowadzone przez KWB 
„Konin”, lokalny dopływ słonych wód 
kopalnianych. Z uwagi na 
wielopoziomowy charakter systemu 
wodonośnego lej depresyjny w 
poziomie powierzchniowym na 
znacznie ograniczony zasięg w 
stosunku do leja depresyjnego w 
głębszych poziomach wodonośnych. 
Zagrozenie dla wód podziemnych 
stanowi szeroko rozumiana 
infrastruktura kopalniana i 
przemysłowa. 

Ilościowy - 
dobry 

71 [PLGW600071] Chemiczny – 
dobry 

zagrożony nie - 

Ilościowy – 
dobry 

Źródło: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
 

Badania jakości wód podziemnych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska 
prowadzone były przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie na zlecenie Głównego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska. Celem monitoringu 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.  

Badania jakości wód podziemnych w województwie wielkopolskim w ramach monitoringu 
diagnostycznego zostały przeprowadzone w 2016 r. Ocena jakości wód została wykonana 
w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 roku (Dz. U. z 2016 
r., poz.85) w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych. 

Na obszarze JCWPd nr 62 w punkcie pomiarowo-kontrolnym położonym w Kole 
stwierdzono II końcową klasę jakości.  

Monitoring diagnostyczny przeprowadza się w celu ustalenia stanu jednolitych części 
wód, a także określenia rodzajów oraz oszacowania wielkości znacznych oddziaływań 
wynikających z działalności człowieka, zaprojektowania przyszłych programów monitoringu  
i dokonania oceny długoterminowych zmian stanu wód–naturalnych i antropogenicznych. 
Monitoring operacyjny prowadzi się w celu określenia stanu chemicznego jednolitych części 
wód, które zostały określone jako zagrożone niespełnieniem określonych dla nich celów 
środowiskowych oraz stwierdzenia obecności długoterminowych tendencji wzrostowych 
stężenia zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego. Monitoring operacyjny stanu 
chemicznego realizowany jest zgodnie z harmonogramem określonym w przepisach 
odrębnych w cyklach jeden (dla wód podziemnych o zwierciadle napiętym) lub dwa razy  
do roku (dla wód podziemnych o zwierciadle swobodnym), natomiast diagnostyczny, co 3  
lub 6 lat w zależności od zwierciadła wód podziemnych (swobodnego lub napiętego). 
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Klasa II to wody dobrej jakości, dla których wartości wskaźników jakości wody nie 
wskazują na oddziaływanie antropogeniczne, a żaden ze wskaźników jakości wody nie 
przekracza wartości dopuszczalnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
Klasa  III to wody zadawalającej jakości, w których wartości wskaźników jakości wody są 
podwyższone w wyniku naturalnych procesów lub słabego oddziaływania 
antropogenicznego, mniejsza część wskaźników jakości wody przekracza wartości 
dopuszczalne jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Klasa V to wody złej 
jakości gdzie wartości wskaźników jakości wody potwierdzają oddziaływanie 
antropogeniczne a woda nie spełnia wymagań określonych dla wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi.  

Zgodnie z oceną jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych w ramach 
monitoringu operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych w 2015 r. /wg badań PIG/ 
w punkcie w miejscowości Koło stwierdzono II klasę czystości (klasa końcowa).  

Celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest: 
 zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń; 
 zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu; 
 ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między 

poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan. 
Realizując powyższe cele podejmuje się w szczególności działania określone  

w programie wodno-środowiskowym kraju, polegające na stopniowym redukowaniu 
zanieczyszczenia wód podziemnych przez odwracanie znaczących i utrzymujących się 
tendencji wzrostowych zanieczyszczenia powstałego w wyniku działalności człowieka. 
Znacząca i utrzymująca się tendencja wzrostowa oznacza znaczący statystycznie  
i pod względem środowiskowym istotny wzrost stężenia substancji zanieczyszczającej, grupy 
tych substancji lub substancji wyrażonej jako wskaźnik w jednolitej części wód podziemnych. 

Miasto Koło położone jest w zasięgu strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej, której 
zasięg określony został w Rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia 
wody podziemnej dla miasta Koła. 

Koło położone jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 151 „Zbiornik 
Turek-Konin-Koło” - zbiornik w utworach kredowych. 

 
Wody powierzchniowe 

Koło położone jest w całości w dorzeczu Warty. W rejonie Kola ujście mają dopływy: 
prawobrzeżna Rgilewka i lewobrzeżna Teleszyna. W rejonie miasta rzeka silnie meandruje, 
liczne są na tym terenie starorzecza i zagłębienia z wodą. Zgodnie z „Programem ochrony 
środowiska” rzekę charakteryzuje deszczowo-śnieżny reżimem zasilania z dwoma wysokimi 
stanami wody w  ciągu roku. Kulminacje stanów i przepływów występują najczęściej  
w okresie od lutego do kwietnia. Rzeka wykazuje duże wahania stanu wody i w okresie 
wiosennych roztopów występuje z brzegów. Rejon Koła pozbawiony jest większych 
naturalnych zbiorników wodnych.  

Koło leży w zasięgu Jednolitej Części Wód Powierzchniowych nr PLRW60002118351 
„Warta od Teleszyny do Topca” i PLRW6000171833728 „Dopływ z Koła”. Są to silnie 
zmienione części wód. 
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Ryc. 5. Jednolite części wód powierzchniowych na terenie miasta Koło 

 
Źródło: http://mkolo.e-mapa.net/ 
 
Tabela 4 Zestawienie jednolitych części wód na terenie gminy Koło wraz   z odstępstwami od 

osiągnięcia celów środowiskowych 

Nazwa jednolitej 
część wód 

[europejski kod JCW] 

Ocena 
stanu 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 
celów środow. 

Odstęp
stwo 

Uzasadnienie odstępstwa 

 
JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH (JCWP) 
Warta  
od Teleszyny do Topca 
[PLRW600021183511] 
silnie zmieniona część 
wód 

zły niezagrożona nie 
 

- 

Dopływ z Koła 
[PLRW6000171833728] 
silnie zmieniona część 
wód 

zły zagrożona tak Brak możliwości technicznych. W 
zlewni JCWP występują presje: 
nierozpoznana presja, presja 
komunalna. W programie działań 
zaplanowano działania podstawowe, 
obejmujące uporządkowanie 
gospodarki ściekowej, które są 
wystarczające, aby zredukować tę 
presję w zakresie wystarczającym dla 
osiągnięcia dobrego stanu. Z uwagi 
jednak na czas niezbędny dla 
wdrożenia działań, a także okres 
niezbędny aby wdrożone działania 
przyniosły wymierne efekty, dobry 
stan będzie mógł być osiągnięty do 
roku 2021.  
 

Źródło: WIOŚ Poznań 
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Przedmiotowe JCW nie były objęte monitoringiem w 2015 roku. Poniżej 
przedstawiono wyniki badań dla odcinków Warty położonych najbliżej Koła: „Warta  
od Siekiernika do Neru” oraz „Warta od Topca do Powy”.  

Odcinek JCW Warta od Siekiernika do Neru objęty został monitoringiem w 2015 r., 
natomiast odcinek JCW Warta od Topca do Powy w 2013 r. 

 
Tabela 5 Wyniki i klasyfikacja wskaźników jakości powierzchniowych wód powierzchniowych     
           dla JCW położonych w rejonie analizowanego terenu 

Nazwa jednolitej część 
wód 

[europejski kod JCW] 

Nazwa 
punktu 
pom. 

kontroln. 

Rok 

Klasa 
element

ów 
biologi
cz-nych 

Klasa 
element

ów 
hydrom

orfo-
logiczny

ch 

Klasa 
elemen-tów 
fizykoche-
micznych 

Specy-
ficzne 
zanie-
czysz-
czenia 

Stan/ 
potencj

ał 
ekologi

czny 

Stan 
chemicz-

ny 

Warta od Siekiernika 
do Neru 
[PLRW600019183199] 
 
STAN ZŁY 

 
Warta -
Dobrów 

2015 IV II II II SŁABY DOBRY 

Warta  
od Topca do Powy 
[PLRW600021183519] 
STAN ZŁY 

Warta -
Rumin 2013 II II II I Dobry 

Poniżej 
Stanu 

Dobrego  

Źródło: WIOŚ Poznań 

 
Obszar objęty planem znajduje się poza zasięgiem obszarów szczególnego zagrożenia 

powodzią. 
 

Klimat i jakość powietrza atmosferycznego 
Według regionalizacji klimatycznej W.Okołowicza miasto położone jest na pograniczu 

regionu środkowopolskiego i subregionu kujawskiego, reprezentujących obszar słabnących 
wpływów Atlantyku i Bałtyku. 

Amplitudy temperatur są tutaj nieco mniejsze od przeciętnych w Polsce, zima jest dosyć 
chłodna (średnia temperatur stycznia –2,4oC), ale niezbyt długa (około 85 dni), z nietrwałą 
szatą śnieżną. Dłuższe (około 98 dni) i ciepłe jest lato (+18oC w lipcu). 

Charakterystyczne 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. Nadto, stacja IMGW w Kole odnotowuje dużą 
(7,3%) liczbę 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. 

Warunki klimatu lokalnego, chociaż zbliżone do przedstawionej wyżej specyfiki 
makroklimatu, są jednak dosyć zróżnicowane. Największy wpływ na klimat lokalny ma 
obecność szerokiej doliny Warty z dużymi powierzchniami wilgotnych i podmokłych łąk oraz 
urozmaicona rzeźba terenów zainwestowanych. 
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Dobrymi warunkami termicznymi, równomiernym nasłonecznieniem, małą wilgotnością 
powietrza i dobrym przewietrzaniem charakteryzują się powierzchnie wysoczyznowe. 
Zmiennymi warunkami klimatu lokalnego, wynikającymi głównie z położenia i wyniesienia 
terenu oraz różnic w sposobie użytkowania i zagospodarowania charakteryzują się 
powierzchnie terasowe prawobrzeżnej części miasta. Specyficzne warunki klimatu lokalnego 
mają lokalnie występujące tereny leśne, najczęściej porastające fragmenty teras 
nadzalewowych i pola wydmowe. Lasy te charakteryzują się z reguły nieco gorszym 
nasłonecznieniem (zacienienie), ale dużą zacisznością i dobrymi warunkami termiczno–
wilgotnościowymi o zmniejszonych wahaniach dobowych. Są to  tereny o powietrzu 
wzbogaconym w tlen, ozon, olejki eteryczne podnoszące komfort bioklimatyczny.   

Tereny położone na ich obrzeżach przez dużą część roku znajdują się w zasięgu 
szerokofrontowego napływu czystego powietrza  z kompleksów leśnych. Mało korzystnymi 
lub nawet niekorzystnymi warunkami termiczno wilgotnościowymi, częstym występowaniem 
mgieł, zastoisk chłodnego powietrza i inwersji temperatur oraz zdecydowanie 
ukierunkowanym przewietrzaniem wyróżniają się nisko położone powierzchnie terasowe  
w pradolinie Warty. Duże znaczenie, w warunkach klimatu lokalnego mają doliny drobnych 
cieków, stanowiące kierunki grawitacyjnego spływu wychłodzonego powietrza z wysoczyzny. 

Badania przeprowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska uzyskane 
w rocznej ocenie jakości powietrza w Wielkopolsce za rok 2015 wykazały przekroczenia 
wartości dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu. Kryteria ustanowione 
za względu na ochronę zdrowia i ze względu na ochronę roślin stanowią dwie niezależne 
grupy kryteriów oceny. Przedmiotowy teren został zakwalifikowany do strefy wielkopolskiej. 
Biorąc pod uwagę kryteria ustanowione w celu ochrony zdrowia, strefę wielkopolską 
zaliczono do klasy A, natomiast pod względem wymaganych poziomów pyłu PM10, PM2,5 
BaP - do klasy C.  Stężenia pyłu PM10 wykazują zmienność sezonową – przekroczenia 
dotyczą tylko sezonu grzewczego.  

W wyniku oceny według kryterium odniesionych do ochrony roślin strefę wielkopolską 
pod kątem dwutlenku siarki, tlenków azotu i ozonu zaliczono do klasy A. Z uwagi na rozległy 
obszar i uogólnienie wyników dla strefy wielkopolskiej, stan jakości powietrza 
atmosferycznego w Kole może być lepszy od przydzielonych klas. Stwierdzono 
przekroczenia wartości normatywnej ozonu (6000µg/m3xh) wyznaczonej jako poziom celu 
długoterminowego. Termin osiągniecia poziomu celu długoterminowego określono na rok 
2020.  

Gleby 
Warunki glebowe miasta Koła są przeciętne. Blisko 70 % ogólnej powierzchni gruntów 

ornych zajmują słabe gleby napiaskowe, kl. V i VI. Dotychczasowy rozwój miasta 
doprowadził do częściowej degradacji a niekiedy nawet całkowitego zniszczenia warstwy 
glebowej. Użytki rolne stanowią mniej niż połowę ogólnej powierzchni miasta - 677 ha 
(48,9%) – w tym 280 ha to łąki i pastwiska w dolinie Warty. W ich granicach mieści się 
jednak zaledwie niewielki fragment wysoczyzny. Są to 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. 
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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 maja zmienioną strukturę i stosunki 
wilgotnościowe, bądź są zdegradowane (również wskutek akumulacji zanieczyszczeń  
z powietrza).  

Na terenie miasta przeważają grunty zabudowane i zurbanizowane. Należą do nich m. 
in. tereny mieszkalne, przemysłowe, tereny komunikacyjne. Są to gleby antropogeniczne – 
przekształcone w wyniku działalności człowieka, charakteryzujące się skróconym profilem 
glebowym i wykazujące znaczny stopień zagęszczenia. 

 
Obszary chronione 

Część miasta Koło znajduje się w zasięgu obszaru NATURA 2000 - Obszaru Specjalnej 
Ochrony Ptaków Dolina Środkowej Warty (kod obszaru PLB300002) (Ryc. 6). Działki objęte 
planem położone są w odległości ok. 300 m od powyższego Obszaru. 

Obszar obejmuje dolinę Warty pomiędzy wsią Babin (koło Uniejowa) i Dębno nad Wartą 
(koło Nowego Miasta n. Wartą). Dolina ma szerokość od 500 m do ok. 5 km, wypełniona jest 
przez mady i piaski, a jedynie w bezodpływowych obniżeniach występują niewielkie 
powierzchnie płytkich torfów. Obszar doliny jest w zróżnicowanym stopniu przekształcony  
i odmiennie użytkowany. Na obszarze Kotliny Kolskiej rzeka jest obustronnie obwałowana - 
obszary zalewowe (łąki i pastwiska, lokalne łęgi i wikliny nadrzeczne) znajdują się w strefie 
międzywala oraz w ujściach rzek Prosny i Kiełbaski. W obrębie Doliny Konińsko-Pyzdrskiej 
dolina zachowała bardziej naturalny charakter. Jej zachodnia część nie została obwałowana  
i podlega okresowym zalewom. Teren ten jest zajęty przez mozaikę ekstensywnie 
użytkowanych łąk i pastwisk, zadrzewień łęgowych oraz zarastających szuwarem 
starorzeczy. Zachodni fragment obszaru (na zachód od ujścia Prosny) zajmuje duży 
kompleks zalewowych, zbliżonych do naturalnych, starych łęgów jesionowo-wiązowych  
i grądów niskich. Znaczne ich fragmenty zachowały się w wyniku ochrony rezerwatowej.  
Na skutek wybudowania na Warcie zbiornika zaporowego Jeziorsko zmieniony został 
naturalny rytm hydrologiczny Warty, co pociągnęło za sobą różnorakie zmiany siedliskowe.  
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 Ryc. 6 Obszar NATURA 2000 Dolina Środkowej Warty. 

 
Źródło: Geoportal, GDOŚ geoserwis 

Z informacji zawartych w standardowym formularzu danych dla obszaru specjalnej 
ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty PLB300002 wynika, że przedmiotem ochrony tego 
obszaru jest 14 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej: bączek Ixobrychus 
minutus, bąk Botaurus stellaris, bocian biały Ciconia ciconia, błotniak łąkowy Circus 
pygargus, błotniak stawowy Circus aeruginosus, derkacz Crex crex, dzięcioł sredni 
Dendrocopos medius, kropiatka Porzana porzana, podróżniczek Luscina svecica, rybitwa 
białoczelna Sterna albifrons, rybitwa białowąsa Chlidonias hybridus, rybitwa czarna 
Chlidonias Niger, zimorodek (Alcedo atthis, i żuraw Grus grus, oraz 12 gatunków ptaków 
migrujących niewymienionych w załączniku I dyrektywy ptasiej: cyraneczka Anas crecca, 
cyranka Anas querquedula, czapla siwa Ardea cinerea, dudek Upupa epops, gęgawa Anser 
anser, krakwa Anas strepera, krwawodziób, Tringa totanus, kszyk Gallinago gallinago, kulik 
wielki Numenius arquata, płaskonos Anas clypeata, rycyk Limosa limosa, i sieweczka 
obrożna Charadrius hiaticula. 

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych do zagrożeń dla wymienionego 
obszaru należą: ograniczenie wezbrań roztopowych oraz nieprzewidywalne zalewy  
po nawalnych deszczach letnich w okresie od czerwca do sierpnia, ograniczenie gospodarki 
łąkowej i pastwiskowej, a w konsekwencji ekspansja roślinności krzewiastej i drzewiastej na 
tereny otwarte. 

Obszar objęty planem położony jest poza zasięgiem Goplańsko-Kujawskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu znajdującego się na obszarze miasta Koła. 
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Ryc. 7 Goplańsko Kujawski Obszar Chronionego Krajobrazu. 

 
Źródło: Geoportal GDOŚ 

Jest to obszar utworzony na mocy uchwały nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej  
w Koninie w dniu 29 stycznia 1986 r. i Rozporządzeniem nr 14 Wojewody Konińskiego z dnia 
23 lipca 1998 r. zmieniającym uchwałę w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu 
chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z tych terenów. Jest to 
obszar utworzony w celu ochrony obszaru zbliżonego do stanu naturalnego  
oraz zapewnieniu społeczeństwu warunków niezbędnych dla regeneracji sił w środowisku 
reprezentującym korzystne właściwości dla rozwoju turystyki i wypoczynku. 

 
5.3. Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku 

braku realizacji projektowanego dokumentu 

Obszar objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
znajduje się we wschodniej części miasta Koło. Projektowane tereny przeznaczone pod 
zabudowę posiadają dostęp do drogi publicznej – ulicy Bursztynowej. Są to treny 
niezagospodarowane i niezabudowane. Sposób zagospodarowania obszaru objętego 
planem poprzedzony został wykonaniem szczegółowych analiz w zakresie zainwestowania 
i użytkowana przedmiotowego obszaru, infrastruktury technicznej oraz własności 
analizowanych obszarów. 

Celem zmian w stosunku do ustaleń obowiązującego planu jest zmiana funkcji 
usługowej na mieszkaniowo-usługową. Wprowadzenie powyższej funkcji spójne jest również 
z założeniami przyjętymi w obowiązującym miejscowym planie zlokalizowanym w jej 
bezpośrednim sąsiedztwie.  
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Ryc. 8. Zagospodarowanie obszarów objętych planem oraz w sąsiedztwie. 

 
Źródło: www.geoportal.gov.pl 

 
Na terenie opracowania planu oraz w jego najbliższym sąsiedztwie nie występuje 

infrastruktura o znaczeniu ponadlokalnym. 
Działki objęte projektem planu położone są w odległości ok. 190 m (w linii prostej) od 

drogi krajowej nr 92.   
W 2012 r. wykonano mapę akustyczną dla drogi krajowej nr 92. Ryc. nr 9 przedstawia 

mapę imisyjną hałasu w ciągu doby w granicach obszaru objętego planem. Mapa imisyjna 
obrazuje stan akustyczny środowiska z uwzględnieniem zróżnicowania ukształtowania 
terenu, stanu i sposobu jego zagospodarowania oraz średnie, lokalne warunki 
meteorologiczne. Przy sporządzaniu map akustycznych został użyty Wskaźnik LDWN, który 
wykorzystywany jest do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed 
hałasem. Wskaźnik określa średni poziom dźwięku wyrażony w decybelach, wyznaczony w 
ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia, pory wieczoru oraz pory nocy. 

Zgodnie z mapą imisyjną LDWN analizowany teren znajduje się w strefie, dla której 
przedział imisji dla wskaźnika LDWN wynosi między 60dB a 65dB w miarę zbliżania się do 
drogi krajowej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku wartość LDWN dla terenów mieszkaniowo-usługowych wynosi 
68dB. W związku z powyższym nie prognozuje się negatywnego oddziaływania tego ciągu 
komunikacyjnego na tereny objęte planem. 

Analizowane działki położone są w odległości od. 400 m (w linii prostej) od drogi 
wojewódzkiej nr 473.  
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Ryc. 9. Mapa imisji hałasu drogi krajowej nr 92 w ciągu doby na obszar opracowania planu 

 
Źródło: www.geoportal.gov.pl 
 

 
Teren opracowania położony jest w granicach JCWPd nr 62. Znajduje się w granicach 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 151 – zbiornik Turek-Konin-Koło.  
 

Ryc. 10 Lokalizacja miasta Koło na tle GZWP nr 151 

 
Źródło: http://epsh.pgi.gov.pl/ 
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Nie występują tu zewidencjonowane złoża kopalin. Według mapy hydrograficznej 
podłoże na obszarze objętym projektem planu stanowią grunty o przepuszczalności średniej 
(2 klasa). 

 
Ryc. 11. Fragment mapy hydrograficznej na obszarze opracowania planu 

 
Źródło: www.geoportal.gov.pl 
                    
                        2 klasa – przepuszczalność średnia 

 
W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu na terenie objętym projektem 

planu będą obowiązywały ustalenia zawarte w obowiązującym miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego.  

Ocenia się, że w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu stan 
środowiska nie uległby zmianie z uwagi na zakres i charakter wprowadzonych zmian 
w stosunku do obowiązujących dokumentów. 
 
6. STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM 

ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM 

Poszczególne elementy środowiska przyrodniczego oraz ich stan na obszarze objętym 
projektem planu został dokładnie opisany w punkcie charakteryzującym stan środowiska 
przyrodniczego. 

W wyniku uchwalenia projektowanego planu z uwagi na charakter wprowadzonych 
zmian w stosunku do zapisów obowiązujących miejscowych planów nie przewiduje się jego 
znaczącego negatywnego oddziaływania.  

Głównym celem regulacji zawartych w ustaleniach aktualnego planu jest między innymi 
aktualizacja ustaleń planu w odniesieniu do złożonych wniosków. Na terenach dotychczas 
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przeznaczonych w miejscowym planie pod tereny usługowe wprowadza się dostawowo 
możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Jest to spójne z istniejącym 
zagospodarowaniem zlokalizowanym w sąsiedztwie analizowanego terenu. 

W zapisach projektu uchwały wprowadzony został zakaz lokalizowania przedsięwzięć 
mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z dopuszczeniem 
inwestycji celu publicznego. Ponadto w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego ustalony został nakaz aby oddziaływanie instalacji związanych 
z przeznaczeniem terenu nie powodowało przekroczenia standardów jakości środowiska, 
określonych w przepisach odrębnych, poza terenem do którego inwestor posiada tytuł 
prawny.  

Zaleca się również rozpoznanie środowiska gruntowo-wodnego, przed przystąpieniem 
do procesu inwestycyjnego. 

Biorąc pod uwagę charakter wprowadzonych zmian a także cele rozwoju zawarte w 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koło 
wprowadzone do projektu planu zmiany w stosunku do obowiązujących dokumentów 
planistycznych uznaje się za właściwe. Pozwoli to na realizację polityki przestrzennej miasta 
Koła określonej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
oraz realizację wnioskowanych zamierzeń inwestycyjnych. 
 
7. 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 

Obszar opracowania planu położony jest w odległości ok. 300m od obszaru Natura 2000 
Dolina Środkowej Warty (ryc.12). 
 
Ryc. 12 Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Warty. 

 
Źródło: Geoportal GDOŚ 
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Na obszarze Natura 2000 specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty 
PLB300002 do zagrożeń należą: ograniczenie wezbrań roztopowych oraz nieprzewidywalne 
zalewy po nawalnych deszczach letnich w okresie od czerwca do sierpnia, ograniczenie 
gospodarki łąkowej i pastwiskowej, a w konsekwencji ekspansja roślinności krzewiastej 
i drzewiastej na tereny otwarte. Goplańsko Kujawski Obszar Chronionego Krajobrazu jest 
obszarem utworzonym w celu ochrony obszaru zbliżonego do stanu naturalnego oraz 
zapewnieniu społeczeństwu warunków niezbędnych dla regeneracji sił w środowisku 
reprezentującym korzystne właściwości dla rozwoju turystyki i wypoczynku. 

Wprowadzane w projekcie planu zmiany w zakresie rozszerzenia możliwości realizacji 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach dotychczas przeznaczonych tylko pod 
zabudowę usługową nie przyczynią się do intensyfikacji zagrożeń, w związku z powyższym 
projektowane przeznaczenie nie będzie bezpośrednio oddziaływało na obszary chroniony. 

Na stan i funkcjonowanie poszczególnych komponentów środowiska mają wpływ różne 
czynniki i uwarunkowania, między innymi: wzajemne powiązania komponentów, ich 
lokalizacja, stopień wzajemnego oddziaływania, obieg-przepływ materii między nimi a także 
rodzaj sąsiedztwa. Dla zabezpieczenia środowiska przed negatywnymi wpływami,  
w zapisach projektu planu wprowadzono ustalenia, których realizacja w pełni zabezpieczy 
środowisko przyrodnicze. 

Przeprowadzona analiza uwarunkowań środowiska przyrodniczego pozwala  
na sformułowanie pozostałych głównych problemów istotnych z punktu widzenia 
projektowanego dokumentu. Najistotniejsze z punktu widzenia projektowanego planu są: 
 stan jednolitych Części Wód Powierzchniowych i Podziemnych i wymogi ochrony wód 

przed zanieczyszczeniem; ochrona ta musi być realizowana poprzez maksymalne 
ograniczenie zanieczyszczeń do gruntu, 

 niezadowalający stan powietrza atmosferycznego w strefie wielkopolskiej, ochrona 
powietrza atmosferycznego z uwagi na powtarzające się odnotowanie na obszarze 
województwa wielkopolskiego przekraczania dopuszczalnego dobowego poziomu pyłu 
PM10, 

 prawidłowo prowadzona gospodarka odpadami, 
 zapobieganie konfliktom przestrzennym. 

 
8. WPŁYW NA 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 OCHRONY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY 
UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWYANIA DOKUMENTU 

W wyniku analizy zapisów w odniesieniu do środowiska przyrodniczo-kulturowego 
stwierdzono, że projekt miejscowego planu odpowiada celom ochrony środowiska na 
wszystkich szczeblach (międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym). Wśród głównych 
celów odnoszących się do problematyki ochrony środowiska, ustanowionych przez Unię 
Europejską można wyróżnić m.in. przeciwdziałanie zmianom klimatu, ochronę różnorodności 
biologicznej, ograniczenie wpływu zanieczyszczeń na zdrowie oraz lepsze wykorzystanie 
zasobów naturalnych. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, w miejscowym planie  
zagospodarowania przestrzennego należy zapewnić warunki utrzymania równowagi 
przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska. 

W projekcie planu zawarte zostały cele przedstawione w poniższych dokumentach: 
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a) Strategia Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu. Obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane 
priorytety: 

 rozwój inteligentny, rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, 
 rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, 

bardziej przyjaznej środowisku  i bardziej konkurencyjnej, 
 rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim 

poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. 
W projekcie planu zostały zawarte ustalenia, które zgodne są z wyznaczonymi 
priorytetami m.in. w zakresie ochrony środowiska. 

b) Siódmy Unijny Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego do roku 2020 
„Dobrze żyć w granicach naszej planety” wprowadzony decyzją nr 1386/2013/EU  
i Rady z 20 listopada 2013 r, którego głównymi priorytetami są: 

przekształcenie Unii w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę 
niskoemisyjną; 
W zapisach projektu uchwały dopuszczono stosowanie energii elektrycznej  
lub odnawialnych źródeł energii do celów grzewczych i technologicznych, wprowadzono 
również zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco  
oddziaływać na środowisko  z dopuszczeniem inwestycji celu publicznego. 
 Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej 
W projekcie planu dla terenów zabudowy określono minimalne wartości powierzchni 
terenu biologicznie czynnego; 
 Zrównoważone wykorzystanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami 
Na przedmiotowym obszarze brak jest zasobów naturalnych w postaci surowców 
mineralnych. W zakresie zagospodarowania odpadów wprowadzono nakaz 
gromadzenie i zagospodarowania odpadów w sposób zgodny z przepisami odrębnymi, 
m.in. regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Koła. 

c) Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu  
do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 tzw. SPA2020 

Łagodzenie skutków zmian klimatu i ich czynników antropogenicznych,  
w tym m.in. łagodzenia skutków miejskiej wyspy ciepła w okresie wysokich temperatur 
powietrza, zanieczyszczenia, wodnej i wietrznej erozji gruntu, łagodzenie skutków 
intensyfikacji opadów poprzez: 
- zapewnienie efektywnej wentylacji miast poprzez wprowadzanie korytarzy i zielonych 
pierścieni wokół miast z kontynuacją w strefie pozamiejskiej, w szczególności terenów 
leśnych, 
- zapobieganie podtopieniom i powodziom poprzez zwiększenie wyposażenia w sprawny 
system odwodnienia i ochronę przed zabudową obszarów pochłaniających nadmiar 
wody, opóźniających odpływ/spowalniających przepływ i retencjonujących ją, jak: 
poldery, suche zbiorniki wodne, tereny zielone i grunty o dużej pojemności wodnej 
(głównie torfy, mursze), 
- zmniejszenie negatywnego oddziaływania niedoborów wody (susz)  
poprzez zmniejszanie zużycia wody, m.in. wodochłonności produkcji, wprowadzanie 
mechanizmów finansowych sprzyjających oszczędności wody a także uszczelnienie 
systemów wodociągowych w celu ograniczenia strat w sieci. 
W projekcie planu wprowadzono zapisy dotyczące powierzchni biologicznie czynnej, 
intensywności zabudowy, zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków komunalnych 
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i przemysłowych oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych. 
c) Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013, 

który w kwestiach przyrodniczych za cel stawia: poprawę stanu środowiska, zachowanie 
bioróżnorodności oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego, wspieranie 
kompleksowych projektów z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego 
(ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie bioróżnorodności, gdzie 
wspierane będą działania mające na celu zachowanie zagrożonych wyginięciem 
gatunków oraz różnorodności genetycznej roślin, zwierząt i grzybów oraz przywracania 
drożności korytarzy ekologicznych, aby umożliwić prawidłowe funkcjonowanie sieci 
Natura 2000, a także kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie 
środowiska, 
Założenia te mają odniesienie w zapisach planu mających za cel ochronę walorów 
środowiska. 
 

9. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO I JEGO 
ELEMENTY 

9.1. Wpływ na różnorodność biologiczną, faunę i florę 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody określa, że w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego muszą być uwzględnione cele ochrony przyrody. Wśród 
nich do najbardziej istotnych należą: 
– utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów, 
– zachowanie różnorodności biologicznej, 
– zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami, 
przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony, 
– ochrona walorów krajobrazowych, zieleni oraz zadrzewień. 

W granicach obszaru objętego planem nie występują tereny o dużej różnorodności 
biologicznej. Tereny rolnicze charakteryzują się monokulturą na każdej z działek. Na 
podstawie inwentaryzacji urbanistycznej nie stwierdzono występowania gatunków 
chronionych. Wprowadzenie nowej zabudowy na gruntach ornych jeszcze 
niezainwestowanych będzie powodem zlikwidowania, bądź zubożenia istniejącej fauny i 
flory. Występujące tam gatunki roślin i siedliska zwierząt typowych dla środowiska rolniczego 
mogą ulec degradacji. Dla wyznaczonych terenów przeznaczonych pod zabudowę ustalono 
odpowiednie wartości powierzchni terenu biologicznie czynnego co z pewnością przyczyni 
się do zwiększenia różnorodności biologicznej na rozpatrywanym terenie. 

Należy podkreślić, iż na terenie objętym opracowaniem obowiązuje już miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego. Charakter i zakres wprowadzonych, po pełnym 
wdrożeniu ustaleń planu, nie spowoduje wzrostu  znaczącego negatywnego oddziaływania 
na bioróżnorodność oraz zubożenia istniejącej fauny i flory. 

 
9.2. Wpływ na ludzi 

Bezpośredni, ale krótkotrwały lub chwilowy charakter, może mieć uciążliwość 
akustyczna związana z budową nowych obiektów budowlanych oraz budową sieci 
infrastruktury technicznej. 

W projekcie planu wprowadzono zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze 
i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z dopuszczeniem inwestycji celu 
publicznego. W celu uniknięcia przekroczeń wartości dopuszczalnych związanych 
z funkcjonowaniem projektowanej zabudowy określonej w planie, w zakresie zaopatrzenia 
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w ciepło do celów grzewczych i technologicznych ustalono podłączenie do miejskiego 
systemu ciepłowniczego z dopuszczeniem stosowania własnych źródeł energii, 
charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisyjnymi, w tym energii elektrycznej lub 
odnawialnych źródeł energii. W zapisach projektu planu wprowadzono zapisy regulujące 
sposób odprowadzania ścieków komunalnych i przemysłowych oraz wód opadowych 
i roztopowych, minimalizujące ewentualne negatywne oddziaływanie. 

Przez teren opracowania nie przebiegają linie elektroenergetyczne . Ponadto brak jest 
stacji bazowych telefonii komórkowej.  

 
Ryc. 13. Mapa lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowych w pobliżu obszaru opracowania planu 

 
Źródło: Mapa lokalizacji BTS/UKE 

 
Nie przewiduje się, aby projektowane zagospodarowanie terenu zwiększyć mogło 

negatywne oddziaływanie na zdrowie ludzi (na terenie objętym projektem planu  
oraz na terenach pozostających w zasięgu oddziaływania wynikającego z realizacji ustaleń 
planu), pod warunkiem bezwzględnego wyegzekwowania wszystkich ustaleń zawartych  
w planie oraz obowiązujących przepisów. Potencjalnym źródłem zagrożenia może być zatem 
niepełna realizacja wytycznych planu, dotyczących zapewnienia odpowiednich standardów 
jakości środowiska na przedmiotowych terenie. 

Ocenia się, że wprowadzone w stosunku do obowiązującego miejscowego planu zmiany 
nie przyczynią się do wystąpienia dodatkowych zagrożeń dla zdrowia ludzi. 
 
9.3. Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne 

Z  uwagi na brak wód powierzchniowych na analizowanym terenie, nie prognozuje się 
żadnego wpływu skutków realizacji planu na ten element środowiska. 

Dla ochrony oraz prawidłowego funkcjonowania wód podziemnych w zapisach projektu 
planu uwzględniono wytyczne Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 
Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych musi być realizowana poprzez maksymalne 
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ograniczenie zanieczyszczeń gruntu.  
Projekt planu uwzględnia położenie obszaru w granicach GZWP nr 151 poprzez 

wprowadzenie zapisów dotyczących odprowadzania ścieków komunalnych i przemysłowych 
do sieci kanalizacji sanitarnej, oraz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do sieci 
kanalizacji deszczowej, zgodnie z przepisami odrębnymi. W przypadku braku możliwości 
podłączenia do w/w sieci przepisy odrębne regulują możliwość indywidualnych rozwiązań 
w tym zakresie. Ponadto w zapisach projektu uchwały dopuszczono rozbiórkę, przebudowę 
i rozbudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej. 

Nie prognozuje się negatywnego wpływu na zasoby wód podziemnych 
i powierzchniowych ze względu na uwzględnienie wymogów ochrony wód i celów 
środowiskowych dla nich ustanowionych. Realizacja ustaleń planu nie będzie miała wpływu 
na nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w „Planie gospodarowania wodami  na 
obszarze dorzecza Odry”, zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 18 
października 2016 r.(Dz. U. z 2016 r. poz. 1967), gdyż odbywa się w oparciu o przepisy 
odrębne uwzględniające te cele środowiskowe. 

Przy przyjęciu jako obligatoryjnych zapisów projektu planu oraz ścisłej ich realizacji 
można przyjąć, że realizacja założeń projektu planu nie będzie miała znaczącego wpływu na 
środowisko wodne. Ocenia się, że realizacja ustaleń planu w odniesieniu do przyjętych 
wskaźników zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej nie wpłynie znacząco na wzrost 
spływu powierzchniowego i zmniejszenie poziomu infiltracji wód opadowych i roztopowych. 
W związku z powyższym nie przewiduje się na negatywne oddziaływanie w zakresie stanu 
ilościowego wód podziemnych.  
 
9.4. Wpływ na klimat, powietrze i klimat akustyczny 

Pod względem czystości powietrza, przy wyegzekwowaniu zapisów projektu planu  
co do rodzaju paliwa oraz przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii nie 
powinny nastąpić znaczące negatywne zmiany. Dotyczy to nie tylko rozwiązań 
technologicznych, ale także projektowych i organizacyjnych, mających wpływ na sposób 
funkcjonowania danego rodzaju instalacji, biorąc pod uwagę wszystkie fazy jej działalności. 
W zapisach projektu planu wprowadzono zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze 
i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z dopuszczeniem inwestycji celu 
publicznego. Wpływ na stan atmosfery, przy zaopatrzeniu z miejskiej sieci cieplnej 
z dopuszczeniem stosowania własnych źródeł energii, charakteryzujących się niskimi 
wskaźnikami emisyjnymi, w tym energii elektrycznej lub odnawialnych źródeł energii, 
zapewne będzie znikomy. Ocenia się, że wprowadzane zagospodarowanie nie przyczyni się 
do wzrostu niskiej emisji i nie będzie miało znaczącego negatywnego oddziaływania na 
jakość powietrza atmosferycznego.  

Obecne tendencje zmian klimatu Polski wskazują na wzrost ocieplenia się klimatu, 
zwiększenie niedoborów wody oraz wzrost występowania groźnych zjawisk pogodowych. 
Długofalowe ocieplanie klimatu natomiast prowadzi do zmniejszania się bioróżnorodności 
i wymierania lub zmiany zasięgów występowania poszczególnych gatunków. Wprowadzanie 
nowej zabudowy przyczynia się do zmniejszania powierzchni terenów zielonych na rzecz 
przestrzeni stechnizowanych, co skutkować będzie dalszym ograniczaniem możliwości 
mitygacyjnych i adaptacyjnych związanych ze zmianami klimatycznymi.  Zmiany 
wprowadzone do projektu planu, z uwagi na ich charakter, nie przyczynią się do pogorszenia 
zmian klimatu.  

Potencjalnym źródłem hałasu na obszarze planu jest ruch komunikacyjny. Działki objęte 
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projektem planu położone są w odległości m.in. 190 m (w linii prostej) od drogi krajowej nr 
92.   Zgodnie z mapą imisyjną LDWN analizowany teren znajduje się w strefie, dla której 
przedział imisji dla wskaźnika LDWN wynosi między 60dB a 65dB w miarę zbliżania się do 
drogi krajowej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku wartość LDWN dla terenów mieszkaniowo usługowych wynosi 
68dB. W związku z powyższym nie prognozuje się negatywnego oddziaływania tego ciągu 
komunikacyjnego na tereny objęte planem. 

Z uwagi odległość analizowanych działek od drogi wojewódzkiej nr 473 nie prognozuje 
się jej negatywnego wpływu na obszar objęty opracowaniem. 

Mając na uwadze powyższe informacje, prognozuje się że skutki realizacji projektu 
planu nie powinny znacząco wpływać na klimat, stan powietrza atmosferycznego oraz hałas. 

 
9.5.  Wpływ na powierzchnię ziemi  

Zmiany powierzchni ziemi zachodzić będą podczas prac ziemnych związanych 
z realizacją zabudowy oraz budową lub uzupełnieniem infrastruktury technicznej. Dla nowo 
projektowanej zabudowy określono wymagany wskaźnik intensywności zabudowy  
oraz minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego. 

 Z uwagi na ukształtowanie terenów przeznaczonych do zabudowy oraz ich charakter 
wpływ realizacji założeń projektu planu będzie niewielki. 
 
9.6. Wpływ na krajobraz 

Z uwagi na lokalizację zabudowy na terenach jeszcze niezagospodarowanych 
prognozuje się zmiany w krajobrazie analizowanych obszarów. Należy jednak podkreślić, iż 
na rozpatrywanym terenie obowiązują ustalenia miejscowego planu, w którym tereny te 
również były przeznaczone pod zabudowę. Zmiana funkcji nie spowoduje pogorszenia 
uwarunkowań krajobrazowych w stosunku do zapisów obowiązującego planu.  

Najbardziej widocznym oddziaływaniem przekształcającym środowisko będzie ubytek 
powierzchni biologicznie czynnej poprzez wprowadzenie nowych terenów zabudowanych na 
terenach dotychczas otwartych. W projekcie uchwały wprowadzono zapisy mające na celu 
ograniczenie negatywnych oddziaływań na krajobraz. Określone zostały zasady 
kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz minimalne wartości 
terenów biologicznie czynnych. 

Nie prognozuje się powstania elementów dysharmonizujących, ze względu na ustalenie 
maksymalnej wysokości zabudowy. Wprowadzone funkcje i zagospodarowanie terenu 
zostały zaprojektowane w nawiązaniu do terenów sąsiednich i stanowią kontynuację 
krajobrazu.  

Po analizie sytuacji terenowej oraz przedstawionych dokumentów (m.in. Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, analizie urbanistycznej oraz 
fotograficznej), oraz mając na uwadze charakter wprowadzanych zmian, ocenia się, iż skutki 
realizacji planu nie powinny spowodować degradacji krajobrazu, a jedynie jego jakościową 
zmianę. 
 
9.7. Wpływ na zasoby naturalne 

Zasoby naturalne są to powstałe w sposób naturalny elementy przyrody: surowce 
mineralne, gleby, wody, elementy przyrody ożywionej (rośliny i zwierzęta). Badając wpływ 
skutków realizacji planu na zasoby naturalne trzeba przeanalizować każdy z powyższych 
elementów. Surowce mineralne są to minerały lub skały użyteczne, tj. kopaliny wydobyte 
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z litosfery i poddane obróbce dostosowanej do wymagań użytkowników. Na obszarze planu 
nie ma zewidencjonowanych złóż kopalin, dlatego skutki realizacji planu nie wpływają  
na zasoby naturalne w tym zakresie. Wpływ na wody i elementy przyrody ożywionej został 
opisany w poprzednich podrozdziałach. 

Planowane przeznaczenie obszaru objętego opracowaniem pod tereny budowlane 
związane będzie z przekształceniem powierzchni ziemi w wyniku realizacji nowych 
budynków, utwardzenia terenów budowlanych, a także realizacji sieci i innych urządzeń 
infrastruktury technicznej. Z uwagi na powyższe realizacja założeń projektu planu wpłynie 
negatywnie na gleby. Nie występują tu jednak gleby o wysokiej klasie bonitacyjnej. Ponadto 
wraz z wprowadzeniem nowego zagospodarowania zwiększy się pobór wód podziemnych, 
produkcja ścieków oraz odpadów. Ze względu na zakres zamian, dostosowanie projektu 
do obowiązujących przepisów oraz uwzględnienie na etapie analiz ustaleń gminnych 
programów z zakresu rozwoju infrastruktury i dokumentów programowych i strategicznych 
nie będzie to oddziaływanie znaczące.  
 
9.8. Wpływ na zabytki 

Dla obszaru objętego planem nie wyznacza się terenów, dla których konieczne jest 
określenie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów 
kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej. Dlatego nie prognozuje się jakiegokolwiek 
wpływu w tym zakresie. 
 
9.9. Wpływ na dobra materialne 

Poprzez realizację założeń projektu planu obecna wartość terenu nie zostanie 
umniejszona.  

Nałożone w stosunku do nowych obiektów wymagania kubaturowe, ogólnobudowlane 
oraz architektoniczne powinny pozwolić na uzyskanie harmonijnej przestrzeni. Dodatkowo, 
przy zachowaniu zapisów odnośnie kształtowania ładu przestrzennego, a także 
obowiązujących przepisów budowlanych nie dojdzie do wzajemnego negatywnego 
oddziaływania projektowanej zabudowy.  

 
10. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH I KOMPENSACYJNYCH 

NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ 
REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMNETU,  
W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 
ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU 

Aby zapobiec negatywnym oddziaływaniom na środowisko w zapisach projektu planu 
wprowadzono m.in. w zakresie zaopatrzenia w ciepło do celów grzewczych 
i technologicznych podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego z dopuszczeniem 
stosowania własnych źródeł energii, charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisyjnymi, 
w tym energii elektrycznej lub odnawialnych źródeł energii. Ponadto ochrona wód powinna 
być realizowana poprzez maksymalne ograniczenie zanieczyszczeń do gruntu i wód 
powierzchniowych. 

Planowane rozwiązania przestrzenne w zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych 
i przemysłowych oraz wód opadowych i roztopowych powinny uwzględniać obostrzenia 
opisane w projekcie planu. 

W zakresie gospodarki odpadami ustala się nakaz gromadzenia i zagospodarowania 
odpadów w sposób zgodny z przepisami odrębnymi. W zapisach projektu planu 
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wprowadzono również zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie  
znacząco oddziaływać na środowisko z dopuszczeniem inwestycji celu publicznego. 

Obszar objęty planem położony jest w odległości ok. 300m od Obszaru Natura 2000 
Dolina Środkowej Warty. 

Ze względu na sąsiedztwo obszarów chronionych, obszar może stać się miejscem 
bytowania i rozrodu chronionych gatunków i siedlisk zwierząt objętych ochroną. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami obowiązuje szereg zakazów w stosunku do zwierząt objętych 
ochroną prawną, m.in. zakaz niszczenia siedlisk lub ostoi chronionych gatunków zwierząt, 
zabijania i okaleczania chronionych gatunków zwierząt, niszczenia, usuwania lub 
uszkodzenia ich gniazd, umyślnego uniemożliwienia dostępu do schronień, płoszenia lub 
niepokojenia chronionych gatunków ptaków.  
 

11. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH  
W PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE BIORĄC POD UWAGĘ CELE  
I GEOGRAFICZNY ZASIĘG DOKUMENTU ORAZ CELE I PRZEDMIOT OCHRONY 
OBSZARU NATURA 2000 

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko mówi, że zakres 
prognozy oddziaływania na środowisko powinien przedstawiać rozwiązania alternatywne  
do rozwiązań przyjętych w projekcie planu (w szczególności w odniesieniu do obszarów 
Natura 2000). Obszar objęty planem położony jest w odległości ok. 300 m od Obszaru 
Natura 2000 Dolina Środkowej Warty. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzany jest przy 
udziale organów rządowych i samorządowych, które zgodnie ze swoimi kompetencjami 
opiniują lub uzgadniają ustalenia projektu planu. Ustawa przewiduje również udział 
społeczeństwa poprzez możliwość składania wniosków lub uwag do projektu planu. Tak więc 
w trakcie opracowywania planu miejscowego rozważane są alternatywne kierunki 
zagospodarowania terenu, a ostateczna wersja stanowi kompromis pomiędzy interesem 
osób prywatnych oraz uwarunkowaniami przyrodniczymi i  społeczno-gospodarczymi, które 
reprezentowane są przez organy rządowe i samorządowe. Ponadto, ze względu  
na obowiązujące przepisy, zagospodarowanie wprowadzane planem miejscowym nie może 
pozostawać w sprzeczności z ustaleniami obowiązującego studium, co ma znaczny wpływ 
na kształt projektu planu. Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego tereny te stanowią uzupełnienie struktury urbanistycznej  
i są powiązane z istniejącym zagospodarowaniem.  

Alternatywnym rozwiązaniem byłaby również możliwość realizacji zabudowy w oparciu 
o ustalenia obowiązującego miejscowego planu. Ocenia się, iż zmiana sposobu 
zagospodarowania w wyniku uchwalenia zmiany planu nie spowoduje znaczących zmian w 
oddziaływaniu na środowisko oraz nie będzie miała negatywnego wpływu na cele i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 2000. Zapisy projektu uchwały są w tym względzie wystarczające. 

 
12. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Przedmiotem oceny zawartej w niniejszej prognozie są ustalenia projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Bursztynowej, którego 
zakres został określony w Uchwale Nr XXVI/263/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 
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sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego miasta Koła. 

Dla obszaru objętego opracowaniem obowiązują ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Bursztynowej zatwierdzonego 
uchwałą Nr V/19/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 r. 

Celem regulacji zawartych w ustaleniach aktualnego planu jest między innymi 
aktualizacja ustaleń planu w odniesieniu do złożonych wniosków. 

Przedmiotem ustaleń planu jest teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem MN/U. 

Koło położone jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego nad Wartą. 
Powierzchnia jednostki w granicach administracyjnych to 1.385 ha,  liczba ludności miasta w 
2014 r. wyniosła 23 tysiące, a gęstość zaludnienia 1658 osób na km2. Główne elementy 
układu komunikacyjnego miasta to droga krajowa nr 92 (relacji A2 węzeł „Rzepin” – A2 
węzeł Kałuszyn) i drogi wojewódzkie: nr 270 (Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło) oraz 
nr 473 (Koło-Dąbie-Uniejów-Balin-Szadek-Łask). Przez miasto przebiega magistrala 
kolejowa E-20 (Kunowice-Poznań-Warszawa-Terespol). Głównym źródłem hałasu 
komunikacyjnego w mieście Koło jest droga krajowa nr 92. 

Pod względem  fizyczno-geograficznym (wg J. Kondrackiego) miasto Koło położone jest 
na obszarze: 
 Prowincji Nizina Środkowoeuropejska, 
 Podprowincji Niziny Środkowopolskie, 
 Mezoregionu: Kotlina Kolska. 

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 trzeciorzędu 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 wodnolodowcowe oraz postglacjalne (plejstoceńskie i holoceńskie) osady rzeczne  
i eoliczne.  

Według regionalizacji klimatycznej W.Okołowicza miasto położone jest na pograniczu 
regionu środkowopolskiego i subregionu kujawskiego, reprezentujących obszar słabnących 
wpływów Atlantyku i Bałtyku. 

Amplitudy temperatur są tutaj nieco mniejsze od przeciętnych w Polsce, zima jest dosyć 
chłodna (średnia temperatur stycznia –2,4oC), ale niezbyt długa (około 85 dni), z nietrwałą 
szatą śnieżną. Dłuższe (około 98 dni) i ciepłe jest lato (+18oC w lipcu). 

Charakterystyczne 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. Nadto, stacja IMGW w Kole odnotowuje dużą 
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(7,3%) liczbę 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. 

Warunki glebowe miasta Koła są przeciętne. Blisko 70 % ogólnej powierzchni gruntów 
ornych zajmują słabe gleby napiaskowe, kl. V i VI. Dotychczasowy rozwój miasta 
doprowadził do częściowej degradacji a niekiedy nawet całkowitego zniszczenia warstwy 
glebowej. Użytki rolne stanowią mniej niż połowę ogólnej powierzchni miasta - 677 ha 
(48,9%) – w tym 280 ha to łąki i pastwiska w dolinie Warty. W ich granicach mieści się 
jednak zaledwie niewielki fragment wysoczyzny. Są to 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 maja zmienioną strukturę i stosunki 
wilgotnościowe, bądź są zdegradowane (również wskutek akumulacji zanieczyszczeń  
z powietrza).  

Zgodnie z Rejestrem Obszarów Górniczych, Państwowego Instytutu Geologicznego  
na terenie miasta Koła nie występują żadne obszary górnicze. Na terenie miasta nie są 
wydobywane surowce mineralne. 

Miasto Kolo znajduje się w granicach JCWPd nr 62 i 71. Badania jakości wód 
podziemnych w województwie wielkopolskim w ramach monitoringu diagnostycznego zostały 
przeprowadzone w 2016 r. Ocena jakości wód została wykonana w oparciu o rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu 
wód podziemnych. 

Teren opracowania położony jest w granicach JCWPd nr 62. Znajduje się w granicach 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 151 – zbiornik Turek-Konin-Koło.  

Na obszarze JCWPd nr 62 w punkcie pomiarowo-kontrolnym położonym w Kole 
stwierdzono II końcową klasę jakości.  

Koło położone jest w całości w dorzeczu Warty. W rejonie Kola ujście mają dopływy: 
prawobrzeżna Rgilewka i lewobrzeżna Teleszyna, znajduje się w zasięgu Jednolitej Części 
Wód Powierzchniowych nr PLRW60002118351 „Warta od Teleszyny do Topca” 
i PLRW6000171833728 „Dopływ z Koła”. Są to silnie zmienione części wód. 

Część miasta Koło znajduje się w zasięgu obszaru NATURA 2000 - Obszaru Specjalnej 
Ochrony Ptaków Dolina Środkowej Warty (kod obszaru PLB300002). Działki objęte planem 
położone są w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Południowo-zachodnia część Koła leży 
w zasięgu Goplańsko-Kujawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.  

Obszar opracowania planu położony jest w odległości ok. 300m od obszaru Natura 2000 
Dolina Środkowej Warty. 

Obszar objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
znajduje się we wschodniej części miasta Koło. Projektowane tereny zabudowy 
mieszkaniowej posiadają dostęp do drogi publicznej – ulicy Bursztynowej. Są to tereny 
niezagospodarowane i niezabudowane. Sposób zagospodarowania obszaru objętego 
planem poprzedzony został wykonaniem szczegółowych analiz w zakresie zainwestowania 
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i użytkowana przedmiotowego obszaru, infrastruktury technicznej oraz własności 
analizowanych obszarów. Działki objęte projektem planu położone są w odległości ok. 190 m 
(w linii prostej) od drogi krajowej nr 92 oraz w odległości ok. 400 m od drogi wojewódzkiej 
n4 473. 

Celem zmian w stosunku do ustaleń obowiązującego planu jest zmiana funkcji 
usługowej na mieszkaniowo-usługową. Wprowadzenie powyższej funkcji spójne jest również 
z założeniami przyjętymi w obowiązującym miejscowym planie zlokalizowanym w jej 
bezpośrednim sąsiedztwie.  

Nie występują tu zewidencjonowane złoża kopalin. Według mapy hydrograficznej 
podłoże na obszarze objętym projektem planu stanowią grunty o przepuszczalności średniej 
(2 klasa). 

W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu na terenie objętym projektem 
planu będą obowiązywały ustalenia zawarte w obowiązującym miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego.  

Wprowadzenie nowej zabudowy na gruntach ornych jeszcze niezainwestowanych 
będzie powodem zlikwidowania, bądź zubożenia istniejącej fauny i flory. Występujące tam 
gatunki roślin i siedliska zwierząt typowych dla środowiska rolniczego mogą ulec degradacji. 
Dla wyznaczonych terenów przeznaczonych pod zabudowę ustalono odpowiednie wartości 
powierzchni terenu biologicznie czynnego co z pewnością przyczyni się do zwiększenia 
różnorodności biologicznej na rozpatrywanym terenie. 

Należy podkreślić, iż na terenie objętym opracowaniem obowiązuje już miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego. Charakter i zakres wprowadzonych, po pełnym 
wdrożeniu ustaleń planu, nie spowoduje wzrostu  znaczącego negatywnego oddziaływania 
na bioróżnorodność oraz zubożenia istniejącej fauny i flory. 

Bezpośredni, ale krótkotrwały lub chwilowy charakter, może mieć uciążliwość 
akustyczna związana z budową nowych obiektów budowlanych oraz budową sieci 
infrastruktury technicznej. 

Nie przewiduje się, aby projektowane zagospodarowanie terenu zwiększyć mogło 
negatywne oddziaływanie na zdrowie ludzi (na terenie objętym projektem planu  
oraz na terenach pozostających w zasięgu oddziaływania wynikającego z realizacji ustaleń 
planu), pod warunkiem bezwzględnego wyegzekwowania wszystkich ustaleń zawartych  
w planie oraz obowiązujących przepisów. Potencjalnym źródłem zagrożenia może być zatem 
niepełna realizacja wytycznych planu, dotyczących zapewnienia odpowiednich standardów 
jakości środowiska na przedmiotowych terenie. 

Z  uwagi na brak wód powierzchniowych na analizowanym terenie, nie prognozuje się 
żadnego wpływu skutków realizacji planu na ten element środowiska. 

Dla ochrony oraz prawidłowego funkcjonowania wód podziemnych w zapisach projektu 
planu uwzględniono wytyczne Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 
Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych musi być realizowana poprzez maksymalne 
ograniczenie zanieczyszczeń gruntu.  

Wprowadzane w projekcie planu zmiany w zakresie rozszerzenia możliwości realizacji 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach dotychczas przeznaczonych tylko pod 
zabudowę usługową nie przyczynią się do intensyfikacji zagrożeń, w związku z powyższym 
projektowane przeznaczenie nie będzie bezpośrednio oddziaływało na obszary chronione. 

W wyniku analizy zapisów w odniesieniu do środowiska przyrodniczo-kulturowego 
stwierdzono, że projekt miejscowego planu odpowiada celom ochrony środowiska na 
wszystkich szczeblach (międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym). 
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Pod względem czystości powietrza, przy wyegzekwowaniu zapisów projektu planu  
co do rodzaju paliwa oraz przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii nie 
powinny nastąpić znaczące negatywne zmiany. Dotyczy to nie tylko rozwiązań 
technologicznych, ale także projektowych i organizacyjnych, mających wpływ na sposób 
funkcjonowania danego rodzaju instalacji, biorąc pod uwagę wszystkie fazy jej działalności. 
W zapisach projektu planu wprowadzono zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze 
i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z dopuszczeniem inwestycji celu 
publicznego. Wpływ na stan atmosfery, przy zaopatrzeniu z miejskiej sieci cieplnej 
z dopuszczeniem stosowania własnych źródeł energii, charakteryzujących się niskimi 
wskaźnikami emisyjnymi, w tym energii elektrycznej lub odnawialnych źródeł energii, 
zapewne będzie znikomy. Ocenia się, że wprowadzane zagospodarowanie nie przyczyni się 
do wzrostu niskiej emisji i nie będzie miało znaczącego negatywnego oddziaływania na 
jakość powietrza atmosferycznego.  

Zmiany powierzchni ziemi zachodzić będą podczas prac ziemnych związanych 
z realizacją zabudowy oraz budową lub uzupełnieniem infrastruktury technicznej. Dla nowo 
projektowanej zabudowy określono wymagany wskaźnik intensywności zabudowy  
oraz minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego. 

Planowane przeznaczenie obszaru objętego opracowaniem pod tereny budowlane 
związane będzie z przekształceniem powierzchni ziemi w wyniku realizacji nowych 
budynków, utwardzenia terenów budowlanych, a także realizacji sieci i innych urządzeń 
infrastruktury technicznej. Z uwagi na powyższe realizacja założeń projektu planu wpłynie 
negatywnie na gleby. Nie występują tu jednak gleby o wysokiej klasie bonitacyjnej. Ponadto 
wraz z wprowadzeniem nowego zagospodarowania zwiększy się pobór wód podziemnych, 
produkcja ścieków oraz odpadów. Ze względu na zakres zamian, dostosowanie projektu 
do obowiązujących przepisów oraz uwzględnienie na etapie analiz ustaleń gminnych 
programów z zakresu rozwoju infrastruktury i dokumentów programowych i strategicznych 
nie będzie to oddziaływanie znaczące.  

W granicach opracowania planu nie prognozuje się powstania elementów 
dysharmonizujących, ze względu na ustalenie maksymalnej wysokości zabudowy. 
Wprowadzone funkcje i zagospodarowanie terenu zostały zaprojektowane w nawiązaniu do 
terenów sąsiednich i stanowią kontynuację krajobrazu.  Po analizie sytuacji terenowej oraz 
przedstawionych dokumentów (m.in. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, analizie urbanistycznej oraz fotograficznej), oraz mając na uwadze 
charakter wprowadzanych zmian, ocenia się, iż skutki realizacji planu nie powinny 
spowodować degradacji krajobrazu, a jedynie jego jakościową zmianę. 

Dla obszaru objętego planem nie wyznacza się terenów, dla których konieczne jest 
określenie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów 
kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej. Dlatego nie prognozuje się jakiegokolwiek 
wpływu w tym zakresie. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzany jest przy 
udziale organów rządowych i samorządowych, które zgodnie ze swoimi kompetencjami 
opiniują lub uzgadniają ustalenia projektu planu. Ustawa przewiduje również udział 
społeczeństwa poprzez możliwość składania wniosków lub uwag do projektu planu. Tak więc 
w trakcie opracowywania planu miejscowego rozważane są alternatywne kierunki 
zagospodarowania terenu, a ostateczna wersja stanowi kompromis pomiędzy interesem 
osób prywatnych oraz uwarunkowaniami przyrodniczymi i  społeczno-gospodarczymi, które 
reprezentowane są przez organy rządowe i samorządowe. Ponadto, ze względu  
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na obowiązujące przepisy, zagospodarowanie wprowadzone planem miejscowym nie może 
pozostawać w sprzeczności z ustaleniami obowiązującego studium, co ma znaczny wpływ 
na kształt projektu planu. Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego tereny te stanowią uzupełnienie struktury urbanistycznej  
i są powiązane z istniejącym zagospodarowaniem.  

Alternatywnym rozwiązaniem byłaby również możliwość realizacji zabudowy w oparciu 
o ustalenia obowiązującego miejscowego planu. Ocenia się, iż zmiana sposobu 
zagospodarowania w wyniku uchwalenia zmiany planu nie spowoduje znaczących zmian w 
oddziaływaniu na środowisko oraz nie będzie miała negatywnego wpływu na cele i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 2000. Zapisy projektu uchwały są w tym względzie wystarczające. 

Można więc stwierdzić, że efektywne i pełne wdrożenie ustaleń planu zagospodarowania 
przestrzennego stanowi wystarczające zabezpieczenie i minimalizowanie skutków 
oddziaływania jego realizacji na środowisko przyrodnicze. 
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