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1. PODSTAWY PRAWNE PROGNOZY I METODY PROGNOZOWANIA 

1.1. Podstawy prawne 

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko projektu 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skórcz” 

(2019), opracowanego przez DOM Biuro Urbanistyczne Kiełb-Stańczuk, Jaszczuk-

Skolimowska sp. j. w Starogardzie Gdańskim. 

Prognoza wykonana została na podstawie Ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t .j. Dz. U. 2018, poz. 2081 ze zm. 

włącznie z wprowadzaną ustawą z dnia 9 września 2019 r. – Dz. U. 2019, poz. 1712) – dalej 

ustawa OOŚ. 

Uzgodnienia dotyczące zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych 

w prognozie oddziaływania na środowisko wydane zostały na wniosek Burmistrza Miasta 

Skórcz, przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (załącznik 1) i 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim (załącznik 2).  

Prognoza projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Skórcz”, zwanego dalej projektem „Studium...”, zawiera następujące, 

podstawowe zagadnienia: 

 charakterystykę ustaleń projektu „Studium ...”; 

 analizę i ocenę stanu środowiska i jego potencjalne zmiany; 

 analizę istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia 

realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na obszarach form ochrony 

przyrody na obszarze projektu „Studium …” i w jego otoczeniu; 

 analizę i ocenę przewidywanych, znaczących oddziaływań ustaleń projektu „Studium ...” 

na środowisko; 

 rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko; 

 propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektu „Studium...” oraz częstotliwości jej przeprowadzania; 

 streszczenie w języku niespecjalistycznym. 

 

1.2. Metody prognozowania 

W „Prognozie...” zastosowano następujące metody prognozowania: 

 indukcyjno-opisową (od szczegółowych analiz po uogólniającą syntezę); 

 analogii środowiskowych (na podstawie założenia o stałości praw przyrody); 

 diagnozy stanu środowiska jako punktu wyjścia ekstrapolacji procesów i zjawisk 

przyrodniczych w przyszłości; 

 analiz kartograficznych i teledetekcyjnych. 
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Zgodnie z ustawą OOŚ: 

Art. 52. 1. Informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, o których mowa 

w art. 51 ust. 2, powinny być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod 

oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu 

oraz etapu przyjęcia tego dokumentu w procesie opracowywania projektów dokumentów 

powiązanych z tym dokumentem. 

„Prognozę …” opracowano z wykorzystaniem następujących, podstawowych źródeł 

informacji: 

 „Opracowanie ekofizjograficzne miasta Skórcz dla potrzeb studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego” (Proeko 2016); 

 materiały archiwalne urzędów i instytucji, związanych z problematyką ochrony 

środowiska, zwłaszcza Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku i 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Gdańsku; 

 materiałów archiwalnych BPiWP „Proeko” w Gdańsku; 

 materiałów publikowanych dotyczących zagadnień metodycznych ocen oddziaływania na 

środowisko; 

 materiałów publikowanych dotyczących miasta Skórcz i jego regionalnego otoczenia; 

 prawa powszechnego i miejscowego ochrony środowiska. 

Wykaz wykorzystanych materiałów publikowanych, archiwalnych i aktów prawa zawiera 

rozdz. 13. 

Zgodnie z art. 52. ust. 2 ustawy OOŚ w niniejszej „Prognozie …” wykorzystano 

informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko dokumentów powiązanych z 

projektem Studium …”, jak prognozy miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego fragmentów miasta (np. „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu 

>Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Skórcz 

pomiędzy ulicami Dworcową, Osiedlową i Wojska Polskiego<”) i „Prognoza oddziaływania 

na środowisko projektu >Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Skórcz<” (2015) oraz prognozy dokumentów regionalnych – zob. 

rozdz. 6. 

 W nawiązaniu do ustaleń ww. prognoz uwzględnione zostały przede wszystkim działania 

służące zapobieganiu lub ograniczeniu potencjalnych oddziaływań negatywnych, w tym m.in. 

ograniczenie przekształceń poprzez właściwą organizację prac budowlanych, zalecenia 

dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, preferencje dla niskoemisyjnych i nieemisyjnych 

źródeł ciepła.  
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2. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI I GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTU 

ZMIANY „STUDIUM …” ORAZ JEGO POWIĄZANIACH Z INNYMI 

DOKUMENTAMI 

2.1. Charakterystyka ustaleń projektu zmiany „Studium …” 

2.1.1. Wprowadzenie 

Dla miasta Skórcz obowiązuje „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Skórcz” uchwalone w 2002 r. ze zmianami wniesionymi w latach, 

2005, 2009 i 2012. 

Projekt „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Skórcz ” (2019), będący przedmiotem niniejszej „Prognozy…”, stanowi całościową 

aktualizację dotychczas obowiązującego „Studium …” w granicach administracyjnych 

miasta.  

2.1.2. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego 

Projekt „Studium …” zawiera uwarunkowania rozwoju przestrzennego i uwzględnia inne 

aspekty rozwoju społecznego i gospodarczego w zakresie niezbędnym, bezpośrednio 

oddziałującym na zagadnienia przestrzenne w podziale na: 

1. Uwarunkowania  wynikające z dokumentów ponadlokalnych i strategii rozwoju 

miasta (zob. rozdz. 2.2. „Prognozy …”). 

2. Uwarunkowania wewnętrzne zagospodarowania przestrzennego miasta Skórcz (zob. 

rozdz. 3, 4 i 5 „Prognozy …”), w tym: 

1) uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i 

uzbrojenia terenu, 

2) stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony, 

3) uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska, w tym rolniczej i leśnej przestrzeni 

produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony 

środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 

4) uwarunkowania wynikające ze stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej, 

5) uwarunkowania wynikające z warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony 

ich zdrowia, 

6) uwarunkowania wynikające z zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia, 

7) uwarunkowania wynikające z potrzeb i możliwości rozwoju gminy, 

8) uwarunkowania wynikające ze stanu prawnego gruntów, 

9) występowanie obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych, 

10) występowanie obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych, 

11) występowanie udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych, 

12) występowanie terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych, 

13) inne uwarunkowania zwiazane z ograniczeniami w inwestowaniu, 
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14) stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopień 

uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki 

odpadami. 

Ww. uwarunkowania w odniesieniu do zagadnień środowiskowych omówione są w rozdz. 

3-5 „Prognozy …”. Syntezę uwarunkowań przedstawia plansza projektu „Studium …” pt. 

„Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego” -  rys. 1. 

2.1.3. Kierunki zagospodarowania przestrzennego określone w projekcie zmiany 

„Studium...” – synteza 

Na podstawie przeprowadzonej analizy uwarunkowań oraz przyjętych zasad rozwoju 

przestrzennego miasta, sformułowano kierunki rozwoju przestrzennego dla obszaru miasta 

Skórcz,. 

Główne zasady rozwoju przestrzennego miasta Skórcz to wg projektu „Studium …”: 

 uwzględnienie uwarunkowań środowiskowych, w tym potrzeby ochrony i wzmocnienia 

lokalnej osnowy ekologicznej (maksymalne zachowanie terenów w dolinie Szorycy jako 

nieinwestycyjnych, rolnych lub docelowo dla zieleni o głównie ekologicznym 

charakterze), zachowania jako bezinwestycyjnych terenów o znacznych spadkach terenu; 

 utrzymanie, zachowanie większości areałów gruntów rolnych o wysokich walorach dla 

rolnictwa, a  położonych  z dala od istniejącej infrastruktury jako niezabudowanych; 

  uwzględnienie wymogu ochrony walorów kulturowych, krajobrazowych miasta oraz 

priorytetu wymagań konserwatorskich w kształtowaniu zabudowy i zagospodarowania 

terenów w ustanowionych strefach ochrony konserwatorskiej; 

 zachowanie zwartej struktury przestrzennej, etapowanie zagospodarowywania nowych 

terenów, zaczynając od położonych najkorzystniej pod względem wyposażenia w 

infrastrukturę techniczną (sieci wod.-kan.);   

 sukcesywna poprawa standardów obsługi oraz atrakcyjności osiedleńczej miasta, w tym 

poprzez przygotowanie oferty inwestycyjnej (w tym przygotowanie prawne poprzez 

sporządzenie i uchwalenie miejscowych planów) dla różnego rodzaju funkcji, także 

mieszkaniowej; 

 efektywne wykorzystanie terenów zurbanizowanych – poprzez wtórne wykorzystywanie 

terenów dla nowych funkcji, zagospodarowywanie w pierwszej kolejności przestrzeni 

zaniedbanych, typu „brownfields” (pokolejowych, poprzemysłowych), intensyfikacji 

użytkowania przestrzeni, wymiany jej funkcji i formy dla bardziej ekonomicznego 

użytkowania, wspomaganie procesów modernizacji i rewitalizacji obszarów; 

 poprawa standardów dla ruchu pieszego – modernizacje, poprawa bezpieczeństwa; 

 zapewnienie wielofunkcyjności miasta – wskazanie terenów dla różnorodnych funkcji 

(życie, praca, wypoczynek), a także dla różnych form zabudowy mieszkaniowej (jedno i 

wielorodzinna);  

 poprawa standardów środowiskowych, szczególnie w zakresie stanu powietrza (program 

gospodarki niskoemisyjnej). 
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Rys. 1. Synteza uwarunkowań projektu „Studium …”. 
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Kierunki rozwoju przestrzennego miasta Skórcz 

1. Nowe tereny rozwojowe wyznaczone w projekcie „Studium …”  to tereny oznaczone 

symbolami cyfrowo literowymi, gdzie cyfra oznacza numer porządkowy, a litery 

dominujące, główne przeznaczenie, dominującą funkcję terenu (tab. 1). 

Tabela 1.  Tereny rozwojowe wyznaczone w projekcie „Studium …”   

Lp. Nr i symbol 

terenu 

Pow. w ha Uwagi, wskazówki, wytyczne 

1 1.M  0,64 Zabudowa jednorodzinna, z dopuszczeniem usług 

uzupełniających, nieuciążliwych; położenie w strefie 

ochrony konserwatorskiej, uwzględnić sieci 

elektroenergetyczne napowietrzne, w zagospodarowaniu 

uwzględnić walory krajobrazowe i punkt widokowy – 

ekspozycje na kościół pw. Wszystkich Świętych  

2 2.M 0,51 Zabudowa jednorodzinna; położenie w strefie ochrony 

konserwatorskiej,   

3 3.M 0,69 Zabudowa jednorodzinna, położenie w strefie ochrony 

konserwatorskiej, uwzględnić sąsiedztwo cmentarza i 

tereny o niekorzystnych uwarunkowaniach ze względu na 

nachylenia  

4 4.M 0,33 Zabudowa jednorodzinna, z dopuszczeniem usług 

nieuciążliwych, położenie w strefie ochrony 

konserwatorskiej  

5 5.M 2,17 Zabudowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług, 

uwzględnić sąsiedztwo cmentarza - teren objęty 

opracowaniem mpzp (zmiana planu z 2012 r.), teren 

położony w strefie ochrony konserwatorskiej  

6 6.M 0,37 Zabudowa jednorodzinna, uzupełnienie istniejących 

struktur wzdłuż ul. Osieckiej, położenie w strefie ochrony 

konserwatorskiej,  uwzględnić powiązania z sąsiedztwem 

terenów zieleni w korytarzu ekologicznym Szorycy 

7 7.M 0,38 Zabudowa jednorodzinna, położenie w strefie ochrony 

konserwatorskiej, uwzględnić powiązania z sąsiedztwem 

terenów zieleni w korytarzu ekologicznym Szorycy; 

wskazany wspólny plan miejscowy z terenem 12.U  

8 8.M 0,55 Zabudowa jednorodzinna, uzupełnienie istn. struktur 

wzdłuż ul. Osieckiej, położenie w strefie ochrony 

konserwatorskiej, uwzględnić powiązania z sąsiedztwem 

terenów zieleni w korytarzu ekologicznym Szorycy 

9 9.M 3,40 Zabudowa jedno i wielorodzinna, z uzupełniającymi 

usługami, uwzględnić powiązania z terenem sąsiednich 

planów miejscowych  Pomorska - Zielona oraz zieleń 

izolującą od terenów usługowo-produkcyjnych ;  teren 

położony w strefie ochrony konserwatorskiej 

10 10.M 1,00 Zabudowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług 

uzupełniających, w tym także usług publicznych,- teren 

zmiany dotychczasowych funkcji, teren położony w strefie 

ochrony konserwatorskiej 

11 11.M 0,71 Zabudowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług, 

wskazane powiązanie z sąsiednim terenem  przekształceń 

funkcjonalno-przestrzennych (dawny tartak - 19.P/U), 

zapewnić izolację zielenią od potencjalnie uciążliwego 

sąsiedztwa  
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Łącznie tereny 

mieszkaniowe (1-11)  

10,45  

12 12.U 0,45 Usługi komercyjne nieuciążliwe lub usługi o publicznym 

charakterze, położenie w strefie ochrony konserwatorskiej, 

uwzględnić powiązania z sąsiedztwem terenów zieleni w 

korytarzu ekologicznym Szorycy ; wskazany wspólny plan 

miejscowy z terenem 7M 

13 13.U 0,32 Usługi nieuciążliwe z zielenią, zapewnić min 

50%powierzchni jako zieleń urządzona – skwer, park 

teren położony w strefie ochrony konserwatorskiej  

14 14.U 2,64 Usługi komercyjne, wskazane ograniczenie uzupełniają-

cych funkcji mieszkaniowych,  teren położony w strefie 

ochrony konserwatorskiej, w zagospodarowaniu 

uwzględnić powiązania  widokowe z terenami otwartymi  

15 15.U 0,28 Usługi o publicznym charakterze –przedszkole itp. , 

powiązać z sąsiednim obszarem objętym planem 

obowiązującym dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej 

oraz terenem 9M ; teren położony w strefie ochrony 

konserwatorskiej 

16 16.U 0,95 Usługi komercyjne, z dopuszczeniem funkcji mieszka-

niowej integralnie związanej z usługą; uwzględnić 

położenie w obszarze chronionym przyrodniczo  

17 20.U 1,03 Teren funkcji usługowych, uzupełnienie, dopełnienie 

sąsiednich terenów, uwzględnić zieleń izolująca od 

terenów sąsiednich o funkcjach mieszkaniowych,  

Część terenu jest położona w strefie ochrony 

konserwatorskiej  

18 26.U 0,42 Powiększenie terenów szkoły, dla rozbudowy programu 

użytkowego m.inn o halę sportową i parking przyszkolny  

Łącznie tereny 

usługowe  (12-18) 

6,09  

19 17.P/U 5,06 Teren pokolejowy, do przekształceń i rewitalizacji, dla 

funkcji usługowych, produkcyjnych, składowych itp., z 

ograniczeniem lub wykluczeniem towarzyszących funkcji 

mieszkaniowych; obsługa komunikacyjna   wymaga 

kompleksowego rozwiązania  i uzgodnień z zarządcą drogi 

wojewódzkiej , uwzględnić położenie w stosunku do 

ustanowionych stref ochrony konserwatorskiej zgodnie z 

decyzją o wpisie zespołu urbanistycznego miasta do 

rejestru zabytków; 

Teren wraz z pozostałościami zabudowań pokolejowych, 

stanowiący lokalne wartości i zasoby dziedzictwa 

kulturowego i krajobrazu, wskazany jest do objęcia 

ochroną, do uwzględnienia w mpzp. 

20 18P/U 11,74 Teren dla nowych funkcji gospodarczych, składowych, 

magazynowych, usługowych ; uwzględnić ograniczenia 

środowiskowe , obsługa komunikacyjna i infrastrukturalna 

wymaga kompleksowego rozwiązania  

21 19.P/U 2,84 Teren poprzemysłowy (dawny tartak) do przekształceń 

funkcjonalno-przestrzennych i rewitalizacji, na funkcje 

produkcyjno-usługowe , w zagospodarowaniu uwzględnić 

konieczność powiązań komunikacyjnych z sąsiednimi 

terenami mieszkaniowymi oraz zieleń izolującą 

22 21.P 3,27 Nowe tereny produkcyjne, magazynowe, składowe itp. 
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uwzględnić dopuszczalne powiązania z terenami 

produkcyjnymi Fast-U i terenami przekształceń terenów 

pokolejowych,  teren położony w strefie ochrony 

konserwatorskiej, w zagospodarowaniu uwzględnić bliskie 

sąsiedztwo strefy ochrony archeologicznej  oraz 

rozwiązania minimalizujące ew. negatywny wpływ na 

krajobraz miasta  (pasy zieleni izolacyjno-krajobrazowej) 

Dopuszcza się w granicach terenu rozmieszczenie 

urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł 

energii o mocy przekraczającej 100kW wraz z ich strefą 

ochronną – dotyczy elektrowni, farmy fotowoltaicznej na 

dz. 445 i 446    

23 29.P 1,56 Obszar rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energie 

elektryczną z odnawialnych źródeł energii o mocy 

przekraczającej 100kW wraz z ich strefa ochronna – dla 

zespołu ogniw fotowoltaicznych  wraz z towarzysząca 

infrastrukturą; w zagospodarowaniu uwzględnić 

rozwiązania minimalizujące negatywny wpływ na 

krajobraz miasta – poprzez np. pas zieleni izolacyjno-

krajobrazowej od strony drogi wojewódzkiej   

łącznie tereny 

produkcyjno-usługowe 

(19-22)  

24,47  

24 22.IT 0,23 Teren infrastruktury technicznej związanej z gospodarka 

komunalną miasta – PSZOK   

25 23.ZP 5,88 Teren przekształceń istniejącej zieleni w miejskie 

ogólnodostępne założenie parkowe lub tereny zielone-

rekreacyjne  

26 24.ZP 3,54 Teren przekształceń istniejącej zieleni w miejskie 

ogólnodostępne założenie parkowe lub tereny zielone-

rekreacyjne; powiązać ciągami spacerowymi  z sąsiednimi 

terenami mieszkaniowymi  

27 27.ZP 0,14 Park kieszonkowy, skwer w Os. Leśnym  

28 28.ZP 0,09 Teren zieleni oraz sportowo-rekreacyjny w sąsiedztwie 

istn. zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  

Łącznie tereny zieleni 

urządzonej  (24-26) 

9,65   

28 25.ZC 0,41 Teren planowanego powiększenia cmentarza; teren 

położony w strefie ochrony konserwatorskiej 

Ogółem (1-28) 51,07  

Źródło: projekt „Studium …” 

Część z wyżej wymienionych terenów obecnie jest już co najmniej w części  

zainwestowanych (tereny do przekształceń, zmian funkcjonalno-przestrzennych), jedynie 

niektóre to obecnie niezabudowane grunty rolne, przewidywane jako tereny urbanizacji, 

docelowego zainwestowania.  

W projekcie „Studium …” wyznaczono obszary, dla których dopuszcza się 

rozmieszczenie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy  

przekraczającej 100kW wraz z ich strefami ochronnymi: 

1) dla lokalizacji elektrowni słonecznej/ farmy fotowoltaicznej na dz. geod. 445 oraz 446, tj. 

rejon w sąsiedztwie obecnego zakładu produkcyjnego „Fast” SA, teren oznaczony 
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symbolem 21.P (pow. ok. 3,27ha) oraz teren obowiązującego mpzp w sąsiedztwie „Fast-u” 

(wg uchwały Nr XXXVI/205/2006 Rady Miejskiej w Skórczu z 07.09.2006 r. – Dz. Urz. 

Woj. Pom. 2007, nr 21, poz. 492), łącznie ok. 6,73 ha; z zainwestowania na cele paneli 

fotowoltaicznych wykluczyć należy tereny podmokłe, a od strony południowej oraz 

północnej przewidzieć pas zielni izolacyjno-krajobrazowej wzdłuż istniejących i 

projektowanych  terenów zabudowy usługowej oraz mieszkaniowo-usługowej,  

2) dla zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie 29.P 

(pow. ok. 1,56 ha), od strony drogi wojewódzkiej wskazany pas zieleni izolacyjno-

krajobrazowej,    

Oba tereny dla urządzeń wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł 

energii pokazano na zał. graficznym „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” (rys. 2). 

Na innych obszarach miasta dopuszcza się lokalizację urządzeń tego typu (instalacje 

fotowoltaiczne) w terenach o funkcjach produkcyjnych, przemysłowych, magazynowych, 

infrastruktury technicznej oraz  obsługi komunalnej, pod warunkiem zachowania wymagań 

wynikających z ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego miasta, w szczególności zasad 

ochrony określonych w granicach wpisu do rejestru zabytków zespołu urbanistycznego miasta 

Skórcza.   

 

2. Na terenie miasta Skórcz obszarami wskazanymi do ograniczenia bądź wyłączenia spod 

zabudowy są tereny o funkcji ekologicznej: 

 strefa rolnicza – o dominującej funkcji użytkowania rolniczego i zieleni ekologicznej, 

w północnej i północno-zachodniej części miasta, o najlepszych warunkach 

agroekologicznych dla rolnictwa oraz o niekorzystnych warunkach gruntowo-

wodnych do zainwestowania;   

 strefa leśna – o dominującej funkcji ekologicznej lasów, objęta formami ochrony 

przyrody; 

 strefa lokalnego korytarza ekologicznego rzeki Szorycy – obejmująca tereny parku 

miejskiego (funkcja rekreacyjna) oraz tereny naturalnej zieleni w północnej i w 

południowo-wschodniej części miasta, w dolinie Szorycy, gdzie obowiązuje zasada 

zachowania trwałości cieku wodnego, dopuszcza się  wzmocnienie funkcji 

ekologicznych. 

3.  Inne obszary ograniczeń i tereny wyłączone spod zabudowy w mieście Skórcz: 

 tereny położone w granicach obszarów objętych formami ochrony przyrody – 

obowiązują ograniczenia i zakazy wynikające z przepisów odrębnych (ustaw, 

rozporządzeń); 

 tereny stanowiące lokalne podmokłości, mokradła, łąki i pastwiska o niekorzystnych 

warunkach gruntowo-wodnych do zainwestowania;  

 strefa ochrony sanitarnej wokół istniejącego cmentarza (50 m i 150 m) – zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25sierpnia 1959 r. (Dz. U. 

Nr 52, poz. 315); 
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 tereny potencjalnie zagrożone osuwaniem się mas ziemnych i o wysokich spadkach 

terenu (o nachyleniach powyżej 10 stopni); 

 tereny narażone na hałas, drgania i zanieczyszczenia komunikacyjne – wzdłuż 

głównych dróg istniejących i projektowanych (drogi wojewódzkie) - inwestowanie 

zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg, rozporządzenia dotyczącego 

dopuszczalnego poziomu hałasu; warunków techniczno-budowlanych; 

 tereny narażone na promieniowanie elektromagnetyczne – wzdłuż linii 

elektroenergetycznej WN 110kV – pas technologiczny szerokości 40 m wzdłuż linii  

 tereny położone w strefach ochrony archeologicznej, w szczególności w strefie 

bezwzględnej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej obszaru wpisanego do rejestru 

zabytków archeologicznych woj. pomorskiego. 

4. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 

 wskazuje się przebieg trasy etapu II obwodnicy miasta Skórcza w ciągu drogi 

wojewódzkiej 231, w kierunku węzła autostradowego (trasa po nieczynnej linii 

kolejowej, jako kontynuacja zrealizowanej już obwodnicy miasta), budowa tej drogi  

jest elementem poprawy dostępności wewnętrznej województwa, pozwoli także na 

wyprowadzenie części ruchu tranzytowego poza tereny ściśle zabudowane. Drogi 

wojewódzkie w granicach miasta to drogi klasy technicznej G – nr 214, 231 oraz Z 

(pozostałe drogi wojewódzkie); 

 planowane są sukcesywne modernizacje dróg gminnych oraz budowa nowych 

odcinków (w tym zgodnie z obowiązującymi i przyszłymi planami miejscowymi, w 

szczególności ul. Schornaka), poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ulic 

miejskich, porządkowanie parkowania w mieście z budową nowych parkingów 

ogólnodostępnych (rejon ul. Zielonej, Kociewskiej, Osiedlowej, Pomorskiej, koło 

poczty), określa się postulowane standardy – wskaźniki parkingowe do stosowania w 

planach miejscowych; część ulic miasta z istniejącą zabudową mieszkaniową planuje 

się zorganizować jako strefy ruchu uspokojonego; 

 wskazuje się na potrzebę dalszej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

(sanitarnej oraz deszczowej), sukcesywne włączanie do niej wszystkich 

nowoprojektowanych terenów inwestycyjnych; zgodnie z przyjętymi programami dla 

aglomeracji ściekowej Skórcz planowana jest modernizacja oczyszczalni ścieków; 

 postuluje się, by w ramach modernizacji i rozwoju sieci elektroenergetycznych 

sukcesywnie zmieniać sieci napowietrzne na kablowe podziemne, zwłaszcza w obrębie 

historycznego układu urbanistycznego; 

 w kolejnych latach planowana jest przez zarządcę sieci gazowych budowa sieci 

gazowych  średniego ciśnienia i objęcie nią większości terenów już zainwestowanych; 

 miasto realizuje także budowę sieci cieplnej w ulicach Pomorska, Zielona, Spacerowa, 

Ogrodowa; 

 miasto przyjęło do realizacji na kolejne lata (2016-2020) plan gospodarki 

niskoemisyjnej, w ramach którego przewiduje się rożnego rodzaju przedsięwzięcia 

poprawiające stan jakości powietrza oraz zwiększenie wykorzystania OZE; 
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 na terenie miasta planowana jest realizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych, miasto obsługiwane jest w zakresie gospodarki odpadami  przez RIPOK 

Stary Las.   

5. Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym oraz inwestycji 

o znaczeniu ponadlokalnym. 

W projekcie „Studium …” wskazano obszary dla realizacji inwestycji celu publicznego o 

znaczeniu lokalnym, między innymi: planowane nowe drogi publiczne lokalne w nowych 

terenach inwestycyjnych, modernizacje i przebudowy istniejących dróg gminnych, teren dla 

powiększenia cmentarza, nowe tereny ogólnomiejskiej zieleni urządzonej-parkowej, tereny 

dla zieleni ekologicznej wzmacniającej korytarz ekologiczny Szorycy, tereny dla realizacji 

usług o publicznym charakterze (np. przedszkole), modernizacja oczyszczalni ścieków, 

realizacja punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych, budowa ścieżek rowerowych, 

parkingów ogólnomiejskich, rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz budowa 

sieci cieplnej i gazowej.  

W granicach miasta nie przewiduje się realizacji zadań rządowych. Zgodnie z „Planem 

zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030” oraz opracowaniami 

regionalnymi w Skórczu wskazano inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadloklanym:  

- międzynarodowa trasa rowerowa nr 4 (Trasa Tysiąca Jezior - o przebiegu Kaliska-

Lubichowo-Skórcz-Morzeszczyn- Gniew,  

- regionalna trasa rowerowa nr 123 Starogard-Bobowo-Skórcz-Osiek, 

- budowa głównego punktu zasilania 110/15kV w Skórczu (przy granicy administracyjnej, 

w obszarze gminy wiejskiej Skórcz), 

- przebudowa drogi wojewódzkiej 231 wraz z budowa obwodnicy Skórcza –etap Ii w 

kierunku węzła autostradowego A1. 

Wskazana jest analiza ewentualnego docelowego przebiegu tzw. obwodnicy zachodniej 

miasta, w ciągu drogi wojewódzkiej 222, planowanej w dotychczasowych opracowaniach 

studialnych  komunikacyjnych dla Skórcza, bądź decyzja o ostatecznej rezygnacji z rezerw 

terenowych dla takiej drogi. 

W obszarze miasta mogą być realizowane ponadto: plan ochrony dla obszaru Natura 2000, 

budowa infrastruktury telekomunikacyjnej szerokopasmowego internetu, budowa 

kompleksowych, zintegrowanych systemów informacji turystycznej na poziomie regionu, 

powiatu, realizacja ścieżek rowerowych i tras turystycznych o znaczeniu powiatowym, 

międzygminnym, różnego rodzaju działania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego i 

krajobrazu Kociewia (wspólnie z sąsiednimi gminami, powiatem czy województwem).  

6. Polityka planistyczna miasta. 

Wg projektu „Studium …” brak przesłanek do wskazywania w granicach miasta obszarów 

wymagających obowiązkowego sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (nie wyznacza się obszarów wymagających scaleń i podziałów, obszarów 

przestrzeni publicznej do sporządzenia planu, obszarów dla realizacji obiektów handlowych o 

pow. sprzedaży powyżej 2000m
2
, obszarów planowanych parków kulturowych, obszarów dla 

inwestycji  typu elektrownie wiatrowe o mocy powyżej 100kW).  



16 

                                                                                                                                            proeko 

 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SKÓRCZ” 

7. Obszary o specjalnych uwarunkowaniach 

W projekcie „Studium …” wskazano: 

- obszary do przekształceń funkcjonalno-przestrzennych: dawne tereny pokolejowe teren 

17.P/U dla nowych funkcji gospodarczych, usługowo-produkcyjnych, tereny dawnego 

tartaku- 19.P/U dla funkcji gospodarczych usługowo-produkcyjnych; 

- obszar do rewitalizacji – jednostka Górne Miasto – zgodnie z przyjętym „Lokalnym 

Programem Rewitalizacji na lata  2018-2023”; 

- teren jednostki Stare Miasto – jako obszar postulowanych działań rehabilitacyjnych oraz 

rewitalizacyjnych historycznej kompozycji przestrzennej  (wg LPR miasta Skórcza jest to 

fragment tzw. obszaru zdegradowanego)  

Nie wskazano w granicach miasta obszarów do rekultywacji, nie występują obszary 

eksploatacji surowców naturalnych, ani obszary dla których wyznacza się w złożu filar 

ochronny, nie występują tereny zamknięte ani ich strefy ochronne, nie występują pomniki 

zagłady i ich strefy,  nie występują obszary zagrożone powodzią wyznaczone na podstawie 

map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, nie występują zarejestrowane 

osuwiska. Dla fragmentów miasta występują tereny potencjalnie zagrożone ruchami 

masowymi ziemi ze względu na spadki terenów, informacje dotyczące tego zagrożenia mają 

jednak charakter poglądowy i wymagają uściślenia oraz szczegółowego rozpoznania. 

Syntezę kierunków przedstawia plansza projektu „Studium …”  pt. „Kierunki 

zagospodarowania przestrzennego” -  rys. 2. 

Nadrzędnym celem środowiskowym polityki przestrzennej miasta Skórcz jest wg projektu 

„Studium …”: zachowanie i poprawa stanu środowiska przyrodniczego poprzez: 

- utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów,  

- zabezpieczenie terenów o dużych wartościach przyrodniczych i krajobrazowych przed 

niewłaściwym ich zagospodarowaniem 

- zachowanie różnorodności biologicznej oraz ciągłości systemu przyrodniczego, 

- nietworzenie kolejnych barier  antropogenicznych  

- ochronę walorów krajobrazowych,  

- ochronę i wzmocnienie, wzbogacenie terenów zieleni miejskiej, 

- kształtowanie korzystnych warunków aerosanitarnych, 

- utrzymanie i poprawę jakości powietrza, poprawę klimatu akustycznego. 
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Rys. 2. Kierunki zagospodarowania przestrzennego projektu „Studium…”. 
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2.2. Powiązania projektu zmiany „Studium...”  z innymi dokumentami
1
 

2.2.1. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 

W zakresie zagospodarowania i ładu przestrzennego najważniejszym dokumentem 

strategicznym Polski jest aktualnie „Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju do 

roku 2030” (przyjęta przez Radę Ministrów uchwałą z dnia 13.12.2011 r.) określająca zasady 

prowadzenia polityki przestrzennej przede wszystkim w oparciu o ustrojową zasadę 

zrównoważonego rozwoju i wynikające z niej zasady planowania publicznego.  

Dla realizacji celu strategicznego określono w KPZK2030 sześć ściśle powiązanych 

i wzajemnie dopełniających się celów. Spośród nich do obszaru powiatu starogardzkiego i 

miasta Skórcz można odnieść następujące działania: 

 wspomaganie procesów koncentracji urbanizacji w miastach średnich i wybranych 

małych – wzmacnianie potencjału ludnościowego miast, lokalizowanie funkcji 

gospodarczych, usługowych, w tym wysokiej jakości usług publicznych, co wpływa na 

wzrost potencjału mniejszych miast jako lokalnych ośrodków rozwoju; 

 regionalna integracja funkcjonalna, wspomaganie rozprzestrzeniania się procesów 

rozwojowych na obszary poza głównymi miastami oraz budowanie potencjału dla 

specjalizacji terytorialnej – budowanie potencjału terytorialnego równoważenia rozwoju, 

rozprzestrzenianie procesów rozwojowych, rozwój specjalizacji terytorialnej; 

 poprawa dostępności wewnątrz obszarów funkcjonalnych z preferencją dla rozwoju 

transportu publicznego – integracja systemów transportu publicznego w skali miasta 

i obszaru funkcjonalnego, obligatoryjna współpraca gmin w obszarach  funkcjonalnych w 

zakresie transportu miejskiego, rozwój systemów „park&ride”; 

 restrukturyzacja i rewitalizacja obszarów zdegradowanych i miast – kompleksowe lokalne 

programy rewitalizacji powinny obejmować zagadnienia techniczne, przestrzenne, 

społeczne, kulturowe, gospodarcze i ekologiczne zapewniając w efekcie wysokiej jakości 

przestrzenie publiczne, ochronę dziedzictwa kulturowego, poprawę transportu 

publicznego, integrację społeczną mieszkańców, przywrócenie lub nadanie funkcji 

przyrodniczej oraz promowanie zrównoważonego rozwoju; 

 przeciwdziałanie fragmentacji przyrodniczej – uwzględnianie w procesie planowania 

przestrzennego potencjału środowiska przyrodniczego i obligatoryjne wybieranie 

rozwiązań najmniej uciążliwych dla środowiska oraz zarządzanie przestrzenią 

funkcjonalna korytarzy ekologicznych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego i studiach gminnych, szczególnie przy planowaniu infrastruktury 

komunikacyjnej, i wskazywaniu gruntów do urbanizacji; 

 wprowadzenie gospodarowania krajobrazem zgodnie z zapisami Europejskiej Konwencji 

Krajobrazowej (EKK) – objecie ochroną prawną najcenniejszych pod względem 

                                                 

 
1
Dokumenty międzynarodowe, krajowe i regionalne z zakresu ochrony środowiska omówiono w rozdz. 6. 
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przyrodniczym i kulturowym krajobrazów naturalnych i historycznych, w tym układów 

urbanistycznych oraz stanowisk archeologicznych; 

 wdrożenie działań mających na celu osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału 

wód i związanych z nimi ekosystemów – ograniczenie deficytu wody oraz ochrona jej 

jakości, retencjonowanie wód deszczowych w celu zwiększenia zasobów wodnych i 

wykorzystania ich w aglomeracjach – obligatoryjne w obszarach funkcjonalnych miast; 

 przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego – prowadzenie planowania społeczno-

gospodarczego i przestrzennego zdolnego do efektywnej koordynacji działań podmiotów 

publicznych i polityk publicznych, a także wzmocnienie instytucjonalne i jakościowe 

planowania przestrzennego. 

Dla realizacji celów KPZK 2030 wyznaczono obszary funkcjonalne, które będą 

delimitowane na różnych poziomach zarządzania (krajowym, regionalnym, lokalnym). Do 

obszaru miasta Skórcz można odnieść następujące typy obszarów funkcjonalnych: 

 miejskie obszary funkcjonalne ośrodków subregionalnych - w skład wchodzą miasta 

pełniące ważną rolę jako ośrodki koncentrujące funkcje gospodarcze i społeczne oraz 

będące miejscem dostarczania usług publicznych istotnych z perspektywy ich 

mieszkańców oraz mieszkańców otaczających je obszarów wiejskich (w uzupełnieniu do 

oferty miast wojewódzkich i regionalnych); obszary funkcjonalne ośrodków 

subregionalnych obejmują gminy wiejskie położone w bezpośrednim sąsiedztwie tych 

ośrodków; 

 obszary kształtowania potencjału rozwojowego wymagające programowania działań 

ochronnych – wymagające podjęcia niezbędnych działań zgodnie z przeznaczeniem 

obszarów; 

 obszary cenne przyrodniczo – docelowo układ obszarów chronionych obejmuje 

obiekty objęte obecnie ustawową ochroną przyrody, proponowane do objęcia wraz z 

otulinami, chroniące siedliska i gatunki ważne dla utrzymania bioróżnorodności, 

korytarze ekologiczne i korytarze migracji oraz obszary niezbędnych świadczeń 

ekosystemowych w obszarach funkcjonalnych miast. Powinny zachować funkcję 

przyrodniczą i ochronną; 

 obszary ochrony krajobrazów kulturowych – celem jest zahamowanie procesu 

homogenizacji krajobrazu miejskich obszarów funkcjonalnych, określenie potencjału 

rozwojowego związanego z zachowaniem wartościowych elementów i struktur 

przestrzennych miejskich obszarów zdegradowanych. Wymagają wprowadzenia do 

dokumentów planistycznych zintegrowanej ochrony środowiska kulturowego, 

umożliwiającej gospodarowanie krajobrazem w celu podniesienia konkurencyjności 

regionów; 

 obszary ochrony i kształtowania zasobów wodnych – wymagają zapewnienia 

równowagi poboru i odtwarzania zasobów, przy jednoczesnym zapewnieniu 

odpowiednio wysokiego poziomu oczyszczania wód zużytych. 

Przedmiotem polityki przestrzennego zagospodarowania kraju jest całe jego terytorium, a 

jej cele i instrumenty są różnicowane w zależności od specyfiki poszczególnych obszarów 
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funkcjonalnych i są ukierunkowane na wykorzystanie ich specyficznego potencjału 

geograficznego dla osiągania celów rozwojowych kraju.  

Cele i kierunki działań polityki przestrzennej wraz z typologią obszarów funkcjonalnych 

zawarte w „Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2030” stanowią 

ustalenia i zalecenia wymagane do wprowadzenia do planów zagospodarowania 

przestrzennego województw oraz poprzez nie, do uwzględnienia w planowaniu na szczeblu 

gminnym, w tym w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  

 

2.2.2. Strategia rozwoju województwa pomorskiego 2020 

„Strategia rozwoju woj. pomorskiego 2020” (załącznik do Uchwały nr 458/XXII/12 

Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r.) wskazuje trzy cele 

strategiczne o charakterze ogólnym oraz 10 celów operacyjnych:  

 nowoczesna gospodarka: 

- wysoka efektywność przedsiębiorców; 

- konkurencyjne szkolnictwo wyższe; 

- unikatowa oferta turystyczna i kulturalna; 

 aktywni mieszkańcy: 

- wysoki poziom zatrudnienia; 

- wysoki poziom kapitału społecznego; 

- efektywny system edukacji; 

- lepszy dostęp do usług zdrowotnych; 

 atrakcyjna przestrzeń: 

- sprawny system transportowy; 

- bezpieczeństwo i efektywność energetyczna; 

- dobry stan środowiska. 

Zgodnie ze „Strategią….” (2012) w proces rozwoju województwa powinny zaangażować 

się różne podmioty, w tym np. władze samorządowe gmin, przy czym kierować powinny się 

przy realizacji strategii ogólnymi zasadami prowadzenia polityki rozwoju takimi jak zasady: 

 zrównoważonego rozwoju; 

 subsydiarności regionalnej; 

 programowania rozwoju; 

 sprawności administracji; 

oraz zasadami: 

1- wielopoziomowego zarządzania i partnerstwa 

2- tematycznego i terytorialnego ukierunkowania interwencji 

3- racjonalnego gospodarowania przestrzenią 

4- korzystnego oddziaływania na środowisko 

5- promowania zatrudnienia 

6- promowania postaw obywatelskich 
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7- równości szans, niedyskryminacji i integracji społecznej 

8- inteligentnej specjalizacji 

9- ukierunkowania na innowacje 

10- wymiaru cyfrowego. 

Dla polityki przestrzennej miasta Skórcz, której elementy określa projekt zmiany  

„Studium …” największe znaczenie ma zasada 3. - racjonalnego gospodarowania 

przestrzenią i 4. - korzystnego oddziaływania na środowisko. 

 

2.2.3. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030  

„Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030” przyjęty został 

Uchwałą Nr 318/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. 

Polityka zagospodarowania przestrzennego określona w „Planie zagospodarowania 

przestrzennego województwa pomorskiego 2030” (2016) podporządkowana jest ustrojowej 

zasadzie zrównoważonego rozwoju rozumianego jako taki rozwój społeczno-gospodarczy, 

w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych z 

zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów 

przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb 

poszczególnych społeczności oraz obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i 

przyszłych pokoleń.  

W „Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030” (2016) 

wyznaczono cztery główne cele. Są to: 

 C1. Wysoka jakość przestrzeni zamieszkania i pracy. 

 C2. Konkurencyjna oraz wielofunkcyjna przestrzeń gospodarcza i bezpieczeństwo. 

 C3. Zachowane zasoby i walory środowiska. 

 C4. Uruchomione potencjały rozwojowe obszarów funkcjonalnych. 

Wg „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego 2030” (2016) 

miasto Skórcz należy do ośrodków lokalnych krystalizujących sieć osadniczą na poziomie 

lokalnym. Przez Skórcz przebiega infrastruktura drogowa szczególnie ważna dla dostępności 

wewnętrznej województwa, w tym drogi wojewódzkie:  

nr 214 (Łeba - Lębork - Kościerzyna – Skórcz - Warlubie),  

nr 222 (droga nr S6 (OZT) - Straszyn - Starogard Gdański - Skórcz),  

nr 231 (Skórcz - autostrada A1 - Kolonia Ostrowicka  

Projekt  „Studium …” zawiera odniesienia do celów strategicznych (C1-C3) oraz 

ustalonych kierunków działań w ramach poszczególnych celów (K) wymienionych w „Planie 

zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030”: 

 w ramach kierunku K.1.1. Kształtowanie struktur sieci osadniczej zgodnie z wymogami 

ładu przestrzennego; 

 w ramach kierunku K.1.2. Kształtowanie wysokiej jakości środowiska mieszkaniowego; 
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 w ramach kierunku K.2.3. Wzmacnianie całorocznej i atrakcyjnej oferty turystycznej w 

oparciu o zasoby i walory przyrodniczo-kulturowe, krajobrazowe i funkcje metropolitalne, 

dotyczy to następujących tras: 

- międzynarodowa trasa rowerowa nr 4 (Trasa Tysiąca Jezior): woj. 

zachodniopomorskie - Krzeszewo (gm. Miastko) - Miastko (m.) - Tuchomie - Bytów - 

Bytów (m.) - Parchowo - Sulęczyno - Stężyca - Kościerzyna - Kościerzyna (m.) - 

Stara Kiszewa - Kaliska - Lubichowo - Skórcz - Skórcz (m.) - Morzeszczyn - Gniew - 

Gniew (m.) - Kwidzyn - Kwidzyn (m.) - Prabuty - Prabuty (m.) - Stankowo (gm. 

Prabuty) - woj. warmińsko-mazurskie; 

- regionalna trasa nr 123: Starogard Gdański (m.) - Starogard Gdański - Bobowo - 

Skórcz - Skórcz (m.) - Osiek - Brzeźno (gm. Osiek) - woj. kujawsko-pomorskie;  

 w ramach kierunku K.2.4. Kształtowanie racjonalnej struktury przestrzennej sieci 

transportowej - rozwój regionalnej i ponadregionalnej sieci drogowej, koncentrujący się 

na budowie i modernizacji dróg w dostosowaniu do parametrów funkcjonalno-

technicznych i standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym m. in.:  

- budowa nowego przebiegu drogi nr 231 na odcinku od Skórcza do autostrady A1 

węzeł „Gniew”;  

- redukcja uciążliwość w obszarach zabudowy, w tym wyprowadzanie ruchu 

tranzytowego poza obszary zabudowane przez budowę obwodnicy Skórcza w ciągu 

drogi nr 231;  

 w ramach kierunku K.2.5. Zwiększanie stopnia bezpieczeństwa energetycznego i 

sprawności systemów produkcji, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej, 

gazu, ropy naftowej oraz produktów ropopochodnych 

- budowa linii elektroenergetycznej 110 kV (Majewo - Skórcz);  

- budowa głównego punktu zasilania 110/15 kV Skórcz;  

- dopuszczenie lokalizacji elektrowni - zespołów ogniw fotowoltaicznych; 

 w ramach kierunku K.3.3. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń środowiska: 

- budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w ramach aglomeracji 

ściekowych powyżej 2.000 RLM, w tym: Skórcz;  

- budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej wraz z budową układów tłocznych i 

modernizacją przepompowni ścieków w ramach aglomeracji ściekowych powyżej 

2.000 RLM. 

Projekt „Studium …” nawiązuje do celów strategicznych oraz ustalonych kierunków 

działań w ramach poszczególnych celów określonych w „Planie zagospodarowania 

przestrzennego województwa pomorskiego 2030”: 

 

2.2.4. Strategia rozwoju powiatu starogardzkiego 2014-2020 (2014) 

Dokument „Strategia rozwoju powiatu starogardzkiego 2014-2020” przyjęto uchwałą Nr 

XLI/325/2014 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 7 listopada 2014 r. 
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W opracowaniu tym określono misję powiatu: Powiat starogardzki stymuluje 

harmonijny rozwój wszystkich gmin powiatu, w celu wzmocnienia jego konkurencyjności i 

atrakcyjności na tle województwa oraz zapewnia swoim mieszkańcom oraz partnerom 

podstawy dla ciągłego i bezpiecznego wzrostu. 

Dla realizacji wizji powiatu starogardzkiego wytyczono cele strategiczne i operacyjne: 

I  Nowoczesna gospodarka 

II  Zapewnienie mieszkańcom ciągłego i stabilnego wzrostu 

III  Spójna i atrakcyjna przestrzeń – w ramach celu III ustalono następujące cele operacyjne 

mające odniesienie do planowania polityki przestrzennej gmin:  

3.1 Stworzenie sprawnego i nowoczesnego systemu transportowego.  

3.2 Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego.  

3.3 Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu i dbałość o stan 

środowiska.  

3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie powiatu.  

3.5. Efektywność energetyczna.  

Ustalenia projektu „Studium …” pozwolą na realizację ww. celów strategicznych 

określonych w „Strategii rozwoju powiatu starogardzkiego 2014-2020”, zwłaszcza celu III. 

 

2.2.5. Strategia rozwoju miasta Skórcz do roku 2020 

W „Strategii rozwoju miasta Skórcz do roku 2020” (2015) dokonano diagnozy stanu 

istniejącego w zakresie najważniejszych zagadnień, przeprowadzono analizę SWOT oraz 

wyznaczono priorytetowe dla rozwoju miasta zagadnienia społeczno-gospodarcze 

sformułowane w postaci celów strategicznych. 

Cele rozwojowe i cele operacyjne miasta Skórcza to: 

Cel rozwojowy nr 1.  – Wysoka konkurencyjność gospodarcza  

Cel operacyjny 1.1. – Tworzenie warunków dla rozwoju inwestycji i podnoszenie 

atrakcyjności gospodarczej miasta. 

Cel operacyjny 1.2. –  Promocja przedsiębiorczości i jej wspieranie. 

Cel operacyjny 1.3. – Efektywne wykorzystanie potencjału naturalnego, historycznego i 

kulturowego na potrzeby rozwoju turystyki. 

Cel rozwojowy nr 2. – Atrakcyjna przestrzeń i czyste środowisko 

Cel operacyjny 2.1. –  Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności przestrzeni w mieście. 

Cel operacyjny 2.2. – Podniesienie atrakcyjności osiedleńczej miasta poprzez budowę i 

przebudowę infrastruktury technicznej i drogowej. 

Cel operacyjny 2.3. – Poprawa stanu środowiska przyrodniczego, w tym jakości 

powietrza. 

Cel operacyjny 2.4. –   Rozwój infrastruktury kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej. 

Cel rozwojowy nr 3.  – Aktywne i rozwijające się społeczeństwo 
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Cel operacyjny 3.1. – Wspieranie aktywności społeczności lokalnej, w tym tworzenie 

warunków dla rozwoju organizacji pozarządowych. 

Cel operacyjny 3.2. –   Efektywny system edukacji. 

Cel operacyjny 3.3. –   Aktywizacja zawodowa mieszkańców. 

Cel operacyjny 3.4. – Poprawa poziomu usług medycznych i ich dostępności oraz 

szeroka profilaktyka. 

„Strategii rozwoju miasta Skórcz do roku 2020” określa następującą wizję miasta: 

Skórcz miejscem wysokiej jakości życia i współpracy na Kociewiu, atrakcyjnym dla turystów 

i inwestorów, rozwijającym się w oparciu o wielowiekową tradycję , walory środowiska, 

wysokiej jakości infrastrukturę oraz aktywnych, wykształconych i przedsiębiorczych 

mieszkańców.  

Projekt „Studium …” stanowi rozwinięcie „Strategii rozwoju miasta Skórcz do roku 2020” 

w zakresie polityki przestrzennej i służy realizacji wskazanych w niej celów i docelowej 

wizji miasta.  

 

2.2.6. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe 

W 2016 r. wykonane zostało „Opracowanie ekofizjograficzne miasta Skórcz dla potrzeb 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” (Proeko 2016), 

obejmujące obszar całego miasta w granicach administracyjnych. Zawiera ono następujące, 

podstawowe zagadnienia: 

 charakterystyka środowiska; 

 diagnoza stanu antropizacji środowiska przyrodniczego; 

 ochrona przyrody; 

 zasoby przyrodnicze miasta i jego otoczenia; 

 kształtowanie środowiska przyrodniczego. 

W „Opracowaniu ekofizjograficznym…” (2016) określono  m. in.  

 uwarunkowania prawne zagospodarowania przestrzennego w zakresie prawa ochrony 

przyrody i prawnych form ochrony przyrodniczych zasobów użytkowych (zasoby leśne i 

glebowe, lasy ochronne, tereny zieleni i zadrzewień); 

 kierunki kształtowania środowiska osnowy ekologicznej miasta Skórcz; 

 ekofizjograficzne kompleksy funkcjonalne - identyfikacja i proekologiczne zasady 

gospodarki przestrzennej - uwzględniając predyspozycje funkcjonalne środowiska na 

terenie miasta Skórcz wyznaczono kompleksy: 

 inwestycyjne w obrębie istniejącej zabudowy; 

 inwestycyjne, rozwojowe na terenach użytków rolnych; 

 rolnicze; 

 rolne stokowe; 

 rolne i ekologiczne hydrogeniczne; 

 „zielone” w strukturze osadniczej; 
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 lokalnej osnowy ekologicznej; 

 fragment regionalnego płata ekologicznego Borów Tucholskich. 

Projekt „Studium …” uwzględnia uwarunkowania określone w „Opracowaniu 

ekofizjograficznym…” (2016), w tym w szczególności dotyczące ochrony przyrody i 

kształtowania środowiska przyrodniczego. 
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3. STAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I JEGO POTENCJALNE ZMIANY 

3.1. Struktura środowiska przyrodniczego 

3.1.1. Położenie regionalne i specyfika fizycznogeograficzna 

Miasto Skórcz położone jest w południowej części województwa pomorskiego, 

w powiecie starogardzkim, od zachodu, północy i wschodu graniczy z gminą Skórcz, od 

południa z gminą Osiek (rys. 3). 

Według regionalizacji fizycznogeograficznej woj. pomorskiego (Przewoźniak 2002) 

miasto Skórcz położone jest na pograniczu dwóch regionów fizycznogeograficznych: 

Pojezierza Starogardzkiego i Borów Tucholskich Wschodnich, w większości w zasięgu 

Pojezierza Starogardzkiego. 

Pojezierze Starogardzkie stanowi względnie duże i jednorodne powierzchnie 

wysoczyzn morenowych falistych i równinnych, wzniesione średnio 60 -100 m n.p.m. 

Zbudowane są one przeważnie z glin, z żyznymi glebami brunatnymi, użytkowanymi jako 

grunty orne. Podstawowe urozmaicenie struktur środowiska przyrodniczego  wprowadzają tu 

doliny rzek, a zwłaszcza doliny Wierzycy i jej dopływów: Wietcisy, Węgiermucy i Janki oraz 

dolina Motławy i jej dopływu Szpęgawy. W rejonie dolin ma miejsce największe 

zróżnicowanie terenu. Występuje tu także koncentracja lasów, wśród których przeważają 

zbiorowiska liściaste: buczyny, grądy i łęgi. 

Urozmaicenie środowiska abiotycznego jest przyczyną ukształtowania się na Pojezierzu 

Starogardzkim wielu zbiorowisk roślinnych. Istnienie odrębności geobotanicznej w stosunku 

do terenów przyległych uwarunkowane jest przede wszystkim specyfiką występujących tu 

żyznych gleb, historii ich zagospodarowania oraz warunkami klimatycznymi. W 

mozaikowym rozproszeniu występują zbiorowiska roślinne torfowisk, łąk i muraw oraz 

zbiorowiska wodne.  

Środowisko przyrodnicze Pojezierza Starogardzkiego jest w dużym stopniu 

zantropizowane. Wynika to przede wszystkim z wielowiekowego użytkowania rolniczego 

większości obszarów regionu. 

Bory Tucholskie Wschodnie obejmują centralną część południowego pasa 

województwa pomorskiego. Granica między Borami Tucholskimi Wschodnimi a Pojezierzem 

Starogardzkim jest trudna do jednoznacznego wyznaczenia, gdyż sandry biorą początek na 

obszarach pojeziernych – występuje tu strefa przenikania się struktur morenowych i 

sandrowych. Bory Tucholskie Wschodnie, tworzą rozległe pola sandrowe, częściowo 

wykształcone w postaci poziomów terasowych. Ukształtowanie powierzchni równinnych 

sandrów urozmaicają rynny subglacjalne, doliny rzeczne i liczne wytopiska. Głównym 

ciekiem regionu jest Wda. Przepływa ona m. in. przez zespół Jezior Wdzydzkich, 

stanowiących największy i najpiękniejszy krajobrazowo kompleks jeziorny regionu. Oprócz 

nich występuje tu duża liczba zróżnicowanych morfometrycznie jezior o genezie rynnowej i 

wytopiskowej. Dużej miąższości pokrywa piasków wodnolodowcowych i infiltracyjny typ 

stosunków wodnych warunkują małą żyzność siedlisk.  
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 Rys. 3. Położenie miasta Skórcz na tle otoczenia 
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Efektem tego jest zdecydowana przewaga lasów, reprezentowanych przez sosnowe bory. 

Należą one głównie do dwóch typów siedliskowych - boru suchego i boru świeżego.  

Środowisko przyrodnicze Borów Tucholskich Wschodnich jest w umiarkowanym stopniu 

zantropizowane. Główną przyczyną antropizacji jest gospodarka leśna i związane z nią 

sztucznie nasadzone drzewostany sosnowe oraz gospodarka rolna i sieć osadnicza. Centrami 

lokalnej antropizacji środowiska są małe miasta: Brusy, Czersk, Czarna Woda i Skórcz. 

Bory Tucholskie Wschodnie stanowią część krajowego płata ekologicznego Borów 

Tucholskich – największego kompleksu leśnego w Polsce, a rolę specyficznych korytarzy 

ekologicznych pełnią w nim strefy dolinne, w tym dolina Wdy. 

3.1.2. Środowisko abiotyczne 

Rzeźba terenu, budowa geologiczna i gleby 

Miasto Skórcz położone jest na obszarze charakteryzującym się urozmaiconym 

ukształtowaniem powierzchni terenu, związanym z występowaniem strefy maksymalnego 

zasięgu fazy pomorskiej zlodowacenia północnopolskiego (rzeźba młodoglacjalna). 

Występują tu formy pochodzenia lodowcowego, fluwioglacjalnego (wodnolodowcowego), a 

także rzecznego oraz akumulacji organicznej.  

Obszar miasta Skórcz wyniesiony jest na wysokość od ok. 75 m n.p.m. (przy północnej 

granicy miasta, w dnie rynny polodowcowej), do ponad 100 m n.p.m. (głównie w jego 

południowej części), z lokalnymi maksimami osiągającymi wysokości do ok. 110 m n.p.m.  

Na terenie miasta Skórcz występują następujące, główne typy form rzeźby terenu: 

 wysoczyzna morenowa falista i pagórkowata, o deniwelacjach terenu ok. 5-10 m, 

obejmująca przeważającą część miasta; w obrębie wysoczyzny występują liczne 

obniżenia wytopiskowe, o zróżnicowanych rozmiarach i głębokości, wypełnione 

utworami torfowymi i bagiennymi; 

 równina sandrowa występująca południowo-zachodniej części miasta; wysokości 

bezwzględne ok. 100 – 105 m n.p.m., zbudowana głównie z piasków i żwirów 

akumulacji wodnolodowcowej; 

 rynna polodowcowa (wykorzystywana przez Szorycę – dopływ Węgiermucy), 

rozcinająca obszar morenowy i sandrowy, przebiegająca przez obszar miasta z południa 

na północ.  

Pod względem budowy geologicznej miasto położone jest w obrębie synklinorium 

brzeżnego, stanowiącego strefę graniczną pomiędzy platformą wschodnioeuropejską a 

obszarem fałdowań paleozoicznych. Utwory trzeciorzędowe w postaci piasków, mułków 

mioceńskich, iłów, glin i formacji burowęglowych pochodzą głównie z miocenu. Utwory 

czwartorzędowe reprezentowane są przez glacjalne i fluwioglacjalne osady plejstocenu oraz 

rzeczno–jeziorne i eoliczne osady holocenu. 

Z racji zróżnicowania morfogenetycznego, przypowierzchniowa budowa geologiczna 

cechuje się znaczną zmiennością litologiczną. Generalnie, w podłożu moreny przeważają 

gliny i piaski gliniaste zalegające na glinach, rzadziej występują piaski słabo gliniaste i 
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gliniaste lekki. W dnach zagłębień wytopiskowych wykształciły osady organogeniczne (torfy, 

utwory torfowo-mułowe i mułowo-torfowe). Z kolei podłoże równiny sandrowej zbudowane 

jest głównie z piasków i żwirów wodnolodowcowych. 

W granicach miasta Skórcz, na terenie morenowym, przeważają gleby brunatne 

wyługowane i właściwe, wykształcone zbudowane przede wszystkim na glinach i piaskach 

gliniastych. Na obszarze równiny sandrowej występują piaski i żwiry wodnolodowcowe, 

tworzące na terenach użytkowanych rolniczo gleby brunatne wyługowane, natomiast na 

terenach leśnych gleby bielicowe. W zagłębieniach terenu występują gleby torfowe i torfowo-

mułowe. 

Według klasyfikacji gruntów rolnych na terenie miasta Skórcz dominują gleby III klasy 

bonitacyjnej, znaczne powierzchnie zajmują też grunty klasy IV (zob. rozdz. 3.3.). 

W podziale na kompleksy rolniczej przydatności gleb, na obszarze miasta, poza terenami 

zainwestowania, przeważa 2. kompleks gruntów ornych (pszenny dobry). Znacznie mniejsze 

powierzchnie zajmują kompleksy 3., 4., 5. i 8. 

Wody powierzchniowe i podziemne 

Miasto Skórcz położone jest w dorzeczu Wisły, w zlewni Wierzycy. Przeważająca część 

miasta odwadniana jest do Szorycy, jednego z dopływów Węgiermucy, uchodzącej do 

Wierzycy. Szoryca przepływa przez centralną część Skórcza. Szoryca wypływa z wytopisk w 

południowej części gminy Skórcz i w granicach miasta, ma charakter kanału melioracyjnego, 

na odcinku między ulicami 3-go Maja i Parkową ujętego w podziemny przewód. W 

odległości ok. 1,5 km od północnej granicy miasta Szoryca uchodzi do Węgiermucy. Jedynie 

niewielki wschodni kraniec miasta położony jest w zlewni rzeki Liski, uchodzącej do Janki, 

stanowiącej dopływ Wierzycy.  

Do obiektów hydrograficznych na obszarze miasta należą ponadto rowy melioracyjne 

(głównie północnej części miasta) odwadniające liczne zagłębienia wytopiskowe i niewielkie, 

głównie sztuczne zbiorniki wodne (w dnie doliny Szorycy, w obrębie terenów rolnych w 

zachodniej części miasta oraz na terenie dawnego, zrekultywowanego składowiska odpadów). 

Pod względem podziału na jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) miasto 

Skórcz położone jest zlewniach (rys. 4): 

 Węgiermuca do dopł. z Wysokiej z dopł. z Wysokiej PLRW200017298786 – 

przeważająca część miasta; 

 Janka do Liski z Liską PLRW200017298869 – niewielki fragment miasta na jego 

wschodnim krańcu. 
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Rys. 4. Położenie miasta Skórcz na tle podziału hydrograficznego 

Źródło: http://www.kzgw.gov.pl/ - Źródłem danych hydrograficznych jest Mapa Podziału Hydrograficznego 

Polski wykonana przez Zakład Hydrografii i Morfologii Koryt Rzecznych Instytutu Meteorologii i 

Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska i sfinansowana ze środków Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
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Wody podziemne zlewni Wierzycy, w obrębie której położone jest miasto Skórcz 

reprezentowane są głównie przez następujące poziomy wodonośne: 

 górnoczwartorzędowe piętro wodonośne – najpowszechniej użytkowane, występuje na 

głębokości od kilku do ponad 60 m p.p.t., miąższość utworów wodonośnych w przedziale 15 – 

25 m; 

 dolnoczwartorzędowe piętro wodonośne – głównie we wschodniej części zlewni Wierzycy, 

występuje na głębokości od 50 do 120 m p.p.t., wydajność studni jest znacznie zróżnicowana – 

od kilkunastu do ponad 120 m
3
/h; 

 trzeciorzędowe piętro wodonośne – stanowi podstawę zaopatrzenia ludności we wschodniej 

części zlewni Wierzycy, miąższość utworów wodonośnych wynosi od kilku do 30 m, 

połączone jest bezpośrednio z wodami piętra kredowego, a także częściowo z wodami 

zawartymi w piaskach spągowej części osadów czwartorzędowych. Wydajność studni waha 

się od 84 m
3
/h do nawet 151

3
/h; 

 kredowe piętro wodonośne – rozpoznane na wschód od Starogardu Gdańskiego, strop tych 

utworów występuje na głębokości 130 – 160 m p.p.t. 

Pod względem gospodarczego wykorzystania wód podziemnych w rejonie miasta Skórcz 

największe znaczenie ma piętro plejstoceńskie. Wody tego piętra występują na ogół pod 

znacznym ciśnieniem artezyjskim i subartezyjskim. Wody te pod względem chemicznym i 

bakteriologicznym nadają się do celów pitnych i przemysłowych. Najbardziej wydajny 

poziomy występują na głębokościach 20 – 60 m p.p.t. 

Na terenie gminy Skórcz ani w jej bliskim sąsiedztwie nie znajdują się główne zbiorniki 

wód podziemnych ani ich strefy ochronne.  

Miasto położone jest w zasięgu jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 28 

PLGW200028.  

Warunki klimatyczne 

Według podziału klimatycznego Polski (Woś 1999) miasto Skórcz leży w granicach 

regionu IV – Dolnej Wisły. Charakteryzuje się on znaczną odrębnością stosunków 

klimatycznych w porównaniu z terenami leżącymi na wschód i zachód od niego. Region ten 

obejmuje zachodnią część Pojezierza Iławskiego, obszar Żuław Wiślanych i Zalewu 

Wiślanego, wschodnią część Pobrzeża Kaszubskiego i Starogardzkiego. Specyfiką stosunków 

pogodowych tego obszaru jest względnie częste pojawianie się pogody chłodnej z dużym 

zachmurzeniem bez opadu. W porównaniu z innymi regionami znaczna frekwencją odznacza 

się tutaj pogoda przymrozkowa bardzo chłodna z dużym zachmurzeniem bez opadu. Mniej 

liczne są tutaj dni przymrozkowe umiarkowanie zimne i zarazem pogodne bez opadu.  

W regionie klimatycznym IV – Dolnej Wisły, średnia liczba dni typów pogody wynosi 

(Woś 1999): 

 ciepłej ok. 255 dni; 

 przymrozkowej ok. 71 dni; 

 mroźnej ok. 38 dni; 

 słonecznej ok. 36 dni; 
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 pochmurnej ok. 200 dni; 

 z dużym zachmurzeniem i ok. 128 dni; 

 bez opadu ok. 198 dni; 

 z opadem ok. 166 dni. 

Miasto Skórcz położone jest w rejonie, gdzie przeważają wiatry z sektora południowo-

zachodniego, których udział sięga 16-20% w skali roku (Kożuchowski 2011). Maksymalne, 

rzeczywiste prędkości wiatru w porywach w okresie 1961 – 1995 wynoszą ok. 35 – 39 [m/s] 

(Kożuchowski 2011, za Lorenc 1996). 

Lokalnie warunki klimatyczne na terenie miasta wykazują zróżnicowanie, przede 

wszystkim w zależności od charakteru pokrycia i ukształtowania terenu. Znajduje to swoje 

odzwierciedlenie w zróżnicowaniu warunków termicznych (głównie efekt różnej ekspozycji 

stoków, występowania zagłębień i obniżeń terenu mogących stanowić tereny inwersji 

temperatury powietrza), warunków anemometrycznych (przewietrzanie a ukształtowanie 

terenu i występowanie lasów), warunków wilgotnościowych (zwiększona wilgotność w 

zagłębieniach terenu).  

3.1.3. Środowisko biotyczne 

 Szata roślinna 

W granicach miasta Skórcz występuje szereg grup ekosystemów, jak: lasy i zbiorowiska 

semileśne, zbiorowiska wodne i przywodne (hydrogeniczne), roślinność cmentarna oraz 

parków i skwerów, ogrody działkowe, tereny rolnicze (pola orne i użytki zielone), tereny z 

roślinnością ruderalną. Występują też ogrody przydomowe, trawniki oraz zieleń wysoka 

wzdłuż ulic. 

Na terenie miasta Skórcz lasy zajmują powierzchnię ok. 29 ha (ok. 7,9%) i w większości 

skupione są w południowej i południowo-zachodniej część miasta (fragment Borów 

Tucholskich). Zbiorowiska leśne na obszarze miasta wykształciły się w postaci lasów 

dębowo-grabowych, bagiennych lasów olszowych, łęgów i zarośli wierzbowych. 

Zadrzewienia i zakrzewienia wprowadzono również w obrębie dawnego, 

zrekultywowanego składowiska odpadów w zachodniej części miasta.   

Zbiorowiska roślinności hydrogenicznej występują wzdłuż koryta Szorycy i rowów 

melioracyjnych oraz w obrębie zagłębień terenu, w tym otoczeniu zbiorników wodnych, które 

na ternie miasta są niewielkie i na ogół silnie zarośnięte trzciną lub pałką. 

Na terenie miasta brak jest większych skupień o charakterze parków, czy skwerów z 

udziałem drzew i krzewów. Do terenów zieleni urządzonej należy znajdujący się w centrum 

park miejski obsadzony lipami, brzozami, klonami, jesionami oraz innymi drzewami 

ozdobnymi oraz otoczenie zespołu szkół przy ul. Kociewskiej, obsadzone topolami, brzozami, 

klonami i kasztanowcami. Również część cmentarza komunalnego została obsadzona 

drzewami i krzewami ozdobnymi. Niekorzystnie kształtuje się również stan i liczebność 

„zieleni liniowej” tworzonej przez aleje i szpalery drzew. Obsadzenia występują 

fragmentarycznie na ul. Pomorskiej, Wojska Polskiego oraz wzdłuż torów kolejowych. 



 

                                                                                                                                             proeko 

 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SKÓRCZ” 

33 

Stosunkowo duże powierzchnie w mieście zajmują tereny sadów i ogrodów działkowych 

obsadzone drzewami i krzewami owocowymi. Zieleń tego typu towarzyszy często zabudowie 

zagrodowej i niektórym siedliskom jednorodzinnym. Duży kompleks ogrodów działkowych 

występuje w południowej części miasta, przy ul. Zielonej, natomiast większe powierzchnie 

zajęte pod uprawy sadownicze występują we wschodniej części miasta, przy drodze 

wojewódzkiej nr 231. 

Rozległe obszary, szczególnie w zachodniej i północno-zachodniej części miasta, zajmują 

użytki rolne, głównie grunty orne z roślinnością agrocenoz. Mniejsze, rozproszone 

powierzchnie użytkowane rolniczo występują w pozostałych częściach miasta, głównie na 

jego peryferiach. Użytki zielone (łąki i pastwiska) zajmują przede wszystkim tereny położone 

w dolinie Szorycy i w obrębie lokalnych zagłębień terenu. 

Na licznych, często niewielkich powierzchniach w otoczeniu terenów zainwestowanych, 

na terenach przemysłowych oraz wzdłuż dróg i na terenach kolejowych (linie nieczynne), w 

tym na nieużytkowanych terenach porolnych rozwija się roślinność ruderalna. Roślinność 

ruderalna to typ roślinności, która rozwija się spontanicznie na wszelkiego rodzaju terenach 

przekształconych przez człowieka, gdzie zniszczono roślinność naturalną i nie wprowadzono 

sztucznie ukształtowanej.  

Wg „Inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gminy Skórcz” (1996) - 

http://portalgis.gdansk.rdos.gov.pl/ nie stwierdzono na terenie miasta stanowisk chronionych 

gatunków roślin i grzybów.  

Fauna 

Fauna obszaru miasta Skórcz jest słabo rozpoznana. Archiwalne dane inwentaryzacyjne 

pochodzą z 1996 r. dla dawnej gminy Skórcz obejmującej także miasto („Inwentaryzacja i 

waloryzacja przyrodnicza gminy Skórcz” 1996). Nowsze archiwalne materiały dotyczą 

obszaru Natura 2000 „Bory Tucholskie” PLB220009 (obejmuje południowy skraj miasta). 

Wg „Inwentaryzacji…” (1996) w mieście i gminie Skórcz stwierdzono występowanie 8 

gatunków płazów – zapewne tylko część z nich występuje na obszarze miasta, ze względu na 

stan antropizacji środowiska przyrodniczego i ubóstwo siedlisk odpowiednich dla płazów: 

 traszka zwyczajna Triturus vulgaris - gatunek rzadki na terenie gminy; 

 ropucha szara Bufo bufo  - gatunek niepospolity, 

 ropucha zielona Bufo viridis  - stosunkowo licznie wsytępujący szczególnie w 

porośniętych nasypach linii kolejowej (nieczynna), 

 kumak nizinny Bombína bombina - gatunek bardzo rzadki (1 osobnik), 

 żaba jeziorkowa Rana lessonae – gatunek umiarkowanie pospolity, 

 żaba wodna Rana kl. esculenta - gatunek umiarkowanie pospolity, 

 żaba trawna Rana temporaria – gatunek bardzo częsty, 

 żaba moczarowa Rana malis. – gatunek bardzo częsty. 

Z gadów w gminie Skórcz stwierdzono występowanie jaszczurki zwinki Lacerta agilis, na 

nasypach torów kolejowych (występują też w mieście). Ponadto, na obszarach leśnych z 
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dużym prawdopodobieństwem występują padalec i żmija zygzakowata – występowanie tych 

gatunków w mieście jest mniej prawdopodobne. 

Większość obszaru gminy Skórcz, otaczającej miasto, stanowią grunty orne, nie 

sprzyjające dużej różnorodności awifauny. W gminie Skórcz występują gatunki związane z 

obszarami użytkowanymi rolniczo, terenami łąkowymi, zbiornikami wodnymi, terenami 

antropopresji (zabudowa mieszkalna i gospodarcza wsi), lasami. Tabela 2 zawiera wykaz 

ptaków stwierdzonych na terenie gminy Skórcz, z których w mieście występują głównie 

gatunki synantropijne z grupy wróblowych, rzadsze gatunki mogą występować w leśnej 

części południowej, objętej ochroną jako obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 

„Bory Tucholskie” PLB220009 (zob. rozdz. 4.2.). 

Tabela 2. Wykaz gatunków ptaków stwierdzonych na terenie gminy Skórcz. 

Lp. Gatunek Status występowania  

1. czapla siwa Ardea cinerea lęgowy ? 

2. bocian biały Ciconia ciconia lęgowy 

3. łabędź niemy Cygnus olor lęgowy 

4. gęś zbożowa Anser fabalis przelotny 

5. gęgawa Anser anser przelotny 

6. krzyżówka Anas platyrhynchos lęgowy 

7. jastrząb Accipiter gentilis lęgowy 

8. myszołów zwyczajny Buteo buteo lęgowy 

9. kuropatwa Perdix perdix lęgowy 

10. przepiórka Coturnix coturnix lęgowy 

11. bażant Phasíanus colchicus lęgowy 

12. łyska Fulica atra lęgowy 

13. żuraw Grus grus przelotny 

14. czajka Vanellus vanellus lęgowy 

15. mewa śmieszka Larus ridíbundus lęgowy? 

16. gołąb skalny (miejski) Columba livia lęgowy 

17. grzywacz Columba palumbus lęgowy 

18. sierpówka Streptopelia decaocto lęgowy 

19. kukułka Cuculus canorus lęgowy 

20. jerzyk Apus apus lęgowy 

21. zimorodek Alcedo atthis lęgowy 

22. dzięcioł czarny Dryocopus martius lęgowy 

23. dzięcioł duży Dendrocopos major lęgowy 

24. dzięcioł średni Dendrocopos medius lęgowy 

25. dzięciołek Dendrocopos minor lęgowy 

26. dzierlatka Galeria cristata lęgowy 

27. skowronek Alauda arvensis lęgowy 

28. brzegówka Riparia riparia lęgowy 

29. dymówka Hirundo rustica lęgowy 

30. oknówka Delichon urbica lęgowy 

31. świergotek polny Anthus campestris lęgowy 

32. świergotek drzewny Anthus trivialis lęgowy 
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33. świergotek łąkowy Anthus pratensis lęgowy 

34. pliszka żółta Motacilla flava lęgowy 

35. pliszka siwa Motacilla alba lęgowy 

36. strzyżyk Troglodytes troglodytes  lęgowy 

37. rudzik Eríthacus rubecula lęgowy 

38. słowik szary Luscinia luscinia lęgowy 

39. kopciuszek Phoenicurus ochruros lęgowy 

40. pokląskwa Saxicola rubetra lęgowy 

41. kos Turdus merula lęgowy 

42. drozd śpiewak Turdus philomelos lęgowy 

43. rokitniczka Acrocephalus schoenobenus lęgowy 

44. łozówka Acrocephalus palustris lęgowy 

45. trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus lęgowy 

46. trzciniak Acrocephalus arundinaceus lęgowy 

47. pierwiosnek Phylloscopus collybita lęgowy 

48. piecuszek Phylloscopus trochilus lęgowy 

49. mysikrólik Regulus regulus lęgowy 

50. czarnogłówka Parus montanus lęgowy 

51. sosnówka Parus ater lęgowy 

52. sikora modra Parus caeruleus lęgowy 

53. bogatka Parus major lęgowy 

54. kowalik Sitta europaea lęgowy 

55. pełzacz leśny Certhia familiaris lęgowy 

56. gąsiorek Lanius collurío lęgowy 

57. sójka Garrulus glandarius lęgowy 

58. sroka Pica pica lęgowy 

59. kawka Corvus monedula lęgowy 

60. gawron Corvus frugilegus lęgowy 

61. wrona Corvus corone cornix lęgowy 

62. kruk Corvus corax lęgowy 

63. szpak Sturnus vulgaris lęgowy 

64. wróbel Passer domesticus lęgowy 

65. mazurek Passer montanus lęgowy 

66. zięba Fringilla coelebs lęgowy 

67. dzwoniec Carduelis chloris lęgowy 

68. szczygieł Carduelis carduelis lęgowy 

69. trznadel Emberiza citrinella lęgowy 

Źródło: „Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Skórcz” (1996). 

Ssaki w gminie Skórcz reprezentowane są m. in. przez następujące gatunki: 

 zając szarak Lepus capensis  powszechnie występuje na całym obszarze gminy; 

 sarna Capreolus Capreolus powszechnie występuje na całym obszarze gminy; 

 dzik Sus scrifa powszechnie występuje na całym obszarze gminy; 

 lis Vulpes vulpes powszechnie występuje na całym obszarze gminy; 

 jeleń Cervus alaphus – mniej powszechny, lasy w południowej części gminy; 

 borsuk Meles meles– mniej powszechny, lasy w południowej części gminy; 
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 wiewiórki Scirus vulgaris – kompleksy leśne; 

 kuna domowa Martes foina – okolice zabudowań gospodarskich; 

 tchórz Martes putorius - okolice zabudowań gospodarskich; 

 łasica Martes nivalis - okolice zabudowań gospodarskich; 

 kret Talpa europaea  - łąki i agrocenozy; 

 nornik zwyczajny Microtus arvalis - łąki i agrocenozy; 

 jeż wschodnioeuropejski Erinaceus concolor; 

 piżmak Ondatra zibethicus – rzeka Węgiermuca na wschód od Wolentala. 

Występowanie ww. gatunków, zwłaszcza dużych i średnich ssaków, możliwe jest przede 

wszystkim w południowej, leśnej części miasta. 

3.2 Procesy i powiązania przyrodnicze 

Procesy przyrodnicze  

Najistotniejsze znaczenie spośród procesów przyrodniczych, w aspekcie zagospodarowania 

przestrzennego, mają procesy geodynamiczne, hydrologiczne i ekologiczne. 

Procesy geodynamiczne na obszarze miasta potencjalnie występować mogą w obrębie 

zboczy o nachyleniu powyżej 10°. Takie tereny w granicach obszaru miasta występują 

głównie w obrębie krawędzi rynny subglacjalnej wykorzystywanej przez Szorycę, 

przebiegającej przez teren miasta z południa na północ. 

W obrębie terenów wierzchowinowych użytkowanych rolniczo, może występować 

okresowo erozja wodna (gleba bez pokrywy roślinnej, intensywne opady deszczu) oraz w 

niewielkim stopniu erozja wietrzna (gleba bez pokrywy roślinnej, brak opadów 

atmosferycznych, silne wiatry), ograniczona przez przewagę glin i piasków gliniastych w 

podłożu. W przypadku występowania przesuszonych utworów piaszczystych możliwe jest 

również występowanie procesów wywołanych działalnością wiatru.  

Ze względu na uregulowanie koryta Szorycy nie zachodzą tu procesy związane z 

działalnością rzeki, w tym erozja boczna i denna.  

Procesy hydrologiczne. Przepływająca przez miasto Szoryca stanowi połączenie między 

obszarami różnorodnymi genetycznie i strukturalnie. Wody rzeki stanowią nośnik energii i 

materii, przyjmując oddziaływania z zewnątrz (górne dorzecze) i oddziałując na zewnątrz 

(kształtujące stosunki hydrologiczne i geomorfologiczne). Znaczenie tych procesów jest 

znikome ze względu na niewielkie przepływy w rzece oraz znaczne zagospodarowanie jej 

brzegów i uregulowanie cieku, w tym częściowe ujęcie w podziemny przewód. 

Na obszarze wysoczyznowym procesy hydrologiczne związane są głównie z infiltracją, 

spływem powierzchniowym i podziemnym wód. 

Procesy ekologiczne na obszarze miasta dotyczą przede wszystkim: 

 sukcesji roślinności wodnej i nadwodnej wzdłuż Szorycy i rowów melioracyjnych oraz w 

otoczeniu zbiorników wodnych; 

 sukcesji roślinności zielnej, miejscami krzewiastej i drzewiastej na terenach rolnych, na 

których zaniechano działalności; 

 rozwoju roślinności ruderalnej na nieużytkach miejskich, terenach poprzemysłowych itp.  
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Korytarze ekologiczne 

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2018, poz. 

142) art.5, p.2) (…) korytarz ekologiczny to obszar umożliwiający migrację roślin, zwierząt 

lub grzybów.  

Ponadto w art. 23.1. ww., ustawy stwierdzono, (…) że obszar chronionego krajobrazu 

obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych 

ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z 

turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Południowo-

zachodnia cześć miasta znajduje się w zasięgu OCHK Borów Tucholskich (zob. też rozdz. 

4.2.). 

Położenie miasta względem korytarzy ekologicznych wg opracowań ogólnopolskich 

Zgodnie z koncepcją korytarzy ekologicznych w Polsce, zawartą na stronie geoserwisu 

GDOŚ (http://geoserwis.gdos.gov.pl/ - dostęp 02.2018) południowo-zachodnia część miasta 

położona jest na pograniczu korytarza ekologicznego Kaszubskiego Południowego (GKPn-

13) (rys. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5. Położenie miasta Skórcz na tle koncepcji korytarzy ekologicznych wyznaczonych w 

opracowaniu „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez wdrożenie sieci 

lądowych korytarzy ekologicznych na terenie Polski” (http://geoserwis.gdos.gov.pl/) 
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Wg „Projektu korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Ekologiczną Natura 

2000 w Polsce” (Jędrzejewski i in. 2011 - www.korytarze.pl.), teren miasta położony jest w 

na pograniczu, (częściowo w zasięgu – kompleksy leśne w południowo-zachodniej części 

miasta) korytarza Bory Tucholskie (GKPn-16) (rys. 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 6. Położenie miasta Skórcz przedsięwzięcia na tle „Projektu korytarzy ekologicznych 

łączących Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000 w Polsce” (Jędrzejewski i in. 2011 

- www.korytarze.pl.) 

W województwie pomorskim zagadnienie korytarzy ekologicznych zawiera „Plan 

zagospodarowania województwa pomorskiego 2030” (2016), w którym wykorzystano 

„Koncepcję sieci ekologicznej województwa pomorskiego dla potrzeb planowania 

przestrzennego” (Bezubik i in. 2014). Według tej koncepcji miasto Skórcz położone jest na 

skraju jednego z podstawowych płatów ekologicznych (PE) Borów Tucholskich, o randze 

ponadregionalnej (rys. 7). 

PE Borów Tucholskich obejmuje najbardziej rozległą strukturę kompleksów leśnych 

wschodniej części Pojezierzy Południowobałtyckich, w obszarze mezoregionów Równiny 

Charzykowskiej, Pojezierza Krajeńskiego i Borów Tucholskich, na południowym i 

południowo-zachodnim krańcu województwa, rozdzielone korytarzami dolinnymi Wdy, Brdy i 

Gwdy. Ukształtowanie terenu jest urozmaicone, w północnej części dominują wysoczyzny z 

rozległymi wzgórzami, występują liczne pagórki oraz doliny i rynny, w południowej części 

zaczynają dominować powierzchnie moreny dennej i sandrowe. W kierunku pd. kompleks 

leśny przechodzi na obszar woj. kujawsko-pomorskiego i łączy się korytarzami ekologicznymi 
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dolin z lasami Pojezierza Wałeckiego i doliny Noteci. Obszar stanowi element składowy 

większej jednostki przestrzennej w randze makroregionu - Pojezierza 

Południowopomorskiego. Cała struktura jest podstawową składową systemu 

ponadregionalnego, stanowiąc ważny element północnego korytarza ekologicznego w Polsce. 

Lasy stanowią ok. 70% obszaru, z dominacją borów sosnowych – głównie bory świeże, 

bagienne i suche; występują też grądy, lasy bukowo-dębowe, łęgi i olsy. Obszar urozmaicony 

zbiornikami licznymi zbiornikami jezior i dolinami rzecznymi – wśród których wiele 

charakteryzuje się dużym spadkiem. Obszar objęty licznymi formami ochrony przyrody – w 

tym: Parkiem Narodowym Borów Tucholskich, parkami krajobrazowymi: Wdzydzkim, 

Zaborskim, Wdeckim i Tucholskim oraz licznymi ostojami Natura 2000 – m.in. największymi 

obszarami specjalnej ochrony ptaków „Bory Tucholskie”, „Wielki Sandr Brdy” i specjalnymi 

obszarami ochrony siedlisk „Sandr Brdy”, „Jeziora Wdzydzkie”, „Ostoja Zapceńska”, 

„Nowa Brda”. Występuje tu ponad 100 gatunków ptaków, w tym blisko 30 gatunków z 

Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. W kierunku południowym kompleks leśny przechodzi na 

obszar woj. kujawsko-pomorskiego i łączy się korytarzami ekologicznymi dolin z lasami 

Pojezierza Wałeckiego i doliny Noteci. 

Lokalne składowe osnowy ekologicznej miasta Skórcz stanowią: 

 korytarz ekologiczny Szorycy, przebiegający przez obszar miasta z południa na północ, 

wykazujący brak ciągłości – korytarz jest przerwany przez zainwestowanie miejskie, 

ponadto koryto rzeki ujęte jest na znacznym odcinku w podziemny przewód; 

 płaty ekologiczne terenów zielni miejskiej, w tym:  

- park miejski obsadzony lipami, brzozami, klonami, jesionami oraz innymi drzewami 

ozdobnymi, zlokalizowany w centralnej części miasta w ciągu korytarza ekologicznego 

doliny Szorycy, jednak nie posiadający z nim powiązań przyrodniczych, ze względu na 

ujęcie rzeki w tym rejonie w podziemny kanał oraz otoczenie parku zwartym 

zainwestowaniem miejskim i głównymi ulicami miasta (w tym drogi wojewódzkie); 

- drobne skwery i trawniki; 

- kompleks ogrodów działkowych i sady; 

 kompleksy leśne w otoczeniu terenów zainwestowania miejskiego, w tym w rejonie ulicy 

Spacerowej w ramach Osiedla Leśnego i w rejonie zainwestowania przemysłowego, w 

zachodniej części miasta; 

 zadrzewienia (m.in. w obrębie dawnego składowiska odpadów); 

 zbiorowiska roślinności łąkowej w podmokłych zagłębieniach terenu. 
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Rys. 7. Położenie miasta Skórcz na tle „Koncepcji sieci ekologicznej województwa pomorskiego dla  

potrzeb planowania przestrzennego” (Bezubik i in. 2014).  
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3.3. Walory zasobowo-użytkowe środowiska 

Potencjał transurbacyjny 

W granicach miasta Skórcz powierzchniowo przeważają tereny o korzystnych warunkach 

fizjograficznych dla zainwestowania, decydują o tym: 

 występowanie gruntów nośnych na przeważającym obszarze miasta – korzystne warunki 

geotechniczne; 

 zaleganie pierwszego poziomu wód gruntowych na ogół na głębokości poniżej 4 m p.p.t. 

na przeważającym obszarze miasta; 

 korzystne warunki klimatu lokalnego. 

Tereny o utrudnionych i niekorzystnych warunkach zabudowy na obszarze miasta 

występują w obrębie:  

 dna doliny Szorycy, obniżeń wytopiskowych na wysoczyźnie - niekorzystne warunki 

gruntowo-wodne (dominacja nienośnych gruntów w podłożu, płytkie występowanie 

pierwszego zwierciadła wód podziemnych) i słabe warunki bioklimatyczne (stagnacja 

chłodnego i wilgotnego powietrza i położenie w zasięgu osnowy ekologicznej miasta; 

 zboczy wysoczyzny morenowej – doliny Szorycy (lokalnie duże spadki terenu). 

Ograniczenia ekologiczne i prawne dla zabudowy związane są przede wszystkim z:  

 występowaniem płatów leśnych i semileśnych oraz zadrzewień i zakrzewień  – ochrona 

gruntów leśnych przez zmianą przeznaczenia na cele nieleśne (zob. rozdz. 6.2.) i ochrona 

drzew i krzewów (zob. rozdz. 6.1.); 

 sąsiedztwem kompleksów leśnych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki mieszkalne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) minimalna 

odległość planowanych budynków od lasu powinna wynosić 12 m (8 m odległość 

podstawowa + 50% ze względu na las jako obiekt łatwopalny). 

W generalnej ocenie potencjał transurbacyjny środowiska przyrodniczego na obszarze 

miasta Skórcz jest duży. Większe obszary wolne od zabudowy, o korzystnych warunkach dla 

lokalizacji nowego zainwestowania występują w zachodniej i północno-zachodniej części 

miasta. Pożądana jest koncentracja nowej zabudowy w obrębie terenów już zainwestowanych. 

Potencjał agroekologiczny  

Użytki rolne zajmują na obszarze miasta ok. 201 ha, co stanowi ponad połowę jego 

powierzchni. Wśród użytków rolnych największą powierzchnię zajmują grunty orne - 176 ha, 

mniejszą łąki - 7 ha, pastwiska 6 ha i sady - 12 ha. 

Warunki agroekologiczne na obszarze miasta Skórcz wykazują zróżnicowanie, 

nawiązujące do głównych typów środowiska przyrodniczego. W obrębie terenów 

morenowych (przeważająca część miasta) dominują gleby zaliczane do kompleksu 

przydatności rolniczej 2. (pszennego dobrego). Kompleksy 3., 4. i 5. zajmują znacznie 

mniejsze powierzchnie, a gleby zaliczane do kompleksu 8. występują jedynie niewielkimi 



 

                                                                                                                                             proeko 

 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SKÓRCZ” 

42 

płatami w obrębie lokalnych zagłębień terenu. W obrębie użytków zielonych występują 

kompleksy 2z i 3z. Gleby najsłabsze zaliczane do kompleksów 6. i 7. występują prawie 

wyłącznie w obrębie terenów sandrowych, w południowej części miasta. Tereny te w 

większości zostały zabudowane (Osiedle Leśne). 

W klasyfikacji bonitacyjnej gruntów na obszarze miasta Skórcz zdecydowanie 

przeważają grunty klas IIIa i IIIb, zajmujące łącznie ok. ponad 73 % gruntów ornych. Grunty 

klasy IV (głównie IVa), zajmują ok. 20 % gruntów ornych. Grunty zaliczane do pozostałych 

klas bonitacyjnych maja znikomy udział powierzchniowy. Zgodnie z ustawą z dnia 03 lutego 

1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1161 ze zm.) 

ograniczenia formalne związane z występowaniem gleb wysokich klas bonitacyjnych nie 

dotyczą obszaru miasta. 

Generalnie potencjał agroekologiczny miasta Skórcz jest znaczny. 

Potencjał leśny 

Lasy w granicach administracyjnych miasta Skórcz zajmują ok. 7,9 % (powierzchnia 

lasów 29 ha). 

Dla lasów Skarbu Państwa obowiązuje „Plan Urządzenia lasu dla Nadleśnictwa 

Lubichowo” sporządzony na okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2021 roku. 

Lasy o powierzchni ok. 11,12 ha na obszarze miasta Skórcz należą do lasów ochronnych 

wg Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. 2018, poz. 2129 ze zm.), zgodnie z 

decyzją Ministra Środowiska z 2012 r. – lasy w granicach administracyjnych miast. Ponadto 

przeważająca część terenów leśnych położona jest w granicach Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Bory Tucholskie oraz w granicach obszaru Natura 2000 „Bory Tucholskie” 

PLB220009. Objęcie znacznej części lasów ww. formami ochrony ogranicza ich 

wykorzystanie gospodarcze. 

W syntetycznej ocenie potencjał leśny miasta Skórcz jest umiarkowany. 

Potencjał turystyczny (rekreacyjny) 

Na obszarze miasta Skórcz tereny atrakcyjne przyrodniczo dla rekreacji stanowi kompleks 

leśny fragmentu Borów Tucholskich w południowej części miasta. Poza obszarem miasta 

występują m.in. atrakcyjne dla turystyki i rekreacji jeziora.  

Umiarkowaną wartością rekreacyjną odznaczają się tereny zieleni urządzonej w mieście.  

Przez miasto Skórcz, i w jego otoczeniu przebiegają szlaki turystyki pieszej, w tym: 

 Skórcz – leśn. Czarne – jez. Tuszynek – Osiek – leśn. Kałębnica –jez. Słone – Skrzynia – 

Skorzenno – Głuche (jezioro) – Skórcz. Długość 25 km. Trasa bogata w walory 

krajobrazowo-klimatyczne, prowadzi cały czas przez lasy i wzdłuż licznych i dużych 

jezior; 

 Skórcz – Drewniaczki – Wielki Bukowiec – Czarnylas (jezioro) – Pączewo – 

Wielbrandowo – Skórcz. Długość około 18 km. Trasa w większości wiedzie szosami, 

nadaje się do wykorzystania przez starszą młodzież szkolną. Pozwala jej zwiedzić 

miejsca martyrologii w lasach zajączka i Drewniaczek oraz gotyckie, XIV wieczne 

kościoły w Czarnymlesie i Pączewie. 
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 Skórcz – Barłożno – rzeczka Janka – Kościelna Jania – Stara Jania – Mirotki – Skórcz. 

Długość ok. 18 km. Trasa ta ma na celu głównie zapoznanie się ze starym osadnictwem 

dóbr jańskich oraz z życiem i działalnością antykrzyżacką rycerza Jana z Jani. 

W generalnej ocenie potencjał rekreacyjny środowiska przyrodniczego na obszarze miasta 

Skórcz jest umiarkowany. Możliwe jest uaktywnienie rekreacyjne części terenów leśnych 

poprzez wprowadzenie odpowiedniego zainwestowania. 

Zasoby wodne 

Łącznie wody powierzchniowe w granicach miasta zajmują 2,5 ha, co stanowi mniej niż 

1% powierzchni miasta. Uwzględniając charakter obiektów hydrograficznych potencjał 

wodny miasta w zakresie wód powierzchniowych jest mały. 

Skórcz obsługiwany jest przez ujęcie komunalne Skórcz-Ryzowie zlokalizowane poza 

granicami miasta w gminie Skórcz. Ujęcie to składa się w czterech studni (w tym jedna 

awaryjna) ze strefami ochrony bezpośredniej. Ujęcie funkcjonuje w oparciu o Decyzję z dnia 

10.12.1993 r. nr KDH/013/5695/5737/5738/93 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa i Postanowienie z dnia 19.02.2001 Nr O-IV-74411/12089/2001 

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zawieszeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia 

zasobów eksploatacyjnych dla ujęcia miejskiego w Ryzowiu, Gmina Skórcz.  

Potencjał wodny Skórcza w generalnej ocenie jest umiarkowany.  

Zasoby surowców mineralnych 

Wg danych Państwowego Instytutu Geologicznego (baza MIDAS) oraz wg „Bilansu 

zasobu kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.12.2016 r.” (2017) na obszarze 

miasta Skórcz nie występują udokumentowane złoża surowców mineralnych. 

Źródła energii odnawialnej 

Podstawowym źródłem energii odnawialnej na obszarze Skórcza jest energia słoneczna. 

Istnieje także możliwość wykorzystywania energii geotermalnej.  Brak możliwości 

terenowych wykorzystania na skalę przemysłową energii wietrznej oraz brak zasobów energii 

wodnej.  

3.4. Zagrożenia przyrodnicze 

W warunkach środowiska przyrodniczego Polski do podstawowych zagrożeń 

przyrodniczych należą zagrożenie powodziowe, ruchy masowe (zagrożenie 

morfodynamiczne) i ekstremalne stany pogodowe. 

Zagrożenie powodziowe 

Na obszarze miasta nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią, w tym: 

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi raz na 100 lat 

(1%); 

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz 

na 10 lat (10 %); 
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oraz obszary na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 

500 lat (0,2%) ujęte na mapach zagrożenia powodziowego i mapach ryzyka powodziowego 

opublikowanych w dniu 15 kwietnia 2015 r. na Hydroportalu (http://mapy.isok.gov.pl/).  

Zagrożenie ruchami masowymi  

Według „Rejestracji i inwentaryzacji naturalnych zagrożeń geologicznych na terenie 

całego kraju (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk 

geodynamicznych)” na obszarze miasta nie występują zarejestrowane osuwiska.  

Według danych Państwowego Instytutu Geologicznego (PIG) na obszarze miasta, w 

obrębie zboczy rynny subglacjalnej (w północnej i południowej części miasta) występują 

obszary predysponowane do występowania ruchów masowych. Informacje na temat 

obszarów predysponowanych do występowania ruchów masowych mają charakter poglądowy 

(wykonane są w bardzo ogólnej skali) i według zaleceń PIG nie należy ich wykorzystywać 

przy sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego. 

Państwowy Instytut Geologiczny, we współpracy z innymi instytucjami, realizuje 

ogólnopolski projekt „System ochrony przeciwosuwiskowej” (SOPO). Jego podstawowym 

celem jest m.in. rozpoznanie, udokumentowanie i zaznaczenie na mapie w skali 1:10 000 

wszystkich osuwisk oraz terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi w Polsce. 

Dla miasta Skórcz rozpoznanie szczegółowe osuwisk oraz terenów potencjalnie zagrożonych 

ruchami masowymi nie zostało dotychczas (luty 2018 r.) wykonane. 

Ekstremalne stany pogodowe 

Powszechnym zagrożeniem w warunkach środowiska przyrodniczego Polski są 

ekstremalne stany pogodowe, jak bardzo silne wiatry, długotrwałe, intensywne opady deszczu 

lub śniegu. Zagrożenie ekstremalnymi stanami pogodowymi będzie wzrastać zgodnie z 

prognozą zmian klimatu (SPA 2020 – zob. rozdz. 6). Zapobieganie ekstremalnym stanom 

pogodowym jest niemożliwe, a likwidacja skutków jest kwestią organizacyjną. 

3.5. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji zmiany 

„Studium …” 

W przypadku braku realizacji ustaleń projektu  „Studium...” w mieście obowiązywać 

będzie dotychczasowe, zdezaktualizowane „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Skórcz” uchwalone w 2002 r. ze zmianami 

wniesionymi w latach, 2005, 2009 i 2012  (zob. rozdz. 2.1.1.). 

Główne przesłanki do sporządzenia nowego studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Skórcz były następujące: 

 dokonane w ostatnich latach zmiany zagospodarowaniu przestrzennym miasta; 

 istotne zmiany w przepisach prawa dotyczące planowania przestrzennego; 

 zmiany dokumentów ponadlokalnych krajowych i wojewódzkich (Koncepcja 

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego, 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego), które wyznaczają 

ramy polityki ponadlokalnej samorządu. 



 

                                                                                                                                             proeko 

 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SKÓRCZ” 

45 

Brak realizacji projektu „Studium...”, w tym ustaleń dotyczących rozwoju przestrzennego 

miasta (funkcji mieszkaniowych, usługowych, produkcyjnych oraz kierunków rozwoju w 

zakresie systemu komunikacyjnego oraz systemów infrastruktury technicznej, a także 

kształtowania osnowy ekologicznej miasta), z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań 

formalno-prawnych i ekologicznych, mógłby skutkować pogłębianiem się niekorzystnych 

zmian środowiskowych na obszarze miasta oraz pogorszeniem warunków życia ludzi i 

zmniejszeniem walorów turystyczno-rekreacyjnych. 

  



 

                                                                                                                                             proeko 

 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SKÓRCZ” 

46 

4. ANALIZA ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA 

ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTU „STUDIUM 

…”, W SZCZEGÓLNOŚCI NA OBSZARACH FORM OCHRONY PRZYRODY 

4.1. Źródła i stan antropizacji środowiska przyrodniczego 

Wprowadzenie 

W mieście Skórcz w użytkowaniu terenu dominują użytki rolne stanowiące ponad 55% 

powierzchni miasta (tab. 2). Grunty zabudowane i zurbanizowane zajmują ok. 20% ogólnej 

powierzchni.  

W obrębie użytków rolnych zdecydowanie przeważają grunty orne stanowiące ponad 

87% powierzchni terenów użytkowanych rolniczo. Z kompleksów rolniczej przydatności gleb 

najliczniej jest reprezentowany kompleks 2. pszenny dobry występujący na całej powierzchni 

wysoczyzny. Według klas bonitacyjnych na gruntach ornych występują głównie gleby klas III 

i IV. Rolnicze użytkowanie tych terenów jest zgodne z ich korzystnymi warunkami 

agroekologicznymi. 

Użytki leśne oraz grunty zadrzewione stanowią ok. 7,9% powierzchni miasta. Lasy 

występują w południowej, sandrowej części miasta na ubogich, piaszczystych siedliskach. 

Leśne użytkowanie tych terenów jest zgodne z ich naturalnymi predyspozycjami 

Tabela 3. Struktura powierzchni terenów w mieście Skórcz  

Wyszczególnienie  Powierzchnia (ha) % udziału 

Użytki rolne  Gruntu orne  Kl. II  0,50  0,14 

Kl. IIIa  90,50  24,66 

Kl. IIIb  39,00  10,62 

Kl. IVa  33,40  9,10 

Kl. IVb  0,90  0,25 

Kl. V  11,30  3,08 

Kl. VI  0,40  0,11 

Razem grunty orne:  176,00 47,96 

Sady  12,00  3,27 

Łąki  7,00  1,91 

Pastwiska  6,00  1,63 

Lasy  29,00  7,90 

Wody  2,50  0,68 

Tereny komunikacji  37,50  10,22 

Tereny rekreacyjne  11,80  3,22 

Budownictwo przemysłowe  6,70  1,83 

Budownictwo usługowe  5,30  1,44 

Budownictwo osiedlowe  56,70  15,45 

Nieużytki  10,10  2,57 

Pozostałe grunty  6,40  1,74 

Ogółem  367,00  100,00 

Źródło: dane Urzędu Miasta Skórcz. 

Tereny rozwoju przestrzennego miasta obejmują grunty rolne i porolne (wieloletnie 

ugory), położone na obrzeżach terenów już zainwestowanych, głównie w jego południowej i 

wschodniej części. Są to tereny porolne o umiarkowanych warunkach agroekologicznych, 

głównie ze względu na znaczne rozdrobnienie. Tereny o najsłabszych warunkach 
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agroekologicznych (kompleksy przydatności rolniczej 6. i 7.), zostały już w przewadze 

zabudowane (południowa dzielnica miasta z koncentracją zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej). 

Podstawowe źródła antropizacji środowiska na obszarze miasta Skórcz stanowią: 

 źródła ciepła indywidualnej i wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej (głównie opalane 

paliwami stałymi: węglem, koksem, drewnem itp.) – źródła lokalnych uciążliwości 

aerosanitarnych; 

 tranzytowa i wewnętrzna komunikacja samochodowa, w tym drogi: wojewódzkie nr 214, 

222, 231 i 234 i pozostałe drogi lokalne – źródła uciążliwości akustycznych i 

zanieczyszczeń powietrza;  

 obiekty i tereny przemysłowe i składowe – źródła uciążliwości akustycznych i 

zanieczyszczeń powietrza; 

 miejska oczyszczalnia ścieków (jako źródło zrzutu ładunku zanieczyszczeń do wód 

powierzchniowych oraz odorów). 

 

Stan aerosanitarny 

Główne źródła emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Skórcz stanowią: 

 emitory obiektów przemysłowych; 

 kotłownie zespołów zabudowy mieszkaniowej (osiedlowej); 

 indywidualne źródła ciepła zabudowy mieszkaniowej i obiektów usługowych (tzw. emisja 

niska); 

 zanieczyszczenia komunikacyjne (emisja liniowa wzdłuż ciągów komunikacji 

samochodowej); 

 emisja niezorganizowana pyłu z terenów pozbawionych roślinności i z terenów o utwardzonej 

nawierzchni, głównie komunikacyjnych. 

Pomiary stanu zanieczyszczeń powietrza prowadzone są w mieście Skórcz przez WIOŚ 

w Gdańsku. Wg informacji zawartych w „Rocznej ocenie jakości powietrza. Raport za 2015 

rok” (WIOŚ 2016), wyniki średniorocznych stężeń podstawowych zanieczyszczeń powietrza 

w 2015 były następujące: 

 dwutlenek siarki (SO2): 7 g/m
3
; 

 dwutlenek azotu (NO2): 11 g/m
3
; 

 benzen: 4 g/m. 

Podsumowując, w mieście Skórcz w 2015 r. nie wystąpiły przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. Średnioroczne wartości dwutlenku 

siarki, tlenków azotu i benzenu były znacznie poniżej poziomu dopuszczalnego. 

Wg „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy miejskiej Skórcz” (2016) 

przeprowadzone, dla stanu aktualnego (rok 2015), obliczenia dotyczące wielkości emisji 

dwutlenku węgla ze źródeł energetycznych, tj. źródeł pochodzących z sektorów: 

ciepłownictwa, paliw gazowych, elektroenergetyki oraz z sektora transportu [łącznie 39 703 

mg CO2], wskazują na ponad 95% udział sektorów energetycznych (produkujących ciepło na 



 

                                                                                                                                             proeko 

 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SKÓRCZ” 

48 

potrzeby grzewcze i technologiczne) w łącznym bilansie emisji CO2. Natomiast biorąc pod 

uwagę niską emisję ponad 89% wynosi udział sektorów energetycznych w łącznym bilansie 

emisji CO2, natomiast pozostała emisja CO2 w wysokości ponad 10% przypada na sektor 

transportu. 

Zidentyfikowane w ww. „Planie …” główne obszary problemowe w zakresie emisji CO2 

to:  

 dominacja rozproszonych i przestarzałych systemów grzewczych;  

 brak funkcjonującej sieci ciepłownicze w obrębie zwartej zabudowy miasta;  

 brak funkcjonującej sieci gazowej. Gaz ziemny dostarczany jest tylko i wyłącznie do 

zakładów IGLOTEX S.A. w postaci skroplonej, gdzie następnie podlega rozprężeniu i 

służy do celów technologicznych oraz ogrzewania tylko i wyłącznie dla tych zakładów;  

 zły stan izolacyjności cieplnej budynków komunalnych, użyteczności publicznej i 

mieszkalnych;  

 z wyjątkiem spalania biomasy w kotłach, praktycznie brak stosowania odnawialnych 

źródeł energii;  

 niska świadomość mieszkańców w zakresie efektywności energetycznej i ochrony 

środowiska;  

 niskie parametry techniczne dróg oraz niedostatecznie rozwinięta sieć drogowa;  

 niedostatecznie rozwinięta siec dróg rowerowych. 

Celem strategicznym „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy miejskiej Skórcz” 

(2016) na rok 2020 jest ograniczenie poziomu emisji dwutlenku węgla, biorąc pod uwagę tzw. 

niską emisję, o minimum 20,53% w stosunku do roku bazowego (minimum o 11,55% w 

odniesieniu do roku 2015). Zakładana redukcja poziomu emisji w 2020 roku w odniesieniu do 

poziomu bazowego wynosi 4.065 MgCO2. 

Cel dotyczący redukcji emisji CO2 należy osiągnąć realizując także cele umożliwiające 

osiągnięcie celu głównego, tj.  

a) realizacja produkcji energii w źródłach odnawialnych (bez uwzględnienia spalania drewna 

w źródłach indywidualnych) i osiągnięcie poziomu około 1.734 GJ, łącznie z produkcją 

energii elektrycznej w źródłach odnawialnych (…), 

b) wzrost efektywności energetycznej objawiającą się zmniejszeniem zużycia energii o 

minimum o 6% dla obiektów komunalnych i mieszkaniowych wielorodzinnych, tj. 1.950 GJ 

w stosunku do roku bazowego i roku 2015 (z poziomu 32.604 GJ dla roku bazowego i 

32.181 GJ dla roku 2015) (…).  

Cele te można zrealizować poprzez systemowe działania władz samorządowych w zakresie 

zwiększenia efektywności wykorzystania energii, wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

oraz edukacji społecznej. 

Stan czystości powietrza atmosferycznego w gminach województwa pomorskiego, 

badany jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku. Począwszy od 

2010 roku ocena jakości powietrza dokonywana jest w podziale na dwie strefy: aglomeracji 

trójmiejskiej oraz pomorską. W strefie pomorskiej wg „Rocznej oceny jakości powietrza w 
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województwie pomorskim. Raport za 2016 r. (2017) - www.wios.gda.pl) stwierdzono 

następujące przekroczenia poziomów substancji w powietrzu: 

 poziom docelowy dla benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10 (ochrona zdrowia);  

 poziom celów długoterminowych dla ozonu (ochrona zdrowia);  

 poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM10 (ochrona zdrowia); 

 poziom celów długoterminowych dla ozonu (ochrona roślin). 

Uchwałą Nr 353/XXXIII/17 Sejmik Województwa Pomorskiego z dnia 27 marca 2017 r.  

przyjął „Aktualizację programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został 

przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy 

benzo(a)pirenu”.  

Głównym źródłem emisji pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu, a jednocześnie 

głównym odpowiedzialnym za stan jakości powietrza w strefie uznano źródła 

powierzchniowe, czyli tzw. „niską emisję”. Wg prognoz przedstawionych w ww. „Programie 

…” wartość stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu na terenie Gminy Miejskiej Skórcz w 

2020 r. przekroczy wartość docelową 1 ng/m
3
 i mieścić się będzie w przedziale 1,01-1,6 

ng/m
3
. 

Wśród najważniejszych zadań naprawczych, uwzględniono następujące:  

 Działania systemowe:  

- Koordynacja realizacji ”Programu …”;  

- Opracowywanie priorytetów dla WFOŚiGW uwzględniających realizację Programów 

ochrony powietrza.  

 Ograniczenie emisji powierzchniowej:  

- zmiana ogrzewania poprzez likwidację niskosprawnych kotłów, pieców i palenisk 

zasilanych paliwem stałym i podłączenie do sieci ciepłowniczej lub zastąpienie 

urządzeniami opalanymi gazem lub pompą ciepła; w przypadku braku sieci 

ciepłowniczej wyposażenia budynków użyteczności publicznej w niskoemisyjne 

źródło ciepła;  

- realizacja uchwały wdrażającej zachęty finansowe mobilizujące do zmiany 

ogrzewania z niskosprawnych kotłów, pieców i palenisk zasilanych paliwem stałym 

na źródła niskoemisyjne poprzez podłączenie do sieci ciepłowniczej, zastąpienie 

kotłów węglowych urządzeniami opalanymi gazem lub wymianę na urządzenia 

zasilane paliwami stałymi spełniające wymagania klasy 5 normy PN-EN 303:5/2012;  

- ograniczenie emisji z ogrzewania indywidualnego w zasobie mieszkaniowym 

miejscowości w strefie - systematyczna wymiana starych niskosprawnych kotłów, 

pieców i palenisk zasilanych paliwem stałym na źródła niskoemisyjne poprzez 

podłączenie do sieci ciepłowniczej, zastąpienie kotłów węglowych urządzeniami 

opalanymi gazem lub wymianę na urządzenia zasilane paliwami stałymi spełniające 

wymagania klasy 5 normy PN-EN 303:5/2012;  

- rozbudowa i modernizacja sieci gazowej umożliwiająca podłączenie istniejących, 

powstających oraz planowanych obiektów.  

 Ograniczenie emisji punktowej:  
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- rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych umożliwiająca podłączenie 

istniejących, powstających oraz planowanych obiektów do sieci centralnego 

zaopatrzenia w ciepło;  

- modernizacja obiektów energetycznego spalania paliw oraz instalacji.  

 Ograniczenie emisji liniowej: 

- utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń poprzez 

remonty i poprawę stanu nawierzchni dróg;  

- czyszczenie powierzchni ulic;  

- nasadzenia zieleni izolacyjnej wzdłuż dróg;  

- rozwój sieci ścieżek rowerowych lub systemu komunikacji rowerowej.  

W „Programie …” przedstawiono harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji działań 

naprawczych, określono odpowiedzialnych za poszczególne zadania, wyznaczono termin 

realizacji na rok 2023 oraz podano szacunkowe koszty realizacji poszczególnych zadań, 

wskazując jednocześnie potencjalne źródła finansowania. Działania naprawcze należy 

podejmować na obszarze całej strefy, w celu likwidacji wyznaczonych obszarów przekroczeń. 

W strefie pomorskiej obowiązuje również Uchwała Nr 158/XIII/15 Sejmiku 

Województwa Pomorskiego z dnia 26 października 2015 roku w sprawie określenia Programu 

ochrony powietrza dla strefy pomorskiej na lata 2015-2020 z pespektywą na lata następne 

określony ze względu na przekroczenia dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia powietrza 

pyłem PM2,5. Obliczenia zawarte w ww. „Programie …” wykazały, iż realizując działania w 

mim zawarte w żadnym punkcie strefy pomorskiej, stężenie średnioroczne pyłu PM2,5 nie 

przekroczy poziomu dopuszczalnego. Działania te obejmują przede wszystkim ograniczenia 

emisji powierzchniowej, gdyż to ona jest odpowiedzialna za naruszenie standardu jakości 

powietrza. W ww. „Programie …”  przedstawiono również obliczenia rozkładu stężeń 

zanieczyszczeń oraz analizę jakości powietrza ze względu na przekroczenia stężeń 

dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego PM10 oraz docelowego benzo(a)pirenu. 

Hałas  

Do podstawowych źródeł pogarszających warunki akustyczne na terenie miasta Skórcz 

należą: 

 ruch kołowy odbywający się na ulicach wewnątrzmiejskich i przelotowych; szczególnie 

uciążliwość ta przejawia się wzdłuż dróg wojewódzkich, w rejonach przebiegu przez 

tereny zwartej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i tereny usług;  

 zakłady produkcyjne i usługowe o zróżnicowanym nasileniu uciążliwości, o zasięgu 

głównie lokalnym.  

Hałas komunikacyjny 

Wpływ na wielkość i rozprzestrzenianie się hałasu komunikacyjnego - drogowego mają: 

charakter ruchu samochodowego (osobowy, ciężarowy, autobusowy), natężenie ruchu, 

średnia prędkość pojazdów i płynność ich ruchu, charakter dróg i ich otoczenia. Ciągami 

komunikacyjnymi o największym hałasie są drogi wojewódzkie: 

 DW nr 214 – Łeba – Kościerzyna - Warlubie (ul. Leśna - ul. Pomorska);  



 

                                                                                                                                             proeko 

 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SKÓRCZ” 

51 

 DW nr 222 - Gdańsk - Starogard Gdański – Skórcz (ul. Dworcowa - ul. Pomorska - do 

skrzyżowania z ul. Leśną);  

 DW nr 231 – Skórcz – Kolonia Ostrowicka (ul. Główna - ul. 3 Maja - ul. gen. Hallera);  

 DW nr 234 – Skórcz – Morzeszczyn – Gniew (ul. 27 Stycznia – ul. Gniewska). 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku realizując zapisy Programu ochrony środowiska 

przed hałasem monitorował w 2014 r. poziom hałasu m.in. na drodze wojewódzkiej 222 na 

odcinku Owidz – Jabłowo w gminie Sarogard Gdański(tab. 4 i 5). 

Tabela 4. Zestawienie przekroczeń wskaźnika LDWN (długookresowy średni poziom dźwięku 

A – dobowy) dla DW222, na odcinku Owidz-Jabłowo  

Obszar: Województwo pomorskie 

Nazwa drogi: DW 222 Gdańsk - Skórcz 

Odcinki: pikietaż od km 46+200 do km 48+700 

Wskaźnik 

hałasu 

LDWN dB 

Typ danych 
55 - 60 dB 60 - 65 dB 

65 - 70 

dB 
70-75 dB > 75 dB 

Powierzchnia obszarów 

zagrożonych w danym 

zakresie [km2 ] 

0,031 0,026 0,012 0,000 - 

Liczba lokali mieszkalnych w 

danym zakresie 
29 43 20 0 0 

Liczba zagrożonych 

mieszkańców w danym 

zakresie 

110 166 77 0 0 

Źródło: Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2016-2019 z 

perspektywą na lata 2020-2023 (2016) 

Tabela 5. Zestawienie przekroczeń wskaźnika LN (długookresowy średni poziom dźwięku 

A dla pory nocnej) dla DW222, na odcinku Owidz-Jabłowo 

Obszar: Województwo pomorskie 

Nazwa drogi: DW 222 Gdańsk - Skórcz 

Odcinki: pikietaż od km 46+200 do km 48+700 

Wskaźnik 

hałasu LN  

dB 

Typ danych 50 - 55dB 55 - 60dB 60 - 65dB 65-70dB > 70dB 

Powierzchnia obszarów 

zagrożonych w danym zakresie 

[km2 ] 

0,025 0,011 0,000 - - 

Liczba lokali mieszkalnych w 

danym zakresie 

43 20 0 0 0 

Liczba zagrożonych 

mieszkańców w danym 

zakresie 

166 77 0 0 0 

Źródło: Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 

2020-2023 (2016). 

Wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie sposobu 

ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz.U. Nr 215 poz. 1414): 

 LDWN – oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach 

(dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia 
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(rozumianej jako przedział czasu od godz. 600 do godz. 1800), pory wieczoru (rozumianej 

jako przedział czasu od godz. 1800 do godz. 2200) oraz pory nocy (rozumianej jako 

przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600); 

 LN – oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), 

wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy (rozumianych jako przedział czasu od godz. 

2200 do godz. 600). 

Dla ww. odcinka drogi wojewódzkiej nr 222 (poza obszarem miasta Skórcz) wskazano na 

mapie akustycznej dla dróg wojewódzkich wartość wskaźnika M=0 czyli brak konieczności 

prowadzenia dalszych działań naprawczych (zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 

powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz.U. Nr 179 poz. 1498). 

Przez miasto nie przebiega czynna linia kolejowa (została zamknięta w latach 90-tych 

XX wieku). 

Hałas przemysłowy 

Uciążliwość dla otoczenia obiektów przemysłowych jest zróżnicowana, lecz o 

charakterze lokalnym, ograniczona do obiektów i terenów pozostających w ich  sąsiedztwie. 

W szczególności uciążliwość ta dotyczy tartaku zlokalizowanego na zachodnim krańcu 

miasta. Brak pomiarów i informacji o poziomie emitowanego hałasu z zakładów 

przemysłowych, a także z licznych małych, lokalnych obiektów rzemieślniczych i 

usługowych.  

Hałas osiedlowy 

W materiałach publikowanych brak informacji o uciążliwym hałasie typu osiedlowego w 

mieście Skórcz. Zwiększone wskaźniki hałasu w obrębie osiedli mieszkaniowych są głównie 

wynikiem oddziaływania komunikacji samochodowej. 

Generalnie, obszar miasta charakteryzuje się niekorzystnymi warunkami akustycznymi w 

obrębie centrum miasta, w otoczeniu głównych ciągów komunikacyjnych oraz w sąsiedztwie 

uciążliwych akustycznie obiektów (w jego zachodniej części), umiarkowanymi warunkami na 

terenach zwartej zabudowy mieszkalnej oraz korzystnymi warunkami w południowej części 

miasta i na słabo zurbanizowanych terenach podmiejskich.  

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t. j. Dz. U. 2014, poz. 112). 

Rozporządzenie to określa zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu, w zależności od 

przeznaczenia terenu, wyrażone wskaźnikami hałasu LDWN, LN (mają zastosowanie do 

prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem) oraz LAeq D i LAeq N 

(mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w 

odniesieniu do jednej doby)
2
. 

 

                                                 

 
2
  Wartości wskaźników długookresowych LDWN, LN oraz wskaźników LAeq D i LAeq N (równoważny poziom 

dźwięku w porze dnia i porze nocy) są takie same. 
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Pole elektromagnetyczne 

Przez obszar miasta nie przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokich 

napięć. Napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia oraz stacje 

transformatorowe 15/4 kV nie stanowią źródła pola elektromagnetycznego o wartościach 

ponadnormatywnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 

października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w 

środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych pomiarów (Dz. U. 2003, Nr 

192, poz. 1883). 

Źródłami pola elektromagnetycznego są w mieście stacje telefonii komórkowych przy ul. 

Pomorskiej 17 (Polkomtel Sp. z o.o. i T-Mobile Polska S.A.), Ogrodowej 3 (P4 Sp. z o.o.) i 

Kościelnej 5 (T-Mobile Polska S.A.) – lokalizacja nadajników na znacznych wysokościach, w 

miejscach niedostępnych dla ludzi. 

W 2015 r. na terenie Skórcza wykonane zostały pomiary poziomów pól elektromagne-

tycznych (wg „Raportu kompleksowego o stanie środowiska w województwie pomorskim w 

latach 2013-2015”, 2013). Średnia arytmetyczna zmierzonych wartości skutecznych natężeń 

pól elektrycznych promieniowania elektromagnetycznego dla zakresu częstotliwości co 

najmniej od 3 MHz do 3000 MHz uzyskanych dla punktu pomiarowego w Skórczu wynosiła 

0,21 V/m. We wszystkich punktach pomiarowych (w tym w punkcie pomiarowym na terenie 

miasta Skórcz) nie zostały stwierdzone przekroczenia dopuszczalnych norm wielkości pól 

elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności (7 V/m). 

Stan zanieczyszczenia wód i przekształcenia jej obiegu 

Wody powierzchniowe 

Monitoring wód płynących województwa pomorskiego na stanowiskach należących do 

sieci przekrojów monitoringu diagnostycznego, operacyjnego, badawczego i obszarów 

chronionych, prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku.  

Wody przepływającej przez Skórcz rzeki Szorycy nie były objęte monitoringiem 

prowadzonym przez WIOŚ. Nie badano również wód w zbiornikach wodnych występujących 

na terenie miasta. 

Szoryca jest odbiornikiem wód pooczyszcza lnianych z miejskiej oczyszczalni ścieków w 

Skórczu, położonej w północnej części miasta. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-

biologiczno-chemicznej o przepustowości 750 m
3
/d (RLM 9908). Z kanalizacji sanitarnej 

korzysta ok. 99 % mieszkańców miasta. Długość sieci kanalizacyjnej w relacji do długości 

sieci wodociągowej na terenie miasta Skórcz wynosiła w 2014 roku 1,4604. Ścieki z 

gospodarstw domowych niepodłączonych do zbiorczego systemu odbioru ścieków 

odprowadzane są w przeważającej części do zbiorników bezodpływowych oraz do kilku 

oczyszczalni przydomowych.  

Ścieki przemysłowe z zakładów produkcyjnych znajdujących się na terenie miasta 

(zrzucane są do systemu miejskiej kanalizacji sanitarnej i trafiają do miejskiej oczyszczalni 

ścieków. 
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Wody podziemne 

W procedurze przeprowadzania badań wód podziemnych jednostką bilansowania jest 

jednolita część wód podziemnych (JCWPd), definiowana jako objętość wód w warstwach 

wodonośnych, które stanowią lub mogą stanowić źródło wody do spożycia znaczące w 

zaopatrzeniu ludności lub istotne dla kształtowania pożądanego stanu wód powierzchniowych 

i ekosystemów lądowych. Skórcz leży na obszarze JCWPd nr 28. Wg informacji zawartych w 

„Raporcie o stanie środowiska w województwie pomorskim. 2016” (2017) w 2016 r. badanie 

jakości wód JCWPd nr 28 w powiecie starogardzkim badane było w gm. Lubichowo. Na 

podstawie przeprowadzonych analiz wody podziemne JCWPd nr 28 zaliczono do II i III klasy 

jakości, głównie ze względu na stężenia w wodzie jonów amonowych oraz żelaza i miedzi. 

Przekształcenia obiegu wody 

Najistotniejsze przekształcenia obiegu wody na obszarze miasta Skórcz dotyczą 

uregulowania brzegów rzeki Szorycy (w granicach miasta ma ona charakter kanału 

melioracyjnego) i ujęcia jej na odcinku przebiegu przez centralną część miasta w zamknięty 

rurociąg. Ponadto na części dna doliny Szorycy (głównie w północnej części miasta) oraz w 

obrębie zagłębień wytopiskowych funkcjonuje układ melioracyjny odwadniających te tereny. 

Zmiany obiegu wody dotyczą również wprowadzenia na terenach zainwestowanych miasta 

powierzchni nieprzepuszczalnych ograniczających infiltrację wód do gruntu. 

Przekształcenia litosfery 

Przekształcenia litosfery należą do powszechnych i w dużym stopniu nieuniknionych, w 

związku z procesami inwestycyjnymi, przejawów antropizacji (degradacji) środowiska 

przyrodniczego miast. Za negatywne przykłady przekształceń litosfery uznać można takie, 

które dokonane zostały niecelowo, lub które można wyeliminować bez ograniczania 

spełniania przez miasto jego funkcji. Do głównych przykładów negatywnych przekształceń 

litosfery na obszarze miasta należą: 

 dawne składowisko odpadów (zamknięte i zrekultywowane); 

 przekształcenie pierwotnych cech ukształtowania terenu w wyniku wprowadzenia 

zainwestowania przejawiające się w postaci niwelacji terenu oraz nasypów ziemnych i 

gruzowych  

 tereny w otoczeniu prowadzonych aktualnie budów; 

 klepiska i wydepczyska w rejonie trenów zieleni użytkowej miasta oraz w sąsiedztwie 

zabudowy wielorodzinnej – w dużym rozdrobnieniu na terenie całego miasta występują 

zróżnicowanej wielkości tereny zniszczone mechanicznie - tzw. klepiska, charakteryzuje 

je silne przekształcenie właściwości fizyczno-mechanicznych podłoża, w tym 

zdegradowanie gleb oraz najczęściej brak roślinności; pierwotną przyczyną ich powstania 

jest brak odpowiedniego zagospodarowania przy jednoczesnym dużym obciążeniu 

antropogenicznym. 

Gospodarka odpadami 

Zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego 2018” (2012) 

miasto Skórcz należy do Regionu Południowego gospodarki odpadami komunalnymi. Region 

ten obsługiwany jest przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”. 
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Zakład jest zlokalizowany 4,5 km na zachód od Starogardu Gdańskiego, w miejscowości 

Stary Las. W ramach Zakładu funkcjonują m.in. sortownia, instalacja biologicznego 

przetwarzania odpadów, kompostownia typu KNEER, punkt przerobu odpadów 

wielkogabarytowych oraz rozdrabniania gruzu, kwatera składowa, kwatera mineralizacji oraz 

podczyszczalnia ścieków. Instalacja  przyjmuje około 60 tys. ton odpadów rocznie. Zakład 

powstał dzięki współpracy gmin oraz dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w 

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ze środków Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

Z dniem 1 lipca 2013 r. obowiązki organizowania odbierania i zagospodarowania 

odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na 

obszarze miasta przejął Związek Gmin Wierzyca.  

Na terenie miasta (w jego zachodniej części) znajduje się dawne składowisko odpadów. 

Składowisko to zostało zamknięte Decyzją Starosty Starogardzkiego z dnia 2202.2010 r. i 

zostało zrekultywowane w III-IV kwartale 2012 roku. Składowisko podlega monitoringowi 

składowiska dla fazy poeksploatacyjnej. 

Obiekty stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnych awarii 

W funkcjonujące na terenie miasta zakładach, wykorzystywane lub magazynowane są 

substancje niebezpieczne, jednak nie klasyfikują się one do obiektów stwarzających 

nadzwyczajne zagrożenia środowiska. Należą tu zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, z 

chłodniczymi instalacjami amoniakalnymi oraz zakłady magazynujące i obracające paliwami 

ciekłymi i gazowymi (np. bazy samochodowe, stacje paliw oraz stacje paliw 

wewnątrzzakładowe). 

Najważniejszym podmiotem gospodarczym na terenie miasta Skórcz w aspekcie 

potencjalnych uciążliwości dla środowiska jest Iglotex S.A., (zagrożenie wybuchu amoniaku 

z instalacji systemu chłodniczego, stacja regazyfikacji LNG).  

Zgodnie z raportami WIOŚ (2014, 2015) w minionych latach na terenie miasta Skórcz 

nie wystąpiła żadna poważna awaria.  

Ryzyko poważnej awarii wiązać się może również z transportem substancji 

niebezpiecznych (drogi wojewódzkie przebiegające przez obszar miasta).  
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4.2. Formy ochrony przyrody i problemy ochrony ich środowiska 

Na obszarze miasta Skórcz, spośród form ochrony przyrody, w rozumieniu ustawy o ochronie 

przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. 2018, poz. 1614), występują (rys. 8): 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich – obejmuje kompleksy leśne 

(wraz ze stadionem „Pomorzanka”) w południowo-zachodniej części miasta; 

 obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Bory Tucholskie” PLB220009 – 

obejmuje część kompleksów leśnych w południowo-zachodniej części miasta; 

 ochrona gatunkowa roślin, grzybów i zwierząt.  

Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich
3
  

Obejmuje przeważającą część Borów Tucholskich w granicach województwa 

pomorskiego o powierzchni całkowitej 65780 ha. Obszar stanowi w większości równinę 

sandrową, urozmaiconą przez liczne zagłębienia wytopiskowe. Oś hydrograficzną obszaru 

stanowi Wda, częściowo płynąca wąską doliną, silnie meandrująca. Obszar porośnięty przez 

bory sosnowe z zachowanymi fragmentami starodrzewu objęty został ochroną ze względu na 

rozległy i zwarty kompleks borów sosnowych, na właściwych im siedliskach i występowanie 

licznych reliktów z okresu borealnego oraz bogatą faunę i walory krajobrazowe.  

Obszar Natura 2000 – specjalny obszar ochrony ptaków „Bory Tucholskie” 

PLB220009
4
 

Obejmuje obszar ok. 322535.9 ha, we wschodniej części makroregionu Pojezierza 

Południowopomorskiego, w tym mezoregiony: Bory Tucholskie, wschodnią część Równiny 

Charzykowskiej (Bory Tucholskie Zachodnie), północno-wschodnią część Pojezierza 

Krajeńskiego, północną część Doliny Brdy oraz północną część Wysoczyzny Świeckiej. 

Obszar stanowi równinę sandrową zbudowaną z piasków, rozciętą dolinami Brdy i Wdy oraz 

urozmaiconą licznymi jeziorami, oczkami wodnymi i wzniesieniami o charakterze moreny 

dennej. Sieć wodna jest silnie rozwinięta (wody zajmują ok. 14% powierzchni). Wśród jezior 

dużo jest jezior oligotroficznych i mezotroficznych, nieliczne są eutroficzne, a torfowiskom 

towarzyszą dystroficzne. W granicach obszaru występuje ok. 60 dużych jezior (największe to 

Jez. Charzykowskie – 1363 ha). W obrębie obszaru „Bory Tucholskie” dominują 

powierzchniowo siedliska leśne, stanowiące ok. 70% obszaru, głównie bory świeże, ale także 

bagienne i suche, grądy, lasy bukowo-dębowe, łęgi i olsy. Liczne są torfowiska. Grunty orne, 

łąki i pastwiska zajmują ok. 15% terenu.  

W obrębie obszaru występuje co najmniej 28 gatunków ptaków z Zał. I Dyrektywy 

Ptasiej (z których 22 gatunki spełniają kryteria dla wyznaczenia obszaru Natura2000), 6 

gatunków z PCK. Gniazduje tu 107 gatunków ptaków. 

                                                 

 
3
  Na załączniku kartograficznym 3 przedstawiono zasięg OChK Borów Tucholskich wg danych GDOŚ 

(http://geoserwis.gdos.gov.pl/) 
4
  Charakterystyka wg Standardowego Formularza Danych – aktualizacja 2015-09 

(http://natura2000.gdos.gov.pl/). 
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Rys. 8. Położenie miasta Skórcz na tle form ochrony przyrody w regionalnym otoczeniu 
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W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących 

gatunków ptaków: bielik, kania czarna, kania ruda, podgorzałka, puchacz, rybitwa czarna, 

rybitwa rzeczna, zimorodek, żuraw, gągoł, nurogęś, tracz długodzioby; w stosunkowo 

wysokim zagęszczeniu występuje błotniak stawowy. W okresie wędrówek występuje, co 

najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego łabędzia krzykliwego (do 400 osobników) i 

żurawia (do 1800 osobników na noclegowisku).  

Przedmiot ochrony specjalnego obszaru ochrony ptaków „Bory Tucholskie” PLB220009 

stanowią 43 gatunki ptaków objęte art. 4 dyrektywy 2009I147IWE (kategorie A-C), w tym 22 

gatunki z załącznika I (pogrubione) (SDF 2017-02): 

1) A004 Tachybaptus ruficollis perkozek, 

2) A005 Podiceps cristatus perkoz dwuczuby, 

3) A021 Botaurus stellaris bąk, 

4) A022 Ixobrychus minutus bączek, 

5) A028 Ardea cinerea czapla siwa, 

6) A030 Ciconia nigra bocian czarny, 

7) A031 Ciconia ciconia bocian biały, 

8) A036 Cygnus olor łabędź niemy, 

9) A038 Cygnus cygnus łabędź, 

10) A043 Anser anser gęgawa, 

11) A051 Anas strepera krakwa, 

12) A052 Anas crecca cyraneczka, 

13) A055 Anas querquedula cyranka, 

14) A060 Aythya nyroca podgorzałka, 

15) A067 Bucephala clangula gągoł, 

16) A069 Mergus serrator tracz długodzioby, 

17) A070 Mergus merganser nurogęś, 

18) A072 Pernis apivorus trzmielojad, 

19) A073 Milvus migrans kania czarna, 

20) A074 Milvus milvus kania ruda, 

21) A075 Haliaeetus albicilla bielik, 

22) A081 Circus aeruginosus błotniak stawowy, 

23) A094 Pandion haliaetus rybołów, 

24) A118 Rallus aquaticus wodnik, 

25) A122 Crex crex derkacz, 

26) A123 Gallinula chloropus kokoszka, 

27) A127 Grus grus żuraw, 

28) A153 Gallinago gallinago kszyk, 

29) A165 Tringa ochropus samotnik, 

30) A168 Actitis hypoleucos brodziec piskliwy, 

31) A193 Sterna hirundo rybitwa rzeczna, 

32) A196 Chlidonias hybrida rybitwa białowąsa, 

33) A197 Chlidonias niger rybitwa czarna, 

34) A207 Columba oenas siniak, 

35) A215 Bubo bubo puchacz, 

36) A223 Aegolius funereus włochatka, 

37) A224Caprimulgus europaeus lelek, 

38) A229Alcedo atthis zimorodek zwyczajny, 

39) A232 Upupa epos dudek, 
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40) A236 Dryocopus martius dzięcioł czarny, 

41) A246 Lullula arborea lerka, 

42) A261 Motacilla cinerea pliszka górska, 

43) A391 Phalacrocorax carbo sinensis kormoran zwyczajny. 

Dla obszaru Natura 2000 obowiązuje „Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Bory Tucholskie PLB220009", uchwalony zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (Dz. 

Urz. Woj. Pomorskiego 2015, poz. 1161). Aktualnie (październik 2019 r.) trwają prace nad 

zmianą planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009. 

Wg „Dokumentacji planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie 

PLB220009” dostępnej na stronie internetowej http://pzo.gdos.gov.pl najbliższe stanowiska 

gatunków ptaków stanowiących przedmioty ochrony obszaru Bory Tucholskie PLB220009 

znajdują się poza granicami miasta Skórcz (rys. 9): 

 bocian biały - stanowiska w odległości ok. 1,6 – 2 km; 

 Lelek – stanowisko w odległości ok. 1,3 km. 

Wg „Dokumentacji planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie 

PLB220009” (http://pzo.gdos.gov.pl): 

A031 Bocian biały Ciconia ciconia jest średnio licznym ptakiem lęgowym w Polsce. Jest to 

gatunek wędrowny, osobniki z populacji polskiej najczęściej zimują w środkowej i 

południowej Afryce. Zasiedla głównie osiedla ludzie i ich najbliższe sąsiedztwo, żeruje na 

terenach użytkowanych rolniczo. Bociany białe odżywiają się zróżnicowanym pokarmem 

zwierzęcym, od bezkręgowców po drobne kręgowce. W trakcie lęgów występuje w 

monogamicznych terytorialnych parach. Przylot na legowiska trwa od połowy marca do 

połowy maja. Lęg składa się z 3-4 jaj, najczęściej jednak wychowywane i karmione są dwa 

młode. Jaja są wysiadywane przez  33-34 dni, a młode opuszczają gniazdo po 60-65 dniach. 

Bocian biały zakłada gniazda na budynkach i okazałych drzewa, a w ostatnich latach 

najczęściej na slupach energetycznych. Populacja lęgowa bociana białego w obszarze Natura 

2000 PLB220009 Bory Tucholskie jest szacowana obecnie na 225-250 par, co stanowi ok. 

0,5% ogólnokrajowej populacji lęgowej. W tym przypadku kryterium kwalifikującym 

gatunek do wyznaczania obszaru Natura 2000 jest znaczenie Borów Tucholskich jako jednej z 

10 najważniejszych krajowych ostoi lęgowych tego gatunku. 

Stan zachowania w sieci Natura 2000 – populacja stabilna (wg danych monitoringu ptaków 

GIOŚ). 

Stan zachowania w obszarze – C (po weryfikacji) 

Zagrożenia – zmniejszanie się areału żerowisk na skutek regulacji, osuszania i zabudowy 

dolin rzecznych, zalesiania użytków zielonych, bądź zamiany ich w pola orne, upraszczanie 

mozaikowatej struktury krajobrazu rolniczego, kolizje z napowietrznymi liniami 

energetycznymi. 
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Rys. 9. Położenie miasta Skórcz na tle stanowisk gatunków ptaków na obszarze Natura 2000 PLB220009 Bory Tucholskie 

Źródło: http://pzo.gdos.gov.pl/dokumenty/ 
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A224 Lelek Caprimulgus europaeus jest nielicznym, lokalnie średnio licznym gatunkiem 

lęgowym w Polsce. Jest gatunkiem wędrownym. Na lęgowiska przylatuje na ogół na początku 

maja. Zasiedla najczęściej duże kompleksy leśne z dominacją borów sosnowych, z polanami i 

zrębami, preferując drzewostany młodsze, a często nawet młodniki. Nie buduje gniazda, lecz 

składa jaja bezpośrednio na suchym podłożu, najczęściej na skraju lasu, polany lub w lukach 

drzewostanie. Samica składa 2 jaja. Wysiadywanie trwa 17-18 dni, pisklęta pozostają pod 

opieką rodziców, przez 21 dni.  Lelek prowadzi nocny, skryty tryb życia. Żywi się owadami 

chwytanymi wyłącznie w locie. Jego populacja lęgowa w obszarze Natura 2000 PLB220009 

Bory Tucholskie jest oceniana na 564-730 par, co stanowi ok. 12% ogólnokrajowej populacji 

lęgowej. Jest to największa krajowa ostoja lęgowa tego gatunku. W tym przypadku kryteriami 

kwalifikującymi gatunek do wyznaczania obszaru Natura 2000 jest jego liczebność 

przekraczająca 1% liczebności krajowej populacji lęgowej oraz znaczenie Borów Tucholskich 

jako jednej z 10 najważniejszych krajowych ostoi lęgowych tego gatunku. Występuje w 

rozproszeniu na terenie całej ostoi. 

Stan zachowania w sieci Natura 2000 – brak danych (gatunek nie jest objęty monitoringiem 

ptaków GIOŚ) 

Stan zachowania w obszarze – C (po weryfikacji) 

Zagrożenia – nadmierne zalesianie oraz eutrofizacja terenów otwartych i półotwartych oraz 

zarastanie tych terenów, stosowanie oprysków leśnych w sezonie lęgowym (maj – sierpień), 

prace leśne wykonywane w sezonie lęgowym, powodujące płoszenie ptaków, kolizje z 

pojazdami na śródleśnym drogach o nasilonym ruchu, intensyfikacja rolnictwa w otoczeniu 

lasów zubażająca bazę pokarmową. 

Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów: 

 występowanie chronionych gatunków roślin możliwe jest przede wszystkim na terenach 

leśnych, w południowej części miasta objętych ochroną jako OCHK Bory Tucholskie i 

obszar Natura 2000 „Bory Tucholskie” PLB220009; 

 możliwe jest występowanie chronionych gatunków porostów (zlichenizowanych 

grzybów) nadrzewnych na terenach zadrzewień miejskich oraz grzybów 

wielkoowocnikowych w lasach w południowej części miasta; 

 stwierdzenia chronionych gatunków zwierząt (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. (Dz. 

U. 2016, poz. 2183). dotyczą głównie: ptaków, płazów, gadów i ssaków – zob. 

zestawienie w rozdz. 3.1.3.. 

W otoczeniu miasta Skórcz (w odległości do ok. 10 km) występują (rys. 8): 

 rezerwat przyrody „Czapli Wierch", w minimalnej odległości ok. 8,1 km w 

kierunku południowo-wschodnim;  

 Obszar Chronionego Krajobrazu Wschodni Borów Tucholskich, w minimalnej 

odległości ok. 8,7 km w kierunku południowym; 

 Obszar Natura 2000 mający znaczenie dla Wspólnoty „Sandr Wdy” PLH040017, w 

minimalnej odległości ok. 7,6 km w kierunku południowo-wschodnim; 
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 użytki ekologiczne: w gminie Lubichowo, w minimalnej odległości ok. 7,8 km w 

kierunku północno-wschodnim i w gminie Warlubie (woj. kujawsko-pomorskie) w 

minimalnej odległości ok. 9,6 km w kierunku południowym; 

 pomniki przyrody: w gminach sąsiadujących z miastem Skórcz znajduje się łącznie 

33 pomniki przyrody, w tym w gminie Skórcz - 7 pomników przyrody (najbliższy, ok. 

0,8 km od granicy miasta), w gminie Osiek – 26 pomników przyrody (najbliższy, ok. 

1,7 km od granicy miasta). 

Zgodnie z „Inwentaryzacją i waloryzacją przyrodniczą gminy Skórcz” (1996) oraz 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skórcz (2002, 

zm. 2006 i 2012) na obszarze miasta proponowane jest ustanowienie trzech pomników 

przyrody. Są to pojedyncze drzewa, w tym: 

 klon jawor, koło stacji kolejowej, 

 lipa drobnolistna, przy skrzyżowaniu przy Kapliczce Św. Rocha, 

 wierzba biała, przy ulicy Osieckiej. 

Celowa jest weryfikacja stanu zachowania drzew, ich zdrowotności i zasadności 

ustanowienia pomników przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 

2004 r. (tj. Dz. U. 2018, poz. 1614) i Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 

2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki 

przyrody. 

Na obszarze miasta nie stwierdzono występowania siedlisk przyrodniczych 

wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie 

siedlisk  przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty,  

a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako 

obszary Natura 2000 (t. j. Dz. U. 2014, poz. 1713). 
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5.  DZIEDZICTWO KULTUROWE 

Na obszarze miasta znajdują się trzy zabytki nieruchome wpisane do Rejestru 

Zabytków Województwa Pomorskiego (tab. 6). 

Tabela 6. Obiekty wpisane do Rejestru Zabytków Województwa Pomorskiego 

Nr 

Nr w Rejestrze Zabytków 

Województwa 

Pomorskiego 

Obiekt Lokalizacja 

1. 322 
kościół parafialny p.w. Wszystkich 

Świętych 
ul. Kościelna 

2. 958 układ urbanistyczny miasta Skórcz 
obejmuje zabudowę i 

układ ulic wokół kościoła 

3. 1887 
kamienica wraz z działką -

początek XX wieku 
ul. Sobieskiego 10 

Źródło: wykaz obiektów nieruchomych – http://www.ochronazabytkow.gda.pl/ 

Chroniony układ urbanistyczny miasta Skórcz ma wyznaczoną strefę ochrony 

konserwatorskiej  (rys. 10). 

Miasto Skórcz posiada „Gminny program opieki nad zabytkami miasta Skórcz na lata 

2016-2019” (Uchwała nr XV/78/2016 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 kwietnia 2016 r.). 

Wg informacji zawartych w  tym opracowaniu Gminna Ewidencja Zabytków obejmuje 

łącznie 125. Są to przede wszystkim domy mieszkalne, cmentarze, budynki użyteczności 

publicznej (w tym 3 rejestrowe – wpisane do rejestru zabytków województwa pomorskiego  - 

zob. tab. 5). Prawie wszystkie te obiekty (118) wpisane są do Wojewódzkiej Ewidencji 

Zabytków. W Ewidencji tej znajduje się 5 dodatkowych obiektów, które proponowane są do 

wpisu do Ewidencji gminnej. Warty zachowania jest także zespół zabudowy związany z linią 

kolejową, a także osie, punkty i otwarcia widokowe oraz ciągi widokowe zlokalizowane 

wewnątrz miasta. 

Znaleziska archeologiczne wskazują, iż Skórcz i okolice były zasiedlone przez ludzi już 

około 2000 lat p.n.e. - miejscowość należy do najstarszych osad Pomorza Gdańskiego. 

Odkryto tu ślady osady otwartej, wielokulturowej z wczesnej epoki żelaza (650-550 lat p.n.e.) 

oraz liczne groby skrzynkowe, datowane na lata 500-125 p.n.e. Wg Wojewódzkiej Ewidencji 

Zabytków Archeologicznych na obszarze miasta znajduje się 15 stanowisk archeologicz-

nych, głównie cmentarzyska grobów skrzynkowych, osada, okres lateński, kultura Pomorska, 

Okres z wczesnego średniowiecza, gród (?) z wczesnej epoki żelaza i tzw. znaleziska luźne. 

  Miejsca pamięci narodowej w Skórczu to: 

 obelisk z tablicą ku czci ofiar terroru w latach 1939 – 1945 – Skórcz, za tartakiem, 

 grób masowy nr 42 Pamięci 76 Kobiet Ofiar Terroru Hitlerowskiego w styczniu i lutym 

1945 r. – ul. Leśna; 

 cmentarz wojenny żołnierzy WP i ofiar terroru (tablica „Tym, którzy życie za Polskę 

oddali”)  – rozwidlenie dróg; 

 tablica ku czci ofiar terroru 20 Żydówek w styczniu 1945 r. – ul. Spokojna; 

 obelisk z tablicą pamiątkową o treści Tu w dniach 10.09 do grudnia 1939 roku znajdował 

się Hitlerowski Obóz Pracy Dla Mieszkańców Skórcza i Okolic – ul. Pomorska, 

http://www.ochronazabytkow.gda.pl/
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 tablica ku czci Ofiar Terroru tzw. „Dom Ubogich” miejsce uświęcone krwią męczeństwa 

Polaków zamordowanych w 1939 r. – ul. Starogardzka; 

 dwie mogiły zbiorowe ofiar terroru: Rodzina Nagórskich i Rodzina Radomskich – 

cmentarz parafialny. 
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Rys. 10. Ochrona dziedzictwa kulturowego w projekcie „Studium…”. 
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6. ANALIZA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH NA 

SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM, KRAJOWYM 

I REGIONALNYM ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTU ZMIANY 

„STUDIUM …” 

Poziom międzynarodowy  

Instrumentem polityczno-strategicznym Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska 

jest strategia „Europa 2020”, a polityka w dziedzinie środowiska ma być koordynowana 

w ramach inicjatywy przewodniej tej strategii „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”. 

Strategia ta tworzy długookresowe ramy działania w wielu obszarach polityki, takich jak 

walka ze zmianami klimatu, energia, transport, przemysł, surowce, rolnictwo, rybołówstwo, 

ochrona różnorodności biologicznej oraz rozwój regionalny. Wdrożenie strategii ma 

zwiększyć pewność prowadzenia inwestycji i działalności innowacyjnej oraz zapewnić 

uwzględnienie kwestii efektywnego korzystania z zasobów w sposób zrównoważony we 

wszystkich dziedzinach polityki. 

Szczegółowe rozwiązania formalno-prawne Unii Europejskiej zapisane są w 

dyrektywach UE, które z zasady muszą być wdrożone do porządku prawnego państw 

członkowskich (poprzez ustawy i rozporządzenia wykonawcze do nich) oraz w 

rozporządzeniach i decyzjach wydawanych przez instytucje Unii, które wiążą w całości i są 

bezpośrednio stosowane, przy czym rozporządzenia mają zasięg ogólny, a decyzje wskazują i 

wiążą jedynie adresatów. 

W aspekcie ochrony środowiska w odniesieniu do projektu „Planu…” (2015) istotne 

znaczenie mają dyrektywy:  

 Dyrektywa Rady 92/43/EEC z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, zmieniona Dyrektywą 97/62/EEC flory (Dz. U. 

L 206 z 22.7.1992, ze zm.);  

 Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa 

(ze zmianami, w tym wniesionymi Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r.) (Dz. U. L 20/7 z 26.1.2010, ze zm.); 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. 

w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, Dz. U. WE 

2001, L 197.; 

 Dyrektywa 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych 

przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Tekst mający 

znaczenie dla EOG) (Dz. U. L 26/1, 28.1.2012), ze zmianami wniesionymi Dyrektywą 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą 

dyrektywę 2011/52/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre 

przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(Dz. U. L 124/1, 28.4.2014); 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. 

w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca 

dyrektywę Rady 90/313/EWG; 
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 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. 

przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów 

i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału 

społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG 

i 96/61/WE; 

 Dyrektywa 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy 

wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. L 327, 22.12.2000, p.1, ze 

zm.) i Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/32/WE z dnia 11 marca 2008 r. 

zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w 

dziedzinie polityki wodnej, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych 

Komisji); 

Zobowiązania międzynarodowe Polski w zakresie środowiska wynikają również z 

ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów i konwencji międzynarodowych. Są to 

m.in.: 

 Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, Berno 

(1979); 

 Konwencja Ramsarska o obszarach wodno-błotnych, mających znaczenie 

międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego (1975), ze 

zmianami wprowadzonymi w Paryżu (1982) i Reginie (1987); 

 Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Rio de Janeiro 

(1992); 

 Konwencja o różnorodności biologicznej z Rio de Janeiro (1992), Dz. U.2002, Nr 184, 

poz. 1532; 

 Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Kioto, wraz 

z Protokołem (1997); 

 Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz 

dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Konwencja z Aarhus) 

(1998), Dz. U. 2003 r. Nr 78, poz. 706. 

 Europejska Konwencja Krajobrazowa (2000), Dz. U 2006, Nr 14, poz. 98); 

 Porozumienie Paryskie do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie 

zmian klimatu (2015) - Dz. U. 2016. poz. 1631. 

Projekt „Studium ...” został sporządzony z uwzględnieniem ww. dokumentów 

międzynarodowych, poprzez transponowane do polskiego prawa ustawy i rozporządzenia 

wykonawcze do nich, w tym m.in.: 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1614). 

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

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (t. j. Dz. U. 2018, poz. 2081 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska” (t. j. Dz. U. 2018, poz. 

799 ze zm.). 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2018, poz. 2268 ze zm.). 
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Poziom krajowy  

Krajowe dokumenty strategiczne uwzględniają zobowiązania i cele ochrony środowiska 

przyjęte w dokumentach Unii Europejskiej i w ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską 

umowach i konwencjach międzynarodowych. Dla projektu „Studium …” szczególne 

znaczenie mają:  

1. „Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030” (przyjęta przez Radę Ministrów 

uchwałą z dnia 13.12.2011 r.), określająca zasady prowadzenia polityki przestrzennej 

przede wszystkim w oparciu o ustrojową zasadę zrównoważonego rozwoju i wynikające z 

niej zasady planowania publicznego (zob. rozdz. 2.2.1.).  

2. „Aktualizacja programu wodno-środowiskowego kraju” (2016) i Plan gospodarowania 

wodami dla obszaru dorzecza Wisły (2016). Rozporządzeniem z dnia 18 października 

2016 r. Rada Ministrów przyjęła „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Wisły” (Dz. U. 2016, poz. 1911), stanowiący aktualizację dotychczasowego „Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” (Uchwała Rady Ministrów z dnia 

22 lutego 2011 r. - M.P. 2011, Nr 49 poz. 549).  

Miasto Skórcz położone jest w zasięgu następujących jednolitych części wód: 

 Węgiermuca do dopł. z Wysokiej z dopł. z Wysokiej PLRW200017298786; 

 Janka do Liski z Liską PLRW200017298869; 

 jednolita część wód podziemnych nr 28 – kod PLGW200028. 

Ustalenia dotyczące celów środowiskowych wynikających z „Planu gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Wisły” (2016) zawierają tabele 7 i 8. 

Tabela 7. Jednolita część wód powierzchniowych - stan wód i cele środowiskowe. 

Węgiermuca do dopł. z Wysokiej z dopł. z Wysokiej PLRW200017298786 

Status naturalna 

Prowadzenie monitoringu monitorowana 

Aktualny stan lub potencjał zły 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu 

środowiskowego  

zagrożona 

Cel środowiskowy dla JCWP dobry stan ekologiczny,  

dobry stan chemiczny 

Typ odstępstwa przedłużenie terminu osiągnięcia celu ze względu na brak 

możliwości technicznych 

Termin osiągnięcia dobrego stanu 2027 

Janka do Liski z Liską PLRW200017298869 

Status naturalna 

Prowadzenie monitoringu monitorowana 

Aktualny stan lub potencjał zły 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu 

środowiskowego  

zagrożona 

Cel środowiskowy dla JCWP dobry stan ekologiczny,  

dobry stan chemiczny 

Typ odstępstwa przedłużenie terminu osiągnięcia celu, ze względu na brak 

możliwości technicznych i dysproporcjonalne koszty 

Termin osiągnięcia dobrego stanu 2021 

Źródło: „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” (2016). 
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Tabela 8. Jednolita część wód podziemnych nr 28 PLGW200028- stan wód i cele 

środowiskowe. 

JCWPd PLGW200011 

Prowadzenie monitoringu monitorowana 

Stan ilościowy  dobry  

Stan (ogólny)  dobry  

Cel środowiskowy dla JCWpd utrzymanie dobrego stanu chemicznego 

utrzymanie dobrego stanu ilościowego 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu 

środowiskowego  

niezagrożona  

Źródło: „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” (2016). 

W projekcie „Studium …” wprowadzono ustalenia korzystne z punktu widzenia 

prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej (zob. rozdz. 7.3.). Realizacja  projektu „Studium 

…” nie spowoduje zagrożenia nie osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części 

wód powierzchniowych i podziemnych. 

3. „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 

roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA 2020) przyjęty przez Radę Ministrów dnia 

29.10.2013 r. stanowi element szerszego projektu badawczego o nazwie KLIMADA, 

obejmującego okres do 2070 roku.  W SPA 2020: 

 uwzględniono i przeanalizowano obecne i oczekiwane zmiany klimatu, w tym 

scenariusze zmian klimatu dla Polski do roku 2030. Wykazały one, że największe 

zagrożenie dla gospodarki i społeczeństwa będą stanowiły ekstremalne zjawiska 

pogodowe, takie jak deszcze nawalne, powodzie, podtopienia, osunięcia ziemi, fale 

upałów, susze, huragany, osuwiska itp. Zjawiska te będą występowały prawdopodobnie 

z coraz większą częstotliwością i natężeniem, obejmując coraz większe obszary kraju; 

 wskazano cele i kierunki działań adaptacyjnych, które należy podjąć do roku 2020 

w najbardziej wrażliwych sektorach i obszarach: gospodarce wodnej, rolnictwie, 

leśnictwie, różnorodności biologicznej i obszarach prawnie chronionych, zdrowiu, 

energetyce, budownictwie, transporcie, obszarach górskich, strefie wybrzeża, 

gospodarce przestrzennej i obszarach zurbanizowanych. 

Realizacja ustaleń projektu „Studium …” nawiązuje do SPA 2020 m.in. poprzez zapisy 

dotyczące zastosowania niskoemisyjnych i nieemisyjnych  źródeł ciepła, propagowania OZE, 

ochrony zieleni miejskiej itd.   – zob. rozdz. 7.5. 

Poziom regionalny 

Dla projektu  „Studium ...” szczególnie istotne są cele ochrony środowiska zapisane 

w dokumentach regionalnych (spójne z celami ochrony środowiska dokumentów wyższego 

rzędu). Są to przede wszystkim:  

 „Program ochrony środowiska województwa pomorskiego na lata 2013-2016 

z perspektywą do roku 2020” przyjęty na podstawie Uchwały nr 528/XXV/12 Sejmiku 

Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 21 grudnia 2012 r.; 

 „Plan gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego 2022” - przyjęty na podstawie 

Uchwały Nr 321/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. 
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„Program ochrony środowiska województwa pomorskiego na lata 2013-2016 

z perspektywą do roku 2020” 

W „Programie …” wyznaczono cztery cele perspektywiczne (I-IV), nawiązujące do 

priorytetów VI Wspólnotowego Programu Działań w zakresie środowiska naturalnego, 

Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą 2013-2016 oraz misji 

Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020: 

I. Środowisko dla zdrowia – dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa 

ekologicznego, 

II. Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz aktywacja rynku na rzecz 

środowiska, 

III. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody, 

IV. Zrównoważone wykorzystanie energii, wody i surowców naturalnych. 

Kolejny poziom stanowi 12 celów średniookresowych, których realizacyjne osiągnięcie 

w większości przypadków założono w rozszerzonym okresie programowania, tj. do 2020 r.  

Dla „Programu …”  sporządzono „Prognozę oddziaływania na środowisko projektu 

>Programu…<” (2017), w której wykazano zgodność jego ustaleń z celami ochrony 

środowiska określonymi w nadrzędnych dokumentach regionalnych i krajowych. 

Ustalenia projektu  „Studium …” są zgodne m.in. z celami średniookresowymi zapisanymi w 

„Programie ochrony środowiska województwa pomorskiego na lata 2013-2016 z 

perspektywą do roku 2020”: 

1) Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych (…), 

2) Osiągnięcie i utrzymywanie standardów jakości środowiska, wpływających na warunki 

zdrowotne,  

4) Ochrona mieszkańców województwa i ich mienia przed zagrożeniami naturalnymi i 

skutkami katastrof naturalnych,  

(…) 

7) Ochrona krajobrazu i różnorodności biologicznej, powstrzymywanie procesów degradacji 

(…) 

9) Racjonalizacja wykorzystania zasobów wód podziemnych (…). 

„Plan gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego 2022” (2016) 

Podstawowym założeniem funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce 

jest system rozwiązań regionalnych. Zgodnie ze wskazaniami zawartymi w "Planie 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022" (2016) miasto Skórcz znajduje 

się w Regionie  Południowym gospodarki odpadami (zob. rozdz. 4.1). 

Dla „Planu …”  sporządzono „Prognozę oddziaływania na środowisko projektu 

>Planu…<” (2016), w której wykazano zgodność jego ustaleń z celami ochrony środowiska 

określonymi w nadrzędnych dokumentach regionalnych i krajowych. 

Ustalenia projektu „Studium…” są zgodne z "Planem gospodarki odpadami dla 

województwa pomorskiego 2022” (2016). 
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7. ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH, ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ 

USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY „STUDIUM…”  NA ŚRODOWISKO 

7.1. Wprowadzenie 

W projekcie  „Studium…” określono kierunki zmian w strukturze przestrzennej miasta , 

w tym w szczególności wyznaczono obszary rozwoju zabudowy mieszkaniowej, usługowej i 

produkcyjno-usługowej oraz kierunki rozwoju infrastruktury komunikacyjnej i technicznej. 

Powierzchnia terenów rozwojowych mieszkaniowych wynosi 11,06 ha, usługowych 5,11 ha, 

produkcyjno-usługowych i infrastrukturowych 26,47 ha. Pod zieleń urządzoną (w tym 

powiększenie cmentarza) przeznaczono 9,42 ha. Szczegółowe dane zawiera tab. 1, w rozdz. 

2.1.3. Skutki środowiskowe wdrożenia kierunków rozwoju przestrzennego miasta Skórcz 

ustalone w projekcie „Studium...” oceniono w rozdz. 7.2.-7.18. Przeanalizowano 

oddziaływania na następujące elementy środowiska w ich wzajemnym powiązaniu: 

 powierzchnię ziemi (przypowierzchniową warstwę litosfery, w tym gleby); 

 wody powierzchniowe i podziemne; 

 klimat; 

 powietrze; 

 warunki akustyczne (hałas); 

 roślinność; 

 zwierzęta; 

 różnorodność biologiczna; 

 formy ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000; 

 zasoby naturalne; 

 zabytki; 

 dobra materialne; 

 krajobraz; 

 ludzi. 

Oceniono oddziaływania bezpośrednie, pośrednie i wtórne, krótko-, średnio- 

i długoterminowe, chwilowe, okresowe i stałe. W ocenie oddziaływania zastosowano 

klasyfikację oddziaływań, zgodną art. 51 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2018, poz. 2081 ze 

zm.). 

W odrębnym rozdziale (7.16.) ujęto zagadnienie oddziaływania na środowisko ogniw 

fotowoltaicznych ze względu na jego silną specyfikę. 

 

7.2. Przypowierzchniowa warstwa litosfery  

W zakresie oddziaływania na przypowierzchniową warstwę litosfery w mieście Skórcz 

istotne są zagadnienia dotyczące rozwoju osadnictwa, w tym zabudowy o funkcji 

mieszkaniowej, usługowej, produkcyjno-usługowej oraz rozwoju infrastruktury 

komunikacyjnej i technicznej.  

Wg zawartego w projekcie „Studium...” bilansu nowych terenów rozwojowych w 
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poszczególnych strefach funkcjonalno-przestrzennych pod zabudowę i inne zainwestowanie 

przeznaczono tereny o łącznej powierzchni 51,07 ha (zob. tab. 1) co stanowi tylko ok. 12 % 

powierzchni miasta. Przeważają wśród nich powierzchniowo tereny produkcyjno-usługowe, 

ale w znacznej części obejmują one tereny pokolejowe i poprzemysłowe.  

Na etapie inwestycyjnym, związanym z realizacją nowego zainwestowania kubaturowego 

i infrastruktury technicznej oraz układu drogowego zmiany przypowierzchniowej warstwy 

litosfery będą reprezentowane przede wszystkim przez:  

 przekształcenia w przypowierzchniowych strukturach geologicznych, związane z pracami 

ziemnymi – wykopy w celu posadowienia fundamentów budynków i obiektów 

technicznych, poprowadzenia ciągów komunikacyjnych oraz uzbrojenia terenu; 

 zmiany aktualnego użytkowania gruntów (częściowo w użytkowaniu rolnym); 

 likwidację pokrywy glebowej;  

 powstanie odpadu w postaci gleby i ziemi wydobytej z wykopów pod fundamenty; 

 przekształcenia fizyczne pokrywy glebowej w sąsiedztwie terenów planowanych 

inwestycji, przekształcenia fizyko-chemicznych właściwości gleb wystąpią również na 

terenach składowania materiałów budowlanych i w wyniku pracy sprzętu budowlanego. 

Rozmiar i charakter przekształceń związanych z budową nowej, liniowej infrastruktury 

technicznej i komunikacyjnej (np. nowych odcinków dróg, kanalizacji sanitarnej deszczowej 

oraz sieci elektroenergetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej), będzie zależny od przebiegu, 

parametrów realizowanych obiektów oraz przyjętych technologii ich budowy. W przypadku 

linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych przy zastosowaniu linii kablowych mogą 

być wykorzystane metody tradycyjne (układanie linii w wykopach) i bezwykopowe (np. 

metoda przecisku i przewiertu sterowanego/mikrotunelingu, płużenia), w których w 

znacznym stopniu ograniczony jest wpływ prac budowlanych na przypowierzchniowe 

warstwy litosfery.  

Na etapie funkcjonowania ustaleń projektu zmiany „Studium …” przekształcenia 

litosfery mogą powstać głównie na terenach osadniczych i terenach użytkowanych rekreacyjnie. 

Potencjalnie będą to wydeptywanie i rozjeżdżanie terenu w wyniku obsługi komunikacyjnej.  

Coraz mniejszą role odgrywać będzie rolnictwo. Kontynuacja rolniczego użytkowania 

powodować będzie przede wszystkim: 

 przekształcenia właściwości fizykochemicznych gleb; 

 potencjalnie na terenach o większym nachyleniu możliwe jest uruchomienie procesów 

erozyjnych – erozja wietrzna i erozja wodna. 

Przekształcenia litosfery w wyniku realizacji projektu „Studium...” będą typowe dla nowo 

realizowanych inwestycji o funkcjach mieszkaniowej, usługowej, produkcyjno-usługowej, 

rozwoju infrastruktury komunikacyjnej i technicznej, ograniczone do działań niezbędnych dla 

ich budowy.  

Na etapie eksploatacji przekształcenia litosfery mogą powstać głównie na terenach osadniczych i 

terenach użytkowanych rekreacyjnie. Na terenach produkcyjno-usługowych będą zależne od ich 

charakteru. 
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7.3. Wody powierzchniowe i podziemne 

Zaopatrzenie w wodę 

Wg projektu „Studium …” : 

 zaopatrzenie w wodę jest obecnie w mieści na poziomie dobrym, ponad 98,3% 

mieszkańców  korzysta z instalacji wodociągowych, a zasoby ujęcia wody w Ryzowiu są 

wystarczające i zapewniają możliwości dalszego rozwoju miasta; 

  istotne jest  zabezpieczenie strefy ochronnej ujęcia wody przed potencjalnymi 

zanieczyszczeniami (pilna konieczność budowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmująca 

wyznaczone i urbanizujące się tereny w gminie Skórcz w granicach ujęcia), a także 

prowadzenie monitoringu w strefie; 

 rozbudowa systemu wodociągowego w zakresie projektowania i realizacji odbywa się  na 

bieżąco, stosownie do potrzeb, stan techniczny sieci jest dobry lub zadawalający; 

 dalsze kierunki rozwoju systemu zaopatrzenia w wodę to: 

o działania zmierzające do utrzymania stanu istniejącego w dobrym stanie technicznym,  

w celu zapewnienia niezawodności w  dostawie wody  o dobrej jakości, zgodnej z 

normami  poprzez bieżące remonty i drobne modernizacje; 

o sukcesywna wymiana odcinków sieci z rur azbestowo-cementowych na inny materiał; 

o sukcesywna rozbudowa sieci wodociągowych w obszarach rozwojowych, w tym 

objętych przyjętymi planami miejscowymi  (głównie wschodni fragment miasta); 

o rozbudowa istniejących sieci i budowa nowych, zgodnie z sukcesywnie 

przyjmowanymi  wieloletnimi planami rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych. 

Wdrożenie ww. działań zapewni racjonalne gospodarowanie w wodę w Skórczu, w tym 

ochronę jej zasobów - ilościową i jakościową. 

Kanalizacja sanitarna  

Wg projektu „Studium …” :  

 system kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w mieście systematycznie się rozwija 

poprzez modernizacje i budowy nowych odcinków sieci; 

 wg danych statystycznych  (GUS za 2016) 99,1% mieszkańców miasta korzysta z 

instalacji  kanalizacyjnej a niemal 100%, korzysta z oczyszczalni ścieków (na terenie 

miasta zaewidencjonowano 3 oczyszczalnie przydomowe i 34 zbiorniki bezodpływowe na 

ścieki sanitarne); 

 całe miasto jest objęte zasięgiem aglomeracji ściekowej z oczyszczalnią w Skórczu, 

oczyszczalnia planowana jest do modernizacji i rozbudowy (wydane decyzje celu 

publicznego), w tym w zakresie gospodarki osadami; rozbudowa oczyszczalni ścieków 

realizowana będzie w drodze współpracy z gminą wiejską, zgodnie z porozumieniem z 

2016r zawartym z Gminą Skórcz, dotyczącym wspólnej realizacji inwestycji pn. 

„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu”.    

 główne kierunki rozwojowe miasta uwzględniają planowane rozbudowy sieci 

kanalizacyjnych w ramach aglomeracji Skórcz, uzbrojenie nowych terenów 

inwestycyjnych ze względu na ich  wielkość oraz położenie w strukturze miasta nie 
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wymaga zasadniczych zmian w dotychczasowym istniejącym i planowanym  układzie 

kanalizacji sanitarnej; 

 dalsze kierunki rozwoju systemu: 

o utrzymanie stanu istniejącego w dobrym stanie technicznym  

o sukcesywny rozwój, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, zwłaszcza w terenach 

rozwojowych, w tym w obszarach objętych przyjętymi miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego 

o rozbudowa sieci w kierunku zachodnim, w celu objęcia kanalizacją także terenów 

istniejących i nowo planowanych funkcji gospodarczych na granicy z gminą wiejską, 

na północ od drogi wojewódzkiej nr 214. 

Przyjęta w projekcie „Studium …” rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej 

jak i oczyszczalni poprawi efektywność gospodarki ściekowej w mieście, zapewniając lepszą 

ochronę środowiska, zwłaszcza wód przez zanieczyszczeniami.  

Wody deszczowe  z miasta Skórcz odprowadzane są do głównie do rzeki Szorycy i do 

Liski oraz do rowów melioracyjnych w ich zlewniach. System istniejący kanalizacji 

deszczowej jest sukcesywnie rozbudowywany modernizowany przy okazji przebudowy, 

modernizacji ulic miejskich. Dla poprawy stanu istniejącego niezbędne są: 

 budowa nowych systemów kanalizacji deszczowej oraz  rozbudowa istniejących sieci 

 sukcesywna likwidacja odcinków sieci ogólnospławnej  

 utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej istniejących  sieci oraz rowów 

melioracyjnych będących odbiornikami wód deszczowych 

 sukcesywna instalacja urządzeń oczyszczających na wylotach kanalizacji deszczowej do 

odbiorników 

 rozbudowa sieci w terenach rozwojowych, w tym zgodnie z przyjętymi planami 

miejscowymi  

Ponadto wg projektu „Studium …” przy planowaniu nowych terenów inwestycyjnych 

wskazane jest ograniczanie ilości wód wymagających odprowadzenia do kanalizacji 

deszczowej poprzez właściwe zagospodarowywanie terenów inwestycyjnych, promowanie 

rozwiązań umożliwiających zatrzymanie wód deszczowych w obrębie własnego terenu  

(drenaż rozsączający, własne zbiorniki retencyjne wód opadowych, tworzenie tzw. zielonej 

infrastruktury, odpowiednio większe powierzchnie biologicznie czynne, renaturalizację 

cieków wodnych, w tym rzeki Szorycy).  

Ustalenia projektu „Studium …” w zakresie gospodarowania wodami opadowymi są 

korzystne w aspekcie ochrony środowiska. 

Wpływ zainwestowania na wody powierzchniowe i podziemne, w tym zmiany 

stosunków wodnych 

Realizacja ustaleń projektu „Studium...” z zakresu rozwoju miasta w zakresie różnych 

funkcji będzie powodowała typowe zmiany proporcji w ogniwach lokalnego obiegu wody. Na 

terenach nowego zainwestowania nastąpi m.in. spadek znaczenia infiltracji wody 

(powierzchniowy wzrost sztucznych nawierzchni zróżnicowany w zależności od obiektów) i 

ewaporacji (w związku ze wzrostem udziału sztucznych nawierzchni). Wystąpią zmiany w 
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zasilaniu pierwszego poziomu wodonośnego oraz modyfikacje warunków siedliskowych, 

które zależeć będą głównie od przyjętych wskaźników zagospodarowania poszczególnych 

terenów. 

Na etapie realizacji ustaleń projektu „Studium …” w zakresie budowy infrastruktury 

technicznej (np. sieci wodociągowe i kanalizacyjne, sieci kablowe elektroenergetyczne, sieci 

gazowe i sieci telekomunikacyjne,) oraz infrastruktury komunikacyjnej, mogą wystąpić 

oddziaływania na wody powierzchniowe w rejonie przejść przez elementy sieci melioracyjnej i 

sieci hydrograficznej. Ich realizacja będzie wymagała każdorazowo wcześniejszych uzgodnień 

z właściwym regionalnie zarządem melioracji i gospodarki wodnej odnośnie utrzymania i 

adaptacji istniejących urządzeń melioracyjnych na tych terenach. Zagrożenie dla wód 

podziemnych pierwszego poziomu może stanowić ich zanieczyszczenie w trakcie 

ewentualnych awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych ze sprzętu budowlanego i 

chemicznych, płynnych substancji budowlanych na terenie ich składowania i użycia. Sytuacje 

takie należy uznać za niedopuszczalne i należy zapobiegać ich powstawaniu. 

Wpływ realizacji ustaleń projektu  „Studium…” na realizację założeń „Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”  

Realizacja ustaleń projektu „Studium …” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w 

szczególności w zakresie przewidywanego rozwoju kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

przyczyni się do poprawy czystości wód powierzchniowych i podziemnych w zlewniach, a 

tym samym do realizacji celów środowiskowych określonych w „Planie gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Wisły” (2016) dla wód powierzchniowych i podziemnych: 

 Węgiermuca do dopł. z Wysokiej z dopł. z Wysokiej PLRW200017298786; 

 Janka do Liski z Liską PLRW200017298869; 

 jednolita część wód podziemnych nr 28 – kod PLGW200028. 

Reasumując: 

 wdrożenie działań w zakresie rozwoju systemów zaopatrzenia w wodę zapewni racjonalne 

gospodarowanie w wodę w Skórczu, w tym ochronę jej zasobów - ilościową i jakościową; 

 rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej jak i oczyszczalni poprawi 

efektywność gospodarki ściekowej w mieście, zapewniając lepszą ochronę środowiska, 

zwłaszcza wód przez zanieczyszczeniami;  

 ustalenia projektu „Studium …” w zakresie gospodarowania wodami opadowymi są 

korzystne w aspekcie ochrony środowiska; 

 realizacja ustaleń projektu  „Studium…” nie stwarza zagrożenia dla osiągnięcia celów 

środowiskowych określonych w projekcie „Planu gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły” (2016); docelowo, realizacja ustaleń projektu „Studium …” w zakresie 

gospodarki wodno-ściekowej, przyczyni się do poprawy czystości wód 

powierzchniowych i podziemnych w mieście Skórcz. 
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7.4. Powietrze atmosferyczne  

Zaopatrzenie w ciepło 

Zgodnie z przyjętym „Planem gospodarki nieskoemisyjnej dla gminy miejskiej Skórcz na 

lata 2016-2020” planowane są liczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza i 

zwiększenie wykorzystania OZE (odnawialne źródła energii) w mieście. Miasto przyjęło 

uchwałę nt. regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac 

związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Skórcz 

w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza – Miasto Skórcz” (edycja 2018). Miasto 

przystąpiło do partnerstwa z powiatem starogardzkim oraz partnerami prywatnymi w ramach 

projektu instalacji ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła  oraz do projektu partnerskiego 

z inwestorem prywatnym pn. "Redukcja niskiej emisji w Skórczu poprzez przebudowę 

istniejącej instalacji na wysokosprawną kogenerację i budowę sieci ciepłowniczej - I element 

wyspy energetycznej". Celem strategicznym planu jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla  

o min. ok. 11,60% w stosunku do roku 2015.  

Ponadto, w ramach rozwoju instalacji związanych z energetyką odnawialną, w tym 

rozwiązań prosumenckich, w projekcie „Studium …” dopuszczono: 

 wykorzystanie energii wiatru w przydomowych elektrowniach wiatrowych, poza strefami 

wpisanymi do rejestru zabytków; 

 wykorzystanie energii słońca w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz 

obiektach użyteczności publicznej (np. lokalizacja kolektorów słonecznych oraz instalacji 

fotowoltaicznych na dachach budynków); 

 możliwość budowy urządzeń wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii 

elektrycznej – ogniw fotowoltaicznych w zespołach, tzw. farmach solarnych, na gruntach 

rolnych niezabudowanych, poza obszarami wyznaczonymi jako rozwojowe w mieście i 

poza strefami ochrony krajobrazu ze względu na wpis układu urbanistycznego miasta do 

rejestru zabytków , tam gdzie badania środowiska wykażą potencjał do produkcji energii 

ze Słońca oraz gdzie będzie możliwość odprowadzenia wytworzonej energii do sieci 

elektroenergetycznej oraz gdzie nie będzie to kolidowało z wymogami ochrony krajobrazu 

oraz z ochroną przyrody; 

 sytuowanie urządzeń energetyki tzw. rozproszonej przy zastosowaniu różnych źródeł 

energii odnawialnej (w tym np. geotermalnej), pod warunkiem zachowania wymogów 

ochrony przyrody i ochrony środowiska; 

 dopuszcza się różnego rodzaju działania związane z realizacją Uchwały Nr XXII/105/2016 

Rady Miejskiej W Skórczu z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2016-2020”, np. 

ograniczenie ruchu samochodowego, budowa ścieżek rowerowych i propagowanie 

transportu rowerowego, prace termomodernizacyjne w tym budynków komunalnych, 

mieszkaniowych  oraz użyteczności publicznej, modernizacje systemów grzewczych, 

modernizacja oświetlenia ulicznego.   

Planowane jest zaopatrzenie miasta w gaz, w latach 2018-2019  i gazyfikacja miasta siecią 

gazową średniego ciśnienia. 
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W wyniku realizacji ww. działań możliwa będzie eliminacja węgla na rzecz źródeł 

niskoemisyjnych i nieemisyjnych – tzw. źródeł „czystej energii”. Ich wykorzystanie, dzięki 

zastępowaniu konwencjonalnych źródeł energii, przyczynia się do spadku emisji do 

atmosfery CO2, SO2, NOx i pyłów, co powoduje korzystne skutki środowiskowe w skalach od 

lokalnej (spadek zanieczyszczenia powietrza, lepsze warunki aerosanitarne życia ludzi) po 

globalną (ograniczenie klimatycznych i pochodnych skutków efektu cieplarnianego).  

Zanieczyszczenia komunikacyjne 

Istotnym źródłem zanieczyszczeń atmosfery są motoryzacyjne zanieczyszczenia 

powietrza. Zgodnie z ustaleniami projektu „Studium …” rozbudowa, przebudowa sieci 

transportowej, w szczególności sieci drogowej - kształtowanie systemu transportowego 

miasta, powinna odbywać się przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju, z 

jednoczesnym zapewnieniem warunków do bezpiecznego i komfortowego przemieszczania 

się użytkowników oraz z zachowaniem priorytetu dla transportu zbiorowego. Nowymi 

źródłami emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych, będą planowane odcinki dróg po ich 

zrealizowaniu: nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 231 i ewentualna obwodnica Skórcza. 

Projekt „Studium …” nie rozstrzyga zagadnienia budowy obwodnicy Skórcza. Dzięki 

wyprowadzeniu ruchu tranzytowego z obszaru miasta, spowodowałoby to znaczące 

odciążenie jego centrum i przyczyniło się do ograniczenia motoryzacyjnych zanieczyszczeń 

powietrza w  mieście. 

W przypadku wzrostu liczby pojazdów, może wystąpić wzrost emisji zanieczyszczeń 

motoryzacyjnych do atmosfery. Wzrost ten będzie ograniczany lub niwelowany przez postęp 

technologiczny w produkcji samochodów, skutkujący spadkiem emisji jednostkowej oraz 

poprzez poprawę stanu technicznego istniejących dróg – w projekcie „Studium …” 

przewidziano przebudowę i modernizację układu ulicznego. 

W projekcie „Studium…” przewidziano budowę, modernizację i rozbudowę ścieżek 

rowerowych oraz terenów ruchu pieszego. Wzrost wykorzystania roweru jako środka 

transportu może przyczynić się do zmniejszenia wielkości ruchu samochodowego, a tym 

samym do poprawy jakości powietrza na terenie miasta. 

Wdrożenie zapisów projektu „Studium…” dotyczących zwiększenia udziału odnawialnych 

źródeł energii w bilansie energetycznym miasta, zminimalizuje niekorzystne efekty 

oddziaływania jego ustaleń  na zanieczyszczenie atmosfery. Istotnym źródłem zanieczyszczeń 

atmosfery jest i pozostanie komunikacja samochodowa. Możliwość ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń motoryzacyjnych do atmosfery stwarzają: odpowiednie kształtowanie 

parametrów technicznych modernizowanych dróg (odpowiednia geometria, typ nawierzchni, 

wzrost płynności ruchu pojazdów) i postęp technologiczny w produkcji samochodów, 

skutkujący spadkiem emisji jednostkowej. Korzystnym rozwiązaniem proekologicznym 

byłaby budowa obwodnicy Skórcza. 
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7.5. Klimat 

Oddziaływanie na klimat ustaleń projektu „Studium …” 

Modyfikacje topoklimatu w wyniku realizacji ustaleń projektu „Studium…” wystąpią 

głównie na terenach planowanego zainwestowania osadniczego, w wyniku oddziaływania nowo 

wprowadzonej zabudowy. Polegać one będą przede wszystkim na zmianach: 

 termicznych (większa pojemność cieplna w stosunku do powierzchni pokrytej 

roślinnością, sztuczne źródła ciepła); 

 anemometrycznych (powstanie lokalnej cyrkulacji jako efekt oddziaływania zabudowy 

(lub innych elementów zainwestowania lub zagospodarowania terenu) i podwyższenia 

temperatury), 

 wilgotnościowych, (np. zmniejszenie retencji przypowierzchniowej i przenikania wody do 

przypowierzchniowych warstw gruntu na terenach zabudowanych). 

Ww. zmiany nie będą miały istotnego znaczenia dla warunków życia ludzi i dla 

funkcjonowania przyrody ożywionej. 

Globalne zmiany klimatu 

  Klimat ziemski ociepla się – jest to udowodnione pomiarowo. Prognozy przewidują 

ocieplenie klimatu o 2-5 stopni C do 2100 r. w scenariuszu bez przeciwdziałania przyczynom 

(Archer 2012). Ocieplenie jest m.in. skutkiem efektu cieplarnianego, związanego z 

zawartością w atmosferze gazów absorbujących i emitujących promieniowanie podczerwone, 

do których należą dwutlenek węgla CO2, metan CH4, podtlenek azotu N2O, ozon O3, para 

wodna i inne. Drugą, podstawową przyczyną ocieplenia jest redukcja zdolności wiązania 

węgla przez roślinność wskutek wylesienia, zwłaszcza w niższych szerokościach 

geograficznych. Globalne ocieplenie jest podstawowym przejawem zmian klimatu. Zmieniają 

się jednak wszystkie elementy sprzężonych systemów klimatu i zasobów wodnych (opad, 

zachmurzenie, parowanie, prędkość wiatru itd.). W efekcie systemy fizyczne, biologiczne i 

ludzkie podlegają oddziaływaniu regionalnych zmian klimatu. 

W opracowaniu „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na 

zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (2013) wykonano analizę 

trendów zmian klimatu w Polsce do 2030 r., stwierdzając, że: 

 w okresie 2010-2040 średnia roczna temperatura powietrza wykaże stopniowy, jednak 

niewielki wzrost, będzie on nieco większy w przypadku okresów zimowych; wystąpi 

wzrost liczby dni z temperaturą wysoką i systematyczny spadek liczby dni z temperaturą 

ujemną; 

  okres wegetacyjny (temperatura wyższą niż 5
o
C) będzie się wydłużać, w stosunku do 

roku 2010 przyrost wyniesie 2-5 dni, co nie będzie mieć istotnego wpływu na produkcję 

roślinną; 

  do roku 2030 suma roczna stopniodni dla progu temperatury <17
o
C. zmniejszy się o ok. 

4,5%, co może wpłynąć na spadek zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło oraz 

obniżenie emisji dwutlenku węgla; 

 w przeciwieństwie do temperatury powietrza przewidywane sumy roczne opadów nie 

wykazują żadnego wyraźnego trendu zmian do 2030 r., należy się jednak liczyć ze 
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wzrastającą częstością występowania opadów ulewnych; duża niestabilność 

intensywnych opadów może przyczyniać się do wywołania podtopień, jak i lokalnych 

gwałtownych powodzi; 

 w latach 2010-2030 tendencje malejące liczby dni z pokrywą śnieżną są niewielkie, 

natomiast trzeba się liczyć z dużymi wahaniami pomiędzy kolejnymi sezonami 

zimowymi. 

 Dla miasta Skórcz powyższa prognoza oznacza następujące zagrożenia: 

 wzrost nasilenia ekstremalnych stanów pogodowych, jak nawalne deszcze i bardzo silne 

wiatry z fizycznym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi oraz dóbr materialnych miasta; 

 brak dostosowania przepustowości systemów kanalizacji deszczowej do prognozowanego 

wzrostu intensywności opadów atmosferycznych, co może powodować lokalne, 

okresowe zalania terenów zainwestowania; 

 wzrost zagrożenia powodziowego od rzeki Łeby. 

Mitygacja globalnych zmian klimatu obejmuje niwelowanie przyczyn powstawania 

globalnego ocieplenia, w tym działania zmierzające do zahamowania zmian klimatu, jak 

ograniczanie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez redukcję spalania paliw 

kopalnych, podnoszenie efektywności energetycznej czy oszczędzanie energii.  

Zgodnie z projektem „Studium …” w mieście Skórcz mitygacja zmian klimatu będzie 

realizowana poprzez wdrożenie kierunków zagospodarowania przestrzennego związanych z 

wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i wdrożeniem „Planu gospodarki 

nieskoemisyjnej dla gminy miejskiej Skórcz na lata 2016-2020”w zakresie optymalizacji w 

wykorzystaniu zasobów naturalnych energii – zob. rozdz. 7.4.  

Adaptacja do zmian klimatu obejmuje planowanie i realizację wszelkich działań na 

poziomie miasta Skórcz, tak aby były one optymalnie przystosowane do postępujących zmian 

klimatu, jak również by nie powodowały zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na 

zmiany klimatu. 

Wykaz działań adaptacyjnych zawiera dokument pt. „Opracowanie i wdrożenie 

strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu 

Adaptacja wrażliwych sektorów i obszarów Polski do zmian klimatu do roku 2070 (Sadowski 

M. red. 2013) . Poniżej przytoczono działania podstawowe, które mogą mieć zastosowanie na 

terenie miasta Skórcz: 

 gospodarka wodna: 

 budowa świadomości mieszkańców, zwłaszcza dzieci nt. znaczenia wody i 

konieczności jej oszczędzania;  

 utrzymanie i odtwarzanie naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę; 

 wdrażanie nowych technologii wodooszczędnych i zwiększenie efektywności 

wykorzystania wody w przemyśle, gospodarce komunalnej i rolnictwie; 

 opracowanie planów gospodarki wodno-ściekowej w miastach w kontekście ryzyka 

opadowego (powodziowego z deszczu) oraz suszy w mieście;  

 infrastruktura i energetyka: 
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 projektowanie sieci przesyłowych z uwzględnieniem ekstremalnych sytuacji 

pogodowych, w celu ograniczenia ryzyka m.in. zalegania na nich lodu i śniegu, 

podtopień oraz zniszczeń w przypadkach silnego wiatru; 

 utworzenie stałego monitoringu wrażliwych na zmiany klimatu dziedzin infrastruktury 

transportowej i systemu ostrzeżeń dla służb technicznych;  

 przygotowanie systemu energetycznego do zmienionych warunków z uwzględnieniem 

szczytu zimowego i letniego zapotrzebowania na energię;  

 wprowadzenie systemu monitoringu i ostrzegania przed nadzwyczajnymi zjawiskami i 

klimatycznymi (np. drożności kanalizacji oraz systemów odwadniania budowli, 

sytuacji sprzyjających zanieczyszczeniu powietrza i wody) w miastach; 

 opracowanie harmonogramów kolejności utrzymania przejezdności tras 

komunikacyjnych lub zmiany tras i stosowania zastępczych środków transportowych;. 

 leśnictwo i bioróżnorodność 

 opracowanie programów adaptacji leśnictwa do zmian klimatycznych z 

uwzględnieniem uwarunkowań i potrzeb przemysłu, energetyki, rolnictwa, turystyki i 

rekreacji, rozwoju regionalnego, bioróżnorodności; 

 przygotowanie strategii, planów ochrony i planów zadań ochrony przyrody z 

uwzględnieniem zmian warunków klimatycznych; 

 wprowadzanie do gospodarki leśnej zasad leśnictwa ekosystemowego, ograniczenie 

sztucznej selekcji i jej ukierunkowanie na cechy przystosowawcze oraz dalsze 

ograniczanie zrębów zupełnych; 

 monitoring i okresowa ocena przyrodniczych obszarów chronionych, utworzenie 

systemu gromadzenia i przetwarzania danych. 

Pozytywne, pośrednie skutki klimatyczne w skali globalnej będą efektem zastosowania 

przewidzianych w projekcie  „Studium…” alternatywnych źródeł energii oraz działań w 

zakresie optymalizacji w wykorzystaniu zasobów naturalnych i energii przyczyniających się 

do ograniczenia emisji zanieczyszczeń energetycznych do atmosfery i w konsekwencji 

ograniczających efekt cieplarniany w skali globalnej. W zakresie przystosowania do zmian 

klimatu niezbędne będzie ustalenie szczegółowych działań adaptacyjnych w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego, w odniesieniu nap do terenów zieleni, systemów 

gospodarowania wodą i zasad zagospodarowania na terenach zagrożenia powodzią. 

7.6. Hałas 

Na etapie budowy nowych elementów zainwestowania dopuszczonych w projekcie 

„Studium...”, m.in. obiektów kubaturowych oraz infrastruktury technicznej i drogowej, 

wystąpi okresowy wzrost poziomu hałasu w rejonie placów budów, związany z pracą sprzętu 

budowlanego i transportem materiałów budowlanych. Uciążliwości z tym związane mogą 

przede wszystkim dotyczyć najbliższych obiektów mieszkalnych i usługowych. Hałas 

powstający na etapie budowy jest okresowy, o lokalnym charakterze i ustąpi po zakończeniu 

robót. Jego uciążliwość akustyczna zależna będzie od odległości od placu budowy oraz od 

czasu pracy i charakteru poszczególnych urządzeń.  
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Na etapie funkcjonowania ustaleń projektu „Studium …” na klimat akustyczny miasta 

oddziaływać będą następujące rodzaje źródeł hałasu: 

 hałas komunikacyjny – motoryzacyjny związany z obsługą nowych obiektów 

mieszkaniowych, produkcyjnych, usługowych, obiektów infrastruktury technicznej; 

 hałas komunikacyjny – głównie tranzytowy, w mniejszym stopniu z  dróg lokalnych; 

 hałas ewentualnych urządzeń technologicznych obiektów produkcyjnych i usługowych, 

oraz związanych z eksploatacją kopalin; 

Hałas komunikacyjny 

Hałas drogowy. Po realizacji ustaleń projektu „Studium...” nowe źródła uciążliwości 

akustycznych będą występować w wyniku obsługi komunikacyjnej nowych terenów 

osadniczych, w tym, produkcyjno-usługowych. Natężenie ruchu samochodów wzrośnie, ale 

prawdopodobnie będą się one poruszać po zmodernizowanych drogach i będą udoskonalone 

technicznie w stosunku do stanu obecnego. 

Hałas technologiczny  

Prognozowanie poziomu emisji hałasu z przyszłych obiektów produkcyjnych, produkcyjno-

usługowych i usługowych jest na etapie ustaleń projektu  „Studium…” niemożliwe, ze względu 

na brak informacji nt. ich charakteru, a zwłaszcza technologii i przewidywanej wielkości (np. 

powierzchnia handlowa, wielkość parkingów itp.). 

Zasięg uciążliwości akustycznych dla środowiska prowadzonej działalności gospodarczej 

winien być ograniczony do granic terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny. Hałas 

generowany podczas wydobycia złóż, nie może przekraczać norm dla obszarów w otoczeniu. 

Poziomy hałasu, jakie mogą wytwarzać dopuszczone w projekcie zmiany „Studium …” 

drogi oraz obiekty i instalacje muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t. j. Dz. U. 2014 r., 

poz. 112).  

Prognozowanie poziomu emisji hałasu z przyszłych obiektów produkcyjnych i usługowych oraz 

tras komunikacyjnych jest na etapie ustaleń projektu  „Studium…” niemożliwe, ze względu na 

brak informacji nt. ich szczegółowych lokalizacji i parametrów.  

 

7.7. Pola elektromagnetyczne 

Zaopatrzenie w energię elektryczną istniejących i projektowanych terenów inwestycyjnych 

będzie odbywać się poprzez rozbudowę istniejącej sieci średniego napięcia i budowę, w miarę 

potrzeb, stacji transformatorowych. W związku z planowanym rozwojem nowej zabudowy 

nastąpi dalsza sukcesywna rozbudowa linii SN 15 kV oraz nn 0,4 kV. W projekcie  „Studium 

…” postulowana jest budowa nowych odcinków jako sieci kablowych, zwłaszcza w obrębie 

historycznej części Skórcza, w granicach wpisu do rejestru zabytków.   . 

W granicach miasta i  w jego najbliższym sąsiedztwie nie przewiduje się lokalizacji sieci 

energetycznych wysokich (220 kV) lub najwyższych napięć (400 kV). W granicach miasta 

Skórcz nie wskazano  obszarów rozmieszczenia urządzeń produkujących energię elektryczną 

z odnawialnych źródeł energii o mocy ponad 100 kW.  
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Planowany jest nowy GPZ Skórcz 110/15kV w Skórczu, bezpośrednio przy granicy miasta 

i obszaru wiejskiego oraz nowa linia 110 kV prowadząca do tego GPZ. Lokalizacja 

planowanego GPZ pokazana została na załączniku graficznym  Studium. Obiekty t emuszą 

spełniać normy okreslone w Rozporządzeniu  Ministra Środowiska z dnia 30 października 

2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 

sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). 

W projekcie „Studium …” dopuszczono dalszy rozwój sieci telefonii komórkowych oraz 

sieci internetowych, w tym szerokopasmowego internetu. Inwestycje muszą być zgodne z 

przepisami odrębnymi. Rozwój sieci ma zapewniać techniczną i przestrzenną dostępność do 

systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. 

Istniejąca i nowa infrastruktura elektroenergetyczna w mieście Skórcz musi spełniać wymogi 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). W wyniku realizacji 

ustaleń projektu  „Studium …” nie przewiduje się wystąpienia ponadnormatywnego pola 

elektromagnetycznego na terenach dostępnych dla ludzi. 

 

7.8. Przyroda ożywiona: roślinność, grzyby, zwierzęta, siedliska przyrodnicze,  

różnorodność biologiczna, korytarze ekologiczne 

Osnowę ekologiczną miasta tworzą elementy rangi regionalnej, tj. regionalny płat 

ekologiczny Borów Tucholskich (są to głównie tereny leśne w granicach OChK Borów 

Tucholskich oraz w granicach obszaru Natura 2000) i rangi lokalnej: 

- korytarz ekologiczny rzeki Szorycy,  

- płaty ekologiczne terenów zieleni urządzonej, w tym park miejski, zieleń cmentarna, 

większe zieleńce i trawniki; 

- drobne płaty ekologiczne zadrzewień i hydrogenicznych zagłębień terenu, ogrodów 

działkowych i sadów.  

Zgodnie z projektem „Studium …”, wszystkie ww. elementy wymagają ochrony, działań 

pielęgnacyjnych (podtrzymanie istniejącego stanu), restytucyjnych (przywracanie naturalnego 

stanu struktur przyrodniczych), rewaloryzacyjnych (przywracanie bioróżnorodności, zmiany 

funkcji) i rekultywacyjnych. Osnowa  wymaga także wzmocnienia poprzez poprawę jej 

ciągłości przestrzennej- wprowadzenie nowych elementów i naturalizację istniejących barier 

antropogenicznych, wzbogacenie bioróżnorodności.  

Wdrożenie ww. założeń sprzyjać będzie ochronie roślinności, grzybów, zwierząt, siedlisk 

przyrodniczych i różnorodności biologicznej. 

Roślinność, grzyby i siedliska przyrodnicze 

Na etapie realizacyjnym projektu zmiany „Studium …” oddziaływanie na roślinność, 

grzyby  i siedliska przyrodnicze związane będzie z rozwojem przestrzennym miasta, w tym 

realizacją kierunków rozwoju i przekształceń funkcjonalno-przestrzennych terenów, kierunków 

rozwoju systemów komunikacji oraz  infrastruktury technicznej. W większości likwidacja 
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roślinności dotyczyć będzie roślinności użytków rolnych (agrocenozy, użytki zielone) oraz 

roślinności ruderalnej na terenach planowanych pod nowe zainwestowanie. W przypadku 

lokalizacji podziemnej infrastruktury technicznej oddziaływanie to będzie miało miejsce tylko 

na etapie inwestycyjnym i będzie znacznie ograniczone przestrzennie. W miejscach kolizji, z 

nową zabudową, układem komunikacyjnym i siecią infrastruktury technicznej może wystąpić 

konieczność wycinki drzew i krzewów.  

Na terenie miasta występują zadrzewienia: zgrupowania, szpalery i aleje oraz pojedyncze 

drzewa. Uwarunkowania ochrony drzew i krzewów oraz tryb i możliwości ich usunięcia 

zawiera Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1614). Na 

drzewach mogą występować grzyby makroowocnikowe i przede wszystkim zlichenizowane 

(porosty). Ze względów ekologicznych w planowanym zagospodarowaniu terenu na etapie 

sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy w jak największym 

stopniu uwzględnić zachowanie istniejącej roślinności drzewiastej i krzewiastej.  

Na etapie funkcjonowania ustaleń projektu „Studium …” penetracja przez ludzi 

terenów zieleni urządzonej w otoczeniu obiektów mieszkalnych i usługowych może 

spowodować fizyczne zniszczenie roślinności i niekorzystne zmiany warunków 

siedliskowych (wzrost zwięzłości podłoża, osłabienie infiltracji wody i napowietrzania). 

Przeciwdziałać temu powinno zagospodarowanie terenu (utwardzone chodniki, mała 

architektura) i bieżąca pielęgnacja zieleni.  

Na terenach leśnych intensywna penetracja rekreacyjna terenu może spowodować 

zniszczenia przejawiające się likwidacją roślinności runa i podszytu w lasach i zmianami 

struktury gatunkowej szaty roślinnej na pozostałych terenach oraz zmianami właściwości 

fizykochemicznych gleby, prowadzącymi w skrajnych przypadkach do uruchomienia 

procesów denudacyjnych (erozyjnych).  

Zagrożeniem dla stanu zieleni w mieście jest i będzie emisja zanieczyszczeń 

komunikacyjnych. Motoryzacyjne zanieczyszczenia atmosfery są związkami toksycznymi, 

oddziaływującymi na osłabienie fotosyntezy, degradację chlorofilu, zakłócenia w transpiracji 

i oddychaniu, przebarwienia, chlorozę, nekrozę liści, szybsze ich starzenie, upośledzenie 

wzrostu oraz zmniejszenie odporności na choroby i szkodniki („Reakcje biologiczne drzew …” 

2002). 

Oddziaływanie na roślinność, grzyby  i siedliska związane będzie z rozwojem przestrzennym 

miasta, w tym realizacją kierunków rozwoju i przekształceń funkcjonalno-przestrzennych 

terenów, kierunków rozwoju systemów komunikacji oraz  infrastruktury technicznej.. W 

większości likwidacja roślinności dotyczyć będzie roślinności agrocenoz i ruderalnej. W 

miejscach kolizji z nową zabudową, układem komunikacyjnym i siecią infrastruktury 

technicznej może wystąpić konieczność wycinki drzew i krzewów, której warunki określa 

ustawa o ochronie przyrody.  

Na etapie eksploatacji zrealizowanych ustaleń projektu „Studium…” bezpośrednie 

przekształcenia roślinności mogą wystąpić głównie w wyniku penetracji przez ludzi i 

użytkowania terenów zieleni miejskiej, sportowo-rekreacyjnych i leśnych. Pośredni wpływ na 

stan roślinności będzie miała  głównie emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. 
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Fauna 

Tereny nowego zainwestowania osadniczego i infrastrukturalnego - na etapie realizacji 

ustaleń projektu „Studium …” fauna wyemigruje okresowo na sąsiednie tereny, z wyjątkiem 

gatunków łatwo podlegających synantropizacji, o dużych zdolnościach adaptacyjnych do 

zmiennych warunków środowiskowych. Obserwacje terenowe wykazują, że płoszenie fauny 

w trakcie prac budowlanych sięga kilkuset metrów od placów budów. Jest to typowe 

oddziaływanie okresowe. 

Na terenach bezpośredniej lokalizacji nowego zainwestowania, w związku z likwidacją 

pokrywy glebowej, wystąpi także likwidacja fauny glebowej (edafon) oraz zróżnicowane 

oddziaływania na pozostałe grupy systematyczne zwierząt, w tym głównie płoszenie i 

likwidacja siedlisk.  

Na etapie funkcjonowania ustaleń projektu „Studium…”, na terenach nowego 

zainwestowania, spodziewana jest dalsza synantropizacja fauny, zwłaszcza pospolitych 

gatunków ptaków, typowych dla terenów zabudowanych i drobnych gryzoni.  

Inwestycje komunikacyjne i infrastrukturowe wymagają przeprowadzenia odpowiednich 

analiz na etapie projektowym i uwzględnienia środków minimalizujących oddziaływanie tych 

obiektów jako ewentualnych barier dla przemieszczania się fauny. Dotyczy to w 

szczególności odcinków inwestycji położonych w zasięgu korytarza ekologicznego doliny 

Szorycy (zob. poniżej). 

W wyniku wdrożenia ustaleń projektu „Studium …” wystąpi przede wszystkim dalsza 

synantropizacja fauny, zwłaszcza pospolitych gatunków ptaków i drobnych ssaków oraz 

płoszenie fauny na etapach budowy i eksploatacji planowanej zabudowy. 

Różnorodność biologiczna i korytarze ekologiczne 

Podstawą utrzymania lub wzrostu bioróżnorodności obszarów jest pielęgnacja i 

rewaloryzacja ich osnowy ekologicznej.  W projekcie „Studium …” przyjęto ochronę osnowy 

ekologicznej miasta Skórcz w sensie terytorialnym oraz poprzez podejmowanie działań 

pielęgnacyjnych (podtrzymanie aktualnego stanu), restytucyjnych (przywracanie naturalnego 

stanu struktur przyrodniczych), rewaloryzacyjnych (wzrost bioróżnorodności, zmiana funkcji) 

i rekultywacyjnych. Działania te sprzyjać będą także ochronie funkcjonalności korytarzy 

ekologicznych: skraju regionalnego korytarza „Bory Tucholskie” (Kaszubski Południowy – 

zob. rozdz. 3.2.) oraz korytarza lokalnego – doliny Soszycy. (częściowo w zaniku wobec 

stanu dotychczasowego zainwestowania miasta).  

Ochrona osnowy ekologicznej miasta Skórcz, równolegle z ustawową ochroną przyrody, 

sprzyjać będzie neutralizacji oddziaływań na przyrodę ożywioną w wyniku działań 

inwestycyjnych i zachowaniu bioróżnorodności na obszarze miasta.  

 

7.9. Formy ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000 i korytarze ekologiczne 

W granicach OCHK „Borów Tucholskich” obowiązuje Uchwała Nr 259/XXIV/16 

Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie obszarów chronionego 
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krajobrazu w województwie pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pom. 2016, poz. 2942), ustalająca 

działania w zakresie czynnej ochrony ekosystemów leśnych, nieleśnych ekosystemów 

lądowych i ekosystemów wodnych oraz zakazy na podstawie ustawy o ochronie przyrody z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1614). Zgodnie z tą ustawą zakazy 

obowiązujące w zasięgu OCHK nie dotyczą: 

1) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa;  

2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym;  

3) realizacji inwestycji celu publicznego;  

4) wykonywania zadań wynikających z planu ochrony, zadań ochronnych lub planu zadań 

ochronnych. 

Poniżej wymieniono obowiązujące na obszarze OCHK „Borów Tucholskich” zakazy (§ 

5.) wg Uchwały Nr 259/XXIV/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 

r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim (Dz. Urz. Woj. 

Pom. 2016, poz. 2942) odnoszące się do pozostałych kierunków zagospodarowania 

przestrzennego ustalonych w projekcie „Studium …”: 

§ 5. Na obszarach chronionego krajobrazu, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej 

uchwały, wprowadza się następujące zakazy: 

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i 

miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 

wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i 

łowiecką, 

Zabijanie jest działaniem umyślnym, a wdrożenie ustaleń projektu zmiany „Studium …” 

może spowodować ewentualnie tylko nieumyślne przypadkowe oddziaływania na 

zwierzęta i ich siedliska. 

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, 

Zakaz, o którym mowa w § 5 pkt 2, nie dotyczy realizacji przedsięwzięć potencjalnie 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których organ ochrony środowiska 

stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko. 

Ponadto, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2018, 

poz. 1614 ze zm.): 

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 [tzn. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji i środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko], nie dotyczy 

realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 

przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego 

wpływu na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu. 
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W przypadku realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(zob. rozdz. 7.18.) konieczne będzie przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na 

środowisko, która wykaże brak niekorzystnego wpływu na przyrodę OCHK „Borów 

Tucholskich”.  

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli 

nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa 

ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub 

naprawy urządzeń wodnych, 

Wg ww. uchwały zakaz ten dotyczy zadrzewień śródpolnych o charakterze pasmowym, 

pełniących funkcje przeciwerozyjne oraz o charakterze obszarowym w formie kęp, 

wyraźnie odróżniających się w krajobrazie – projekt „Studium …” zawiera ogólne 

zasady ochrony zieleni przede wszystkim na terenach osnowy ekologicznej miasta, 

bardziej szczegółowe zapisy dotyczące ochrony zadrzewień zawierać będą miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego. 

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

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

Projekt „Studium  …” nie przewiduje eksploatacji kopalin na obszarze OCHK.  

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 

przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem 

urządzeń wodnych, 

W wyniku realizacji ustaleń projektu zmiany „Studium …” nastąpią typowe dla terenów 

osadniczych przekształcenia wierzchniej warstwy litosfery związane z posadowieniem 

budynków oraz towarzyszącej infrastruktury komunikacyjnej i technicznej. 

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

lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka 

wodna lub rybacka, 

Realizacja projekt  „Studium …” nie spowoduje znaczących zmian stosunków wodnych. 

7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych, 

Projekt „Studium …” nie dopuszcza zasypywania i przekształcania obiektów 

hydrograficznych.  

8) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od: 

a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, 

b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach 

płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu 

wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 

r. – Prawo wodne 

- z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej 

gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. 

W zasięgu obszaru projektu „Studium …” i zarazem OChK nie występują obiekty 

hydrograficzne.  
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§ 7. 1. W odniesieniu do zakazów, o których mowa w § 5, obowiązują odstępstwa wskazane w 

art. 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 

1651 z późn. zm.). 

2. Zakaz, o którym mowa w § 5 pkt 2, nie dotyczy realizacji przedsięwzięć potencjalnie 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których organ ochrony środowiska 

stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko. 

(…) 

3. Zakaz, o którym mowa w § 5 pkt 3 dotyczy zadrzewień śródpolnych o charakterze 

pasmowym, pełniących funkcje przeciwerozyjne oraz o charakterze obszarowym w formie 

kęp, wyraźnie odróżniających się w krajobrazie. 

(…) 

5. Zakazy, o których mowa w § 5 pkt 8 oraz § 6 nie dotyczą: 

1) obszarów zwartej zabudowy miast i wsi, w granicach określonych w studiach 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (lub w równorzędnych 

dokumentach planistycznych), gdzie dopuszcza się uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej i 

usługowej pod warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy od brzegu wód, 

określonej poprzez połączenie istniejących budynków na przylegających działkach. 

(…) 

3) wyznaczanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów dostępu 

do wód publicznych w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji plaż, kąpielisk i przystani, 

(…) 

6. Zakaz, o którym mowa w § 5 pkt 8 nie dotyczy: 

1) lokalizowania użytkowych obiektów małej architektury służących rekreacji codziennej i 

utrzymaniu porządku, 

2) lokalizowanych nad wodami publicznymi, ogólnodostępnych obiektów służących 

turystyce wodnej, w postaci urządzeń o charakterze technicznym oraz: 

a) obiektów służących obsłudze przystani żeglarskich o maksymalnej łącznej 

powierzchni zabudowy 120 m² (sanitariaty, umywalnie, aneks kuchenny, pralnie, 

biuro bosmanatu, magazyn na sprzęt ratunkowy i żeglarski), 

b) obiektów służących obsłudze przystani kajakowych o maksymalnej łącznej 

powierzchni zabudowy 80 m² (sanitariaty, umywalnie, biuro obsługi przystani, 

magazyn na sprzęt ratunkowy i kajakowy, zmywalnie, aneks kuchenny), 

- z wyłączeniem kubaturowych obiektów noclegowych i gastronomicznych. 

Realizacja ustaleń projektu „Studium …” nie naruszy zapisów Uchwały Nr 259/XXIV/16 

Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie obszarów chronionego 

krajobrazu w województwie pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pom. 2016, poz. 2942). 

Obszar Natura 2000 „Bory Tucholskie” PLB220009 

Południowo-zachodniskraj miasta znajduje się w zasięgu obszaru specjalnej ochrony 

ptaków Natura 2000 „Bory Tucholskie” PLB220009. Przedmioty i ochrony obszaru „Bory 

Tucholskie” PLB220009 omówiono w rozdz. 4.2.  
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W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1614) 

w odniesieniu do obszarów Natura 2000 zapisano m. in., że: 

Art. 33. 1. Zabrania się, z zastrzeżeniem art. 34, podejmowania działań mogących, osobno lub 

w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony 

obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: 

1) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla 

których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub 

2) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 

2000, lub 

3) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do proponowanych obszarów mających znaczenie 

dla Wspólnoty, znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1, do czasu 

zatwierdzenia przez Komisję Europejską jako obszary mające znaczenie dla Wspólnoty i 

wyznaczenia ich jako specjalne obszary ochrony siedlisk.(…) 

Art. 34. 1. Jeżeli przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w 

tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym, i wobec braku rozwiązań 

alternatywnych, właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na 

obszarach morskich - dyrektor właściwego urzędu morskiego, może zezwolić na realizację 

planu lub działań, mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru 

Natura 2000 lub obszary znajdujące się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1, 

zapewniając wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności 

i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000. 

2. W przypadku gdy znaczące negatywne oddziaływanie dotyczy siedlisk i gatunków 

priorytetowych, zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może zostać udzielone wyłącznie w 

celu: 

1) ochrony zdrowia i życia ludzi; 

2) zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego; 

3) uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska 

przyrodniczego; 

4) wynikającym z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, po uzyskaniu 

opinii Komisji Europejskiej.”;(…) 

Art. 35a. W przypadku działań przewidzianych do realizacji w ramach planowanych 

przedsięwzięć, zezwolenie, o którym mowa w art. 34 ust. 1, zastępuje się decyzją o 

środowiskowych uwarunkowaniach lub uzgodnieniem z regionalnym dyrektorem ochrony 

środowiska, w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko. (…). 

Art. 36.1. Na obszarach Natura 2000, z zastrzeżeniem ust. 2, nie podlega ograniczeniu 

działalność związana z utrzymaniem urządzeń i obiektów służących bezpieczeństwu 

przeciwpowodziowemu oraz działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka i rybacka, a 

także amatorski połów ryb, jeżeli nie oddziałuje znacząco negatywnie na cele ochrony 

obszaru Natura 2000.”; 
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2. Prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1, na obszarach Natura 2000 

wchodzących w skład parków narodowych i rezerwatów przyrody, jest dozwolone 

wyłącznie w zakresie, w jakim nie narusza to zakazów obowiązujących na tych 

obszarach.(…) 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie 

obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. 2018, poz. 1789 ze zm.): 

§ 4 Celami wyznaczenia obszarów, o których mowa w § 2, są: ochrona populacji dziko 

występujących gatunków ptaków, utrzymanie i zagospodarowanie ich siedlisk zgodnie z 

wymogami ekologicznymi, przywracanie zniszczonych biotopów oraz tworzenie 

biotopów. 

§ 5 Przedmiotem ochrony są gatunki ptaków wymienione w załączniku nr 2 do 

rozporządzenia, które spełniają kryteria określone w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 

będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów 

kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, 

poz. 510), oraz ich naturalne siedliska.. 

Uzupełniające przepisy prawa powszechnego w odniesieniu do obszarów Natura 2000 

wprowadza Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także 

kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 

2000 (t. j. Dz. U. 2014, poz. 1713). 

Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1614) dla obszaru Natura 

2000 sprawujący nadzór nad obszarem sporządza projekt planu zadań ochronnych na okres 10 

lat (projekt podlega ustanowieniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

drodze zarządzenia) i projekt planu ochrony (projekt podlega ustanowieniu przez ministra 

właściwego do spraw środowiska w drodze rozporządzenia) – sporządzono Plan zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 (Zarządzenie 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2015 r., Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 1161). 

Wg „Dokumentacji planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie 

PLB220009” (http://pzo.gdos.gov.pl) najbliższe stanowiska gatunków ptaków stanowiących 

przedmioty ochrony obszaru Bory Tucholskie PLB220009 (stanowiska bociana białego i 

lelka) znajdują się poza granicami miasta Skórcz, w minimalnej odległości ponad 1,3 km (rys. 

9). 

Wg Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2015 r., Dz. 

Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 1161): 

 dla bociana białego w województwie pomorskim zagrożenie stanowią: 

1) Istniejące: zamiana użytków zielonych w pola orne (A02.01);  

2) Potencjalne:  

a) regulacja, osuszanie i zabudowa dolin rzecznych (J02.01.02),  
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b) zalesianie użytków zielonych (B01),  

c) kolizje z napowietrznymi liniami energetycznymi (D02.01.01),  

d) kolizje z turbinami elektrowni wiatrowych na trasach przelotu i na lęgowiskach 

(C03.03).  

 dla lelka zagrożenie stanowią: 

1) Istniejące – brak;  

2) Potencjalne: 

a) zalesianie i zarastanie terenów otwartych i półotwartych w obrębie lasów (B01),  

b) prace leśne (wyrąb, składowanie i wywóz drewna) wykonywane w pełni sezonu 

lęgowego lelka, powodujące płoszenie ptaków, a nawet straty w lęgach, czyszczenie 

młodników i upraw w sezonie lęgowym (B02),  

c) stosowanie owadobójczych oprysków na terenach leśnych, w sezonie lęgowym lelka 

(maj–sierpień), wpływające na redukcję bazy pokarmowej (duże owady, w tym motyle 

i chrząszcze) (B07). 

W „Dokumentacji planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie 

PLB220009” (http://pzo.gdos.gov.pl) dla ww. najbliższych stanowisk bociana białego i lelka 

nie wskazano działań istniejących ani propozycji działań ochronnych. 

Realizacja projektu „Studium …” nie wpłynie negatywnie na przedmioty ochrony obszaru 

Natura 2000 „Bory Tucholskie” PLB220009, co wynika z następujących przesłanek:  

 projekt  „Studium …”  nie wprowadza nowego zainwestowania na tereny położone 

w zasięgu obszaru PLB220009, zgodnie z projektem „Studium …” na obszarze miasta w 

jego zasięgu  przewidywane jest utrzymanie lasów; 

 ze względu na odległości od najbliższych stwierdzonych stanowisk gatunków ptaków 

oraz lokalny charakter oddziaływania realizacja ustaleń projektu „Studium …” nie 

wpłynie na pogorszenie stanu siedlisk gatunków ptaków i na gatunki ptaków, dla których 

ochrony wyznaczono obszar PLB220009; 

 realizacja ustaleń projektu „Studium …” nie spowoduje dezintegracji żadnego 

z obszarów Natura 2000 w otoczeniu; 

 realizacja ustaleń projektu „Studium …”  nie wpłynie na spójność sieci obszarów Natura 

2000. 

Realizacja ustaleń projektu „Studium …”, ze względu na znaczne odległości i lokalny 

charakter oddziaływań na środowisko: 

 nie będzie miała wpływu na środowisko przyrodnicze i krajobraz form ochrony przyrody 

w otoczeniu oraz nie naruszy przepisów obowiązujących w ich zasięgu; 

 nie spowoduje pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i 

zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszary Natura 2000, nie wpłynie negatywnie 

na gatunki, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000 oraz nie 

pogorszy integralności żadnego z obszarów Natura 2000 i nie wpłynie na spójność ich 

sieci. 
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Ochrona gatunkowa 

Na terenie całego kraju obowiązują przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin, 

zwierząt i grzybów, w tym ustawa o ochronie przyrody (t .j. Dz. U. 2018 , poz. 1614 ze zm.) 

i rozporządzenia: 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014, poz. 1408); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U. 2014, poz. 1409); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2016 , poz. 2183); 

Realizacja ustaleń projektu „Studium …” wymaga uwzględnienia wymogów dotyczących 

ochrony gatunkowej, zgodnie z przepisami zawartymi w ww. aktach prawa powszechnego. 

 

7.10. Zasoby naturalne 

Zasoby glebowe 

Rozdział 2 Ustawy z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. 

U. 2017, poz. 1161) zawiera ograniczenia przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne, ale 

zgodnie z Art. 10a ww. ustawy: przepisów rozdziału 2 nie stosuje się do gruntów rolnych 

położonych w granicach administracyjnych miast. 

Zgodnie z ww. ustawą (Art. 11. 1.) wyłączenie z produkcji użytków rolnych 

wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, 

IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia 

organicznego, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2–10, oraz gruntów 

leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne – może nastąpić po wydaniu decyzji 

zezwalających na takie wyłączenie. 

Zasoby leśne  

Lasy na terenie miasta Skórcz mają charakter lasów ochronnych - w projekcie „Studium 

…”  nie przewiduje się zmian w ich przeznaczeniu na inne cele. W przypadku zaistnienia 

takiej konieczności, zgodnie z Ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1161 ze zm.), przeznaczenie na cele nieleśne:  

 gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa – wymaga uzyskania zgody 

Ministra właściwego do spraw środowiska lub upoważnionej przez niego osoby; 

 pozostałych gruntów leśnych wymaga uzyskania zgody marszałka województwa po 

uzyskaniu opinii izby rolniczej. 

Wg Art. 7. 1. ww. ustawy przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i 

nieleśne, wymagającego zgody, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. 

Do istotnych zagrożeń wpływających negatywnie na lasy należą przede wszystkim: 



 

                                                                                                                                             proeko 

 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SKÓRCZ” 

92 

 silna penetracja lasów, zwłaszcza w okresach zbioru jagód, grzybów przez ludność 

miejscową i osoby wypoczywające - wynikiem tych masowych zbiorów jest zniszczenie 

na wielu hektarach ściółki leśnej, zdeptanie runa oraz także wiele odpadów, z których 

najgroźniejsze są wszelkiego rodzaju pozostałości plastikowe i szklane;  

 nielegalne pozyskanie choinek i stroiszu świerkowego;  

 wydeptywanie, zrywanie i wykopywanie roślin; 

 płoszenie zwierzyny lub kłusownictwo; 

 niezorganizowana turystyka i rekreacja poza wyznaczonymi do tych celów strefami 

(wydeptywanie i niszczenie ściółki, zaśmiecanie terenu, zwiększenie zagrożenia 

pożarowego, płoszenie zwierzyny, niepokojenie w okresie lęgowym itp.); 

 nielegalna eksploatacja piasku i żwiru; 

 hałas komunikacyjny - źródło skażeń powietrza, gleb, roślin spalinami wzdłuż głównych 

tras komunikacyjnych.  

 

7.11. Krajobraz 

Projekt  „Studium…” w zakresie ochrony krajobrazu uwzględnia następujące zagadnienia: 

 ochrony krajobrazu przyrodniczego przez zapisy dotyczące osnowy ekologicznej miasta, 

ze szczególnym uwzględnieniem OChK Bory Tucholskie; 

 utrzymania krajobrazu kulturowego i jego wykorzystania dla rozwoju turystyki w mieście i 

okolicy, a zwłaszcza jako czynnika wpływającego na rozwój gospodarczy 

Ochronie całościowo ujmowanego krajobrazu służą w projekcie „Studium …” 

 wskazanie strefy o funkcji ekologicznej z ograniczeniami bądź wyłączeniami spod 

zabudowy, dla której jako priorytetowe uznaje się działania służące wzmocnieniu osnowy 

ekologicznej miasta, działania ochronne środowiska przyrodniczego i krajobrazu; 

 zgodność ustaleń z przepisami obowiązującymi w  OCHK „Borów Tucholskich” (rozdz. 

4.2. i 7.9.); 

 regulacje dotyczące środowiska kulturowego, w tym ochrony zabytków i krajobrazu 

kulturowego (rozdz. 5 i 7.12.); 

 ustalenia dotyczące przeznaczenia i użytkowaniu terenów; 

 identyfikacja i wskazanie kierunków zagospodarowania obszarów wymagających 

przekształceń i rewitalizacji.   

Projekt „Studium …” nie uwzględnia rekomendacji i wniosków zawartych w audycie 

krajobrazowym lub określenia przez audyt krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych - 

audyt krajobrazowy sporządzany jest aktualnie (jesień 2018 r.)  przez samorząd województwa 

pomorskiego – nieznany jest termin jego zakończenia. 

Wdrożenie ustaleń projektu „Studium …” będzie miało korzystny wpływ na kształtowanie 

krajobrazu miasta Skórcz, w tym na zachowanie jego najcenniejszych elementów 

przyrodniczych i kulturowych. 

Oddziaływanie nowej zabudowy na krajobraz zależne będzie od jej formy architektonicznej a 

ocena estetyczna będzie możliwa na etapie sporządzenia projektów budowlanych.  
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7.12. Zabytki i dobra kultury 

Na obszarze miasta Skórcz znajdują się wartościowe elementy dziedzictwa kulturowego i 

zabytków, w tym wpisane do rejestru zabytków województwa pomorskiego, w stosunku do 

których obowiązuje ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 

r. (t. j. Dz. U. 2018, poz. 2067 ze. zm.) - zob. rozdz. 5. 

Miasto Skórcz posiada „Gminny program opieki nad zabytkami na lata 2016-2019”,  

przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Skórczu nr XV/78/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r, 

którego ustalenia uwzględniono w projekcie „Studium …”.  W projekcie „Studium 

uwzględniono chroniony zasób kulturowy miasta: wszystkie zabytki wpisane do rejestru 

zabytków woj. pomorskiego oraz oraz figurujące w wojewódzkiej ewidencji zabytków i w 

gminnej ewidencji zabytków. Wszystkie zabytki, co do zasady, podlegają ochronie, 

niezależnie od ich stanu technicznego: rozbiórka, przebudowa, modernizacja itp.  obiektów o 

walorach historyczno-kulturowych możliwa jest tylko w wypadkach szczególnie 

uzasadnionych, po uzgodnieniu ze służbami ochrony dziedzictwa kulturowego.  

Na terenie miasta Skórcz obowiązuje decyzja o wpisie do rejestru zabytków układu 

urbanistycznego miasta Skórcz (Decyzja Urzędu Woj. Wydz. Kultury i Sztuki, L.dz. 

II/9113/1/79 z dnia 05.06.1979 r. - wpis do rejestru zabytków woj. gdańskiego pod nr 958 - 

wg dawnego rejestru nr 817) - zespół urbanistyczny miasta Skórca w granicach i ze strefami 

ochrony wg załącznika graficznego do decyzji.  W strefach tych ustanowiono rygory 

konserwatorskie, określone w legendzie do zał. graficznego stanowiącego integralną część 

ww. decyzji, tj. określenia dot. ograniczeń dla nowej zabudowy (zob. rys. 10). 

 w strefie ochrony konserwatorskiej A1 – w obszarze objętym decyzja rezerwat 

krajobrazu kulturowego – obowiązuje ścisła ochrona krajobrazu kulturowego;  

 w strefie ochrony konserwatorskiej A2 - strefa konserwacji urbanistycznej – „obowiązuje 

ścisła ochrona struktury przestrzennej, w skali architektonicznej restauracja istniejącej 

substancji /w uzasadnionych przypadkach wymiana substancji i rekompozycja 

historycznej bryły budynku; wszelkie projekty i realizacje  winny być uzgadniane z 

wojewódzkim konserwatorem zabytków”; 

 w strefie ochrony konserwatorskiej A3 - strefa restauracji urbanistycznej – „obowiązuje 

ochrona struktury przestrzennej; w skali architektonicznej dopuszczalne są nowe 

uzupełnienia z następującymi zastrzeżeniami:- ograniczenie modułu przestrzennego do 

wymiarów rzutu 9 m (od linii pierzei) x 12 m i wysokości 9 m (wraz ze stromym dachem), 

architektura stosująca strome dachy, wykusze, nowoczesne materiały elewacyjne 

wysokiej klasy, zakaz stosowania projektów typowych; wszelkie projekty i realizacje 

winny być uzgadniane z wojewódzkim konserwatorem zabytków”;  

 w strefie ochrony otoczenia zespołu zabytkowego B1- „obowiązuje strefa ograniczenia 

gabarytów zabudowy-  dopuszczalny maksymalny wymiar rzutu 12 x 24 m, wysokość 10 

m”; 

 w strefie ochrony otoczenia zespołu zabytkowego B1- strefa ochronna krajobrazu – 

„obowiązuje ochrona ekspozycji biernej zespołu zabytkowego, absolutny zakaz zabudowy 
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przedpola obiektami kubaturowymi lub innymi niekorzystnie wpływającymi na sylwetę 

miasta oraz obniżającymi walory ekspozycyjne zespołu zabytkowego”; 

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18.12.2014 r. stwierdzono 

nieważność ustanowionych wyżej opisanych rygorów konserwatorskich. Jednakże nadal 

wpisany do rejestru zabytków jest układ urbanistyczny miasta Skórcza wraz z otoczeniem, 

Strefy A (1-3) stanowią zabytek w rozumieniu ustawy, a strefa B (1-2) otoczenie zabytku.  

Dla obszaru miasta Skórcz szczególne znaczenie ma, poza samym obszarem wpisu układu 

urbanistycznego (zabytek), także otoczenie zabytku, jakim jest historyczny układ 

urbanistyczny miasta Skórcz. W przypadku wpisu obszarowego ochronie konserwatorskiej 

podlegają  zewnętrzne cechy obiektów budowlanych, takie jak na przykład: liczba 

kondygnacji, rodzaj i kolor elewacji, geometria dachu, bryła, szczególnie wyeksponowane 

wejście, użyte materiały budowlane, przy czym ochronie konserwatorskiej podlegają nie tylko 

obiekty istniejące o wartościach historycznych, ale również obiekty nowe, mające znaczenie 

dla kompozycji przestrzennej całego obszaru. W granicach wyznaczonych stref ochrony 

konserwatorskiej stanowiących otoczenie zabytku prawo nakłada obowiązek uzyskiwania 

pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na wykonywanie robót budowlanych. 

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania wymagają uzgodnienia z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków.  

W projekcie „Studium …” wskazano także strefę ochrony konserwatorskiej obejmującą 

dawne tereny kolejowe z pozostałościami zabudowy pokolejowej, jako obszar zespołu o 

lokalnych wartościach i zasobach kulturowych do ochrony i uwzględnienia w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego.  

Przy sporządzaniu na podstawie „Studium …” miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego obszarów położonych w granicach stref ochrony konserwatorskiej (w 

szczególności dla stref stanowiących zabytek- tj. A1,A2 A3 wg decyzji z 1979 r.), ustalono 

obowiązek sporządzania  szczegółowej analizy zasobu zabytkowego i priorytetu ustaleń 

konserwatorskich. Celem działań w strefach ochrony konserwatorskiej tworzących 

zabytkowy układ urbanistyczny jest zachowanie i utrzymanie oraz uczytelnienie 

oryginalnych, historycznych struktur przestrzennych poprzez działania takie jak: 

modernizacja lub adaptacja zabytkowych obiektów i obszarów, wprowadzanie nowych 

obiektów na zasadzie kontynuacji cech i utrzymania wartości historycznej przestrzeni.  

Celem działań w strefach stanowiących otoczenie zabytku jakim jest układ przestrzenny 

wpisany do rejestru zabytków jest zachowanie historycznych panoram  miasta, zapewnienie 

ekspozycji czynnej i biernej zabytkowych struktur z dopuszczeniem zagospodarowania, 

niepowodującego zagrożeń dla zachowania lub poprawy stanu przestrzeni w granicach wpisu, 

wyznaczenie terenów wyłączonych spod zabudowy lub określenie zasad ich 

zagospodarowania nie kolidującego z ekspozycją zabytku. Przesłanka ograniczenia nowej 

zabudowy w strefie ochrony otoczenia zabytkowego układu była jedną z ważniejszych, 

decydujących o pozostawieniu części gruntów rolnych w północno-zachodniej i zachodniej 

części miasta jako terenów nieinwestycyjnych, nadal rolnych. 
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Dla stref ochrony archeologicznej wpisanych do rejestru zabytków ustalono w projekcie  

„Studium …” następujące zasady ochrony: 

1) celem ochrony jest zachowanie najcenniejszych zasobów archeologicznych województwa 

pomorskiego, 

2) wyklucza się jakiekolwiek inwestycje (np. liniowe), naruszające substancję zabytkową 

i ekspozycję dla stanowisk archeologicznych o własnej formie krajobrazowej oraz otulinie, 

obowiązuje ścisła ochrona i trwałe zachowanie, 

3) dla pozostałych stanowisk archeologicznych prowadzenie wszelkich prac w granicach 

stref ochrony archeologicznej wymaga od inwestora uzyskania zgody i warunków 

prowadzenia prac przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. W granicach stref 

ochrony konserwatorskiej należy w porozumieniu z konserwatorem i na jego warunkach 

przewidzieć przeprowadzenie badań archeologicznych sondażowych, a także badań 

archeologicznych wyprzedzających inwestycje. W przypadku stwierdzenia reliktów 

archeologicznych ustala się konieczność przeprowadzenia archeologicznych badań 

ratowniczych.  

Dla stref ochrony archeologicznej nie wpisanych do rejestru ustalono następujące formy 

ochrony: 

1) w granicach strefy dopuszczalna jest działalność budowlana pod warunkiem wykonania 

wyprzedzających badań wykopaliskowych, których celem jest udokumentowanie reliktów 

osadnictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecznego; zakres tych prac określa 

każdorazowo wojewódzki konserwator zabytków, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami, 

2) po wykonaniu badań teren może być trwale zainwestowany.  

Wdrożenie ww. zapisów projektu „Studium…” dotyczących ochrony dziedzictwa 

kulturowego spowoduje w długookresowej perspektywie poprawę stanu materialnego 

dziedzictwa kulturowego na obszarze miasta Skórcz.  

 

7.13. Dobra materialne 

Dobra materialne w mieście Skórcz obejmują przede wszystkim zainwestowanie 

osadnicze, sieć infrastruktury drogowej i technicznej oraz tereny przestrzeni publicznych i 

zieleni urządzonej. Ustalenia projektu „Studium...” zawierają postulaty służące utrzymaniu, 

modernizacji i wzbogaceniu dóbr materialnych w zakresach: 

 rozwoju zainwestowania osadniczego miasta; 

 modernizacji oraz przekształceń podstawowego układu transportowego i rozwoju 

uzupełniającego układu transportowego; 

 infrastruktury technicznej (przede wszystkim w zakresie modernizacji i rozbudowy 

systemów zaopatrzenia w wodę, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, 

zaopatrzenia w energię elektryczną, zaopatrzenia w gaz oraz energetyki cieplnej i 

gospodarki odpadami, a także  obsługi telekomunikacyjnej i teleinformatycznej); 

 terenów lokalizacji przemysłu (tereny produkcyjne). 

Realizacja projektu „Studium...” spowoduje wzrost zasobności miasta Skórcz w dobra 

materialne i w efekcie poprawę warunków życia jej mieszkańców. 
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7.14. Gospodarka odpadami 

Na terenie miasta Skórcz nie znajduje się aktualnie żadne składowisko odpadów. Do 2010 

r. funkcjonowało w granicach administracyjnych miasta, niedaleko granicy z gminą wiejską, 

składowisko odpadów firmy „Iglotex” - zostało ono zamknięte decyzją Starosty 

Starogardzkiego z dnia 22 lutego 2010 r. i poddane rekultywacji, zakończonej w 2012 r.   

Zgodnie ze wskazaniami zawartymi w "Planie gospodarki odpadami dla województwa 

pomorskiego 2018", przyjętego Uchwałą Nr 3/107/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z 

dnia 3 stycznia 2012 roku (wg Uchwały Nr 415/XX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego 

z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Pomorskiego 2018”) ustalono regiony gospodarki odpadami komunalnymi.  

Miasto Skórcz znajduje się w Regionie Południowym gospodarki komunalnej, obsługiwanym 

przez RIPOK Stary Las (zlokalizowany na terenie gminy Starogard Gdański).  Zgodnie z 

uchwałą Nr 557/XXVII/13 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 25 lutego 2013 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 

2018” obszar miasta Skórcz obsługiwany ma być przez regionalną instalację przetwarzania 

odpadów komunalnych (RIPOK) w Starym Lesie, instalacje zastępcze np. w przypadku 

awarii to RIPOK Gilwa Mała, RIPOK Szadółki, RIPOK Sierzno.   

Na terenie miasta planowany jest PSZOK – punkt selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych (wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla tego 

przedsięwzięcia) - teren inwestycyjny oznaczony jest jako 22.IT. na planszy „Kierunki 

zagospodarowania przestrzennego” (zob. rys. 2). 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1454 ze zm.) gminy zapewniają czystość i porządek na 

swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności tworzą 

punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Szczegółowy sposób świadczenia 

usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych określi Rada Miejska w 

Skórczu w drodze uchwały.  

Odzysk odpadów i ich magazynowanie do czasu odbioru (przez firmy specjalistyczne) lub 

przekazania (do najbliżej położonych obiektów, w których mogą być poddane odzyskowi lub 

unieszkodliwione) musi się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

a zwłaszcza z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2019, poz. 701 ze 

zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t. j. Dz. U. 2018, poz. 1454 ze zm.) i rozporządzeniami wykonawczymi do nich oraz 

zgodnie z regionalnym (zob. rozdz. 6) i lokalnymi planami gospodarki odpadami.  

 

7.15. Ludzie 

W projekcie „Studium…” do działań w zakresie kształtowania ekologicznych warunków 

życia ludzi w mieście Skórcz należą:  

 szczegółowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery przez zmiany technologii - wymiana źródeł ciepła i 
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wykorzystanie OZE, poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych i 

przedsiębiorstw w celu uzyskania poprawy stanu czystości środowiska w zakresie jego 

abiotycznych składowych, zwłaszcza w zakresie jakości wód powierzchniowych, 

powietrza atmosferycznego oraz powierzchni litosfery; 

 ograniczenie oddziaływanie uciążliwości akustycznej i aerosanitarnej komunikacji 

samochodowej przez zmiany układu drogowego, zastosowanie środków technicznych 

ograniczających rozprzestrzenianie się hałasu lub wprowadzenie w miarę istnienia rezerw 

terenowych pasów wielowarstwowej zieleni izolacyjnej; 

 wzmocnienie systemu osnowy ekologicznej poprzez wyznaczenie strefy funkcjonalno – 

przestrzennych o funkcji ekologicznej oraz zachowanie lokalnych elementów osnowy 

ekologicznej miasta; 

 zabezpieczenie ludzi przed przyrodniczymi zjawiskami katastroficznymi, w tym w 

aspekcie prognozowanych, globalnych zmian klimatu i ich skutków. 

Projekt zmiany „Studium...” zawiera szereg ustaleń w zakresie wyposażenia w 

infrastrukturę techniczną (w szczególności wodociągową i kanalizacji sanitarnej  oraz 

gazową), rozwoju układu komunikacyjnego, lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 

obszarów i obiektów ważnych dla jakości życia mieszkańców, których realizacja w sposób 

bezpośredni lub pośredni przyczyni się do poprawy ekologicznych warunków życia 

mieszkańców miasta. 

Wpływ na warunki życia ludzi mogą potencjalnie wywierać obiekty produkcyjne, 

przemysłowe i infrastruktura techniczna, przede wszystkim przez oddziaływanie na warunki 

aerosanitarne, akustyczne, emisję promieniowania elektromagnetycznego i przez zmiany 

krajobrazowe. Zagadnienia te omówiono odpowiednio w rozdz. 7.4. - 7.7. i 7.11. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej z 25.08.1959 r. w sprawie 

określenia jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. z 

1959 r. Nr 52, poz. 315) wokół cmentarzy (w strefie min. 150 m) obowiązuje zakaz 

lokalizacji zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów 

żywienia zbiorowego oraz zakładów przechowujących żywność. Odległość ta może być 

zmniejszona do 50 m pod warunkiem, że teren w granicach od 50 m do 150 m od cmentarza 

posiada sieć wodociągową w wszystkie budynki korzystające z wody są do tej sieci 

podłączone. W projekcie  „Studium …” wyznaczono rezerwę na rozbudowę cmentarza. 

Realizacja ustaleń projektu „Studium …” nie spowoduje wystąpienia zagrożeń dla 

pogorszenia stanu zdrowia ludzi i warunków ich życia. 

7.16. Oddziaływanie na środowisko zespołów ogniw fotowoltaicznych 

Lokalizację zespołów ogniw fotowoltaicznych dopuszczono tylko na wskazanych 

terenach (zob. rys. 2), położonych poza obszarowymi formami ochrony przyrody oraz 

dziedzictwa kulturowego. Zakres potencjalnego oddziaływania na środowiska ogniw 

fotowoltaicznych przedstawia tabela 8. 
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Tabela. 8. Oddziaływanie zespołów ogniw fotowoltaicznych na środowisko 

Przypowierzchniowa 

warstwa litosfery 

 w przypadku zespołów wolnostojących brak istotnych 

przekształceń litosfery poza zajętością terenu i zmianą 

użytkowania - panele fotowoltaiczne są montowane na 

lekkich konstrukcjach stalowych, nie wymagających 

fundamentowania; składają się one na ogół z pionowych 

słupów stalowych, wbijanych bezpośrednio w ziemię na 

głębokość około 1,5 do 2 m każdy; do słupów podłączone są 

poprzeczne szyny, na których montowane są panele 

fotowoltaiczne; 

 w przypadku montażu paneli fotowoltaicznych na dachach 

brak oddziaływania na litosferę;  

Wody powierzchniowe i 

podziemne 

 nieznaczne oddziaływania na zasoby wodne - zużycie wody 

(zdemineralizowanej) do mycia paneli; 

 elektrownie fotowoltaiczne nie są źródłem ścieków 

bytowych i technologicznych; 

 nieznaczne oddziaływania na warunki wodne: wzrost 

parowania; spływ wód opadowych po nachylonych 

powierzchniach paneli i ich infiltracja w podłoże (jak 

dotychczas); spływ wód z mycia paneli; 

Powietrze atmosferyczne   nieznaczna emisja zanieczyszczeń do powietrza 

atmosferycznego na etapie budowy - bezpośrednie 

oddziaływania o zasięgu lokalnym, ograniczonym do terenu 

prace budowlanych; 

 na etapie eksploatacji elektrownie fotowoltaiczne stanowią 

źródło tzw. „czystej energii”, ich wykorzystanie, dzięki 

zastępowaniu konwencjonalnych źródeł energii, przyczynia 

się do spadku emisji do atmosfery CO2, SO2, NOx i pyłów, co 

powoduje korzystne skutki środowiskowe w skalach od 

lokalnej (spadek zanieczyszczenia powietrza, lepsze warunki 

aerosanitarne życia ludzi) po globalną (ograniczenie 

klimatycznych i pochodnych skutków efektu 

cieplarnianego);  

Klimat  lokalne zmiany klimatyczne w przypadku zastosowania 

paneli fotowoltaicznych na dużych powierzchniach 

Hałas  nieznaczna emisja hałasu na etapie budowy - bezpośrednie 

oddziaływania o zasięgu lokalnym, ograniczonym do terenu 

prace budowlanych (jak w przypadku emisji zanieczyszczeń 

do powietrza atmosferycznego); 

 na etapie eksploatacji brak emisji hałasu i wibracji; 

potencjalnie źródłem hałasu może być jedynie niezależny 

system chłodzenia przetwornic napięcia (inwertorów) - hałas 

generowany przez wentylatory nie przekracza poziomu 

45dB w odległości 1metra; 

Pole elektromagnetyczne  panele fotowoltaiczne nie są źródłem pola elektromagne-

tycznego (źródła prądu stałego); 

 dodatkowe urządzenia mogące wchodzić w skład instalacji 

fotowoltaicznej np. falowniki zamieniające napięcie stałe na 

napięcie zmienne oraz w przypadku większych instalacji 
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stacje elektroenergetyczne / transformatorowe stanowiące 

źródło promieniowania elektromagnetycznego muszą 

spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z 

dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 

sposobu sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 

2003r. Nr 192 poz. 1883) - brak przekroczeń 

obowiązujących norm poza terenem wygrodzonym, 

niedostępnym dla ludzi; 

Szata roślinna  w przypadku zespołów wolnostojących przekształcenia 

siedlisk i szaty roślinnej, na ogół likwidacja upraw rolnych i 

wprowadzenie roślinności trawiastej;  

Fauna  na etapie budowy wpływ pośredni poprzez utratę 

naturalnych siedlisk fauny, ich fragmentację i/lub 

modyfikację; likwidacja fauny glebowej i płoszenie 

pozostałych grup systematycznych zwierząt;  

 ze względu na wygrodzenie są to tereny niedostępne dla 

zwierząt poruszających się po ziemi; 

 powłoka antyrefleksowa pokrywająca panele fotowoltaiczne 

zwiększa absorbcję energii promieniowania słonecznego 

oraz zapobiega niepożądanemu efektowi odbicia światła od 

powierzchni paneli - panele fotowoltaiczne nie będą oślepiać 

zwierząt w otoczeniu i ptaków, mogących przelatywać nad 

instalacją; 

 nie ma naukowych dowodów na istnienie ryzyka 

śmiertelności dla ptaków związanych z panelami 

słonecznych ogniw fotowoltaicznych (Trojanowski, Łuczak 

2013
5
) 

Odpady  na etapie budowy - gleby i ziemi oraz w mniejszym stopniu 

materiałów budowlanych (kable, żelazo, stal i inne), a także 

małych ilości odpadów komunalnych; 

 na etapie eksploatacji nieznaczne ilości odpadów np. 

uszkodzone panele, elementy urządzenia i elementy 

instalacji elektrycznej;  

 po zakończeniu eksploatacji (ok. 25 lat) zużyte panele 

fotowoltaiczne kable elektryczne i pozostała infrastruktura 

techniczna stanowią odpad - przekazywanie do 

unieszkodliwiania i odzysku zgodnie z Ustawą z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 r., poz. 701 ze zm.) 

Krajobraz  oddziaływania na krajobraz o charakterze lokalnym - 

ponieważ konstrukcje na których montowane są panele 

fotowoltaiczne są stosunkowo niskie (do kilku m wysokości) 

przy dużych powierzchniach i stosunkowo gęstym 

ustawieniu przysłaniać będą widoki obserwatorom 

znajdującym w bliskim otoczeniu na tej samej wysokości 

                                                 

 

5
 Trojanowski P, Łuczak A., 2013, Wpływ elektrowni słonecznych na środowisko przyrodnicze, („Czysta 

Energia” – nr 1/2013) 
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n.p.m., z większych odległości będą na ogół niewidoczne 

(poza terenami o specyficznym ukształtowaniu powierzchni 

i ekspozycji - zbocza o ekspozycji południowej); 

Ludzie  nieznaczne oddziaływania na etapie budowy (emisja hałasu i 

zanieczyszczeń powietrza związana z pracami 

budowlanymi); 

 na etapie eksploatacji brak oddziaływania na warunki życia 

ludzi poza lokalnym oddziaływaniem krajobrazowym  

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury przedmiotu. 

 

7.17. Klasyfikacja oddziaływań projektu „Studium...” na środowisko 

Klasyfikację oddziaływań ustaleń projektu „Studium...” na poszczególne elementy 

środowiska w ich wzajemnym powiązaniu, w tym oddziaływania skumulowanego na zdrowie 

ludzi i na biosferę, zgodną z art. 51 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (t .j. Dz. U. 2018, poz. 2081 ze zm.) przedstawiono w 

tab. 9. 



 

                                                                                                                                            proeko 

 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SKÓRCZ” 

101 

Tabela 9.  Klasyfikacja oddziaływań na środowisko ustaleń projektu „Studium...”  

Oddziaływania na 

środowisko 

Rodzaje oddziaływania Czas oddziaływania Mechanizm oddziaływania Ocena oddziaływania 

bezpośred-

nie 
pośrednie wtórne 

krótko-

terminowe 

średnio-

terminowe 

długo-

terminowe 
chwilowe okresowe stałe pozytywne negatywne neutralne 

A. ETAP BUDOWY 

Przekształcenia 

wierzchniej warstwy 

litosfery: 

- prace ziemne 

- eksploatacja kopalin 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

Likwidacja pokrywy 

glebowej  
X     X  X   X X 

Likwidacja roślinności , w 

tym 

- głównie agrocenoz i 

ruderalnej  

- likwidacja drzewostanu 

na terenach leśnych w 

celu realizacji inwestycji 

celu publicznego 

X 

X 

 

X 
   

X 

X 
 

X 

X 
  

 

X 
X 

Synantropizacja fauny X X    X  X   X X 

Przekształcenie obiegu 

wody 
 X    X  X    X 

Emisja zanieczyszczeń do 

atmosfery (samochody i 

sprzęt budowlany) 

X   X    X    X 

Emisja hałasu 

(samochody i sprzęt 

budowlany) 

X   X    X    X 

Powstanie odpadów 

(głównie ziemia z 

wykopów)  

X   X    X    X 

Skumulowane 

oddziaływanie na zdrowie 

ludzi 

X X  X    X    X 

B. ETAP EKSPLOATACJI 

Emisja zanieczyszczeń do 

atmosfery (głównie źródła 

ciepła, emisja 

technologiczna i 

zanieczyszczenia 

komunikacyjne) 

X X    X  X    X 

Emisja hałasu, głównie, 

technologicznego i 

komunikacyjnego 

X     X  X   X X 

Zagrożenia dla wód 

powierzchniowych, 

podziemnych i 

gruntowych (gospodarka 

ściekowa i odprowadzanie 

wód opadowych) 

X X   X X  X X  X X 

Antropizacja krajobrazu X X    X   X   X 

Powstawanie odpadów 

(komunalnych i 

technologicznych) 

  X   X   X   X 

Skumulowane 

oddziaływanie na 

biosferę (roślinność, 

fauna, bioróżnorodność) 

X X X   X   X  X X 

Zagrożenia dla form 

ochrony przyrody, w tym  

obszarów Natura 2000 

X X X   X  X    X 

Oddziaływanie na 

dziedzictwo kulturowe, 

zwłaszcza na zabytki 

X X X   X  X  X X X 

Skumulowane 

oddziaływanie na zdrowie 

ludzi 

X X X   X   X   X 

Źródło: opracowanie własne. 
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7.18. Oddziaływanie skumulowane 

Efekt kumulowania się oddziaływań środowiskowych 

Oddziaływania skumulowane wdrożonych kierunków rozwoju miasta Skórcz określonych 

w projekcie „Studium…”, obejmować będą przede wszystkim: 

 zmiany w użytkowaniu gruntów (zmniejszenie udziału gruntów użytkowanych rolniczo) 

spowodowane rozwojem osadnictwa miejskiego; 

 zwiększenie udziału zabudowy, co utrudni uzbrojenie nowych terenów rozwojowych, 

potencjalnie wpłynie na zwiększenie przekształceń środowiska na etapie inwestycyjnym 

(zwiększenie długości sieci) i wzrost kosztów realizacji infrastruktury technicznej; 

 docelowo poprawę czystości wód powierzchniowych i podziemnych w wyniku rozwoju 

kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz likwidacji kanalizacji ogólnospławnej 

poprzez rozdział kanalizacji w przebudowywanych i remontowanych ulicach; 

 poprawę stanu aerosanitarnego powietrza atmosferycznego w wyniku zwiększenia udziału 

odnawialnych źródeł w produkcji energii do celów grzewczych i ograniczenia emisji do 

atmosfery ze źródeł ciepła; 

 ograniczenie emisji hałasu komunikacyjnego z dróg w centrum miasta w wyniku 

rozbudowy układu komunikacyjnego; 

 zróżnicowane oddziaływania na krajobraz, w tym: 

 przekształcenia krajobrazu na terenach nowej zabudowy o funkcjach mieszkaniowej, 

mieszkaniowej, usługowej, produkcyjno-usługowej i produkcyjnej, w tym związanej z 

ogniwami fotowoltaicznymi; 

 wprowadzanie nowej zabudowy na tereny otwarte; 

 wdrożenie zasad ochrony krajobrazu i osnowy ekologicznej miasta.  

Ponadto, skumulowane oddziaływanie na środowisko może spowodować realizacja 

zapisów projektu  „Studium...” dotyczących przedsięwzięć o charakterze produkcyjnym i 

infrastrukturowym oraz o znaczeniu ponadlokalnym, które należą lub mogą należeć (w 

zależności od ich zakresu i parametrów) do kategorii mogących zawsze lub potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko i mogą wymagać przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (zob. rozdz. 7.18). 

  

7.19. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 

Według ustawy OOŚ przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko: 

1) planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 

2) planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko. 
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Do kategorii mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. 2016, poz. 71) mogą należeć 

przede wszystkim: 

 budowa i przebudowa dróg; 

 zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa zespołami ogniw fotowoltaicznych, lub 

magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą o powierzchni zależnej od położenia 

w stosunku do obszarów objętych formami ochrony przyrody; 

 nowe tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowej wraz z towarzyszącą im 

infrastrukturą o powierzchni zależnej od położenia w stosunku do obszarów objętych 

formami ochrony przyrody; 

 budowa i przebudowa systemów kanalizacji sanitarnej i magistralnych linii 

wodociągowych w zależności od parametrów i technologii. 

Ww. przedsięwzięcia należą lub mogą należeć (w zależności od ich zakresu i 

parametrów) do kategorii mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko. 

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga (dla przedsięwzięcia 

mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) lub może wymagać (dla 

przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko) uprzedniego 

wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

 

 

8. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU 

USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY „STUDIUM...” NA ŚRODOWISKO 

Analiza skutków środowiskowych związanych z realizacją celów i kierunków rozwoju 

przestrzennego sformułowanych w projekcie „Studium …” wskazuje, że ze względu na 

lokalne oddziaływanie i znaczną odległość obszaru od granic państwa (ok. 66 km do brzegu 

Zatoki Gdańskiej – granica lądowa) nie wystąpi oddziaływanie transgraniczne. 
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9. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZENIE LUB 

KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 

ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTU 

ZMIANY „STUDIUM...”, W SZCZEGÓLNOŚCI ODDZIAŁYWAŃ NA CELE I 

PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARÓW NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ 

TYCH OBSZARÓW 

Projekt  „Studium…” zawiera ogólne zasady dotyczące kierunków zagospodarowania 

oraz użytkowania terenów i określa podstawowe wskaźniki i zasady zagospodarowania dla 

poszczególnych typów funkcjonalnych terenów rozwojowych. Ich wdrożenie ma na celu 

ograniczenie oddziaływania na środowisko. 

Ponadto, ograniczenie przekształceń środowiska i krajobrazu związanych z realizacją 

ustaleń projektu „Studium…” w zakresie osadnictwa, usług, infrastruktury technicznej i 

komunikacyjnej jest możliwe poprzez podjęcie następujących działań: 

 maksymalne ograniczenie rozmiarów placów budowy w celu ograniczenia przekształceń 

wierzchniej warstwy litosfery; 

 zabezpieczenie terenów poddanych niwelacjom, wykopom i/lub innym przekształceniom, za 

pomocą nasadzeń zieleni niskiej i ewentualnych umocnień mechanicznych (jeżeli takie są 

wymogi bezpieczeństwa); 

 ochrona drzewostanu ewentualna wycinka drzew na podstawie obowiązujących 

przepisów; 

 kształtowanie terenów zieleni pełniącej funkcje izolacyjno-krajobrazowe (sąsiedztwo 

terenów komunikacyjnych, infrastrukturowych i usługowych);  

 rekultywacja terenów zniszczonych w procesie budowlanym; 

 zakaz pogarszania warunków gruntowo-wodnych, w tym stanu sanitarnego gruntu, wód 

powierzchniowych i podziemnych, obowiązek stosowania skutecznego systemu 

unieszkodliwiania ścieków sanitarnych i zanieczyszczonych wód opadowych; 

 wykluczenie substandardowej zabudowy i zabudowy o krzykliwej, obcej w regionie 

architekturze; 

 wzmożona dbałość o estetykę nowej zabudowy, zwłaszcza w obrębie i sąsiedztwie form 

ochrony i przyrody; 

 edukacja ekologiczna, oznakowanie terytorialnych form ochrony przyrody; 

 zagospodarowanie terenów obrębie obszarów rekreacyjnych, przeciwdziałające degradacji 

elementów przyrodniczych środowiska (np. działania techniczne i organizacyjne w zakresie 

wytyczenia i urządzenia dojść i dojazdów, wprowadzenie elementów małej architektury). 

 gospodarowanie odpadami zgodnie z zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, 

a zwłaszcza z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2019, poz. 701 ze 

zm.) i prawem lokalnym oraz zasadami przyjętymi w regulaminie utrzymania czystości i 

porządku obowiązującym na terenie miasta. 
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Realizacja ustaleń projektu „Studium …” nie spowoduje znaczącego oddziaływania na 

formy ochrony przyrody, w tym w szczególności na Obszar Chronionego Krajobrazu Borów 

Tucholskich i obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Bory Tucholskie” PLB220009 

(znajdujące się częściowo w granicach administracyjnych miasta) i pozostałe formy ochrony 

przyrody w dalszym otoczeniu: 

 nie wpłynie na pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i 

zwierząt obszarów Natura 2000; 

 nie spowoduje dezintegracji obszarów Natura 2000; 

 nie wpłynie na spójność sieci obszarów Natura 2000. 

W związku z powyższym, nie ma potrzeby podejmowania działań z zakresu kompensacji 

przyrodniczej w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. 

U. 2018, poz. 1614).  

 

10.  ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W 

PROJEKCIE „STUDIUM…” 

Dla terenów nowego zainwestowania osadniczego wskazana jest wyprzedzająca budowa 

kanalizacji sanitarnej, czyli rozbudowa infrastruktury technicznej umożliwiająca podłączenie 

nowych budynków do sieci kanalizacji sanitarnej, z pominięciem tymczasowego etapu 

korzystania ze zbiorników bezodpływowych. 

W aspekcie ochrony środowiska miasta i kształtowania korzystnych warunków życia 

ludzi, wiodącym problemem jest pozytywne przesądzenie budowy obwodnicy Skórcza. 

Część przewidzianych w projekcie „Studium...” przedsięwzięć, może wymagać 

przeprowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (rozdz. 7.18 ). 

W postępowaniach tych wymagane jest wskazanie rozwiązań alternatywnych.  

 

11. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY 

SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTU „STUDIUM …” ORAZ 

CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA 

Etap inwestycyjny 

Dla ograniczenia przekształceń środowiska, na etapie budowy inwestycji przewidzianych 

w projekcie „Studium …”, kontroli powinny podlegać stosowanie zasady minimalnej 

ingerencji w środowisko, w tym ograniczenie zasięgu przestrzennego placów budowy (na 

bieżąco w trakcie budowy) oraz sprawności techniczna sprzętu (przede wszystkim brak 

wycieków substancji ropopochodnych i nadmiernej emisji spalin). 
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Etap funkcjonowania 

Po wdrożeniu ustaleń projektu „Studium ...” jakość środowiska na jego obszarze należy 

kontrolować w ramach sieci państwowego monitoringu środowiska, w szczególności w 

zakresach  

 skuteczności unieszkodliwiania ścieków bytowych; 

 systemów zanieczyszczonych wód opadowych; 

 skuteczności i prawidłowości gospodarki odpadami; 

 emisji hałasu komunikacyjnego; 

 stanu siedlisk przyrodniczych, szaty roślinnej i fauny oraz skuteczności prowadzonych 

zabiegów ochronnych obiektów ochrony przyrody i obiektów planowanych do objęcia 

ochroną; 

 obiektów dziedzictwa kulturowego objętych ochrona i proponowanych do objęcia ochroną. 

 

 

12. WSKAZANIE NAPOTKANYCH W PROGNOZIE TRUDNOŚCI 

WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE 

WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY 

Przy sporządzaniu prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Studium...” nie 

napotkano trudności wynikających z niedostatków techniki i luk we współczesnej wiedzy, z 

wyjątkiem braku szczegółowych danych nt. występowania chronionych gatunków roślin, 

grzybów i zwierząt. 
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13. WYKAZ ŹRÓDEŁ INFORMACJI UWZGLĘDNIONYCH W PROGNOZIE 

Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2016-2019  

z perspektywą na lata 2020-2023 (projekt), 2016, Skórcz 

Archer D. 2011. Globalne ocieplenie. Zrozumieć prognozę. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. 

Bezubik i in. 2014. Koncepcja sieci ekologicznej województwa pomorskiego dla potrzeb 

planowania przestrzennego. Gdańsk. 

Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.12.2016 r. 2017. 

Centralna Baza Danych Geologicznych. PIG. 

Centralny rejestr form ochrony przyrody (www.crfop.gdos.gov.pl). 

Generalny Pomiar Ruchu 2010, 2015 Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o. 

Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Skórcz. 1996. 

Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski 

K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M., Górny M., Kurek R.T., 

Ślusarczyk R. Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 

2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011. 

Kondracki J. 1998. Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa 

Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030. 2012. 

Mapa glebowo-rolnicza w skali 1:5000. WODGiK w Gdańsku. 

Mapa Podziału Hydrograficznego Polski. KZGW. 

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego (www.mapy.isok.gov.pl). 

Mapa Podziału Hydrograficznego Polski. IMiGW. 

Opracowanie ekofizjograficzne miasta Skórcz dla potrzeb studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. 2016. Proeko. Gdańsk. 

Plan gospodarki odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022. Uchwała Nr 321/XXX/16 

Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku. 

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. 2016. (Dz. U. 2016, poz. 1911). 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030. Uchwała Nr 

318/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy miejskiej Skórcz. 2016. 

Program ochrony środowiska województwa pomorskiego na lata 2013-2016 z perspektywą do 

roku 2020” (2012) - Uchwała nr 528/XXV/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego 

w Gdańsku z dnia 21 grudnia 2012 r. 

Przewoźniak M. 2002. Kształtowanie środowiska przyrodniczego miast. Przykłady z regionu 

gdańskiego. Wyd. PG. Gdańsk. 

Przewoźniak M. 2005. Ochrona przyrody w planowaniu przestrzennym. Teoria, prawo i 

realia, Przegląd Przyrodniczy t. XVI, z. 1-2. 

Przewoźniak M. 2017. Ochrona przyrody i krajobrazu Kaszub. Studium krytyczne z autopsji. 

Bogucki Wyd. Naukowe, Gdańsk – Poznań. 

Raporty o stanie środowiska woj. pomorskiego w latach 2001 – 2016. WIOŚ w Gdańsku. 

Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe (Siwecki R. – red.). IV 

Krajowe Sympozjum Poznań – Kórnik 29.05-1.06.2001 r. 2002. Bogucki 

Wydawnictwo naukowe. 2002. 

Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych na terenie całego kraju (ze 

szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych)”. 

Projekt badawczy nr: 415/2002/Wn-12/FG-go-tx/D. AGH Kraków. 
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Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim. Raporty za lata 2010-2016 r. 

WIOŚ w Gdańsku. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U. 2014, poz. 1409). 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2016., poz. 2183). 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014, poz. 1408). 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (t. j. Dz. U. 2014, poz. 112). 

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

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania 

dotrzymywania tych poziomów (Dz. U. 2003, Nr 192, poz. 1883). 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. 2016, poz. 71). 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości 

znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu 

zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej (Dz. U. 2016, poz. 138). 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463). 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014., poz. 

1800). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji 

hałasu do środowiska. (Dz. U. 2005, Nr 263, poz. 2202 ze zm.). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie 

określenia jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. 

U. Nr 52 poz. 315). 

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 

z perspektywą do roku 2030.SPA 2020. 

Strategia rozwoju woj. pomorskiego 2020. załącznik do Uchwały nr 458/XXII/12 Sejmiku 

Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. 

System ochrony przeciwosuwiskowej SOPO. 

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

odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1152 ze zm.). 

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

2018, poz. 1454 ze zm.). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska” (t. j. Dz. U. 2018, poz. 799 

ze zm.). 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2019, poz. 701 ze zm.). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1614 ze zm.). 

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2018, poz. 2268 ze zm.). 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. 2018, 

poz. 2067, ze zm.).  
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Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 

2018, poz. 1945 ze zm.). 

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

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (t .j. Dz. U. 2018, poz. 2081 ze zm. w tym zmianą 

wprowadzoną ustawą z dnia 9 września 2019 r. – Dz. U. 2019, poz. 1712). 

Woś A. 1999. Klimat Polski. PWN. Warszawa. 

www.crfop.gdos.gov.pl 

www.gdos.gov.pl 

www.geoserwis.gdos.gov.pl 

www.geoportal.pgi.gov.pl/midas-web 

www.kzgw.gov.pl 

www.mapy.isok.gov.pl 

www.mos.gov.pl/natura2000.\ 

www.pgi.gov.pl.\ 

www.portalgis.gdansk.rdos.gov.pl 

www.psh.gov.pl 
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14. STRESZCZENIE PROGNOZY W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Podstawy prawne prognozy i metody prognozowania 

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skórcz”, zwanego dalej 

projektem „Studium …”, opracowanego przez DOM Biuro Urbanistyczne Kiełb-Stańczuk, 

Jaszczuk-Skolimowska sp. j. w Starogardzie Gdańskim. Prognoza wykonana została na 

podstawie Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko. Prognoza projektu „Studium …” zawiera następujące, podstawowe 

zagadnienia: 

 charakterystykę ustaleń projektu „Studium ...”; 

 analizę i ocenę stanu środowiska i jego potencjalne zmiany; 

 analizę istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia 

realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na obszarach form ochrony 

przyrody na obszarze projektu „Studium …” i w jego otoczeniu; 

 analizę i ocenę przewidywanych, znaczących oddziaływań ustaleń projektu „Studium ...” 

na środowisko; 

 rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko; 

 propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektu „Studium...” oraz częstotliwości jej przeprowadzania; 

 streszczenie w języku niespecjalistycznym. 

W „Prognozie...” zastosowano następujące metody prognozowania: 

 indukcyjno-opisową (od szczegółowych analiz po uogólniającą syntezę); 

 analogii środowiskowych (na podstawie założenia o stałości praw przyrody); 

 diagnozy stanu środowiska jako punktu wyjścia ekstrapolacji procesów i zjawisk 

przyrodniczych w przyszłości; 

 analiz kartograficznych  

Wykaz wykorzystanych materiałów publikowanych, archiwalnych i aktów prawa zawiera 

rozdz. 13. „Prognozy …”. 

Informacje o zawartości i głównych celach projektu zmiany „Studium …” oraz jego 

powiązaniach z innymi dokumentami 

Na podstawie przeprowadzonej analizy uwarunkowań oraz przyjętych zasad rozwoju 

przestrzennego miasta,  sformułowano kierunki rozwoju przestrzennego dla obszaru miasta 

Skórcz. Główne zasady rozwoju przestrzennego miasta Skórcz to wg projektu „Studium …”: 

 uwzględnienie uwarunkowań środowiskowych, w tym potrzeby ochrony i wzmocnienia 

lokalnej osnowy ekologicznej; 

 utrzymanie, zachowanie większości areałów gruntów rolnych o wysokich walorach dla 

rolnictwa, a  położonych  z dala od istniejącej infrastruktury jako niezabudowanych; 
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  uwzględnienie wymogu ochrony walorów kulturowych, krajobrazowych miasta oraz 

priorytetu wymagań konserwatorskich w kształtowaniu zabudowy i zagospodarowania 

terenów w ustanowionych strefach ochrony konserwatorskiej; 

 zachowanie zwartej struktury przestrzennej, etapowanie zagospodarowywania nowych 

terenów, zaczynając od położonych najkorzystniej pod względem wyposażenia w 

infrastrukturę techniczną;   

 sukcesywna poprawa standardów obsługi oraz atrakcyjności osiedleńczej miasta, w tym 

poprzez przygotowanie oferty inwestycyjnej dla różnego rodzaju funkcji, także 

mieszkaniowej; 

 efektywne wykorzystanie terenów zurbanizowanych poprzez wtórne wykorzystywanie 

terenów dla nowych funkcji, zagospodarowywanie przestrzeni zaniedbanych 

(pokolejowych, poprzemysłowych), intensyfikacja użytkowania przestrzeni itp. 

 poprawa standardów dla ruchu pieszego – modernizacje, poprawa bezpieczeństwa 

 zapewnienie wielofunkcyjności miasta; 

 poprawa standardów środowiskowych, szczególnie w zakresie stanu powietrza. 

W projekcie „Studium …” wskazano m. in.: 

1. Nowe tereny rozwojowe, w tym pod lokalizację zespołów ogniw fotowoltaicznych. 

2. Tereny wskazane do ograniczenia bądź wyłączenia spod zabudowy o funkcji ekologicznej. 

3. Inne obszary ograniczeń i tereny wyłączone spod zabudowy.  

4. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 

5. Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym oraz inwestycji 

o znaczeniu ponadlokalnym. 

Nadrzędnym celem środowiskowym polityki przestrzennej miasta Skórcz jest wg 

projektu „studium …”: zachowanie i poprawa stanu środowiska przyrodniczego poprzez: 

- utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów,  

- zabezpieczenie terenów o dużych wartościach przyrodniczych i krajobrazowych przed 

niewłaściwym ich zagospodarowaniem 

- zachowanie różnorodności biologicznej oraz ciągłości systemu przyrodniczego, 

- nietworzenie kolejnych barier  antropogenicznych  

- ochronę walorów krajobrazowych,  

- ochronę i wzmocnienie, wzbogacenie terenów zieleni miejskiej, 

- kształtowanie korzystnych warunków aerosanitarnych, 

- utrzymanie i poprawę jakości powietrza, poprawę klimatu akustycznego. 

Projekt „Studium …” powiązany jest z wieloma dokumentami nadrzędnymi, jak: 

 „Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2030”; 

 „Strategia rozwoju woj. pomorskiego 2020”; 

  „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030”; 

 „Strategia rozwoju powiatu starogardzkiego 2014-2020”; 

 „Strategia rozwoju miasta Skórcz do roku 2020” (2015). 
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Stan środowiska przyrodniczego i jego potencjalne zmiany 

Miasto Skórcz położone jest w południowej części województwa pomorskiego, 

w powiecie starogardzkim, na pograniczu dwóch regionów: Pojezierza Starogardzkiego i 

Borów Tucholskich Wschodnich, w większości w zasięgu Pojezierza Starogardzkiego. Miasto 

położone jest na obszarze charakteryzującym się urozmaiconym ukształtowaniem 

powierzchni terenu, położonym od ok. 75 do ok. 110 m n.p.m., w zlewni Wierzycy. Przez 

centralną część Skórcza przepływa ciek Szoryca. Pod względem gospodarczego 

wykorzystania wód podziemnych w rejonie miasta Skórcz największe znaczenie ma piętro 

czwartorzędowe, na głębokościach 20 – 60 m p.p.t. Według podziału klimatycznego Polski 

Skórcz leży w granicach regionu Dolnej Wisły. W granicach miasta Skórcz występuje szereg 

grup ekosystemów, jak: lasy i zbiorowiska semileśne, zbiorowiska wodne i przywodne 

(hydrogeniczne), roślinność cmentarna oraz parków i skwerów, ogrody działkowe, tereny 

rolnicze (pola orne i użytki zielone), tereny z roślinnością ruderalną. Występują też ogrody 

przydomowe, trawniki oraz zieleń wysoka wzdłuż ulic. Fauna obszaru miasta jest słabo 

rozpoznana. Lokalne składowe osnowy ekologicznej miasta Skórcz stanowią: 

 korytarz ekologiczny Szorycy, przebiegający przez obszar miasta z południa na północ; 

 płaty ekologiczne terenów zielni miejskiej, w tym park miejski, drobne skwery i trawniki, 

kompleks ogrodów działkowych i sady; 

 kompleksy leśne w otoczeniu terenów zainwestowania miejskiego, w tym w rejonie ulicy 

Spacerowej w ramach Osiedla Leśnego i w rejonie zainwestowania przemysłowego, w 

zachodniej części miasta; 

 zadrzewienia (m.in. w obrębie dawnego składowiska odpadów); 

 zbiorowiska roślinności łąkowej w podmokłych zagłębieniach terenu. 

W granicach miasta Skórcz powierzchniowo przeważają tereny o korzystnych warunkach 

fizjograficznych dla zainwestowania. Użytki rolne zajmują na obszarze miasta ok. 201 ha, co 

stanowi ponad połowę jego powierzchni. Lasy zajmują ok. 7,9 % powierzchni miasta. 

W mieście nie występuje zagrożenie powodziowe i zagrożenie ruchami masowymi ziemi. 

Analiza istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia 

realizacji projektu „Studium …”, w szczególności na obszarach form ochrony przyrody 

Podstawowe źródła przekształceń  środowiska na obszarze miasta Skórcz stanowią: 

 źródła ciepła indywidualnej i wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej (głównie opalane 

paliwami stałymi: węglem, koksem, drewnem itp.) – źródła lokalnych uciążliwości 

aerosanitarnych; 

 tranzytowa i wewnętrzna i komunikacja samochodowa, w tym drogi: wojewódzkie i drogi 

lokalne – źródła uciążliwości akustycznych i zanieczyszczeń powietrza;  

 obiekty i tereny przemysłowe i składowe – źródła uciążliwości akustycznych i 

zanieczyszczeń powietrza; 

 miejska oczyszczalnia ścieków (jako źródło zrzutu zanieczyszczeń do wód 

powierzchniowych oraz odorów). 

 

Na obszarze miasta Skórcz, spośród form ochrony przyrody, w rozumieniu ustawy o ochronie 

przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. występują: 
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 Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich – obejmuje kompleksy leśne (wraz 

ze stadionem „Pomorzanka”) w południowo-zachodniej części miasta; 

 obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Bory Tucholskie” – obejmuje część 

kompleksów leśnych w południowo-zachodniej części miasta; 

 ochrona gatunkowa roślin, grzybów i zwierząt.  

Dziedzictwo kulturowe 

Na obszarze miasta znajdują się trzy zabytki nieruchome wpisane do Rejestru Zabytków 

Województwa Pomorskiego: kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych, układ urbanistyczny 

miasta Skórczi  kamienica z początku XX w, przy ul. Sobieskiego 10. Gminna Ewidencja 

Zabytków obejmuje łącznie 125 obiektów nieruchomych. Są to przede wszystkim domy 

mieszkalne, cmentarz, budynki użyteczności publicznej. Wg Wojewódzkiej Ewidencji 

Zabytków Archeologicznych na obszarze miasta znajduje się 15 stanowisk archeologicz-

nych.  

Analiza celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym, krajowym i regionalnym istotnych z punktu widzenia projektu 

zmiany „Studium …” 

Projekt „Studium ….” został sporządzony z uwzględnieniem dokumentów 

międzynarodowych, poprzez transponowane do polskiego prawa ustawy i rozporządzenia 

wykonawcze do nich. Krajowe dokumenty strategiczne uwzględniające zobowiązania i cele 

ochrony środowiska przyjęte w dokumentach Unii Europejskiej i w ratyfikowanych przez 

Rzeczpospolitą Polską umowach i konwencjach międzynarodowych istotne dla projektu 

zmiany „Studium …” to: 

 „Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030”; 

 „Aktualizacja programu wodno-środowiskowego kraju” (2016) i Plan gospodarowania 

wodami dla obszaru dorzecza Wisły (2016); 

 „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 

roku 2020 z perspektywą do roku 2030”;  

Spośród dokumentów regionalnych dla projektu  „Studium ...” szczególnie istotne są cele 

ochrony środowiska zapisane w następujących dokumentach:  

 „Program ochrony środowiska województwa pomorskiego na lata 2013-2016 

z perspektywą do roku 2020”; 

 „Plan gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego 2022 

Analiza i ocena przewidywanych, znaczących oddziaływań ustaleń projektu zmiany 

„Studium…”  na środowisko 

W „Prognozie…” przeanalizowano oddziaływania na następujące elementy środowiska w 

ich wzajemnym powiązaniu: 

 powierzchnię ziemi (przypowierzchniową warstwę litosfery, w tym gleby); 

 wody powierzchniowe i podziemne; 

 klimat; 

 powietrze; 

 warunki akustyczne (hałas); 
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 roślinność; 

 zwierzęta; 

 różnorodność biologiczna; 

 formy ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000; 

 zasoby naturalne; 

 zabytki; 

 dobra materialne; 

 krajobraz; 

 ludzi. 

Przypowierzchniowa warstwa litosfery  

Przekształcenia litosfery w wyniku realizacji projektu „Studium...” będą typowe dla nowo 

realizowanych inwestycji o funkcjach mieszkaniowej, usługowej, produkcyjno-usługowej, 

rozwoju infrastruktury komunikacyjnej i technicznej, ograniczone do działań niezbędnych dla 

ich budowy.  

Na etapie eksploatacji przekształcenia litosfery mogą powstać głównie na terenach osadniczych i 

terenach użytkowanych rekreacyjnie. Na terenach produkcyjno-usługowych będą zależne od ich 

charakteru. 

Wody powierzchniowe i podziemne 

Ustalono, że: 

 wdrożenie działań w zakresie rozwoju systemów zaopatrzenia w wodę zapewni racjonalne 

gospodarowanie w wodę w Skórczu, w tym ochronę jej zasobów - ilościową i jakościową; 

 rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej jak i oczyszczalni poprawi 

efektywność gospodarki ściekowej w mieście, zapewniając lepszą ochronę środowiska, 

zwłaszcza wód przez zanieczyszczeniami;  

 ustalenia projektu „Studium …” w zakresie gospodarowania wodami opadowymi są 

korzystne w aspekcie ochrony środowiska; 

 realizacja ustaleń projektu  „Studium…” nie stwarza zagrożenia dla osiągnięcia celów 

środowiskowych określonych w projekcie „Planu gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły” (2016); docelowo, realizacja ustaleń projektu „Studium …” w zakresie 

gospodarki wodno-ściekowej, przyczyni się do poprawy czystości wód 

powierzchniowych i podziemnych w mieście Skórcz. 

 

 Powietrze atmosferyczne  

Wdrożenie zapisów projektu „Studium…” dotyczących zwiększenia udziału odnawialnych 

źródeł energii w bilansie energetycznym miasta, zminimalizuje niekorzystne efekty 

oddziaływania jego ustaleń  na zanieczyszczenie atmosfery. Istotnym źródłem zanieczyszczeń 

atmosfery jest i pozostanie komunikacja samochodowa. Możliwość ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń motoryzacyjnych do atmosfery stwarzają: odpowiednie kształtowanie 

parametrów technicznych modernizowanych dróg (odpowiednia geometria, typ nawierzchni, 

wzrost płynności ruchu pojazdów) i postęp technologiczny w produkcji samochodów, 
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skutkujący spadkiem emisji jednostkowej. Korzystnym rozwiązaniem proekologicznym 

byłaby budowa obwodnicy Skórcza. 

Klimat 

Pozytywne, pośrednie skutki klimatyczne w skali globalnej będą efektem zastosowania 

przewidzianych w projekcie  „Studium…” alternatywnych źródeł energii oraz działań w 

zakresie optymalizacji w wykorzystaniu zasobów naturalnych i energii przyczyniających się 

do ograniczenia emisji zanieczyszczeń energetycznych do atmosfery i w konsekwencji 

ograniczających efekt cieplarniany w skali globalnej. W zakresie przystosowania do zmian 

klimatu niezbędne będzie ustalenie szczegółowych działań adaptacyjnych w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego, w odniesieniu nap do terenów zieleni, systemów 

gospodarowania wodą i zasad zagospodarowania na terenach zagrożenia powodzią. 

Hałas 

Prognozowanie poziomu emisji hałasu z przyszłych obiektów produkcyjnych i usługowych oraz 

tras komunikacyjnych jest na etapie ustaleń projektu  „Studium…” niemożliwe, ze względu na 

brak informacji nt. ich szczegółowych lokalizacji i parametrów.  

Pola elektromagnetyczne 

Istniejąca i nowa infrastruktura elektroenergetyczna w mieście Skórcz musi spełniać wymogi 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów. W wyniku realizacji ustaleń projektu  „Studium 

…” nie przewiduje się wystąpienia ponadnormatywnego pola elektromagnetycznego na 

terenach dostępnych dla ludzi. 

Przyroda ożywiona: roślinność, grzyby, zwierzęta, siedliska przyrodnicze,  

różnorodność biologiczna, korytarze ekologiczne 

Oddziaływanie na roślinność, grzyby  i siedliska związane będzie z rozwojem przestrzennym 

miasta, w tym realizacją kierunków rozwoju i przekształceń funkcjonalno-przestrzennych 

terenów, kierunków rozwoju systemów komunikacji oraz  infrastruktury technicznej.. W 

większości likwidacja roślinności dotyczyć będzie roślinności agrocenoz i ruderalnej. W 

miejscach kolizji z nową zabudową, układem komunikacyjnym i siecią infrastruktury 

technicznej może wystąpić konieczność wycinki drzew i krzewów, której warunki określa 

ustawa o ochronie przyrody.  

Na etapie eksploatacji zrealizowanych ustaleń projektu „Studium…” bezpośrednie 

przekształcenia roślinności mogą wystąpić głównie w wyniku penetracji przez ludzi i 

użytkowania terenów zieleni miejskiej, sportowo-rekreacyjnych i leśnych. Pośredni wpływ na 

stan roślinności będzie miała  głównie emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. 

W wyniku wdrożenia ustaleń projektu „Studium …” wystąpi dalsza synantropizacja fauny, 

zwłaszcza pospolitych gatunków ptaków i drobnych ssaków oraz płoszenie fauny na etapach 

budowy i eksploatacji planowanej zabudowy. 
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Ochrona osnowy ekologicznej miasta Skórcz, równolegle z ustawową ochroną przyrody, 

sprzyjać będzie neutralizacji oddziaływań na przyrodę ożywioną w wyniku działań 

inwestycyjnych i zachowaniu bioróżnorodności na obszarze miasta.  

Formy ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000 i korytarze ekologiczne 

Realizacja ustaleń projektu „Studium …” nie naruszy zapisów Uchwały Nr 259/XXIV/16 

Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie obszarów chronionego 

krajobrazu w województwie pomorskim. 

Realizacja projektu „Studium …” nie wpłynie negatywnie na przedmioty ochrony obszaru 

Natura 2000 „Bory Tucholskie” PLB220009, co wynika z następujących przesłanek:  

- projekt  „Studium …”  nie wprowadza nowego zainwestowania na tereny położone 

w zasięgu obszaru PLB220009, zgodnie z projektem „Studium …” na obszarze miasta w 

jego zasięgu  przewidywane jest utrzymanie lasów; 

- ze względu na odległości od najbliższych stwierdzonych stanowisk gatunków ptaków oraz 

lokalny charakter oddziaływania realizacja ustaleń projektu „Studium …” nie wpłynie na 

pogorszenie stanu siedlisk gatunków ptaków i na gatunki ptaków, dla których ochrony 

wyznaczono obszar PLB220009; 

- realizacja ustaleń projektu „Studium …”  nie spowoduje dezintegracji żadnego z obszarów 

Natura 2000 w otoczeniu; realizacja ustaleń projektu „Studium …” nie wpłynie na 

spójność sieci obszarów Natura 2000. 

Realizacja ustaleń projektu „Studium …”, ze względu na znaczne odległości i lokalny 

charakter oddziaływań na środowisko: 

- nie będzie miała wpływu na środowisko przyrodnicze i krajobraz form ochrony przyrody w 

otoczeniu oraz nie naruszy przepisów obowiązujących w ich zasięgu; 

- nie spowoduje pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i 

zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszary Natura 2000, nie wpłynie negatywnie na 

gatunki, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000 oraz nie pogorszy 

integralności żadnego z obszarów Natura 2000 i nie wpłynie na spójność ich sieci. 

Realizacja ustaleń projektu „Studium …” wymaga uwzględnienia wymogów dotyczących 

ochrony gatunkowej, zgodnie z przepisami zawartymi w ww. aktach prawa powszechnego. 

Zasoby naturalne 

W wyniku realizacji projektu „Studium …” wystąpi ubytek użytków rolnych, nie wystąpią 

wylesienia, nie nastąpi negatywne oddziaływanie na zasoby wody. 

Krajobraz 

Wdrożenie ustaleń projektu „Studium …” będzie miało korzystny wpływ na kształtowanie 

krajobrazu miasta Skórcz, w tym na zachowanie jego najcenniejszych elementów 

przyrodniczych i kulturowych. 

Oddziaływanie nowej zabudowy na krajobraz zależne będzie od jej formy architektonicznej a 

ocena estetyczna będzie możliwa na etapie sporządzenia projektów budowlanych.  

Zabytki i dobra kultury 
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Wdrożenie zapisów projektu „Studium…” dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego 

spowoduje w długookresowej perspektywie poprawę stanu materialnego dziedzictwa 

kulturowego na obszarze miasta Skórcz.  

Dobra materialne 

Realizacja projektu „Studium...” spowoduje wzrost zasobności miasta Skórcz w dobra 

materialne i w efekcie poprawę warunków życia jej mieszkańców. 

Gospodarka odpadami 

Odzysk odpadów i ich magazynowanie do czasu odbioru (przez firmy specjalistyczne) lub 

przekazania (do najbliżej położonych obiektów, w których mogą być poddane odzyskowi lub 

unieszkodliwione) musi się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

a zwłaszcza z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawą z dnia 13 września 1996 

r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i rozporządzeniami wykonawczymi do nich 

oraz zgodnie z regionalnym i lokalnymi planami gospodarki odpadami.  

Ludzie 

Realizacja ustaleń projektu „Studium …” nie spowoduje wystąpienia zagrożeń dla 

pogorszenia stanu zdrowia ludzi i warunków ich życia. 

 

Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu ustaleń projektu zmiany 

„Studium...” na środowisko 

Analiza skutków środowiskowych związanych z realizacją celów i kierunków rozwoju 

przestrzennego sformułowanych w projekcie „Studium …” wskazuje, że ze względu na 

lokalne oddziaływanie i znaczną odległość obszaru od granic państwa (ok. 66 km do brzegu 

Zatoki Gdańskiej – granica lądowa) nie wystąpi oddziaływanie transgraniczne. 

Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem 

realizacji projektu zmiany „Studium...”, w szczególności oddziaływań na cele i 

przedmiot ochrony obszarów natura 2000 oraz integralność tych obszarów 

Projekt  „Studium…” zawiera ogólne zasady dotyczące kierunków zagospodarowania oraz 

użytkowania terenów i określa podstawowe wskaźniki i zasady zagospodarowania dla 

poszczególnych typów funkcjonalnych terenów rozwojowych. Ich wdrożenie ma na celu 

ograniczenie oddziaływania na środowisko. Ponadto, ograniczenie przekształceń środowiska i 

krajobrazu związanych z realizacją ustaleń projektu „Studium…” w zakresie osadnictwa, 

usług, infrastruktury technicznej i komunikacyjnej jest możliwe poprzez podjęcie szeregu 

działań na etapie wdrażania „Studium …”. 

Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie „Studium…” 

Dla terenów nowego zainwestowania osadniczego wskazana jest wyprzedzająca budowa 

kanalizacji sanitarnej, czyli rozbudowa infrastruktury technicznej umożliwiająca podłączenie 

nowych budynków do sieci kanalizacji sanitarnej, z pominięciem tymczasowego etapu 

korzystania ze zbiorników bezodpływowych. W aspekcie ochrony środowiska miasta i 
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kształtowania korzystnych warunków życia ludzi, wiodącym problemem jest pozytywne 

przesądzenie budowy obwodnicy Skórcza. 

Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień projektu „Studium …” oraz częstotliwości jej przeprowadzania 

Dla ograniczenia przekształceń środowiska, na etapie budowy inwestycji przewidzianych 

w projekcie „Studium …”, kontroli powinny podlegać stosowanie zasady minimalnej 

ingerencji w środowisko, w tym ograniczenie zasięgu przestrzennego placów budowy oraz 

sprawności techniczna sprzętu. Po wdrożeniu ustaleń projektu „Studium ...” jakość 

środowiska na jego obszarze należy kontrolować w ramach sieci państwowego monitoringu 

środowiska, w szczególności w zakresach  

 skuteczności unieszkodliwiania ścieków bytowych; 

 systemów zanieczyszczonych wód opadowych; 

 skuteczności i prawidłowości gospodarki odpadami; 

 emisji hałasu komunikacyjnego; 

 stanu siedlisk przyrodniczych, szaty roślinnej i fauny oraz skuteczności prowadzonych 

zabiegów ochronnych obiektów ochrony przyrody i obiektów planowanych do objęcia 

ochroną; 

 obiektów dziedzictwa kulturowego objętych ochrona i proponowanych do objęcia ochroną. 

Wskazanie napotkanych w prognozie trudności wynikających z niedostatków 

techniki lub luk we współczesnej wiedzy 

Przy sporządzaniu prognozy oddziaływania na środowisko projektu  „Studium...” nie 

napotkano trudności wynikających z niedostatków techniki i luk we współczesnej wiedzy, z 

wyjątkiem braku szczegółowych danych nt. występowania chronionych gatunków roślin, 

grzybów i zwierząt. 

Wykaz źródeł informacji uwzględnionych w prognozie 

Do sporządzenia „Prognozy …” wykorzystano liczne publikacje, materiały archiwalne,  

akty prawa i informacje ze stron internetowych, głównie organów ochrony środowiska.  

-.-.- 


