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1. WPROWADZENIE 

Przedmiotem opracowania jest opis ożywionych składników środowiska przyrodniczego  na części 

terenu działki o nr geodezyjny 771 w miejscowości Kijanka gm. Chotcza oraz ocena zakresu 

przewidywanego oddziaływania na opisane składniki planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego 

polegającego na  „Montaż linii technologicznej  do odzysku odpadów w celu otrzymania gotowego 

wyrobu  w istniejącym budynku produkcyjno- magazynowym  zlokalizowanym w miejscowości 

Kijanka 65, 27-312 Chotcza ” 

W ramach inwestycji planowana jest usytuowanie w istniejącym budynku produkcyjno- 

magazynowym  linii technologicznej  do odzysku odpadów. Na potrzeby planowanego 

przedsięwzięcia będzie wykorzystana część   działki o numerze  ewidencyjnym 771, która w wypisie 

z rejestru gruntów oznaczone jest symbolem Ba –tereny przemysłowe.  

Wydzielona część działki nr 771,  jednostka ewidencyjna :140901_2 Chotcza  obszar wiejski, 

 Obręb :0010  Kjanka  na której planowane jest przedsięwzięcie wynosi 0, 17 ha. 

 Pozostała część działki o powierzchni 1,74ha to grunty orne zabudowane i grunty orne. 

Zgodnie z art. 66 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((t.j. Dz.U. 2020 

poz. 283 z późniejszymi zmianami) opracowanie zawiera:  

a) informację o elementach środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 27.04.2004 r. o 

ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2020 poz. 55.) znajdujących się  w obrębie działki objętych 

zakresem planowanego przedsięwzięcia  oraz opis korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej 

ustawy, 

b) wyniki inwentaryzacji przyrodniczej  w tym zbiór badań terenowych przeprowadzonych na 

potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego,  wraz z opisem zastosowanej 

metodyki.  

c) inne dane, na podstawie których dokonano opisu elementów przyrodniczych; 

d) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia opracowania. 
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2.    METODYKA WYKONYWANIA WLORYZACJI PRZYRODNICZEJ    

W celu wypracowania ostatecznej oceny wpływu inwestycji w/w  przedsięwzięcia na stan 

środowiska przyrodniczego przyjęto opisane niżej etapy i metody realizacji niniejszej ekspertyzy. 

2.1.   Określenie zakresu tematycznego opracowania.  

Ekspertyza obejmuje analizę wpływu inwestycji na składniki przyrody ożywionej, 

w szczególności na grzyby, rośliny i zwierzęta  oraz siedliska przyrodnicze występujące na 

przedmiotowym obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych. Jest to także 

analiza wpływu na bioróżnorodność i korytarze ekologiczne oraz na pozostałe formy ochrony 

przyrody przewidziane ustawą z dnia  16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  

(t.j. Dz.U. 2020 poz. 55.)).  

 

2.2.    Ocena rozmiaru i charakteru planowanej inwestycji.  

     Zasięg planowanych robót oraz ich przewidywaną uciążliwość dla środowiska przyrodniczego 

oszacowano na podstawie dostarczonych przez inwestora dokumentów dotyczących ewentualnych 

prac budowlanych, wraz z mapami.  

  

2.3. Przyjęcie przewidywanych stref oddziaływania inwestycji i waloryzacji przyrodniczej.  

     Z dokumentacji przedstawionej przez inwestora oraz przeprowadzone oceny ooś wynika, że 

planowana inwestycja jest przedsięwzięciem o charakterze punktowo – powierzchniowym 

i nie będzie ona oddziaływać na środowisko znajdujące się poza terenem działki 771 Obręb:0010 

Kijanka.  Inwestycja będzie realizowana na części działki. Wydzielona część działki nr 771,  

jednostka ewidencyjna :140901_2 Chotcza  obszar wiejski,  Obręb :0010  Kijanka  na której 

planowane jest przedsięwzięcie wynosi 0, 17 ha. 

W związku z tym  dla potrzeb niniejszego opracowania za strefę bezpośredniego oddziaływania 

uznano obszar w granicach części wymienionej działki (w całości ogrodzony) o powierzchni 0,17 ha. 

 

2.4. Metodyka badań  

 Metodyka badań ukierunkowana była na identyfikację głównych typów siedlisk 

przyrodniczych oraz chronionych gatunków (roślin, grzybów i zwierząt). Na  etapie poprzedzającym 

wyjście w teren przeprowadzono prace kameralne (na podstawie map topograficznych, ortofotomap 

oraz istniejących opracowań) mające na celu wstępne zapoznanie się z rzeźbą terenu, na którym 

planowana jest inwestycja oraz określenie potencjalnych lokalizacji  cennych siedlisk 

przyrodniczych.  Lokalizację terenów chronionych oraz określanie odległości wykonano  korzystając 

z narzędzi pomiarowych udostępnionych na stronie internetowej  

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/). 
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Po gruntownym przeanalizowaniu dostępnych opracowań literaturowych przeprowadzono dwie 

wizje terenowe, mające dostarczyć jak najwięcej informacji o elementach przyrodniczych obszaru, w 

obrębie którego ma odbyć się planowana inwestycja.  

W trakcie inwentaryzacji przyrodniczej wykonano szczegółowe kontrole całego terenu planowanej 

inwestycji w zakresie występowania gatunków roślin naczyniowych, grzybów i zwierząt (owadów, 

gadów, ptaków i ssaków) chronionych prawem krajowym (na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia  9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów, Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin oraz 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt).   

 W celu wykonania oceny wpływu inwestycji na chronione gatunki ptaków przeprowadzono 

dwukrotną lustrację terenu , mającą na celu zaobserwowanie wędrujących i koczujących ptaków.  

W trakcie obserwacji posługiwano się lornetką o parametrach 10 x 50. Ogółem w terenie spędzono  

4 godziny. W celu stwierdzenie występowania chronionych gatunków ssaków poszukiwano 

wszelkich śladów obecności zwierząt, tj. gniazd, tropów, odchodów, legowisk czy śladów żerowania. 

Z uwagi na termin zlecenia uzyskanego od Inwestora pierwszą wizję terenową wykonano 

w 16 marca 2020r, podczas przygotowania Karty informacyjnej przedsięwzięcia, drugą wizja 

terenowa odbyła się w dniu 20 sierpnia 2020r.  

 

3. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH OBJĘTYCH ZAKRESEM 

PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA 

ŚRODOWISKO, OCENA ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI ORAZ DZIAŁANIA 

OCHRONNE  

 

3.1. Ogólna charakterystyka obszaru otaczającego teren planowanej inwestycji 
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Rys. Lokalizacja planowanej inwestycji (https://polska.e-mapa.net) 

 

Rys. Lokalizacja planowanej inwestycji (https://polska.e-mapa.net) 

 

Bezpośrednie sąsiedztwo omawianego  przedstawiają poniższe fotografie:   

 

  

https://polska.e-mapa.net/
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od strony północnej:  obszary upraw rolnych (działka 771)   

 

Rys.   

 

Rys.    
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- od strony południowej- tereny upraw rolnych 

 

Rys.  

 

Rys.  
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- od strony zachodniej: tereny upraw rolnych przewidziane pod inwestycje elektrowni 

fotowoltanicznej 

 

Rys.  

 

Rys.  
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- od strony wschodniej:   tereny upraw rolnych 

-  

Rys. ‘ 

 

Rys. 
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3.2. Zagospodarowanie terenu planowanej inwestycji 

Właścicielem przedmiotowych działek jest p. Erwin Rzeźnik. Działka  nr 771 ma łączna 

powierzchnię 1,91ha.  Na potrzeby dzielności prowadzonej przez inwestora część działki o 

powierzchni 0,17ha została przekształcona na tereny przemysłowe. Pozostała część działki są to 

grunty rolne zabudowane i grunty orne. 

Na terenie rozpatrywanej działki – dot. części przemysłowej  położone są : 

• 2 murowane budynki produkcyjno- magazynowe o łącznej powierzchni ok 240m2 

• Plac składowy przewidziany do magazynowania odpadów w ramach zbierania  o powierzchni 

360 m2 ( 20m x 18m).   

• Budynek w budowie 40m x 9m = 360m2 ( wylane fundamenty) 

• plac wybetonowany z przeznaczeniem na segregowania odpadów, plac  manewrowy oraz na 

drogę dojazdową – ok. 600m2 

 

 

Rys. 
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Rys. 
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Rys. 

 

Rys. 
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Działka  (dot. części przemysłowej ) jest w 95% utwardzona i  ogrodzona –ogrodzenie metalowe. 

 

 

Rys 

Wjazd i wyjazd z terenu zakładu odbywa się jedną bramą od strony wschodniej bezpośrednio z drogi 

gminnej nr 169. 

Planowana przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie już w 95% utwardzonym na część dziłaki 

nr. 771, w związku z czym nie zostaną przekształcone powierzchnie czynne biologicznie - nie będą 

usuwane drzewa oraz nie będzie przekształcona powierzchnia porośnięta roślinnością.  

 

3.3. Waloryzacja przyrodnicza terenu planowanej inwestycji 

Ze względu na termin zlecenia uzyskanego od Inwestora pierwszą wizję terenową wykonano w 16 

marca 2020r, podczas przygotowania Karty informacyjnej przedsięwzięcia, drugą wizja terenowa 

odbyła się w dniu 20 sierpnia 2020r.. 

Część   działki o numerze  ewidencyjnym 771, która w wypisie z rejestru gruntów oznaczone jest 

symbolem Ba –tereny przemysłowe jest w 95% utwardzona. Tylko część terenu od strony zachodniej 

i wschodniej jest nieutwardzona. Powierzchnie te porasta roślinność synantropijna 
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Na terenie przedsięwzięcia zidentyfikowano następujące gatunki: babka zwyczajna, krwawnik 

pospolity, ostrożeń polny, skrzyp polny, komosa biała, mniszek pospolity. 

Od strony wschodniej  rośnie lipa  drobnolistna w wieku >25 lat 

Na terenie, który użytkowany jest przez rodzinę właściciela do celów mieszkaniowo –rekreacyjnych 

rosną  brzozy, jabłonie, lipa  drobnolistna. Od strony drogi powiatowej wzdłuż płotu znajduje się  

żywopłot z tui, w którym rośnie  kilka sztuk drzew gatunku jarząb pospolity. 

 

Rys.   

 

Teren przylegający do terenu przedsięwzięcia inwestycji są całkowicie przekształcone 

antropogenicznie. Tereny wokół planowanego przedsięwzięcia to zbiorowiska segetalne gruntów 

ornych. Poniżej przedstawiono rysunek przedstawiający rodzaj użytkowania terenu w promieniu 

100m od planowanego przedsięwzięcia 
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Rys. 

Występujące w dalszej odległości płaty zadrzewień i lasów, a także dolina Zwolanki , nie są 

zagrożone realizacją przedsięwzięcia. 

 

Rys. 
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W marcu 2020, kiedy przeprowadzano pierwsza wizje terenową na przedmiotowym terenie gromadę 

ptaków reprezentowały następujące gatunki: wróbel, gawron, kopciuszek. Obserwowane ptaki 

koczowały na pobliskich krzewach i drzewach rosnących za ogrodzeniem oraz na terenach pól. 

Stwierdzone tu gatunki ptaków są w Polsce i w regionie bardzo liczne, liczne lub dość liczne.  

W większości są to gatunki, które uległy synantropizacji. Nie przeszkadza im bezpośrednia 

obecność ludzi, bytują i często gniazdują w pobliżu pól   i siedzib ludzkich, a nawet w pobliżu 

obiektów przemysłowych. 

Przedstawicieli ssaków na terenie terenu inwestycji nie zaobserwowano.  Na terenie sąsiednich pól, 

stwierdzono tropu saren i dzików. 

Charakter zagospodarowania terenu w okolicy decyduje o egzystencji gatunków pospolitych 

charakterystycznych dla krajobrazu rolniczego tj. mogą tu występować lisy, krety, myszy polne, 

ryjówki itp. 

3.4. Siedliska i gatunki z Dyrektywy Ptasiej i Dyrektywy Siedliskowej na obszarze 

przedsięwzięcia 

W czasie prac kameralnych, polegających na analizie map topograficznych, ortofotomap oraz 

istniejących opracowań stwierdzono, że na inwentaryzowanym terenie, na terenie przyległym, a 

także w najbliższej okolicy  nie występują żadne cenne siedliska przyrodnicze oraz gatunki chronione 

prawem unijnym..  

Na terenie działek nie występują żadne siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin  

i zwierząt, dla których ochrony została wyznaczona obszary Natura  2000. 

Odległość terenu inwestycji od najbliższego obszaru chronionego Natura  2000 wynosi w linii 

prostej ok. 1,1 km.  

3.5. Gatunki chronione prawem krajowym występujące na obszarze przedsięwzięcia 

Chronionych gatunków grzybów wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  

9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów na badanym terenie nie stwierdzono.. 

 

Chronionych gatunków roślin (wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska  z dnia  

9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin na badanym terenie nie stwierdzono 
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Chronionych gatunków zwierząt, w tym zwierząt bezkręgowych, płazów, gadów, ptaków i ssaków 

(wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej zwierząt na badanym terenie nie stwierdzono. 

 

Na terenie przedsięwzięcia oraz w jego bezpośrednim otoczeniu nie występują jakiekolwiek 

istniejące lub projektowane pomniki przyrody. Nie zanotowano również pojedynczych dorodnych 

egzemplarzy drzew lub ich skupisk, które kwalifikowałyby się do ochrony pomnikowej.   

 

3.6. Ocena wpływu planowanej inwestycji na bioróżnorodność. 

 

Obowiązek uwzględniania różnorodności biologicznej w ocenie oddziaływania na środowisko 

wynika m. in. z aktów prawnych i dokumentów takich jak: 

 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. 2020 poz. 283 z późniejszymi zmianami), 

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.–Prawo ochrony środowiska(t.j.Dz.U.2020 poz.1219 z póź.zm), 

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2020 poz. 55 z późn. zm.), 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie 

oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, 

 Dyrektywa 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2011/92/UE w sprawie 

oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko  

 Dyrektywa Rady 92/43/EWG o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dziko żyjącej fauny i flory 

z dnia 21 maja 1992 r., tzw. DYREKTYWA SIEDLISKOWA, 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie 

ochrony dzikiego ptactwa, tzw. DYREKTYWA PTASIA, 

 Konwencja o różnorodności biologicznej z 1992 r., tzw. CBD, 

 Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk      z 1979 r., 

tzw. Konwencja Berneńska, 

 Unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. 

 

Przez różnorodność biologiczną, zgodnie z art. 2 Konwencji o różnorodności biologicznej, należy 

rozumieć zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów pochodzących m.in. z ekosystemów 

lądowych, morskich i innych wodnych ekosystemów oraz zespołów ekologicznych, których są one 

częścią. Dotyczy ona różnorodności w obrębie gatunku (różnorodność genetyczna), pomiędzy 

gatunkami oraz pomiędzy ekosystemami.  
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Na różnorodność biologiczną ma wpływ zmienność: wewnątrzgatunkowa, międzygatunkowa i 

ponadgatunkowa. Różnorodność wewnątrzgatunkową warunkuje bogactwo puli genowych 

wszystkich żyjących populacji. Wyróżnia się różnice genetyczne pomiędzy: osobnikami w obrębie 

populacji, odmianami, liniami, rasami. Zmienność genetyczna w obrębie gatunku to podstawowe 

źródło adaptacji do zmian klimatycznych oraz różnorodnych warunków środowiskowych. 

Różnorodność międzygatunkowa dotyczy zróżnicowania gatunków występujących na świecie. 

Różnorodność ponadgatunkowa „ekosystemowa” odnosi się do: rozmaitości typów ekosystemów, 

zróżnicowania siedlisk i procesów ekologicznych, rozmieszczenia i zasięgów gatunków, funkcji i roli 

poszczególnych gatunków.  

Degradacja funkcji ekosystemów i utrata różnorodności biologicznej wywołują poważne 

konsekwencje środowiskowe, gospodarcze i społeczne. Straty bioróżnorodności oznaczają 

pogorszenie wielu funkcji ekosystemów o kluczowym znaczeniu dla a utrzymania zdrowia ludności, 

począwszy od zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego wraz z wodą do picia, do czystego 

powietrza  i środków leczniczych.  

Zagrożeniem dla bioróżnorodności są zmiany siedlisk (urbanizacja, intensyfikacja rolnictwa), 

globalne zmiany klimatu, gatunki inwazyjne, nadmierna eksploatacja gatunków roślin i zwierząt, 

skażenia gleby, wód i atmosfery. Przekształcenia siedlisk na szeroką skalę wpływają niekorzystnie na 

świadczenia ekosystemów i bioróżnorodność.  

 

Odnosząc powyższe do planowanej inwestycji, która zlokalizowana będzie na terenach poddanych  

już obecnie znacznej antropopresji (tereny przemysłowe) wpływu na zmiany siedliskowe i 

różnorodność przyrodniczą nie przewiduje się.  Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na 

terenie już utwardzonym na części działki  nr 771, w związku z czym nie zostaną przekształcone 

powierzchnie czynne biologicznie - nie będą usuwane drzewa oraz nie będzie przekształcona 

powierzchnia porośnięta roślinnością. W wyniku realizacji  inwestycji nie ulegnie zmianie 

dotychczasowy układ komunikacyjny. Wjazd i wyjazd na teren zakładu oraz wewnętrzne drogi 

komunikacyjne, place manewrowe oraz miejsca parkingowe nie ulegną zmianie. Ruch samochodowy 

będzie korzystał  z istniejącej infrastruktury.  Nie będą prowadzone prace budowlane podczas  

tzw. etapu realizacji przedsięwzięcia. Przez teren planowanej inwestycji od lat jest ogrodzony. 

Nie stwierdzono, aby analizowany teren był miejscem gdzie zatrzymywałyby sie ptaki w okresie 

wędrówek i przelotów. Żerowiska, miejsca wypoczynku występują na terenach otaczających 

planowane przedsięwzięcie.   
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3.7. Ocena wpływu planowanej inwestycji na korytarze ekologiczne. 

Oficjalna definicja korytarza ekologicznego zawarta  w art. 5 pkt 2 ustawy  

z dnia   16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2020 poz. 55 z późn. zm.) określa 

korytarz ekologiczny  jako obszar umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub grzybów.  

Jest to pas terenu, po jakim przemieszczają się organizmy na daleki dystans, w którym panuje dla 

nich odpowiednie środowisko i warunki bezpieczeństwa. Naturalnymi korytarzami ekologicznymi są 

m. in. rzeki i doliny rzek. Korytarze mogą mieć zasięg krajowy lub międzynarodowy - tymi ostatnimi 

są np. trasy wędrówek ptaków.  Lokalna migracja zwierząt odbywa się terenami pól uprawnych i łąk, 

które otaczają działkę. Teren posesji od lat jest ogrodzony, co do minimum ograniczyło dostęp 

zwierząt. Poniżej przedstawiono wycinek mapy z portalu - http://mapa.korytarze.pl  z lokalizacją 

inwestycji względem korytarzy ekologicznych. 

Główne korytarze ekologiczne przebiegają w rejonie projektowanej inwestycji. 

Działka znajduje się w zasięgu korytarza ekologicznego: 

 korytarz ekologiczny 2005, „Dolina Pilicy Pn”, GKPdC‐4A 

 korytarz ekologiczny 2012, „Puszcza Swietokrzyska ‐ Dolina Wisly” , GKPdC‐5C 

Lokalna migracja zwierząt odbywa się terenami pól uprawnych i łąk, które otaczają działkę.  

Teren posesji od lat jest ogrodzony, co do minimum ograniczyło dostęp zwierząt.  

 

Rys. Otoczenie planowanego przedsięwzięcia  

 

Poniżej przedstawiono wycinek mapy z portalu - http://mapa.korytarze.pl  z lokalizacją inwestycji 

względem korytarzy ekologicznych. 
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Opracowanie wykonane  przez: 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. 

 

Biorąc pod uwagę charakter projektowanej inwestycji można stwierdzić, że jej funkcjonowanie nie 

wpłynie negatywnie na sprawność ekologiczną ekosystemów i nie zaburzy zasilania i wymiany 

wartości procesów ekologicznych w ich granicach  i pomiędzy nimi. W wyniku planowanego 

przedsięwzięcia nie zostano zajęte i przekształcono nowe tereny czynne biologicznie 

 

 


