Karta informacyjna
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1/2015

Rodzaj dokumentu

Opracowanie ekofizjograficzne

Temat dokumentu

ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona przed polami
elektroenergetycznymi, ochrona kopalin, ochrona zwierząt oraz roślin
Opracowanie ekofizjograficzne dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 178/15
z obszarem terenów przyległych, dla lokalizacji Farmy Wiatrowej w Szpitalnej Wsi obręb Barlewice
Opracowanie sporządzono w postaci opisowej i kartograficznej, w celu dokonania rozpoznania i charakterystyki stanu
środowiska przyrodniczego badanego terenu. Rozpoznania dokonuje się w podziale na poszczególne elementy środowiska z
uwzględnieniem wzajemnych powiązań oraz procesów w nim zachodzących. Celem opracowania jest postawienie diagnozy
stanu środowiska przyrodniczego, rozpoznanie jego zagrożeń oraz ich identyfikację. Elementem opracowania jest określenie
wstępnej prognozy dalszych zmian, jakie zachodzić będą w środowisku. Prognoza, o której mowa wyżej, ma polegać na
określeniu kierunków i możliwej intensywności przekształceń i degradacji środowiska, będących wynikiem dotychczasowego
zagospodarowania i użytkowania terenu. Celem opracowania ekofizjograficznego jest również w skazanie na przyrodnicze
predyspozycje analizowanego terenu do kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej, polegające na w skazaniu
obszarów, które powinny pełnić funkcje przyrodnicze. Kolejnym elementem składającym się na zakres merytoryczny
opracowania, jest określenie możliwości rozwoju i ograniczeń dla różnych rodzajów użytkowania i form zagospodarowania
terenu. Teren opracowania obejmuje działkę nr 178/15 z obszarem terenów przyległych, położoną w Szpitalnej Wsi, obręb
Barlewice, gmina Sztum.
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