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SYMBOL OCENA GRUNTÓW

grunty o przeciêtnych w³asnoœciach pod³o¿a
gruntowego, nadaj¹ce siê do bezpoœredniego
posadowienia budowli; z uwagi na mo¿liwoœæ
uplastycznienia zdolnoœæ przenoszenia
obci¹¿eñ w granicach 1 - 1.5 kG/cm

2

osady rzeczne (aluwialne)

grunty rodzime, nieskaliste, grubo i drobnoziarniste, niespoiste,
wykszta³cone w postaci piasków drobnych, œrednich i grubych
oraz pospó³ek i ¿wirków, œredniozagêszczone,
o zmiennych mi¹¿szoœciach

osady rzeczne (fluwialne)

holocen

plejstocen
grunty ma³oœciœliwe, o bardzo dobrych
w³asnoœciach pod³o¿a gruntowego do
bezpoœredniego posadowienia budowli;
zdolnoœæ przenoszenia obci¹¿eñ powy¿ej
2.0 kG/cm

2

Qh

Qp

4f

WIEK CHARAKTERYSTYKA GRUNTÓWOPIS LITOLOGICZNY

LITOLOGIA GENEZA

gliny (w pod³o¿u) grunty rodzime, nieskaliste, drobnoziarniste, ma³o i œrednio
spoiste, wykszta³cone w postaci glin piaszczystych, glin i glin
pylastych,o stopniu uplastycznienia uzale¿nionym od
uwilgocenia pod³o¿a - od twardoplastycznych do plastycznych;
grunty wystêpuj¹ w pod³o¿u utworów piaszczystych

piaski, pospó³ki,
¿wiry

P,po,¿

otwory wiertnicze sporz¹dzone w ramach niniejszej dokumentacji

otwory archiwalne

1

A

PROFIL OTWORU WIERTNICZEGO
W SKALI 1 : 1000

a)

1.0

a) przelot warstwy

b) lustro wody nawiercone

Gb

Nn

Pd

Ps

Pr

- gleba

- nasyp

- piasek drobny

- piasek œredni

- piasek gruby

Po

¯

¯p

- pospó³ka

- ¿wir

- ¿wir piaszczysty

- piasek pylasty�

Gp

G

G

I

- glina piaszczysta

- glina

- glina pylasta

- i³

�

B)

OZNACZENIA OGÓLNE - CZÊŒÆ DOKUMENTACYJNA

HOLOCEN

PLEJSTOCEN

TRZECIORZÊD

SYMBOLE

PROFIL GEOLOGICZNY

gleba

nasyp (antropogeniczny)

piaski (rzeczne)

gliny (rzeczne)

piaski,¿wiry (rzeczne)

i³y (jezierne)

cieki wodne

drogi
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STREFA OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STOSUNKÓW WODNYCH PRZEPUSZCZALNOŒÆ OCENA
GRUNTÓW

c) dna studni

b) wody w studni

a) nr studni z podan¹ g³êbokoœci¹

OZNACZENIA UZUPE£NIAJ¥CE

WARUNKÓW WODNYCH

grunty œrednio i ³atwoprze -
puszczalne, piaszczysto
- ¿wirowe, o wskaŸniku
filtracji poni¿ej 10 m/s;
istniej¹ warunki do kr¹¿enia
wody w utworach porowych

-4

IIWODY GRUNTOWE

a) b) c)

izolinia g³êbokoœci zalegania lustra wody gruntowej

w ramach sporz¹dzania niniejszej dokumentacji
w dniach 25.04 - 29.04. 2003 r.

pomiar zwierciad³a wody dokonany w studni gospodarczej

grunty œrednio i ³atwoprze -
puszczalne, piaszczysto
- ¿wirowe i piaszczysto -
gliniaste, o wskaŸniku filtracji
10 - 10 m/s; istniej¹ warunki
do kr¹¿enia wody w utworach
porowych

-4 -6

grunty œrednio i ³atwoprze -
puszczalne, piaszczysto
- ¿wirowe o wskaŸniku filtracji
poni¿ej 10 m/s; istniej¹ warunki
do kr¹¿enia wody w utworach
porowych

-4

grunty œrednio i ³atwoprze -
puszczalne, piaszczysto
- ¿wirowe o wskaŸniku filtracji
poni¿ej 10 m/s; istniej¹ warunki
do kr¹¿enia wody w utworach
porowych

-4

I

III

IV

woda gruntowa wystêpuje ponad 2.0 m poni¿ej powierzchni terenu w
utworach piaszczysto - ¿wirowych wieku plejstoceñskiego; zwierciad³o
wody gruntowej swobodne; zasilanie poziomu wodonoœnego poprzez
infiltracjê wód opadowych lub poprzez dop³yw boczny z terenów doliny
Odry i okolicznych rowów melioracyjnych; w okresach bezopadowych
mo¿liwoœæ sezonowego wahania lustra wody do 1.0 m

woda gruntowa wystêpuje 1.5 - 2.0 m poni¿ej powierzchni terenu w
utworach piaszczysto - ¿wirowych wieku plejstoceñskiego; zwierciad³o
wody gruntowej swobodne; zasilanie poziomu wodonoœnego poprzez
infiltracjê wód opadowych lub poprzez dop³yw boczny z okolicznych
rowów melioracyjnych; w okresach bezopadowych mo¿liwoœæ
sezonowego wahania lustra wody do 1.0 m

woda gruntowa wystêpuje 1.0 - 1.5 m poni¿ej powierzchni terenu w
utworach piaszczysto - ¿wirowych wieku plejstoceñskiego; zwierciad³o
wody gruntowej swobodne; zasilanie poziomu wodonoœnego poprzez
infiltracjê wód opadowych lub poprzez dop³yw boczny z okolicznych
rowów melioracyjnych; w okresach bezopadowych mo¿liwoœæ
sezonowego wahania lustra wody do 1.0 m

woda gruntowa wystêpuje p³ytko pod powierzchni¹ terenu (g³êbokoœæ
do 1.0 m poni¿ej powierzchni terenu) w utworach piaszczysto - ¿wirowych
wieku plejstoceñskiego i holoceñskiego; zwierciad³o wody gruntowej
swobodne; zasilanie poziomu wodonoœnego poprzez infiltracjê wód
opadowych lub poprzez dop³yw boczny z okolicznych rowów
melioracyjnych; w okresach bezopadowych mo¿liwoœæ sezonowego
wahania lustra wody do 0.5 m

warunki wodne korzystne dla lokalizacji
zabudowy; z uwagi na zagro¿enie powodziowe
przy lokalizacji zabudowy uzwglêdniæ poziom zalewu
z 1997 r.

warunki wodne przeciêtne dla lokalizacji
zabudowy wymagaj¹cej podpiwniczenia lub
g³êbokiego posadowienia; w przypadku zabudowy
p³ytko posadowionej warunki wodne korzystne;
z uwagi na zagro¿enie powodziowe przy lokalizacji
zabudowy uzwglêdniæ poziom zalewu z 1997 r.

warunki wodne przeciêtne dla lokalizacji
zabudowy wymagaj¹cej podpiwniczenia lub
g³êbokiego posadowienia; w przypadku zabudowy
p³ytko posadowionej warunki wodne korzystne,
wymagane jednak zastosowanie izolacji przeciw -
wilgociowej; w okresie roztopów wiosennych
mo¿liwoœæ podniesienia lustra wody gruntowej;
z uwagi na zagro¿enie powodziowe przy lokalizacji
zabudowy uzwglêdniæ poziom zalewu z 1997 r.

warunki wodne ma³o korzystne dla lokalizacji
zabudowy; mo¿liwoœæ lokalizacji zabudowy nie
wymagaj¹cej podpiwniczenia i g³êbokiego
posadowienia przy zastosowaniu izolacji przeciw -
wilgociowej; w okresie roztopów wiosennych
mo¿liwoœæ podniesienia lustra wody gruntowej;
z uwagi na zagro¿enie powodziowe przy lokalizacji
zabudowy uzwglêdniæ poziom zalewu z 1997 r.

1 - 1.6/4.5

a) b) c)

otwory wiertnicze sporz¹dzone w ramach niniejszej dokumentacji z podana g³êbokoœci¹ wody gruntowej

otwory archiwalne z podan¹ g³êbokoœci¹ wody gruntowej

1

A

cieki wodne

drogi

1.5
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z uwagi na stosunkowo wysok¹ wartoœæ rolnicz¹
i bonitacyjn¹ wskazane do utrzymania dotychcza-
-sowego sposobu u¿ytkowania; przeznaczenie na
cele nierolnicze i wy³¹czenie z produkcji gruntów
najwy¿szych klas bonitacyjnych (IIIb) ograniczaæ
do niezbêdnego minimum,po przeanalizowaniu
mo¿liwoœci i celowoœci dzia³añ

z uwagi na stosunkowo wysok¹ wartoœæ rolnicz¹
i bonitacyjn¹ wskazane do utrzymania dotychcza-
-sowego sposobu u¿ytkowania; przeznaczenie
na cele nierolnicze i wy³¹czenie z produkcji
ograniczaæ do minimum, po przeanalizowaniu
mo¿liwoœci i celowoœci dzia³añ

z uwagi na stosunkowo wysok¹ wartoœæ rolnicz¹
i bonitacyjn¹ wskazane do utrzymania dotychcza-
-sowego sposobu u¿ytkowania; przeznaczenie na
cele nierolnicze i wy³¹czenie z produkcji ograniczaæ
do niezbêdnego minimum, po przeanalizowaniu
mo¿liwoœci i celowoœci dzia³añ

ZMIANY FORM U¯YTKOWANIA
WSKAZANIA DO EWENTUALNEJ

2 F glp: pgl
2 F glp: ps

4 F pgm
4 F pgm: gs

5 F pgl

2z F pgm: gs

glp - glina lekka pylasta

gs - glina œrednia

pgm - piaski gliniaste mocne
pgl - piaski gliniaste lekkie

ps - piaski s³abogliniaste

RODZAJE I GATUNKI GLEB

OZNACZENIA POZOSTA£E

z uwagi na œredni¹ wartoœæ rolnicz¹ oraz bonitacjê
istnieje mo¿liwoœæ przeznaczania na cele nierolnicze
po przeanalizowaniu mo¿liwoœci i celowoœci zmiany
sposobu u¿ytkowania

z uwagi na œredni¹ wartoœæ rolnicz¹ oraz bonitacjê
istnieje mo¿liwoœæ przeznaczania na cele nierolnicze

DZIA£, RZ¥D, TYP, RODZAJ, GATUNEK

Dzia³ - gleby nap³ywowe
Rz¹d - gleby aluwialne
Typ - mada rzeczna
Podtyp - mady rzeczne brunatne
Rodzaj - gleby piaskowe i gliniaste
Gatunek - wytworzone z piasków gliniastych i glin lekkich

CHARAKTERYSTYKA ROLNICZA

Mada rzeczna œrednie - gleby wytworzone z utworów piaszczysto - gliniastych (piaski gliniaste lekkie i piaski gliniaste mocne, gliny lekkie piaszczyste)
podœcielone piaskami s³abogliniastymi i piaskami gliniastymi lekkimi, zalegaj¹ce do g³êbokoœci 1.0 m; s¹ to gleby o doœæ dobrze
rozwiniêtym poziomie próchniczym, osi¹gaj¹cym mi¹¿szoœæ 0.2 - 0.6 m; gleby s³abo i sredniozwiêz³e, o dobrej zasobnoœci
w sk³adniki pokarmowe, cechuj¹ siê srednia przepuszczalnoœci¹ i przewiewnoœci¹; z uwagi na powi¹zania hydrauliczne lustrem
wody w rzece Odrze i pobliskich rowach melioracyjnych podlegaj¹ okresowym wahaniom wód glebowo - gruntowych (obni¿anie
poziomu wody gruntowej w okresie susz letnich, podnoszenie poziomu wody gruntowej w okresie roztopów wiosennych).
Gleby dobre i bardzo dobre dla upraw, charakteryzuj¹ siê wysoka bonitacj¹ - IIIb - V.
Z uwagi na wartoœæ produkcyjn¹ zaliczaj¹ siê do dobrych kompleksów glebowych:

kompleks pszenny bardzo dobry, obejmuj¹cy gleby zaliczane do IIIb - V klasy bonitacyjnej gruntów ornych;
przy prawid³owej gospodarce nawozowej na glebach tych udaje siê uprawa wszystkich roœlin uprawnych,
w szczególnoœci pszenicy, kukurydzy, jêczmienia, buraków cukrowych, rzepaku

kompleks ¿ytni bardzo dobry (¿ytnio - ziemniaczany), obejmuj¹cy gleby zaliczane do IV a - IV b klasy
bonitacyjnej gruntów ornych; przy prawid³owej gospodarce nawozowej na glebach tych udaje siê uprawa
¿yta, ziemniaków, buraków pastewnych

kompleks ¿ytni dobry (¿ytnio - ziemniaczany), obejmuj¹cy gleby zaliczane do IV a - IV b klasy
bonitacyjnej gruntów ornych; przy prawid³owej gospodarce nawozowej na glebach tych udaje siê uprawa
¿yta, ziemniaków, buraków pastewnych

u¿ytki zielone ³êgowe, wykszta³cone na madach srednich, brunatnych, obejmuj¹ce ³¹ki III i pastwiska
IV klasy bonitacyjnej, pozostaj¹ce pod wp³ywem wahañ poziomu wody gruntowej

cieki wodne

drogi

lasy

punkty poboru próbek glebowych2
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terasa œrednia m³odsza erozyjno - akumulacyjna,wieku plejstoceñskiego, zbudowana z rzecznych osadów piaszczysto - ¿wirowych,
przykryta od powierzchni osadami aluwialnymi piaszczysto - gliniasto - pylastymi, wyniesiona 3 - 5 m podad poziom wody w rzece
Odrze; terasa pochylona konsekwentnie w kierunku wschodnim i pó³nocnym; powierzchnia p³aska i równinna, o maksymalnej
deniwelacji terenu do 2.5 m i spadkach terenu nie przekraczaj¹cych 2 %; powierzchnia terasy rozciêta p³ytkimi (1.0 - 1.5 m)
rowami melioracyjnymi oraz nasypem drogowym obwodnicy miejskiej o wysokoœci 1.0 - 1.5 m ponad powierzchniê terenu;
w czêœci pó³nocno - wschodniej w pobli¿u salonu samochodowego lokalne sk³adowisko odpadów obojêtnych (gruz, kamieñ
marglisty); w czasie powodzi 1997 r. wiêkszoœæ terenu znajdowa³a siê pod wod¹ (mi¹¿szoœæ warstwy zalewowej 0.3 - 2.0 m).

JEDNOSTKI MORFOLOGICZNE

JEDNOSTKI ANTROPOGENICZNE

POZOSTA£E OZNACZENIA

Tsm

gruzowisko

nasyp drogowy obwodnicy miejskiej
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WALORYZACJA PRZYRODNICZA TERENU

ROŒLINNOŒÆ RZECZYWISTA ROŒLINNOŒÆ POTENCJALNA

MO¯LIWOŒÆ KSZTA£TOWANIA
WALORÓW KRAJOBRAZOWYCH

tereny o najwiêkszej wartoœci (zadrzewienia gradowe
o du¿ym stopniu naturalnoœci, wra¿liwe na degradacjê)

zadrzewienia z dominacj¹ dêbu szypu³kowego
Quercus robur

³êgi jesionowo-wi¹zowe
Ficario-ulmetum minoris

pomnikowa aleja dêbowa wymagaj¹ca
ochrony prawnej

pomnikowa aleja dêbowa wymagaj¹ca
ochrony prawnej

ci¹gi szuwarowe i wielkoturzycowe
wzd³u¿ cieków i rowów

proponowane do wprowadzenia zadrzewienia
pasmowe wzd³u¿ dróg i cieków

tereny o œredniej wartoœci (¿yzne ³¹ki koœne o œrednim
stopniu synantropizacji)

¿yzne ³¹ki koœne z klasy
Molinio-arrhenatheretea

gr¹dy œrodkowoeuropejskie
Galio sylvatici - carpinetum betuli

zbiorniki szuwarowe i wielkoturzycowe
ze zwi¹zku iPhragmition Magnocaricion

zespo³y segmentalne z klasy
Secalietea

zbiorowiska z klasy
Artemisietea vulgaris

aleje drzew wzd³u¿
dróg i cieków

stanowisko konwalii majowej
- gatunku objêtego ochron¹ czêœciow¹

Conrallaria
majalis

pomnikowa aleja dêbowa wymagaj¹ca
ochrony prawnej

aleje drzew wzd³u¿ dróg i cieków

aleje drzew wzd³u¿ dróg i cieków
wymagaj¹ce ochrony i uzupe³nienia

tereny o ma³ej wartoœci (pola uprawne, dzia³ki
o du¿ym stopniu synantropizacji)

Tereny wêz³owe:
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tereny leœne

ogrody dzia³kowe

zasiêg oddzia³ywania mikroklimatycznego zwartych kompleksów leœnych

g³ówne kierunki nawietrzania terenu

tereny zagro¿enia ha³asem komunikacyjnym - stan aktualny

tereny zagro¿eñ powodziowych - zasiêg zalewu powodziowego 1997 r.

oznaczenia pozosta³e

izofona dzienna - 60 dB/A/

izofona nocna - 50 dB/A/

ci¹gi zadrzewieñ

strefa - o korzystnych warunkach klimatu lokalnego - obejmuje teren p³askiej, równinnej terasy rzecznej rzeki Odry,
o spadkach terenu nie przekraczaj¹cych 2 %, dobrych warunkach solarnych i termiczno - wilgotnoœciowych, dobrym
przewietrzaniu, o ma³ej czêstotliwoœci dni z zamgleniami i przymrozkami; s¹ to tereny o korzystnych warunkach
bioklimatycznych; w strefie oddzia³ywania zieleni wysokiej wystêpuje zwiêkszona czêstotliwoœæ zamgleñ, wyrównany
w okresie rocznym profil termiczny i wilgotnoœciowy, obni¿ona w stosunku do otoczenia prêdkoœæ wiatru w strefie
tzw. cienia aerodynamicznego

I

strefa - o mniej korzystnych warunkach klimatu lokalnego, w szczególnoœci w zakresie warunków termiczno -
wilgotnoœciowych; obejmuje tereny o stosunkowo p³ytkim poziomie wody gruntowej (do 1.5 m ppt.) i w bezpoœrednim
s¹siedztwie rowów melioracyjnych; strefa cechuje siê nieznacznie podwy¿szon¹ wilgotnoœci¹ powietrza, zwiêkszon¹
tendencj¹ do stagnacji ch³odniejszego powietrza i wystêpowania przygruntowych przymrozków; tereny te charakteryzuj¹
siê nieznacznie gorszymi warunkami bioklimatycznymi

II

I

II

cieki wodne

drogi, zabudowa

OZNACZENIA:



60 dB/A/60 dB/A/
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SYMBOL OCENA TERENU

CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW ŒRODOWISKA

WARUNKI GRUNTOWE WARUNKI WODNE KLIMAT GLEBY PRZYRODA O¯YWIONA

Tereny korzystne, o najlepszych
warunkach orfologicznych,
gruntowych, klimatycznych
i wodnych dla realizacji zabudowy

Tereny œredniokorzystne, o bardzo
dobrych warunkach morfologicz -
nych, klimatycznych i gruntowych
oraz gorszych warunkach wodnych
dla realizacji zabudowy

Tereny o przeciêtnych i ma³o -
korzystnych warunkach dla
realizacji zabudowy z uwagi
na warunki wodne i klimatyczne

Grunty o korzystnych warunkach budowlanych,
nadaj¹ce siê do bezpoœredniego posadowienia
budowli (piaski, pospó³ki, ¿wiry); zdolnoœæ

przenoszenia obci¹¿eñ > 2.0 kG/cm
2

Grunty o korzystnych warunkach budowlanych,
nadaj¹ce siê do bezpoœredniego posadowienia
budowli (piaski, pospó³ki, ¿wiry); zdolnoœæ

przenoszenia obci¹¿eñ > 2.0 kG/cm
2

Grunty o korzystnych warunkach budowlanych,
nadaj¹ce siê do bezpoœredniego posadowienia
budowli (piaski, pospó³ki, ¿wiry); zdolnoœæ

przenoszenia obci¹¿eñ > 2.0 kG/cm
2

Grunty o przeciêtnych warunkach budowlanych,
nadaj¹ce siê do bezpoœredniego posadowienia
budowli (gliny piaszczyste, gliny, gliny pylaste);
pod wp³ywem wody mo¿liwoœæ uplastycznienia;

zdolnoœæ przenoszenia obci¹¿eñ 1 - 1.5 kG/cm
2

Grunty œrednio i ³atwoprzepuszczalne, woda
gruntowa na g³êbokoœci poni¿ej 2.0 m od
powierzchni terenu; warunki wodne
korzystne dla realizacji zabudowy bez
ograniczeñ; mo¿liwoœæ sezonowych wahañ
lustra wody do 1.0 m; z uwagi na zagro¿enie
powodziowe przy lokalizacji zabudowy
uwzglêdniæ poziom zalewu z 1997 r.

Grunty œrednio i ³atwoprzepuszczalne, woda
gruntowa na g³êbokoœci 1.5 - 2.0 m poni¿ej
powierzchni terenu; warunki wodne
przeciêtne dla realizacji zabudowy; zabudowa
z g³êbokim posadowieniem wymaga
izolacji przeciwwilgociowej; mo¿liwoœæ
sezonowych wahañ lustra wody do 1.0 m;
z uwagi na zagro¿enie powodziowe przy
lokalizacji zabudowy uwzglêdniæ poziom
zalewu z 1997 r.

Grunty œrednio i ³atwoprzepuszczalne, woda
gruntowa na g³êbokoœci 0.9 - 1.5 m poni¿ej
powierzchni terenu; warunki wodne
przeciêtne i ma³okorzystne dla realizacji
zabudowy; zabudowa z g³êbokim posadowie -
niem wymaga odwodnienia i zastosowania
izolacji przeciwwilgociowej; mo¿liwoœæ
sezonowych wahañ lustra wody 0.5 - 1.0 m;
z uwagi na zagro¿enie powodziowe przy
lokalizacji zabudowy uwzglêdniæ poziom
zalewu z 1997 r.

Najkorzystniejsze warunki klimatyczne
i bioklimatyczne dla lokalizacji zabudowy;
korzystne warunki solarne, termiczno -
wilgotnoœciowe, dobre przewietrzanie, ma³a
czêstotliwoœæ zamgleñ i przymrozków;
w bezpoœrednim s¹siedztwie obwodnicy miejskiej
wskazane dzia³ania zapewniaj¹ce dotrzymane
standardów akustycznych œrodowiska

Najkorzystniejsze warunki klimatyczne
i bioklimatyczne dla lokalizacji zabudowy;
korzystne warunki solarne, termiczno -
wilgotnoœciowe, dobre przewietrzanie, ma³a
czêstotliwoœæ zamgleñ i przymrozków;
w bezpoœrednim s¹siedztwie obwodnicy
miejskiej wskazane dzia³ania zapewniaj¹ce
dotrzymane standardów akustycznych
œrodowiska

Najkorzystniejsze warunki klimatyczne
i bioklimatyczne dla lokalizacji zabudowy;
korzystne warunki solarne, termiczno -
wilgotnoœciowe, dobre przewietrzanie, ma³a
czêstotliwoœæ zamgleñ i przymrozków;
w bezpoœrednim s¹siedztwie obwodnicy
miejskiej wskazane dzia³ania zapewniaj¹ce

dotrzymane standardów akustycznych
œrodowiska

Nieznacznie gorsze warunki klimatyczne
w zakresie warunków termiczno - wilgotnoœcio-
wych; podwy¿szona wilgotnoœæ powietrza,
tendencje do stagnacji ch³odniejszego powietrza
i wystêpowania przygruntowych przymrozków;
nieznacznie gorsze warunki bioklimatyczne;
w strefie oddzia³ywania lasu zwiêkszona
czêstotliwoœæ zamgleñ

Gleby madowe o wysokiej i œredniej wartoœci rolniczej
- kompleksy pszennych kompleksów przydatnoœci
rolniczej (2) oraz IIIb - IVb klasy bonitacyjnej;
wskazane do ograniczonego wy³¹czenia z produkcji
rolnej po przeanalizowaniu mo¿liwoœci i celowoœci
dzia³añ

Gleby madowe o wysokiej i œredniej wartoœci rolniczej
- kompleksy pszennych kompleksów przydatnoœci
rolniczej (2) oraz IIIb - IVb klasy bonitacyjnej;
wskazane do ograniczonego wy³¹czenia z produkcji
rolnej po przeanalizowaniu mo¿liwoœci i celowoœci
dzia³añ

Gleby madowe o wysokiej i œredniej wartoœci rolniczej
- kompleksy pszennych kompleksów przydatnoœci
rolniczej (2) oraz IIIb - IVb klasy bonitacyjnej;
wskazane do ograniczonego wy³¹czenia z produkcji
rolnej po przeanalizowaniu mo¿liwoœci i celowoœci
dzia³añ

Gleby madowe o wysokiej i œredniej wartoœci rolniczej
- kompleksy pszennych kompleksów przydatnoœci
rolniczej (2) oraz IVa klasie bonitacyjnej; wskazane
do ograniczonego wy³¹czenia z produkcji rolnej
po przeanalizowaniu mo¿liwoœci i celowoœci dzia³añ

Tereny gruntów ornych, zbiorowiska segetalne i ruderalne pól
uprawnych oraz antropogeniczne o ma³ej wartoœci przyrodniczej
i du¿ym stopniu synantropizacji; w strefach przywodnych i w
otoczeniu ci¹gów drogowych wskazana realizacja zadrzewieñ
pasmowych

Tereny gruntów ornych, zbiorowiska segetalne i ruderalne pól
uprawnych o ma³ej i œredniej wartoœci przyrodniczej i du¿ym
stopniu synantropizacji; w strefach przywodnych i w otoczeniu
ci¹gów drogowych wskazana realizacja zadrzewieñ pasmowych
oraz uzupe³nienie istniej¹cych alei i i zadrzewieñ przywodnych

Tereny gruntów ornych, zbiorowiska segetalne i ruderalne pól
uprawnych o ma³ej i œredniej wartoœci przyrodniczej i du¿ym
stopniu synantropizacji; w strefach przywodnych i w
otoczeniu podrzêdnych ci¹gów drogowych wskazane zachowanie
istniej¹cych alei (w tym objêcie ochron¹ alei dêbowej), uzupe³nienie
oraz realizacja nowych zadrzewieñ pasmowych

Tereny gruntów ornych, zbiorowiska segetalne i ruderalne pól
uprawnych o ma³ej wartoœci przyrodniczej i du¿ym stopniu
synantropizacji; w strefach przywodnych wskazana realizacja
zadrzewieñ pasmowych

Tereny korzystne, o nieznacznie
gorszych warunkach gruntowych
dla realizacji zabudowy

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

WYTYCZNE DO KSZTA£TOWANIA ŒRODOWISKA TERENY WYSTÊPOWANIA ZAGRO¯EÑ ŒRODOWISKOWYCH

Pomnikowa aleja dêbowa, wskazana do objêcia ochrona prawn¹ - element lokalnego korytarza ekologicznego

Aleje i zadrzewienia przywodne i przydro¿ne wymagaj¹ce ochrony i uzupe³nienia - elementy lokalnego korytarza
ekologicznego

Zadrzewienia pasmowe proponowane do wprowadzenia wzd³u¿ ci¹gów drogowych i cieków wodnych

Tereny zadrzewieñ z dominacj¹ dêbu szypulkowego, o najwy¿szej wartoœci przyrodniczej i du¿ej wra¿liwoœci
na oddzia³ywania zewnêtrzne. Lokalne wêz³y ekologiczne, kszta³tuj¹ce i zasilaj¹ce lokalny system przyrodniczy
- do zachowania

MORFOLOGIA TERENU

Terasa œrednia m³odsza, erozyjno - akumulacyjna
p³asko - równinna, o niewielkich deniwelacjach
i spadkach terenu nie przekraczaj¹cych 2 %
- brak utrudnieñ do zabudowy

tereny zagro¿enia ha³asem komunikacyjnym, wymagaj¹ce dzia³añ prewencyjnych

tereny zagro¿eñ powodziowych - zasiêg zalewu powodziowego 1997 r.

zasiêg izofony dziennej - 60 dB/A/ - stan aktualny

zasiêg izofony dziennej - 55dB/A/ - stan prognozowany

prognozowany zasiêg izofony nocnej - 50 dB/A/ - stan aktualny

prognozowany zasiêg izofony nocnej - 45dB/A/ - stan prognozowany
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