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1. Podstawy prawne 

1.1 Przyczyna planowania i kroki proceduralne 

Wraz z wejściem w życie dnia 1 lipca 2019 roku Krajowego Planu Rozwoju dla Regionu 

Stołecznego (LEP HR) dla Berlina i Brandenburgii ponownemu zdefiniowaniu podlegają 

prawne i merytoryczne wymagania dotyczące planowania regionalnego celem stworzenia 

warunków do aktualizacji lub zmiany planu regionalnego Uckermark-Barnim.  

Regionalna Wspólnota Planistyczna Uckermark-Barnim ma zgodnie z § 4 ust. 2 ustawy o 

planowaniu regionalnym oraz o planowaniu wydobycia węgla brunatnego i rewitalizacji 

(RegBkPlG) obowiązek sporządzenia, aktualizacji, zmiany i uzupełniania planu regionalnego 

dla regionu planowania Uckermark-Barnim. Region planowania obejmuje powiaty Uckermark 

i Barnim. 

Regionalna Wspólnota Planistyczna Uckermark-Barnim już 11 kwietnia 2016 roku podjęła 

uchwałę w sprawie opracowania zintegrowanego planu regionalnego Uckermark-Barnim, a 21 

lutego 2019 roku w sprawie jego zarysu. Obejmuje on między innymi kwestie struktury 

przestrzennej i podstawowych funkcjonalnych punktów centralnych. 

Konieczne jest w szczególności jak najszybsze doprowadzenie do tego, aby ustalone, 

podstawowe funkcjonalne punkty centralne nabrały mocy prawnej. Zróżnicowanie struktury 

przestrzennej stanowi ramy dla dalszych ustaleń, dlatego wymagane jest, aby ustalenie 

struktury przestrzennej poprzedzało dalsze ustalenia planu regionalnego. Kwestie te powinny 

być zatem wcześniej opracowane w formie rzeczowego częściowego planu regionalnego. 

12 maja 2020 roku Zarząd Regionalnej Wspólnoty Planistycznej Uckermark-Barnim 

potwierdził projekt rzeczowego częściowego planu regionalnego „Struktura przestrzenna i 

podstawowe funkcjonalne punkty centralne” i podjął uchwałę w sprawie wszczęcia procedury 

konsultacji.  

1.2 Wiążący wpływ ustaleń planu regionalnego 

W planie regionalnym rozróżnia się cele i zasady planowania przestrzennego zgodnie z § 3 

ust. 1 nr 2 i 3, § 7 ust. 1 zdanie 4 ustawy o planowaniu regionalnym (ROG): 

• Cele planowania przestrzennego, oznaczone literą Z, stanowią wiążące wytyczne w 

postaci przestrzennie i obiektywnie określonych lub możliwych do określenia przez 

podmioty planowania przestrzennego na poziomie krajowym lub regionalnym, 

ostatecznie rozważonych, tekstowych lub graficznych ustaleń w celu zapewnienia 

rozwoju, porządku i zabezpieczenia przestrzeni. 

• Zasady planowania przestrzennego, oznaczone literą G, stanowią stwierdzenia 

dotyczące rozwoju, porządku i zabezpieczenia przestrzeni jako wytyczne stanowiące 

podstawę do podejmowania rozstrzygnięć i ocen na późniejszym etapie. 

 

Dane zaczerpnięte w celach informacyjnych z Krajowego Planu Rozwoju dla Regionu 

Stołecznego (LEP HR) są oznaczone literą (L). 

Do poszczególnych rozdziałów przypisano uzasadnienie, w którym sformułowano ustalenia 

(cele i zasady planowania przestrzennego) w języku specjalistycznym. 

Wiążąca obok ustaleń tekstowych planu regionalnego jest również mapa ustaleń w skali 1:100 

000, o ile zawiera ona ustalenia planowania przestrzennego. Skutki wiążące ustaleń planu 

regionalnego uregulowane są w § 4 ustawy o planowaniu regionalnym ROG. 
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2. Ustalenia tekstowe 

2.1 Struktura przestrzenna 

L: Strefa podmiejska Berlina w regionie planowania Uckermark-Barnim 
obejmuje następujące: gminy Ahrensfelde, Bernau, Panketal, Wandlitz i 
Werneuchen (dane pochodzą z pkt. Z 1.1 LEP HR). 

L: Dalszy obszar metropolitalny w regionie planowania Uckermark-Barnim 
obejmuje następujące gminy: Althüttendorf, Angermünde, Berkholz-
Meyenburg, Biesenthal, Boitzenburger Land, Breydin, Britz, Brüssow, 
Carmzow-Wallmow, Casekow, Chorin, Eberswalde, Flieht-Stegelitz, 
Friedrichswalde, Gartz (Oder), Gerswalde, Göritz, Gramzow, Grünow, 
Hohenfinow, Hohenselchow-Groß Pinnow, Joachimsthal, Liepe, Lunow-
Stolzenhagen, Lychen, Marienwerder, Mark Landin, Melchow, Mescherin, 
Milmersdorf, Mittenwalde, Niederfinow, Nordwestuckermark, Oberuckersee, 
Oderberg, Parsteinsee, Passow, Pinnow, Prenzlau, Randowtal, Rüdnitz, 
Schenkenberg, Schöneberg, Schönfeld, Schorfheide, Schwedt/Oder, Sydower 
Fließ, Tantow, Temmen-Ringenwalde, Templin, Uckerfelde, Uckerland, 
Zichow, Ziethen (dane pochodzą z pkt. Z 1.1 LEP HR). 

G 1.1 Dalszy obszar metropolitalny dzieli się na podobszary: „wiejskie obszary 
peryferyjne”, które obejmują gminy Boitzenburger Land, Brüssow, Carmzow-
Wallmow, Flieht-Stegelitz, Friedrichswalde, Gerswalde, Lunow-Stolzenhagen, 
Lychen, Milmersdorf, Mittenwalde, Nordwestuckermark, Oderberg, 
Parsteinsee, Schönfeld, Temmen-Ringenwalde, Templin, Uckerland) oraz 
„dalszy obszar powiązań metropolitalnych”, który obejmuje gminy 
Althüttendorf, Angermünde, Berkholz-Meyenburg, Biesenthal, Breydin, Britz, 
Casekow, Chorin, Eberswalde, Gartz (Oder), Göritz, Gramzow, Grünow, 
Hohenfinow, Hohenselchow-Groß Pinnow, Joachimsthal, Liepe, 
Marienwerder, Mark Landin, Melchow, Mescherin, Niederfinow, Oberuckersee, 
Passow, Pinnow, Prenzlau, Randowtal, Rüdnitz, Schenkenberg, Schöneberg, 
Schorfheide, Schwedt/Oder, Sydower Fließ, Tantow, Uckerfelde, Zichow, 
Ziethen. 

 

2.2 Podstawowe funkcjonalne punkty centralne 

Z 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(1) Jako podstawowe funkcjonalne punkty centralne zgodnie z celem Z 3.3 
LEP HR w regionie planowania Uckermark-Barnim ustalone i pokazane zostały 
na mapie ustaleń z przypisaniem tej funkcji następujące miejscowości: 

• Biesenthal (miasto Biesenthal, związek gmin Biesenthal-Barnim) 

• Boitzenburg (gmina Boitzenburger Land, samodzielna gmina) 

• Brüssow (gmina Brüssow, związek gmin Brüssow) 

• Fürstenwerder (gmina Nordwestuckermark, samodzielna gmina) 

• Gartz (Oder) (miasto Gartz, związek gmin Gartz) 

• Gerswalde (gmina Gerswalde, związek gmin Gerswalde) 

• Gramzow (gmina Gramzow, związek gmin Gramzow) 

• Groß Schönebeck (gmina Schorfheide, samodzielna gmina) 

• Joachimsthal (miasto Joachimsthal, związek gmin Joachimsthal 
Schorfheide) 

• Lychen (miasto Lychen, samodzielna gmina)  

• Oderberg (miasto Oderberg, związek gmin Britz-Chorin-Oderberg) 

• Passow (gmina Passow, związek gmin Oder-Welse) 

• Wandlitz (gmina Wandlitz, samodzielna gmina) 

• Werneuchen (miasto Werneuchen, samodzielna gmina) 
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Z 2.1 (2) Ustalenie miejscowości jako podstawowego funkcjonalnego punktu 
centralnego zgodnie z ust. 1 ma zastosowanie tylko do momentu, gdy w wyniku 
prawnie skutecznej zmiany obszaru stanie się ona częścią gminy, która jest 
ustalona w Z 3.6 LEP HR jako ośrodek lokalny.  

G 2.2 W podstawowych funkcjonalnych punktach centralnych powinny zostać 
zachowane lub rozszerzone warunki niezbędne do zabezpieczenia i dalszego 
rozwoju obiektów świadczących podstawowe usługi publiczne. 

G 2.3 Obiekty świadczące usługi użyteczności publicznej w obrębie podstawowych 
funkcjonalnych punktach centralnych powinny znajdować się przede 
wszystkim w lokalizacjach zintegrowanych pod względem urbanistycznym i 
łatwo dostępnych z wykorzystaniem środków komunikacji publicznej. 

G 2.4 Należy zapewnić funkcję łączącą podstawowych funkcjonalnych punktów 
centralnych w ramach funkcjonalnej sieci komunikacyjnej. 
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3. Uzasadnienie 

3.1 Uzasadnienie do ustalenia G 1.1 „Struktura przestrzenna”  

3.1.1 Cele 

Krajowy Plan Rozwoju dla Regionu Stołecznego (LEP HR) określa następujące obszary 

strukturalne: Berlin, obszar podmiejski Berlina i dalszy obszar metropolitalny (WMR) (cel Z 

1.1). W planie regionalnym dokonano wewnętrznego zróżnicowania dalszego obszaru 

metropolitalnego (WMR) na peryferyjne podobszary wiejskie i na dalszy obszar powiązań 

metropolii w celu uwzględnienia heterogenicznych struktur przestrzennych i wynikających z 

nich różnych wymagań planistycznych. W ten sposób w planie regionalnym uwzględniona 

zostać powinna również integracja z miastem Szczecinem. 

Zróżnicowanie jest konieczne, ponieważ w obrębie regionu występują znaczące różnice w 

postaci różnych wskaźników rozwoju przestrzennego. Wpływa to np. dostępności metropolii i 

ośrodków regionalnych, gęstość zaludnienia i rozwoju lub użytkowania powierzchni.  

W wizji dla regionu planowania Uckermark-Barnim uwzględnione zostały również różne 

potencjały rozwojowe i wyzwania dla różnych podobszarów. Tutaj ustalono między innymi, że 

w szerszym obszarze powiązań metropolitalnych Berlina i Szczecina należy stworzyć warunki 

wstępne w celu ustabilizowania impulsów rozwojowych wynikających z bliskości obszarów 

metropolitalnych (np. poprzez rozwój obszarów mieszkalnych w pobliżu przystanków kolei 

regionalnej, poprawa lokalnej komunikacji publicznej do metropolii). W peryferyjnych 

podobszarach wiejskich procesy adaptacyjne uwarunkowane demografią muszą być 

strategicznie kontrolowane, należy zapewnić usługi użyteczności publicznej i stworzyć warunki 

ramowe w celu zwiększenia potencjałów gospodarczych, np. w obszarach turystyki, rolnictwa 

lub energii odnawialnej. 

Ustalenie zróżnicowanych obszarów strukturalnych stanowi warunek wstępny dla 

opracowania specyficznych ustaleń planu regionalnego, które są dostosowane do 

odpowiednich warunków regionalnych. 

3.1.2 Adresaci i oddziaływanie 

Zróżnicowanie podobszarów nabiera mocy przede wszystkim poprzez dalsze ustalenia w 

planach regionalnych Regionalnej Wspólnoty Planistycznej Uckermark-Barnim. Ustalenia 

podstawowych funkcjonalnych punktów centralnych są tu zróżnicowane w zależności od 

obszarów strukturalnych w planie regionalnym. Określona konstelacja wyjątków jest możliwa 

tylko na peryferyjnych obszarach wiejskich. 

Ponadto powiaty i gminy są nadal zobowiązane wpływać w ramach swoich planów gminnych 

na rozwój swoich poszczególnych potencjałów zgodnie z wizją i koncepcjami dalszego 

rozwoju. Przydatna do tego celu może być również współpraca międzygminna w 

poszczególnych podobszarach. 

3.1.3 Metodyka 

Wewnętrzne zróżnicowanie szerszego obszaru metropolitalnego dokonane zostało na 

podstawie ośmiu wskaźników rozwoju przestrzennego. Wskaźniki są dostępne na poziomie 

gmin. Uwzględnione zostały następujące wskaźniki:  

1. Rozwój demograficzny 2014-2018 

2. Gęstość zaludnienia (2018) 

3. Odsetek powierzchni pokrytej roślinnością i powierzchni wody (w powierzchni 

całkowitej) (2018) 

4. Zatrudnienie (pracownicy na 100 mieszkańców [równoważna liczba mieszkańców] w 

wieku produkcyjnym, 15–65 lat) (2017) 
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5. Siła pozyskiwania wpływów z podatków (na 1000 równoważnej liczby mieszkańców, 

średnia z lat 2016-2018)  

6. Dostępność metropolii (centrum Berlina i Szczecina) 

7. Dostępność ponadregionalnej infrastruktury kolejowej (przystanki pociągów w sieci 

TEN-T [Transeuropejskie Sieci Transportowe], sieć bazowa według Komisji 

Europejskiej) 

8. Dostępność krajowej infrastruktury drogowej (węzły autostradowe w sieci TEN-T, 

Transeuropejskie Sieci Transportowe, sieć bazowa według Komisji Europejskiej) 

 

Wskaźniki podlegają klasyfikowaniu i sumowaniu. Gminy, które po zsumowaniu wskaźników 

mają mniej niż 20 punktów, są przypisane do „peryferyjnego podobszaru wiejskiego”, gminy z 

co najmniej 20 punktami do „dalszego obszaru powiązań metropolitalnych” (patrz mapa 

objaśnień nr 1 w załączniku). 

3.2 Uzasadnienie do ustalenia Z 2.1 „Podstawowe funkcjonalne punkty 

centralne“ 

3.2.1 Cele 

Dla wybranych miast i gmin, w Krajowym Planie Rozwoju dla Regionu Stołecznego został 

ostatecznie ustalony status „miejscowości ośrodkowej” w systemie trzypoziomowym w celu 

realizacji funkcji polegającej na świadczeniu usług publicznych w aspekcie ponadgminnym 

(metropolia Berlin, ośrodki regionalne, ośrodki lokalne). W planach regionalnych jako 

„podstawowe funkcjonalne punkty centralne” (GSP) zdefiniowane zostały w szczególności 

wyposażone w liczne funkcje miejscowości znajdujące w obrębie gmin, które nie zostały 

zdefiniowane jako miejscowości ośrodkowe (cel Z 3.3 LEP HR). Poszerzają one system 

głównych obszarów osadnictwa w Brandenburgii. 

Dzięki ich szczególnie dobremu wyposażeniu w obiekty i oferty usług podstawowych oraz ich 

ogólnie dobrej dostępności za pomocą komunikacji publicznej, podstawowe funkcjonalne 

punkty centralne (GSP) oferują znacznej części mieszkańców usługi w bliskim zasięgu. Ma to 

również zalety dla dalszego rozwoju i zabezpieczenia podstawowych usług w tych 

miejscowościach.  

W obrębie podstawowych funkcjonalnych punktów centralnych (GSP) należy zapewnić 

podstawowe funkcje usług użyteczności publicznej z obiektami oferującymi usługi codziennej 

potrzeby, które wykraczają poza lokalne zasoby miejscowości, stosując zachęty planistyczne. 

W tym celu, po wejściu w życie przepisów planowania regionalnego jednostki te uzyskają 

poszerzone możliwości dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego i rozwoju 

wielkopowierzchniowego handlu detalicznego.  

W zdaniu 2 celu Z 2.1 bierze się pod uwagę fakt, że granice administracyjne mogą ulec zmianie 

w okresie obowiązywania planu regionalnego. Może to prowadzić do sytuacji, w której 

niezależna gmina, w której znajdują się podstawowe funkcjonalne punkty centralne (GSP), 

staje się częścią ośrodka lokalnego, wskutek czego powstaje sprzeczność z celami Krajowego 

Planu Rozwoju dla Regionu Stołecznego (LEP HR). W celu uzyskania jasności, jak poradzić 

sobie z tą sytuacją, odsyła się do ustaleń zawartych w zdaniu 2 celu Z 2.1.  

3.2.2 Adresaci i oddziaływanie 

Podstawowe funkcjonalne punkty centralne zostały ustalone w planie regionalnym jako 

ostatecznie rozważone, tj. jako cel planowania przestrzennego. W związku z celami Krajowego 

Planu Rozwoju dla Regionu Stołecznego (LEP HR) wynikają z tego następujące przywileje dla 

miejscowości ustalonych jako funkcjonalne punkty centralne (GSP):  
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• Podstawowe funkcjonalne punkty centralne (GSP) stanowią „inne punkty centralne 

rozwoju budownictwa mieszkaniowego”. Miejscowości mogą wykazywać większą 

powierzchnię mieszkalną niż inne lokalizacje niecentralne. 

• W podstawowych funkcjonalnych punktach centralnych (GSP) tworzenie lub 

rozbudowa wielkopowierzchniowych obiektów handlu detalicznego jest możliwa w 

większym stopniu niż w innych lokalizacjach niecentralnych. 

3.2.3 Metodyka 

Wybierając miejscowości zdefiniowane jako podstawowe funkcjonalne punkty centralne 

(GSP), należy przestrzegać wytycznych wynikających z Krajowego Planu Rozwoju oraz 

wytycznych dla regionalnych planów Wspólnego Planowania Krajowego dla Berlina-

Brandenburgii. Oprócz wymagań ogólnych (np. nieustalenie podstawowych funkcjonalnych 

punktów centralnych (GSP) w miejscowościach ośrodkowych, tylko jeden podstawowy 

funkcjonalny punkt centralny (GSP) na gminę, istnieją również wiążące wymagania dotyczące 

niezbędnego wyposażenia w funkcje usług podstawowych, które muszą być w tych 

miejscowościach dostępne, aby te miejscowości mogły zostać zdefiniowane jako podstawowe 

funkcjonalne punkty centralne (GSP). 

Zgodnie z Krajowym Planem Rozwoju i zastosowaniem w planie regionalnym istnieje 11 

kryteriów:  

• Lokalizacja administracji samorządu terytorialnego (lokalizacja główna; nie biuro 

obywatelskie) 

• Szkoły (szkoła podstawowa) 

• Lekarze ogólni (siedziba lekarza ogólnego lub specjalista chorób wewnętrznych, nie 

występuje opieka mobilna) 

• Dentyści (siedziba dentysty, nie występuje opieka mobilna) 

• Apteki (lokalizacja apteki) 

• Stacjonarne placówki opiekuńcze dla seniorów (dom opieki, miejsce spotkań/ośrodki 

pomocy społecznej lub domy opieki)  

• Opieka nad dziećmi i młodzieżą (w miejscowości dostępne jest przedszkole/żłobek i 

świetlica; dodatkowo funkcjonują kluby młodzieżowe z regularną ofertą) 

• Stacjonarny handel detaliczny (asortyment związany z lokalnymi usługami, sklepy 

wielobranżowe; brak sklepów stricte branżowych, jak piekarnia itp.) 

• Banki/kasy oszczędnościowe (oddział z personelem) 

• Oddziały pocztowe (oddział dostawcy usług pocztowych lub kurierskich, również w 

ramach punktu sprzedaży detalicznej) 

• Połączenie z lokalną komunikacją publiczną (jakość połączenia musi zostać jeszcze 

sprawdzona; np. co najmniej 2 linie autobusowe, regularne połączenie liniowe z 

ośrodkiem lokalnym i regionalnym, funkcjonuje również w weekendy, także tzw. 

autobus „na wezwanie”) 

 

Aby uwzględnić szczególne cechy struktury osadniczej, w uzasadnionych indywidualnych 

przypadkach jako podstawowe funkcjonalne punkty centralne (GSP) zdefiniować można 

również miejscowości, w których brakuje maksymalnie dwóch z wyżej wymienionych funkcji.  

Ponadto brana jest również pod uwagę funkcja usługowa ośrodków lokalnych i regionalnych 

w regionie planowania i regionach sąsiednich. Ustalenie podstawowych funkcjonalnych 

punktów centralnych (GSP) nie powinno zakłócać funkcji usługowej ośrodków lokalnych i 

regionalnych. Dlatego w otoczeniu miejscowości ośrodkowych podstawowe funkcjonalne 

punkty centralne (GSP) są wyznaczone dość restrykcyjnie (rezygnacja z ustalenia 

podstawowych funkcjonalnych punktów centralnych (GSP) w 10-minutowych obszarach 
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zasięgu ośrodków lokalnych i regionalnych 1). W obszarach, w których nie można wygodnie 

dotrzeć do ofert usługowych ośrodków lokalnych, istnieje możliwość uzasadnienia wyjątków 

(w obrębie 15-minutowego obszaru zasięgu ośrodków lokalnych i regionalnych może 

brakować maksymalnie jednego kryterium, poza 15-minutowym obszarem zasięgu, 

maksymalnie dwóch funkcji). 

W takim przypadku szczególną siłę funkcjonalną miejscowości należy wykazać osobno, np. z 

wykorzystaniem kryteriów uzupełniających (np. dworzec kolejowy, biblioteka, lekarze 

specjaliści): występowanie kilku z nich (kilku lekarzy, kilka banków, kilka możliwości 

zakupowych) lub położenie miejscowości (na peryferyjnym obszarze wiejskim zgodnie ze 

strukturą obszaru lub poza 15-minutowym obszarem zasięgu ośrodków lokalnych).  

W rezultacie w regionie planowania Uckermark-Barnim istnieje 14 podstawowych 

funkcjonalnych punktów centralnych. Spośród nich 10 w pełni spełnia kryteria określone w 

Krajowym Planie Rozwoju dla Regionu Stołecznego (LEP HR), a wyjątki są uzasadnione dla 

4 miejscowości.  

3.3 Uzasadnienie dla zasad G 2.2 doG 2.4  

Zasady od G 2.2 do G 2.4 mają na celu zapewnienie specjalnej jakości wyposażenia 

miejscowości zdefiniowanych jako podstawowe funkcjonalne punkty centralne (GSP).  

W podstawowych funkcjonalnych punktach centralnych (GSP) należy stworzyć warunki 

ramowe w celu zabezpieczenia obiektów świadczących usługi podstawowe i umożliwić 

powstawanie nowych obiektów. Dalszy rozwój obiektów może być konieczny, na przykład ze 

względu na zmieniające się w wyniku zmian demograficznych, digitalizacji lub zmian wymagań 

użytkowników zapotrzebowania na powierzchnię lub wymagania dotyczące lokalizacji. Z tego 

względu w gminnych planach zagospodarowania przestrzennego należy zapewnić w 

podstawowych funkcjonalnych punktach centralnych (GSP) obszary pod rozwój budownictwa 

mieszkaniowego, handlu detalicznego i innych obiektów użyteczności publicznej w zależności 

od potrzeb. Zapewnienie i dalszy rozwój usług użyteczności publicznej w miejscowościach 

zdefiniowanych jako podstawowe funkcjonalne punkty centralne (GSP) musi także zostać 

uwzględnione w dalszych planach gminnych (np. zintegrowanych koncepcjach rozwoju 

obszarów miejskich i gminnych, koncepcjach obszarów średnio związanych).  

Obiekty świadczące usługi użyteczności publicznej również w obrębie tych miejscowości 

powinny przede wszystkim znajdować się w lokalizacjach zintegrowanych pod względem 

urbanistycznym i łatwo dostępnych z wykorzystaniem środków komunikacji publicznej.  

Podstawowe funkcjonalne punkty centralne (GSP) pełnią funkcję łączącą w sieci 

komunikacyjnej i można do nich zazwyczaj łatwo dotrzeć z innych miejscowości i sąsiednich 

gmin, korzystając z komunikacji publicznej. Taką jakość należy zapewnić. Powinno to zostać 

uwzględnione w szczególności przy opracowywaniu rozkładów jazdy środków komunikacji 

publicznej przez powiaty. 

 

 

 
1 Dostępność centralnych obszarów usług samochodem 
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4. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 

4.1 Ogólnie zrozumiałe podsumowanie w języku niespecjalistycznym 

4.1.1 Podstawy, cel i metodyka oceny środowiskowej 

Do Rzeczowego Częściowego Planu Regionalnego „Struktura przestrzenna i podstawowe 

funkcjonalne punkty centralne“ regionu Uckermark-Barnim przeprowadzona została zgodnie z 

§ 8 ustawy o planowaniu przestrzennym (ROG 2017) w zw. z § 2a ustawy o planowaniu 

regionalnym oraz o planowaniu wydobycia węgla brunatnego i rewitalizacji (RegBkPlG 2019) 

ocena oddziaływania na środowisko, której celem było ustalenie potencjalnych znaczących, 

negatywnych, jak i pozytywnych oddziaływań na środowisko rzeczowego częściowego planu 

regionalnego oraz ich ocena pod kątem negatywnego wpływu na cele środowiskowe w 

regionie. 

Prognoza oddziaływania na środowisko zawiera przedstawienie celów ochrony środowiska, 

opis aktualnego stanu środowiska oraz problemów środowiskowych w odniesieniu do 

istotnych dóbr chronionych w regionie, określenie pozytywnych i negatywnych 

oddziaływań na środowisko w przypadku realizacji i braku realizacji ustaleń planu oraz ocenę 

alternatywnych rozwiązań. Wynik oceny środowiskowej składa się na całościową ocenę do 

Rzeczowego Częściowego Planu Regionalnego. 

Warunkiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko było ustalenie ram 

badawczych z udziałem organów ochrony środowiska w ramach spotkania scopingowego, 

które odbyło się w kwietniu 2019 roku. Jako kryterium oceny ustalone zostały cele 

środowiskowe regionu zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, Krajowym Planem 

Rozwoju dla Regionu Stołecznego Berlina-Brandenburgiii (LEP HR 2019) oraz ramowymi 

planami krajobrazowymi regionu. Miarodajne dla przedstawienia i oceny potencjalnych 

znaczących skutków dla środowiska były uprawnienie regulacyjne oraz stopień konkretyzacji 

Rzeczowego Częściowego Planu Regionalnego, a także dostępne, zaktualizowane, oficjalne 

dane na temat poszczególnych aspektów środowiskowych dóbr chronionych. 

Ocena przeprowadzana jest zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym (ROG 2017) dla 

dóbr chronionych: człowiek/zdrowie ludzkie, zwierzęta/rośliny/różnorodność biologiczna, 

powierzchnia, gleba, woda, powietrze/klimat, krajobraz i dobra kulturowe oraz inne dobra 

materialne, a także wzajemne oddziaływanie między wyżej wymienionymi dobrami 

chronionymi. Dla ustalenia istotności oddziaływania na środowisko ustalone i ocenione zostały 

dla dóbr chronionych istotne dla oceny aspekty środowiskowe, które wymagają 

uwzględnienia na poziomie regionalnym, w przypadku których znaczące negatywne 

oddziaływania mogą nieść za sobą negatywne skutki dla ochrony celów środowiskowych. 

Szczególną cechą strategicznej oceny środowiskowej jest wykazanie, że na poziomie 

regionalnym. ze względu na brak nieustalonych parametrów projektowych kolejnych planów, 

stopień oddziaływania na środowisko może zostać jedynie oszacowany i konkretne działania, 

w szczególności w celu ograniczaniu i kompensacji nie mogą zostać uwzględnione. 

Obszarem badawczym do celów prognozy oddziaływania na środowisko jest region 

planowania Uckermark-Barnim w północno-wschodniej Brandenburgii, który obejmuje powiaty 

Uckermark i Barnim i rozciąga się od północnych obrzeży miasta Berlina do granicy kraju 

związkowego z krajem związkowym Meklemburgią-Pomorzem Przednim. Na wschodzie 

graniczy z Rzecząpospolitą Polską. Oceną objęte są wynikające z planu regionalnego 

ustalenia dotyczące struktury przestrzennej oraz podstawowe funkcjonalne punkty centralne 

jako cele i zasady planowania przestrzennego. 

W prognozie oddziaływania na środowisko do częściowego planu regionalnego, zgodnie z 

ustawą o planowaniu regionalnym oraz o planowaniu wydobycia węgla brunatnego i 

rewitalizacji oraz dyrektywą 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 
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2001 roku w sprawie oceny oddziaływania na środowisko niektórych planów i programów 

(dyrektywy SOOŚ) sprawdzona została zgodność z celami ochrony narażonych obszarów 

SOO i OSO (obszarów Natura 2000), co ze względu na różne skutki prawne (strategiczna 

ocena oddziaływania na środowisko, ocena zgodności dla siedlisk fauny i flory) przedstawione 

zostało w odrębnej części prognozy oddziaływania na środowisko. 

4.1.2 Aktualny stan środowiska i problemy środowiskowe w regionie 

Człowiek/zdrowie ludzkie 

Region planistyczny Uckermark-Barnim ma charakter wiejski. Ośrodkami lokalnymi są miasta 

Bernau koło Berlina, Eberswalde, Angermünde, Prenzlau, Schwedt/Oder i Templin. Obszar 

planistyczny oferuje osobom mieszkającym w regionie dobrą jakość życia i jest bardzo 

atrakcyjny jako miejsce do życia, pracy i wypoczynku. W bliskim otoczeniu użytkowań 

mieszkalnych znajdują się szybko dostępne obszary krajobrazowe, z których można korzystać 

lokalnie do celów aktywnego wypoczynku na łonie przyrody. Wszystkie obszary osadnicze, a 

także szpitale i ośrodki uzdrowiskowe z ich bliskim otoczeniem są bardzo wrażliwe na wpływy 

środowiskowe. Duże znaczenie m.in. dla rekreacji mają ponadregionalne obszary rekreacyjne, 

takie jak rezerwat biosfery Schorfheide-Chorin, Park Narodowy Doliny Dolnej Odry, park 

przyrodniczy Barnim i jeziora Uckermark, a także obszary leśne o charakterze rekreacyjnym i 

należy je wziąć pod uwagę w odniesieniu do ich naturalnego wyposażenia i przydatności 

rekreacyjnej w obszarach ustaleń planu. Obecnie wykorzystywane zbiorniki wody pitnej 

występują na Płycie Barnimskiej, a także w okolicach większych miast. Znaczące problemy 

środowiskowe występujące w regionie wynikają z niekorzystnych oddziaływań 

spowodowanych hałasem, światłem i zanieczyszczeniami, które mogą mieć znaczący 

negatywny wpływ na ludzi i ich zdrowie. Wywoływane są one głównie przez obiekty 

przemysłowe i handlowe, ruch lotniczy i drogowy.  

Zwierzęta/rośliny/różnorodność biologiczna 

Rozległe lasy, naturalne rzeki i podmokłe łąki, zlewnie śródlądowe, takie jak jeziora, małe 

zbiorniki wodne i niskie torfowiska, zasobne szuwary trzcinowe, a także strukturalnie bogaty 

krajobraz rolniczy z dużym udziałem towarzyszących biotopów oraz różnorodne siedliska 

roślin i zwierząt uzasadniają wysoką wartość przyrody i krajobrazu w regionie planowania. 

Powierzchniową ochroną przyrody i krajobrazu objęte zostały Park Narodowy Doliny Dolnej 

Odry, rezerwat biosfery Schorfheide-Chorin, parki przyrodniczy Barnim i Jeziora Uckermark, 

liczne rezerwaty przyrody, obszary ochrony krajobrazu, obszary SOO i europejskie obszarów 

ochrony ptaków, a także chronione biotopów i tereny pełniące funkcje leśne związanej z 

ochroną przyrody. Regionalna sieć Natura 2000, której celem jest ochrona naturalnych siedlisk 

oraz gatunków dzikich zwierząt i roślin, obejmuje dużą część regionu planowania. 

Wielkopowierzchniowe, niezakłócone obszary krajobrazowe znajdują się w zachodniej części 

rezerwatu biosfery Schorfheide-Chorin oraz w parku przyrodniczym Jeziora Uckermark. 

Największym zagrożeniem dla dobra chronionego jest intensyfikacja rolnictwa oraz zmiana 

bilansu wodnego krajobrazu i klimatu. Spadek różnorodności biologicznej jest spowodowany 

zamianą użytków zielonych na grunty orne oraz utratą cennych i rzadkich siedlisk, takich 

mokradła i tereny podmokłe. Uprawa leśna i stosowanie monokultur sosnowych, szczególnie 

na suchych glebach piaszczystych w połączeniu z niskimi opadami atmosferycznymi, 

powodują nie tylko ubóstwo typowych dla tej lokalizacji gatunków zwierząt i roślin oraz 

negatywne oddziaływanie na bilans wodny krajobrazu, lecz także zwiększone ryzyko pożarów 

lasów i wzmożoną inwazję szkodników.  

Powierzchnia, gleba 

Obszary regionu planowania Uckermark-Barnim zostały ukształtowane głównie podczas 

ostatniego zlodowacenia i po niej, w związku z czym charakteryzują się dużą różnorodnością 

przyrodniczą. Intensywne rolnictwo dominuje na dużych polach o glebach piaszczystych i 
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ilastych. Jednorodne lasy sosnowe porastają uboższe piaski Schorfheide, a lasy bukowe z 

małymi torfowiskami przeważają na żyznych i pagórkowatych obszarach. W niższych 

obszarach dolin rozwinęły się duże niskie torfowiska, które są wykorzystywane jako użytki 

zielone. Gleby o bardzo wysokiej żyzności i gleby wpływające na wody gruntowe 

(hydromorficzne) są szczególnie narażone na oddziaływania środowiskowe ze względu na ich 

rzadkość i niewielką zdolność do regeneracji. Niekorzystne oddziaływanie na dobro chronione 

mają w szczególności utwardzanie powierzchni, zanieczyszczenia pochodzące z działalności 

rolniczej i zastarzałe kontaminacje.  

Woda 

Zbiorniki wód podziemnych są szeroko rozpowszechnione w regionie planowania. 

Charakteryzują się bardzo dużą miąższością. Jednocześnie stwierdza się tendencję 

spadkową w odniesieniu do poziomu wód gruntowych z powodu m.in. zmian klimatu. 

Obecnie wykorzystywane zbiorniki wody pitnej gromadzą się na Płycie Barnimskiej, a także w 

okolicach większych miast. Region ma bardzo dużą liczbę wód powierzchniowych, ale 

stosunkowo niewielkie opady. Wiele zbiorników wód stojących i cieków wodnych zasila woda 

podziemna. W rejonie Dolnej Odry i Wkry znajdują się obszary, które potencjalnie mogą zostać 

zalane w przypadku powodzi. Wszystkie wody powierzchniowe, wszystkie niechronione 

warstwy wodonośne i obszary ochrony wód należy oceniać jako wrażliwe na oddziaływania 

środowiskowe. W ostatnich latach zmiany klimatu spowodowały zmiany w czasowych opadach 

atmosferycznych i ich intensywności, co spowodowało większą liczbę zdarzeń powodziowych 

i oczekuje się, że taka sytuacja będzie miała również miejsce w przyszłości. W związku m.in. 

z intensyfikacją użytkowania gruntów zmniejsza się naturalna zdolność retencyjna i funkcja 

drenażu. W szczególności na obszarach osadniczych można oczekiwać zwiększonego ryzyka 

powodzi z powodu utwardzenia powierzchni.  

Powietrze/klimat 

Klimat regionu ma charakter subkontynentalny w Uckermark i Dolinie Odry, natomiast w 

obrębie płyty na której leżą miejscowości Templin, Britz i Barnim, Schorfheide i Doliny 

Eberswalder Tal lekko morski. Według danych Niemieckiej Służby Meteorologicznej (DWD 

2019), średnia roczna temperatura w regionie wynosi 9°C, a średnia roczna suma opadów 568 

mm. Ze względu na występowanie szerokich pól uprawnych i wilgotnym terenów użytków 

zielonych szczególnie Uckermark ma ogromne znaczenie dla procesu wytwarzania zimnego 

powietrza. Regionalnie istotne obszary powstawania świeżego powietrza dzięki obecności 

rozległych obszarów leśnych znajdują się w Schorfheide i Dolinie Odry. Te obszary 

kompensacyjne pełniące funkcje bioklimatyczne mają ogromne znaczenie dla higieny 

powietrza, szczególnie w gęsto zaludnionych obszarach miejskich i są szczególnie wrażliwe 

na oddziaływania środowiskowe. Znaczna utrata funkcji przez istotne z punktu widzenia 

higieny powietrza obszary kompensacyjne i obszary wymiany powietrza występuje na 

obszarach przemysłowych i mieszkalnych rozmieszczonych wokół Eberswalde i Schwedt. 

Większość gazów szkodliwych dla klimatu pochodzi z emisji dwutlenku węgla (CO2) ze 

względu na wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła, produktów węglowych i naftowych. Duży 

udział w emisji CO2 w regionie mają m.in. przemysł, transport, gospodarstwa domowe i drobni 

konsumenci, przy czym największy udział ma transport drogowy. Duża część obszaru 

planowania może być postrzegana jako w dużej mierze nieobciążona w odniesieniu do 

istniejących problemów środowiskowych.  

Krajobraz 

W regionie Uckermark-Barnim można wyróżnić siedem różnych jednostek krajobrazowych 

o różnymi formach przyrody. Charakteryzują się one wielkopowierzchniowymi, strukturalnie 

ubogimi obszarami ornymi i terenami użytków zielonych (Uckermark i grunty leżące w obrębie 

miejscowości Barnim), rozległymi lasami ze zbiornikami wodnymi (Schorfheide, lasy i 
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pojezierza Britz, Chorin, Wandlitz i Breydin), rynnami torfowisk niskich (Dolina Dolnej Odry, 

Dolina Randow-Welse, Dolina Finowtal, Dolina Wkry) oraz obszarami przemysłowymi i 

osadniczymi (obszar wokół Eberswalde i Schwedt). Obszary krajobrazowe torfowisk niskich 

oraz obszary leśne i jeziorne mają wysokie walory estetyczne ze względu na liczne cechy 

charakterystyczne. Do obszarów rekreacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym 

należą m.in. rezerwat biosfery Schorfheide-Chorin, Park Narodowy Doliny Dolnej Odry, park 

przyrodniczy Barnim i Jeziora Uckermark. Są one klasyfikowane jako wysoce wrażliwe na 

oddziaływania środowiskowe. Wstępne zanieczyszczenie środowiska obejmują infrastrukturę 

techniczną, jak linie wysokiego napięcia, siłownie wiatrowe i szlaki komunikacyjne, a także 

coraz liczniejsze monokultury do uprawy surowców odnawialnych.  

Dobra kultury i inne dobra materialne 

W regionie planowania występują liczne zabytki archeologiczne, architektoniczne i 

powierzchniowe, kompleksowe obszary zabytków oraz dobra materialne, jak budynki 

mieszkalne, obiekty socjalne i kulturalne, obiekty handlowe i przemysłowe oraz infrastruktura. 

W miastach i na wsiach można znaleźć różnorodne zabytki architektury, jak kościoły, pałace, 

dworki i mury obronne. Szczególnie wrażliwe na oddziaływania środowiskowe wskutek 

zabudowy i erozji gleby są zabytki archeologiczne, a wskutek przesunięcia osi widokowych i 

zmiany proporcji - wysokie zabytki architektury (kościoły, pałace, wieże). Nie stwierdza się 

problemów środowiskowych dla dóbr kultury i innych dóbr materialnych. 

Wzajemne oddziaływanie 

Region planowania charakteryzuje się dużą różnorodnością biologiczną, a także wysoką 

wydajnością i funkcjonalnością gospodarki przyrody, w tym dobrą zdolnością do regeneracji i 

zrównoważoną użytecznością dóbr naturalnych, a także dużą różnorodnością, osobliwością i 

pięknem oraz wysoką wartością rekreacyjną przyrody i krajobrazu. Odpowiednie funkcje 

ekologiczne wynikają z właściwości abiotycznych naturalnych elementów przestrzeni i 

powstają wskutek wzajemnych oddziaływań między dobrami chronionymi. W regionie 

planowania zidentyfikowano dużą liczbę obszarów chronionych i obszarów wartych ochrony o 

specjalnie ustalonych celach ochrony, aby zachować funkcję złożonej struktury oddziaływań 

dóbr chronionych między sobą. Obszary te są szczególnie wrażliwe na planowanie i konieczna 

jest intensywna analiza pod kątem stopnia, w jakim interwencje w przyrodę i krajobraz 

zagrażają celom ochrony. Problemy środowiskowe regionu należy rozpatrywać w odniesieniu 

do wszystkich dóbr chronionych, ponieważ jedna przyczyna powoduje szereg skutków.  

4.1.3 Oddziaływania na środowisko 

Ze względu na ustalenia ramowe dotyczące struktury przestrzennej i podstawowych 

funkcjonalnych punktów centralnych (por. G 1.1, Z 2.1, G 2.2, G 2.3, G 2.4) nie należy 

oczekiwać znaczących negatywnych skutków dla środowiska. Możliwe są jednak 

następujące niekorzystne oddziaływania, które uwidoczniają się dopiero w szczegółowych 

planach na kolejnych poziomach planowania. Ogólnie rzecz biorąc, oczekuje się, że ustalenia 

będą miały pozytywny wpływ, w szczególności na człowieka i zdrowie ludzi, a także na inne 

dobra chronione: zwierzęta/rośliny/różnorodność biologiczną, krajobraz oraz dobra kulturowe 

i inne dobra materialne. W ocenie łącznej ustalenia dotyczące planowania w częściowym 

planie regionalnym „Struktura przestrzenna i podstawowe funkcjonalne punkty centralne” nie 

mają potencjalnego znaczącego negatywnego wpływu na stan środowiska regionu 

Uckermark-Barnim. 

4.1.4 Działania 

W porównaniu z koncepcją zdefiniowaną w Krajowym Planie Rozwoju dla Regionu 

Stołecznego (LEP HR 2019), wybrana koncepcja struktury przestrzennej stanowi wewnętrznie 

zróżnicowane rozwinięcie założeń, które uwzględnia odpowiednio regionalnie zróżnicowaną 
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dynamikę rozwoju. Wybrana koncepcja podstawowych funkcjonalnych punktów centralnych 

służy do łączenia i zabezpieczania ofert usług podstawowych, zwłaszcza tych, które 

wykraczają poza bliskie usługi lokalne. Podstawowe funkcjonalne punkty centralne (GSP) 

wyznaczane są z uwzględnieniem określonego minimalnego wyposażenia w placówki 

podstawowych usług bytowych. Środki mające na celu uniknięcie, ograniczenie i 

zrekompensowanie znacznie niekorzystnych oddziaływań na środowisko nie są konieczne, 

ponieważ ustalenia dotyczące struktury przestrzennej i podstawowych funkcjonalnych 

punktów centralnych, ze względu na efekty określające ramy i koncentrujące, nie będą miały 

według ustaleń oceniających znaczącego negatywnego wpływu na poszczególne dobra 

chronione. Ponadto mają one od samego początku na celu pozytywny rozwój, a tym samym 

wsparcie w celu zapobiegania lub ograniczenia możliwych oddziaływań środowiskowych.  

4.1.5 Ocena rozwiązań alternatywnych 

Zasadniczo opis i ocena ocenianych rozwiązań alternatywnych nie jest konieczna, ponieważ 

ustalenia rzeczowego częściowego planu regionalnego „Struktura przestrzenna i podstawowe 

funkcjonalne punkty centralne” nie mają potencjalnego znaczącego negatywnego wpływu 

na poszczególne dobra chronione. 

 

Rozwiązania alternatywne polegające na niewykorzystaniu i nierozwijaniu poszczególnych 

potencjałów lub nieuwzględnieniu aspektów społecznych, ekonomicznych i ekologicznych nie 

stanowią alternatywy. 

4.1.6 Ocena oddziaływań na cele ochrony SOO i OSO 

Ocena wstępna oddziaływania na obszary Natura 2000 wykazała, że ustalenia dotyczące 

struktury przestrzennej i podstawowych funkcjonalnych punktów centralnych nie będą miały 

potencjalnego znaczącego negatywnego wpływu na cele ochrony i elementy 

europejskich obszarów chronionych w regionie i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które 

są istotne dla celu ochrony. W związku z tym pogłębiona ocena oddziaływania na obszary 

Natura 2000 nie jest konieczna. 

4.2 Transgraniczne oddziaływania na środowisko 

Regionalna Wspólnota Planistyczna Uckermark-Barnim opracowała zgodnie z ustawą o 

planowaniu regionalnym oraz o planowaniu wydobycia węgla brunatnego i rewitalizacji kraju 

związkowego Brandenburgii (RegBkPlG) w wersji ogłoszonej 8 lutego 2012 roku (Dziennik 

Ustaw i Rozporządzeń I S. 13), zmienioną przez ustawę z 30 kwietnia 2019 roku (Dziennik 

Ustaw i Rozporządzeń I nr 11) oraz dyrektywą Wspólnego Departamentu Planowania 

Przestrzennego Krajów Berlin-Brandenburgia w sprawie planów regionalnych z 21 listopada 

2019 roku w ramach zintegrowanego planu regionalnego Uckermark-Barnim 2030 Rzeczowy 

Częściowy Plan Regionalny „Struktura przestrzenna i podstawowe funkcjonalne punkty 

centralne“ Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko rzeczowego częściowego planu 

regionalnego jest zgodnie z § 8 ust. 1 ustawy o planowaniu przestrzennym (ROG 2017) i § 2a 

ustawy o planowaniu regionalnym oraz o planowaniu wydobycia węgla brunatnego i 

rewitalizacji kraju związkowego Brandenburgii RegBkPlG (2019) obligatoryjna, ponieważ 

rzeczowy częściowy plan regionalny zapewnia ramy dla przyszłych zatwierdzeń projektów 

podlegających OOŚ lub, w razie potrzeby, konieczne jest przeprowadzenie oceny 

oddziaływania na SOO zgodnie z art. 6 i 7 Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywa 92/43/EWG). 

Ustalenia dotyczące struktury przestrzennej (por. zasada G 1.1) dotyczą wewnętrznego 

zróżnicowania obszaru strukturalnego „Dalszy obszar metropolitalny” określonego w 

Krajowym Planie Rozwoju dla Regionu Stołecznego (2019). Wewnętrzne zróżnicowanie 

oparto na 8 wskaźnikach rozwoju przestrzennego. W obrębie tych podobszarów dąży się do 

stworzenia zrównoważonych warunków społecznych, infrastrukturalnych, ekonomicznych, 
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ekologicznych i kulturowych. Ponadto ustalenia te wspierają ukierunkowany rozwój tych 

podobszarów i ich potencjał, ponieważ w zależności od różnych problemów można podjąć 

ukierunkowane działania. Podział struktur przestrzennych należy postrzegać jako analizę 

podstaw i pomoc w planowaniu dla podejmowania dalszych decyzji. Z ustaleń ramowych 

dotyczących struktury przestrzennej nie można wyprowadzić bezpośrednich, znacząco 

negatywnych oddziaływań na środowisko, dlatego też nie należy oczekiwać ich także w 

kontekście transgranicznym. Niekorzystne oddziaływania na dobra chronione: 

zwierzęta/rośliny/różnorodność biologiczna, powierzchnia, gleba, woda, klimat/powietrze, 

krajobraz i wzajemne oddziaływanie są jednak potencjalnie możliwe w późniejszym okresie, 

mogą uwidocznić się dopiero w szczegółowym planowaniu na kolejnych poziomach 

planowania. Z tego względu potencjalne oddziaływania na środowisko na terenie krajów 

sąsiednich, takich jak Rzeczpospolita Polska, są rozpatrywane w kontekście ocen 

środowiskowych wymaganych dla poszczególnych planów specjalistycznych. 

Przy ustalaniu podstawowych funkcjonalnych punktów centralnych (por. cel Z 2.1, zasady 

G 2.2, G 2.3, G 2.4) chodzi o wyznaczenie miejscowości, które są szczególnie dobrze 

wyposażone w obiekty świadczące usługi podstawowe, a zatem posiadają dodatkowe 

możliwości rozwoju powierzchni mieszkalnych i handlowych. W ramach podstawowych 

funkcjonalnych punktów centralnych (GSP) należy stworzyć warunki ramowe, które 

umożliwią zabezpieczenie obiektów i ich dalszy rozwój. Przy wyborze lokalizacji brana jest pod 

uwagę dobra dostępność z wykorzystaniem środków komunikacji publicznej. Konieczne jest 

zapewnienie funkcji łączącej, jaką pełnią podstawowe funkcjonalne punkty centralnych 

(GSP) w ramach sieci komunikacyjnej. Z ustaleń ramowych dotyczących podstawowych 

funkcjonalnych punktów centralnych nie można wyprowadzić bezpośrednich znaczących 

negatywnych oddziaływań na środowisko, dlatego też nie należy oczekiwać ich także w 

kontekście transgranicznym. Możliwe są jednak niekorzystne oddziaływania, które jednak 

uwidaczniają się dopiero w szczegółowym planowaniu na kolejnych poziomach planowania. 

Dlatego też potencjalne oddziaływania na środowisko na terenie krajów sąsiednich, takich jak 

Rzeczpospolita Polska, są rozpatrywane w kontekście ocen środowiskowych wymaganych dla 

poszczególnych planów specjalistycznych. 

Wstępna ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 wykazała, że ustalenia dotyczące 

struktury przestrzennej i podstawowych funkcjonalnych punktów centralnych nie mają 

potencjalnie znaczącego negatywnego wpływu na cele ochrony i elementy europejskich 

obszarów chronionych w regionie i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są istotne 

dla celu ochrony. W związku z tym pogłębiona ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 

nie jest konieczna. 

4.3 Podsumowanie 

Biorąc pod uwagę pozytywne i negatywne skutki oddziaływania na środowisko wynikające z 

ustaleń Rzeczowego Częściowego Planu Regionalnego „Struktura przestrzenna i 

podstawowe funkcjonalne punkty centralne” regionu Uckermark-Barnim, należy założyć, że 

cele regionalne ochrony środowiska oraz kwestia zachowania i poprawy obecnego stanu 

środowiska regionu zostały uwzględnione. Ogólne warunki ramowe rzeczowego 

częściowego planu regionalnego nie mają bezpośredniego wpływu na środowisko i 

pozostawiają z reguły wystarczające pole do działania pozwalające na uniknięcie znaczącego 

wpływu na środowisko na kolejnych poziomach planowania.  
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5. Załącznik (mapy objaśnień) 
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Regionalna Wspólnota Planistyczna Uckermark-Barnim 

Rzeczowy Częściowy Plan Regionalny „Struktura przestrzenna i podstawowe 

funkcjonalne punkty centralne” 

Procedura konsultacji, projekt 2020 

Karta objaśnień obszarów strukturalnych w regionie planowania (do 2. Ustalenia tekstowe: G 

1.1.) 

 

Mapa objaśnień 1:  

Mapa objaśnień obszarów strukturalnych w regionie planowania (dla ustalenia G 1.1) 

Legenda:  

Struktura przestrzenna 

Peryferyjne obszary wiejskie 

Dalszy obszar powiązań metropolitalnych 

Obszary podmiejskie Berlina 

Ośrodek lokalny (L), dane pochodzące z Krajowego Planu Rozwoju dla 

Regionu Stołecznego (Z 3.6) 

Granica regionu planowania (powiat Uckermark i Barnim) 

Skala 1:300 000 

(1 cm na mapie odpowiada 3 000 m w terenie) 

Podstawowe dane geoprzestrzenne: 

Dane rastrowe DTP 00 

Cyfrowe granice administracyjne kraju związkowego Brandenburgii 

® GeoBasis-DE/LGN 2017, LVB04/17 

 

Opracowanie i kartografia cyfrowa 

Regionalna Wspólnota Planistyczna Uckermark-Barnim 

- Regionalna jednostka planistyczna –  

Adres pocztowy:  

Am Markt 1 

16225 Eberswalde 

Adres biura:  

An der Friedensbrücke 22 

16225 Eberswalde 

 

Tel.: 03334 38787-0 

E-mail: regionalplanung@uckermark-barnim.de 

www.uckermark-barnim.de 
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Regionalna Wspólnota Planistyczna Uckermark-Barnim 

Rzeczowy Częściowy Plan Regionalny „Struktura przestrzenna i podstawowe 

funkcjonalne punkty centralne” 

Procedura konsultacji, projekt 2020 

Mapa objaśnień obszarów strukturalnych w regionie planowania (do 2. Ustalenia tekstowe: G 

2.1.) 

Mapa objaśnień 2:  

Mapa objaśnień podstawowych funkcjonalnych punktów centralnych (GSP) (dla ustalenia Z 

2.1) 

Legenda:  

Ośrodek lokalny (L), dane pochodzące z Krajowego Planu Rozwoju dla 

Regionu Stołecznego (Z 3.6) 

GSP (kryteria w pełni spełnione) 

GSP (wyjątek) 

Dostępność ośrodków lokalnych, ośrodków regionalnych, metropolii (samochodem, 

uwzględnione są także ośrodki sąsiadujące) 

10 minut 

15 minut 

Granica regionu planowania (powiat Uckermark i Barnim) 

Skala 1:300 000 
(1 cm na mapie odpowiada 3 000 w terenie) 
Podstawowe dane geoprzestrzenne: 
Dane rastrowe DTP 00 
Cyfrowe granice administracyjne kraju związkowego Brandenburgii 
® GeoBasis-DE/LGN 2017, LVB04/17 

Opracowanie i kartografia cyfrowa 

Regionalna Wspólnota Planistyczna Uckermark-Barnim 

- Regionalna jednostka planistyczna –  

Adres pocztowy:  

Am Markt 1 

16225 Eberswalde 

Adres biura:  

An der Friedensbrücke 22 

16225 Eberswalde 

 

Tel.: 03334 38787-0 

E-mail: regionalplanung@uckermark-barnim.de 

www.uckermark-barnim.de 
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Podstawowe funkcjonalne punkty centralne 

Biesenthal (miasto Biesenthal, związek gmin Biesenthal-Barnim) 

Boitzenburg (gmina Boitzenburger Land, samodzielna gmina) 

Brüssow (gmina Brüssow, związek gmin Brüssow) 

Fürstenwerder (gmina Nordwestuckermark, samodzielna gmina) 

Gartz (Oder) (miasto Gartz, związek gmin Gartz) 

Gerswalde (gmina Gerswalde, związek gmin Gerswalde) 

Gramzow (gmina Gramzow, związek gmin Gramzow) 

Groß Schönebeck (gmina Schorfheide, samodzielna gmina) 

Joachimsthal (miasto Joachimsthal, związek gmin Joachimsthal Schorfheide) 

Lychen (miasto Lychen, samodzielna gmina)  

Oderberg (miasto Oderberg, związek gmin Britz-Chorin-Oderberg) 

Passow (gmina Passow, związek gmin Oder-Welse) 

Wandlitz (gmina Wandlitz, samodzielna gmina) 

Werneuchen (miasto Werneuchen, samodzielna gmina) 

 

Mapa objaśnień 2: 

Podstawowe funkcjonalne punkty centralne w regionie Uckermark-Barnim;  
dostępność miejscowości ośrodkowych (*dostępność centralnym obszarów usług 
publicznych w ośrodkach lokalnych i ośrodkach regionalnych [w tym sąsiadujących i Berlina] 
w zmotoryzowanym ruchu indywidualnym.  
Źródło danych dostępności izochronicznej: 
Krajowy Urząd Budownictwa i Komunikacji Brandenburgia 2019;  
centralne usługi publiczne zgodnie z koncepcjami handlu detalicznego i koncepcjami 
ośrodków 


