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1. Wstęp 

1.1. Podstawa formalno-prawna opracowania prognozy 

Podstawę formalno-prawną wykonania Prognozy oddziaływania na środowisko 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce stanowią:  

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, 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 (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.). 

• Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 
28 grudnia 2018 r. o sygnaturze WOOŚ.411.108.2017.ER, 

• Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach z dnia 
19 grudnia 2017 r. o sygnaturze NZ.4311.4.2017.MB, 

• Pismo Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 13 czerwca 
2017 r. o sygnaturze ZP-19/1029/17/TJU/11225, 

• Pismo Wojewody Opolskiego z dnia 22 maja 2017 r. o sygnaturze 
IN.I.744.91.2017.MK, 

• Uchwała nr 3838/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 maja 2017 r. 
w sprawie zgłoszenia wniosków do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce, 

• Pismo Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z dnia 31 maja 
2017 r. o sygnaturze GLI.5111.105.2017.Nb. 

 

1.2. Cel i zakres prognozy 

Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko dotyczy miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce (zwanego dalej planem). 

Celem wykonania Prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań na środowisko 
będących wynikiem realizacji zamierzeń wynikających z uchwalenia planu oraz ocena ich 
stopnia, a także określenie czy w należyty sposób został uwzględniony w ocenianym 
dokumencie interes środowiska przyrodniczego i kulturowego. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce potencjalnie dotyczy 
realizacji zamierzeń, które zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst 
jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 71) mogą znacząco oddziaływać na środowisko 
przyrodnicze (w odniesieniu do inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury 
technicznej, w tym łączności publicznej, dróg publicznych oraz na terenach oznaczonych 
symbolami UC, PU, B,S, RU z zastrzeżeniem: 

• zakazu lokalizacji składowisk odpadów i zakładów stwarzających zagrożenia dla 
życia i zdrowia ludzi, 
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• zakazu zbierania odpadów lub ich przetwarzania, z wyłączeniem terenów 
oznaczonych symbolami PU, B,S, z dopuszczeniem zbierania odpadów, na które 
zostały wydane zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania 
odpadów przed dniem wejścia w życie planu). 

 

Projekt planu opracowano na podstawie Uchwały nr XXIX/246/17 Rady Miejskiej 
w Głubczycach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce. 

Prognoza oddziaływania na środowisko jest elementem strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko, przez którą rozumie się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko skutków realizacji programu obejmujące w szczególności: 

• uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie 
oddziaływania na środowisko, 

• sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, 

• uzyskanie wymaganych ustawą opinii, 

• zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. 

 

Niniejsza prognoza została wykonana z uwzględnieniem zakresu określonego w art. 51 
Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.). 

Prognoza zawiera: 

a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 
powiązaniach z innymi dokumentami, 

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 
postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

d) informacje o możliwym transgenicznym oddziaływaniu na środowisko, 

e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym. 

 

Niniejsza prognoza określa, analizuje i ocenia: 

a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku 
realizacji projektowanego dokumentu, 

b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 
oddziaływaniem, 

c) istniejące problemy ochrony środowiska z punktu widzenia realizacji 
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczącej obszarów podlegającej 
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnie 2004 r. o ochronie przyrody, 
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d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 
wspólnotowym i krajowym istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, 
oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione 
podczas opracowywania dokumentu, 

e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne na cele i podmiot 
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na 
środowisko, a w szczególności: 

• różnorodność biologiczną, 

• ludzi, 

• zwierzęta, 

• rośliny, 

• wodę, 

• powietrze, 

• powierzchnię ziemi, 

• krajobraz, 

• klimat, 

• zasoby naturalne, 

• zabytki, 

• dobra materialne, 

z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między 
oddziaływaniami na te elementy. 

Prognoza oddziaływania na środowisko przedstawia: 

a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację 
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem 
realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i podmiot ochrony 
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, 

b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – przedstawia 
rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie 
wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonywania oceny 
prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, 
w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub 
luk we współczesnej wiedzy. 

Ponadto, w prognozie uwzględniono zagadnienia dotyczące łagodzenia zmian klimatu 
i adaptacji do jego zmian biorąc pod uwagę takie elementy jak: bezpośrednie i pośrednie 
emisje gazów cieplarnianych oraz działania skutkujące ich pochłanianiem i zmniejszaniem 
ich emisji, a także klęski żywiołowe. 
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2. Informacje o zawartości, głównych celach projektowanego 
dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami 

2.1. Ogólne informacje o miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta Głubczyce 

Na poniższych rysunkach przedstawiono obszar objęty opracowaniem: 

 

Rysunek 1. Obszar objęty projektem planu na zdjęciu satelitarnym 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.google.pl/maps 
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Rysunek 2. Obszar objęty projektem planu 

Źródło: Uchwała nr XXIX/246/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 marca 2017 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Głubczyce. 

 

Wydzielono liniami rozgraniczającymi  tereny o podstawowym przeznaczeniu: 
• MW  - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,  
• MWU  - tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej (wielofunkcyjnej), 
• MN  - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
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• MNU  - tereny zabudowy mieszkaniowo (jednorodzinnej) – usługowej, 
• U  - tereny zabudowy usługowej, 
• UC  - tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 

powyżej 2000 m2, 
•  US  - tereny usług sportu i rekreacji, 
• UP  - tereny zabudowy usług publicznych, 
•  RU  - teren obsługi produkcji i produkcji w gospodarstwach rolnych, 

hodowlanych i ogrodniczych, 
• RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, 

ogrodniczych, 
• PU  - tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, zabudowy 

usługowej, w tym zabudowy usług handlu, 
•  B,S  - tereny składów i magazynów, zabudowy usługowej, w tym zabudowy 

usług handlu, 
•  R  - tereny rolnicze, 
•  ZP  - tereny zieleni urządzonej, 
•  ZI  - teren zieleni izolacyjnej, 
•  ZNN  - tereny zieleni nieurządzonej, 
•  ZD  - tereny ogrodów działkowych, 
•  ZC  - tereny cmentarza, 
•  WS  - tereny wód powierzchniowych śródlądowych: płynących wraz z brzegami, 

urządzeniami wodnymi, stawy, 
• IS  - tereny zabudowy usług specjalnych, 
•  KDGp  - tereny dróg publicznych klasy Gp – główna ruchu przyspieszonego 

(projektowana obwodnica miasta Głubczyce), 
•  KDG  - tereny  dróg publicznych klasy G – główna, 
•  KDZ  - tereny dróg publicznych klasy Z – zbiorcza, 
•  KDL  - tereny dróg publicznych klasy L – lokalna, 
•  KDD  - tereny dróg publicznych klasy D – dojazdowa, 
•  KDW  - tereny dróg wewnętrznych, 
•  KX  - tereny wydzielonych ciągów pieszo – jezdnych, 
•  KS  - tereny miejsc do parkowania, garaży,  
•  KP  - tereny wydzielonych ciągów pieszych, 
•  KK  - teren infrastruktury kolejowej, 
•  ITE  - tereny urządzeń infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, 
•  ITW  - tereny urządzeń infrastruktury technicznej – wodociągi, 
• ITG  - tereny urządzeń infrastruktury technicznej – gazownictwo, 
•  ITK  - tereny urządzeń infrastruktury technicznej – kanalizacja, 
• ITO  - teren gospodarki odpadami. 

 

Dla terenów oznaczonych symbolami 1 MW ÷ 56 MW ustalono przeznaczenie 
podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, w tym zabudowa zamieszkania 
zbiorowego, taka jak: hotel, motel, schronisko turystyczne, internat, dom opieki 
społecznej oraz przeznaczenie uzupełniające: 

• zabudowa usługowa nieuciążliwa, w tym użyteczności publicznej, 

• zabudowa towarzysząca - garaże, budynki gospodarcze, 

• terenowe obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne. 

Dla terenów oznaczonych symbolami 1 MWU ÷ 32 MWU ustalono przeznaczenie 
podstawowe – zabudowa mieszkaniowo-usługowa (wielofunkcyjna), w tym: 

• zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
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• zabudowa usługowa nieuciążliwa, 

• zabudowa mieszkaniowo – usługowa, 

• zabudowa zamieszkania zbiorowego, taka jak: hotel, motel, schronisko 
turystyczne, internat, dom opieki społecznej 

oraz przeznaczenie uzupełniające: 

• zabudowa towarzysząca - garaże, budynki gospodarcze, 

• terenowe obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne. 

Dla terenów oznaczonych symbolami 1 MN÷108 MN ustalono przeznaczenie 
podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz przeznaczenie uzupełniające: 

• zabudowa usług nieuciążliwych, w tym użyteczności publicznej, 

• zabudowa towarzysząca: garaże, budynki gospodarcze, 

• terenowe obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne. 

Dla terenów oznaczonych symbolami 1 MNU ÷ 12 MNU ustalono przeznaczenie 
podstawowe – zabudowa mieszkaniowa (jednorodzinna) - usługowa, w tym: 

• zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

• zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z towarzyszącymi usługami 
nieuciążliwymi, 

• zabudowa usług nieuciążliwych, w tym użyteczności publicznej, 

oraz przeznaczenie uzupełniające: 

• zabudowa towarzysząca - garaże, budynki gospodarcze, 

• terenowe obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne. 

Dla terenów oznaczonych symbolami 1 U ÷ 61 U ustalono przeznaczenie podstawowe –
zabudowa usługowa, w tym: 

• zabudowa usług publicznych, 

• zabudowa zbiorowego zamieszkania, taka jak hotel, schronisko turystyczne, 

• istniejące stacje paliw na terenach oznaczonych symbolami 4 U, 27 U,  

• w strefie „A” ochrony konserwatorskiej wyłącznie rzemiosło usługowe, 

• magazyny na terenie oznaczonym symbolem 14 U; 

• składy i magazyny na terenie oznaczonym symbolem 58 U, 

oraz przeznaczenie uzupełniające: 
• funkcja mieszkaniowa, realizowana w bryle budynku usługowego, z wyłączeniem 

parteru budynku,  

• dopuszcza się funkcję mieszkaniową, realizowaną w bryle budynku usługowego w 
parterze w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej (parterowym) 
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• zabudowa towarzysząca: budynki gospodarcze, garaże, w tym wielopoziomowe 
(garaże wielopoziomowe z wyłączeniem terenów położonych w strefie „A” ochrony 
konserwatorskiej), 

• stacje paliw, z wyłączeniem terenów położonych w strefach: „A” ochrony 
konserwatorskiej oraz „B” ochrony konserwatorskiej, 

• terenowe obiekty i urządzenia sportowo – rekreacyjne. 

Zagospodarowanie, zgodnie z przeznaczeniem uzupełniającym w zakresie stacji paliw 
oraz sieci infrastruktury technicznej realizowanych w ramach przynależnego 
zagospodarowania terenu, może być realizowane na samodzielnych działkach 
budowlanych (niezależnie od przeznaczenia podstawowego). 

Dla terenów oznaczonych symbolami 1 UC÷6 UC ustalono przeznaczenie podstawowe – 
obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 oraz przeznaczenie 
dopuszczalne: 

• zabudowa usług kultury, 

• zabudowa usług nieuciążliwych, w tym usług gastronomii, 

• usługi sportu i rekreacji, 

• zabudowa towarzysząca: budynki gospodarcze, garaże, 

• obiekty i urządzenia obsługi komunikacji, w tym stacje paliw. 

Zagospodarowanie, zgodnie z przeznaczeniem uzupełniającym w zakresie usług obsługi 
komunikacji, może być realizowane na samodzielnych działkach budowlanych 
(niezależnie od przeznaczenia podstawowego). 

 

Dla terenów oznaczonych symbolami 1 US ÷ 4 US ustalono przeznaczenie podstawowe – 
usługi sportu i rekreacji oraz przeznaczenie uzupełniające: 

• zabudowa zamieszkania zbiorowego, taka jak hotel, schronisko turystyczne, 
zabudowa usług sportu i rekreacji kubaturowa (w szczególności park wodny) na 
terenach oznaczonych symbolami 1 US,  3 US, 

• zabudowa usługowa na terenach oznaczonych symbolami 1 US,  3 US, 

• zabudowa towarzysząca: budynki gospodarcze, pomocnicze, garaże. 

Dla terenów oznaczonych symbolami 1 UP ÷ 19 UP ustalono przeznaczenie podstawowe 
– zabudowa usług publicznych, w tym zabudowa zamieszkania zbiorowego (wspólnot 
religijnych) na terenach oznaczonych symbolami 18 UP i 19 UP oraz przeznaczenie 
uzupełniające: 

• zabudowa zamieszkania zbiorowego, 

• zabudowa usługowa, w szczególności handlu, gastronomii, 

• zabudowa towarzysząca: budynki gospodarcze, pomocnicze, garaże. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 1 RU ustalono przeznaczenie podstawowe – obsługa 
produkcji i produkcja w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz 
przeznaczenie uzupełniające: 
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• zabudowa przetwórstwa rolno – spożywczego, 

• zabudowa usługowa rzemiosła, 

• zabudowa towarzysząca: budynki gospodarcze, garaże. 

Dla terenów oznaczonych symbolami 1 RM ÷ 3 RM, ustalono przeznaczenie 
podstawowe: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, 
ogrodniczych, oraz przeznaczenie uzupełniające:   

• istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

• budowle i urządzenia obsługi gospodarki rolnej, hodowlanej, ogrodniczej. 

Zagospodarowanie, zgodnie z przeznaczeniem uzupełniającym w zakresie rozbudowy, 
przebudowy, remontu istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, może być 
realizowane na samodzielnych działkach budowlanych (niezależnie od przeznaczenia 
podstawowego). 

Dla terenów oznaczonych symbolami 1 PU ÷ 16 PU ustalono przeznaczenie 
podstawowe:  

• obiekty produkcyjne, składy i magazyny, 

• zabudowa usługowa: handlu, w tym hurtowego 

oraz przeznaczenie uzupełniające: 
• zabudowa usługowa gastronomii i rzemiosła, 

• zabudowa towarzysząca – budynki gospodarcze, garaże, w tym wielopoziomowe, 

• urządzenia i obiekty transportu kolejowego, samochodowego, 

• obiekty i urządzenia obsługi komunikacji, w tym stacje paliw. 

Dla terenów oznaczonych symbolami 1 B,S ÷ 6 B,S ustalono przeznaczenie podstawowe:  
• składy i magazyny, 

• zabudowa usługowa: handlu, w tym hurtowego 

oraz przeznaczenie uzupełniające: 
• zabudowa usługowa gastronomii i rzemiosła, 

• zabudowa towarzysząca – budynki gospodarcze, garaże, w tym wielopoziomowe, 

• urządzenia i obiekty transportu samochodowego, 

• obiekty i urządzenia obsługi komunikacji, w tym stacje paliw. 

Dla terenów oznaczonych symbolami 1 R ÷ 25 R ustalono przeznaczenie podstawowe – 
rolnicze oraz przeznaczenie uzupełniające: 

• budowle obsługi gospodarki rolnej, hodowlanej, ogrodniczej, 

• zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne. 

Dla terenów oznaczonych symbolami 1 ZP ÷ 50 ZP ustalono przeznaczenie podstawowe 
– zieleń urządzona, w tym zieleń urządzona z placem na terenie oznaczonym symbolem 
49 ZP oraz przeznaczenie uzupełniające: 

• zabudowa usługowa gastronomii, handlu, usług publicznych na terenach 
oznaczonych symbolami: 16 ZP, 21 ZP, 23 ZP, 24 ZP, 35 ZP, 37 ZP, 41 ZP, 
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• terenowe urządzenia sportu i rekreacji, z wyłączeniem terenów oznaczonych 
symbolami 40 ZP, 49 ZP. 

Dla terenów oznaczonych symbolami 1 ZI ÷ 4 ZI ustalono przeznaczenie podstawowe – 
zieleń izolacyjna oraz możliwość realizacji w ramach przynależnego zagospodarowania 
terenu: 

• komunikacji wewnętrznej, 

• sieci infrastruktury technicznej z zastrzeżeniem zakazu realizacji budynków. 

Dla terenów oznaczonych symbolami 1 ZNN ÷ 4 ZNN ustalono przeznaczenie 
podstawowe – zieleń nieurządzona, przeznaczenie uzupełniające – urządzenia wodne 
oraz możliwość realizacji w ramach przynależnego zagospodarowania terenu: 

• komunikacji wewnętrznej, 

• sieci infrastruktury technicznej, 

• obiektów i urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej. 

Dla terenów oznaczonych symbolami 1 ZD ÷ 4 ZD ustalono przeznaczenie podstawowe – 
ogrody działkowe oraz przeznaczenie uzupełniające: 

• terenowe obiekty i urządzenia sportowo – rekreacyjne, 

• obiekty administracyjno – usługowo – socjalne, związane z obsługą przeznaczenia 
podstawowego terenu, 

• budynki gospodarcze, wiaty. 

Dla terenów oznaczonych symbolami 1 ZC ÷ 2 ZC ustalono przeznaczenie podstawowe – 
cmentarz oraz przeznaczenie uzupełniające: 

• zabudowa kultu religijnego, w szczególności kaplica cmentarna, dom 
przedpogrzebowy, 

• zabudowa towarzysząca: budynek administracji, budynki gospodarcze, 

• zabudowa usługowa w zakresie handlu związanego z obsługą przeznaczenia 
podstawowego. 

Dla terenów oznaczonych symbolami 1 WS ÷ 16 WS ustalono przeznaczenie 
podstawowe – wody powierzchniowe śródlądowe: płynące wraz z brzegami, urządzeniami 
wodnymi, stawy oraz przeznaczenie uzupełniające - obiekty budowlane takie jak mosty, 
kładki, przystanie wodne. 

Dla terenów oznaczonych symbolami 1 IS ÷ 3 IS ustalono przeznaczenie podstawowe – 
zabudowa usług specjalnych oraz przeznaczenie uzupełniające - zabudowa towarzysząca, 
w tym garaże, zabudowa gospodarcza. 

Dla terenów oznaczonych symbolami 1 KDGp ÷ 2 KDGp ustalono przeznaczenie 
podstawowe – drogi publiczne klasy G główna ruchu przyspieszonego oraz przeznaczenie 
uzupełniające:  

• sieci infrastruktury technicznej, nie związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem 
i obsługą ruchu oraz z potrzebami zarządzania drogą, 

• urządzenia ochrony środowiska. 
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Dla terenów oznaczonych symbolami 1 KDG ÷ 6 KDG ustalono przeznaczenie 
podstawowe – drogi publiczne klasy G główna oraz przeznaczenie uzupełniające:  

• sieci infrastruktury technicznej, nie związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem 
i obsługą ruchu oraz z potrzebami zarządzania drogą, 

• urządzenia ochrony środowiska. 

Dla terenów oznaczonych symbolami 1 KDZ ÷ 5 KDZ ustalono przeznaczenie 
podstawowe – drogi publiczne klasy Z zbiorcza oraz przeznaczenie uzupełniające:  

• sieci infrastruktury technicznej, nie związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem 
i obsługą ruchu oraz z potrzebami zarządzania drogą, 

• urządzenia ochrony środowiska. 

Dla terenów oznaczonych symbolami 1 KDL ÷ 20 KDL ustalono przeznaczenie 
podstawowe – drogi publiczne klasy L lokalna oraz przeznaczenie uzupełniające:  

• sieci infrastruktury technicznej, nie związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem 
i obsługą ruchu oraz z potrzebami zarządzania drogą, 

• urządzenia ochrony środowiska. 

Dla terenów oznaczonych symbolami 1 KDD ÷ 125 KDD ustalono przeznaczenie 
podstawowe – drogi publiczne klasy D dojazdowa. 

Dla terenów oznaczonych symbolami 1 KDW ÷ 7 KDW ustalono przeznaczenie 
podstawowe – drogi wewnętrzne. 

Dla terenów oznaczonych symbolami 1 KX ÷ 10 KX ustalono przeznaczenie podstawowe 
– wydzielone ciągi pieszo-jezdne. 

Dla terenów oznaczonych symbolami 1 KP ÷ 4 KP ustalono przeznaczenie podstawowe – 
wydzielone ciągi piesze. 

Dla terenów oznaczonych symbolami 1 KS ÷ 16 KS ustalono przeznaczenie podstawowe 
– miejsca do parkowania, garaże, w tym wielopoziomowe oraz przeznaczenie 
uzupełniające - obiekty i urządzenia obsługi komunikacji, zabudowa usług publiczne 
w zakresie informacji turystycznej na terenach oznaczonych symbolami 8 KS, 9 KS, 
10 KS, 11 KS, 14 KS. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 1 KK (teren zamknięty) ustalono przeznaczenie 
podstawowe – tereny infrastruktury kolejowej. 

Dla terenów oznaczonych symbolami 1 ITE ÷ 4 ITE ustalono przeznaczenie podstawowe 
– infrastruktura techniczna – elektroenergetyka (obiekty i urządzenia elektroenergetyki) 
oraz możliwość realizacji w ramach przynależnego zagospodarowania terenu: 

• sieci infrastruktury technicznej, innych niż elektroenergetyczne, 

• dojść, dojazdów, 

• zieleni izolacyjnej. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 1 ITG ustalono przeznaczenie podstawowe – 
infrastruktura techniczna – gazownictwo (obiekty i urządzenia gazownictwa) oraz 
możliwość realizacji w ramach przynależnego zagospodarowania terenu: 
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• sieci infrastruktury technicznej, innych niż gazownicze, 

• dojść, dojazdów, 

• zieleni izolacyjnej. 

Dla terenów oznaczonych symbolami 1 ITW ÷ 7 ITW ustalono przeznaczenie 
podstawowe – infrastruktura techniczna – wodociągi (obiekty i urządzenia wodociągowe) 
oraz możliwość realizacji w ramach przynależnego zagospodarowania terenu: 

• sieci infrastruktury technicznej, innych niż wodociągowe, 

• dojść, dojazdów, 

• zieleni izolacyjnej. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 1 ITK ustalono przeznaczenie podstawowe – 
infrastruktura techniczna – kanalizacja (obiekty i urządzenia kanalizacyjne) oraz 
możliwość realizacji w ramach przynależnego zagospodarowania terenu: 

• sieci infrastruktury technicznej, innych niż kanalizacyjne, 

• dojść, dojazdów, 

• zieleni izolacyjnej. 

Dla terenu oznaczonego symbolem 1 ITO ustalono przeznaczenie podstawowe – 
gospodarka odpadami (obiekty i urządzenia) oraz możliwość realizacji w ramach 
przynależnego zagospodarowania terenu: 

• sieci infrastruktury technicznej, 

• dojść, dojazdów, 

• zieleni izolacyjnej. 

 

Ze względu na brak występowania w obszarze planu problematyki, w projekcie 
planu nie określono: 

• dóbr kultury współczesnej; 

• granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych,  

• obszarów osuwania się mas ziemnych,  

• krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach 
zagospodarowania przestrzennego województwa; 

• sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów. 

Obszar objęty projektem planu znajduje się częściowo w zasięgu obszaru, na którym 
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q=0,2% 
tzw. woda pięćsetletnia) 

W projekcie planu ustalono strefy wyznaczające tereny podlegające ochronie na mocy 
ustaleń planu:  

•  strefa „A” ochrony konserwatorskiej,  
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•  strefa „B” ochrony konserwatorskiej, 

• strefa „K” ochrony krajobrazu kulturowego, 

• strefa „E” ekspozycji dla ochrony walorów widokowych pasmowego układu zieleni 
w dolinie rzeki Psiny 

•  strefy „OW” obserwacji archeologicznych. 

Dla strefy „A” ochrony konserwatorskiej ustalono: 
• nakaz utrzymania elementów historycznej kompozycji urbanistycznej – układu ulic 

i placów,  

• zakaz lokalizacji nowych obiektów kubaturowych przylegających do murów 
miejskich średniowiecznego założenia lub ich historycznego przebiegu; 

• zachowanie, ochronę i uczytelnienie ciągłości murów miejskich średniowiecznego 
założenia, w tym dopuszczenie odtworzenia niezachowanych odcinków; 

• zakaz stosowania, w budynkach, paneli okładzinowych elewacyjnych; 

• zakaz lokalizacji obiektów blaszanych. 

Dla strefy „B” ochrony konserwatorskiej ustalono: 
• nakaz utrzymania elementów kompozycji urbanistycznej – układu ulic; 

• zakaz stosowania, w budynkach, paneli okładzinowych elewacyjnych. 

Dla strefy „K” ustalono utrzymanie przyrodniczych elementów krajobrazowo – 
kompozycyjnych (w szczególności zieleni urządzonej, „Łabędziego Stawu” na terenie 
oznaczonym 24 ZP), z dopuszczeniem rewitalizacji, w tym Parku Miejskiego. 

Dla strefy „E” ustalono utrzymanie zadrzewień, zakrzewień wzdłuż rzeki Psiny, w tym 
elementów krajobrazowo-kompozycyjnych, z dopuszczeniem ich wycinki 
(w szczególności: w ramach rewitalizacji Parku Miejskiego oraz w związku z poprawą 
warunków przepływu wód) 

 

W projekcie planu wskazano: 
• stanowiska archeologiczne (wraz ze strefami „OW” obserwacji archeologicznych) 

wpisane do rejestru zabytków archeologicznych województwa opolskiego, 
chronione na mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

• zabytki (stanowiska) archeologiczne o lokalizacji nieokreślonej lub lokalizacji bliżej 
nieokreślonej, 

• zabytki (nieruchome, ruchome) wpisane do rejestru zabytków nieruchomych 
województwa opolskiego, chronione na mocy przepisów ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami, 

• obiekty o wartościach zabytkowych chronione prawem miejscowym, ujęte w 
Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Głubczyce. 
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2.2. Cele planu 

Celem ustaleń projektu planu jest zapewnienie warunków przestrzennych dla rozwoju 
funkcji mieszkaniowych, usługowych, produkcyjnych i komunikacji z zachowaniem 
wartości środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz krajobrazu, przyjmując ład 
przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę ww. działań. 

 

2.3. Powiązania planu z dokumentami  

Projekt planu jest zgodny z dokumentem planistycznym szczebla regionalnego – Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego. Projekt planu wpisuje się w 
cel nr 2 „Wzmocnienie funkcji obszarów węzłowych”, kierunek 2. „Rozwój ośrodków 
ponadlokalnych” PZPWO. 

Projekt planu nie narusza ustaleń Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Głubczyce, przyjętego Uchwałą Nr L/374/14 
Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 13 sierpnia 2014 r. 

W sąsiedztwie obszaru objętego planem nie występują obszary Natura 2000. Najbliższy 
obszar tejże sieci (SOO Góry Opawskie) jest położony około 5,0 km od obszaru objętego 
projektem planu (skrajnie południowo zachodnia część miasta). 
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3. Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu 
prognozy 

Prognozę do projektu planu wykonano w zakresie jaki wynika z przytoczonego przepisu 
art. 51 ust. 2 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 (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.), 
uwzględniając charakter dokumentu i jego zawartość oraz szczegółowość zapisów. 

Prognoza składa się z dwóch głównych merytorycznych części. W części pierwszej 
dokonano (na podstawie materiałów i wizji w terenie) analizy oraz oceny stanu 
środowiska przyrodniczego. W części drugiej dokonano oceny wpływu oraz ich skutków 
w środowisku i krajobrazie, wynikających z realizacji przewidzianych działań.  

W prognozie uwzględniono informacje zawarte w materiałach dokumentacyjnych, 
studialnych, kartograficznych i monograficznych takich jak:  

1. Kondracki J., 2000, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa. 

2. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Głubczyce do roku 2020, Głubczyce 2016. 

3. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla Gminy Głubczyce, 2009. 

4. Prognoza oddziaływania na środowisko gminy Głubczyce (opracowanie 
wykonane na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Głubczyce), BDK-Inplus, Olsztyn 2012. 

5. Prognozowanie skutków przyrodniczych planu zagospodarowania 
przestrzennego. Poradnik metodyczny, 1998, IGPiK, Kraków.  

6. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głubczyce na lata 2014-
2017 z perspektywą na lata 2018-2021, Albeko, Opole 2014. 

7. Prognoza oddziaływania na środowisko gminy Głubczyce. Opracowanie 
wykonane na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Głubczyce, BDK-Inplus, Olsztyn 2012. 

8. Projekt planu, 2017. 

9. Spałek K. (red.), 2003, Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza Gminy 
Głubczyce, Bio-Plan, Krasiejów. 

10. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Głubczyce przyjęte Uchwałą nr L/374/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 
13 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Głubczyce. 

11. Uchwała nr XXIX/246/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 marca 2017 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Głubczyce. 

Ponadto zostały wykorzystane informacje uzyskane w Wojewódzkim Inspektoracie 
Ochrony Środowiska w Opolu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu oraz 
w Urzędzie Miejskim w Głubczycach.  
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4. Opis stanu istniejącego środowiska oraz potencjalne zmiany 
tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego 
dokumentu 

4.1. Opis stanu środowiska przyrodniczego miasta Głubczyce 

4.1.1. Położenie miasta 

Pod względem fizyczno-geograficznym miasto leży w obszarze Pozaalpejskiej Europy 
Zachodniej na pograniczu Masywu Czeskiego (Góry Opawskie) oraz Niżu 
Środkowoeuropejskiego (Płaskowyż Głubczycki). Góry Opawskie położone są 
w podprowincji Sudetów z Przedgórzem Sudeckim i stanowią najdalej położoną na 
wschód część makroregionu Sudetów Wschodnich. Natomiast Płaskowyż Głubczycki 
należący do podprowincji Nizin Środkowopolskich stanowi najdalej wysuniętą na południe 
część makroregionu Niziny Śląskiej. 

Pod względem administracyjnym Głubczyce położone są w południowej części 
województwa opolskiego, w powiecie głubczyckim. Miasto otoczone jest przez gminę 
Głubczyce, która graniczy od południa z gminą Branice, natomiast od wschodu z gminami 
Baborów i Pawłowiczki, a od północy z gminą Głogówek. Przez miasto przebiega droga 
krajowa nr 38 relacji Kędzierzyn-Koźle - Głubczyce - granica państwa w Pietrowicach 
Wielkich oraz droga wojewódzka 416: Krapkowice - Głogówek - Głubczyce - Kietrz – 
Racibórz. 

 

4.1.2. Budowa geologiczna 

Budowa geologiczna Głubczyc w przeważającej części jest typowa dla strefy Płaskowyżu 
Głubczyckiego. W wyniku występowania licznych procesów geologicznych oraz ich dużej 
dynamiki obszar miasta charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem budowy 
litologicznej. 

Najstarsze skały, zalegające najgłębiej pod powierzchnią ziemi pochodzą z paleozoiku. 
Reprezentowane są przez utwory dolnokarbońskie. Powierzchnia tych utworów pocięta 
jest uskokami oraz rowami tektonicznymi, do których nawiązuje dzisiejsza sieć rzeczna. 

Nad nimi występują młodsze utwory pochodzące z mezozoiku, które nie są widoczne na 
powierzchni terenu. Wśród warstw stratygraficznych dominują osady górnej kredy 
(piaski, piaskowce, margle, margle ilaste i iły margliste). Na analizowanym obszarze 
występowały okresy zalewowe oraz okresy, w których ustępowały wody morskie tzw. 
zanikanie basenów. 

Na kompleksach osadów paleozoicznych i mezozoicznych zalegają utwory trzecio- 
i czwartorzędowe. Pod względem zasięgu występowania powierzchniowych warstw 
geologicznych zdecydowanie przeważa czwartorzęd. Trzeciorzęd natomiast występuje 
w obrzeżach dolin rzecznych. Są to głównie osady górnego miocenu oraz nielicznie 
występujące osady pliocenu. Po miocen na terenie Głubczyc panowały warunki lądowe 
wraz z ciepłym klimatem, który w bardzo dużym stopniu sprzyjał wietrzeniu. Następnie w 
okresie miocenu środkowego nastąpiła transgresja morska w postaci wąskich i płytkich 
zatok od strony wschodniej. Utwory trzeciorzędowe to głównie iły wraz z mułkami i 
piaskami. W okresie miocenu widoczna była działalność wulkaniczna, w czasie której 
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formowały się bazalty i tufy bazaltowe. Następnym procesem geologicznym, który miał 
miejsce pod koniec miocenu środkowego było wycofanie się morza. 

Na terenie Głubczyc nie występują złoża surowców mineralnych. 

 

4.1.3. Ukształtowanie powierzchni 

Głubczyce położone są na obszarze Płaskowyżu Głubczyckiego, w rejonie którego 
występują pokrywy lessowe o różnym wpływie rzeźby starszego podłoża. Są to obszary 
pagórkowate, faliste lub płaskie. Występują także terasy rzeczne i równiny zalewowe oraz 
nadzalewowe. W strukturze rzeźby powierzchni miasta brak jest wysoczyzn morenowych 
zdenudowanych. 

Analizowany obszar charakteryzuje się znacznymi spadkami terenu. Najmniejsze spadki 
terenu ściśle powiązane są z płaskimi powierzchniami holoceńskich tarasów zalewowych 
oraz na obszarach wzniesień międzydolinnych. Ich wielkość nie przekracza 2°. Na 
krawędziach dolin z wysoczyznami wielkość spadku terenu wahają się w granicach od 2 
do 4°, natomiast na wyżej wyniesionych stokach dolin mieszczą się w przedziale 6-10°. 
Największe nachylenia występują w dennej części stoków rynien dolin rzecznych oraz 
sięgają 30° i więcej. 

Na obszarze Głubczyc teren jest pagórkowaty i falisty. Zróżnicowanie wysokości waha się 
w granicach od około 250-260 m n.p.m. (w dolinie Psiny), do około 285 m n.p.m. na 
wysoczyznach w północnej i południowej części miasta. 

 

4.1.4. Wody podziemne i powierzchniowe 

Wody powierzchniowe na terenie miasta Głubczyce reprezentowane są przez rzekę 
i mniejsze cieki. Szczególnie ważną cechą analizowanej sieci rzecznej jest występowanie 
suchych dolin erozyjnych. Obecnie większość z nich jest ustabilizowana w wyniku 
porośnięcia obszaru roślinnością drzewiastą, krzewiastą i murawową. 

Miasto Głubczyce leży w dorzeczu Odry, w której wyróżnia się zlewnię podrzędną Psiny, 
która należy do rzek podgórskich o niwalno-fluwialnym reżimie zasilania. Wezbrania 
przypadają na okres letni (lipiec - sierpień) natomiast niżówki na okres leni i jesienny 
(wrzesień - październik). Cechą charakterystyczną jest bardzo duża różnica 
w amplitudach między okresami występujących wezbrań oraz niżówek. 

Poziom zalegania wód gruntowych charakteryzuje się zróżnicowaną głębokością. Waha 
się od 2 do 5 m p.p.t. w dolinie Psiny, do maksymalnie 10 metrów na wyniesieniach 
wysoczyzn pokrytych lessami. Potencjalna wydajność otworu studziennego wynosi od 
kilku do kilkudziesięciu m3/h. 

Wody podziemne dolnego karbonu stanowią główny poziom wodonośny (Podregion 
Głubczycki), który tworzą piaskowce i szarogłazy o zasięgu do 30 metrów. Ważne 
znaczenie ma swobodne zwierciadło wody lub lekko napięte, którego wydajność poziomu 
wynosi od 2 do 20 m3/h. 

Poziom czwartorzędowy jest udokumentowany w piaskach i żwirach występujących wraz 
z głazami rzecznymi, stanowiąc uzupełniający poziom wodonośny. Zwierciadło wód 
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podziemnych wynosi od kilku do 15 m, natomiast wydajność swobodnych lub lekko 
napiętych wód waha siei od 2 do 15 m3/h.  

Na obszarze Głubczyc nie występują główne zbiorniki wód podziemnych. Najbliższy taki 
zbiornik, trzeciorzędowy GZWP nr 332 – Subniecka Kędzierzyńsko-Głubczycka, znajduje 
się dopiero na pograniczu powiatów: głubczyckiego, raciborskiego i kędzierzyńsko-
kozielskiego. 

Na poniższych rysunkach przedstawiono lokalizację miasta na mapie GZPW, GUPW oraz 
jednolitych części wód. 

 

Rysunek 3. Lokalizacja obszaru objętego projektem planu na tle GZPW 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/ 
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Rysunek 4. Lokalizacja obszaru objętego projektem planu na tle GUPW 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/ 
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Rysunek 5. Lokalizacja obszaru objętego projektem planu na jednolitych części wód 
podziemnych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/  

 

Obszar objęty projektem planu jest zlokalizowany w zasięgu jednolitych części wód 
podziemnych nr 127 i 141 (PLGW6000127 i PLGW6000141), dla których wyznaczono 
cele środowiskowe: odpowiednio utrzymanie dobrego stanu chemicznego i utrzymanie 
dobrego stanu ilościowego oraz osiągnięcie dobrego stanu chemicznego i utrzymanie 
dobrego stanu ilościowego. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – 
zagrożona dla obydwu JCWP. 
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Rysunek 6. Lokalizacja obszaru objętego projektem planu na jednolitych części wód 
powierzchniowych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/ 

 

Obszar objęty projektem planu jest zlokalizowany w zasięgu jednolitych części wód 
powierzchniowych nr PLRW60001611524 („Psina do Suchej Psiny włącznie”) 
i PLRW600018117449 („Stradunia od źródła do Potoku Jakubowieckiego”), dla których 
wyznaczono cele środowiskowe: osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego 
i osiągnięcie dobrego stanu chemicznego. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 
środowiskowych – niezagrożona do obydwu JCWP. 
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4.1.5. Warunki klimatyczne 

W zależności od lokalnych warunków rzeźby, stosunków wodnych, szaty roślinnej 
w obrębie miasta występują rejony o specyficznych cechach klimatycznych. Łagodniejsze 
warunki klimatyczne występują dzięki obniżeniu Bramy Morawskiej. 

Średnia roczna temperatura powietrza wynosi około 7°C (styczeń -2,0°C, kwiecień 7,5°C, 
lipiec 17,0°C, październik 8,5°C). 

Roczna suma usłonecznienia faktycznego wynosi 1400 godzin (w półroczu ciepłym 1000 
godzin, w półroczu chłodnym do 400 godzin). Udział usłonecznienia faktycznego do 
astronomicznie możliwego wynosi 32%. Roczne sumy promieniowania słonecznego 
wynoszą 3600 MJ/m2 (w półroczu ciepłym 2800 MJ/m2 a w półroczu chłodnym do 850 
MJ/m2). Stosunek promieniowania faktycznego do dochodzącego do atmosfery oscyluje 
wokół 40%. 

Roczne sumy opadów wynoszą około 650-700 mm. Opady w półroczu ciepłym sięgają do 
450 mm, a w chłodnym 200 mm. Miesięczne sumy opadów lipca wynoszą od 120 do 140 
mm, a stycznia od 20 do 40 mm. Dominują opady deszczu, natomiast liczba dni z 
opadem śnieżnym wynosi około 60 dni. 

Średnia długość okresu bezprzymrozkowego wynosi 170 dni. Pokrywa śnieżna zalega 
średnio w ciągu roku 60-80 dni, a jej średnia grubość osiąga 15 do 20 cm, zaś 
maksymalna około 50 cm. Pokrywa śnieżna zanika miedzy 25 a 30 marca. Średnia liczba 
dni z burzami atmosferycznymi w okresie od kwietnia do października wynosi 27 i jest to 
stosunkowo wysoki wynik w skali regionu. Podobnie stosunkowo często występują opady 
gradu, licząc od kwietnia do października średnia liczba dni z opadem gradu wynosi - 1,2 
dnia. Obszar miasta charakteryzuje się częstym występowaniem mgły - ponad 40 dni 
w okresie chłodnym. Średnia liczba dni z rosą w okresie ciepłym wynosi od 60 w rejonie 
Gór Opawskich, aż do 100 mm w pozostałym regionie. 
Dominującym kierunkiem wiatru jest południowy. Średnia roczna prędkość wiatru na 
wysokości 10 m nad powierzchnią gruntu wynosi 2,5 m/s. Udział energetycznych 
prędkości wiania wiatru (od 4 do 15 m/s) wynosi w skali roku 25%, natomiast cisz 
atmosferycznych 15%. 

 

4.1.6. Gleby 

Według regionalizacji glebowo-rolniczej na obszarze miasta występują gleby kompleksów 
pszennych. W przeważającej części dominują utwory lessowe, lessowate oraz utwory 
pyłowe różnej genezy. Na terenie dolin występują mady rzeczne ciężkie. 

Zgodnie z podziałem na jednostki systematyczne gleby występujące w północnej części 
obszaru miejskiego Głubczyc to gleby litogeniczne, z rzędu gleb wapnicowych o różnym 
stopniu rozwoju. Są to przede wszystkim rędziny. 

Kolejny rodzaj gleb ukształtował się w środowisku dolin rzecznych i terenów wilgotnych. 
Są to mady rzeczne, które wytworzyły się na osadach rzecznych w wyniku procesów 
akumulacji osadów transportowanych przez wodę. Występują głównie w dolinie Psiny. 
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Na terenie zabudowanym miasta Głubczyce, na podłożu przekształconym w wyniku 
procesów budowlanych oraz oddziaływania infrastruktury gleby mają charakter typowo 
antropogeniczny o niewykształconym profilu. 

Ogólny udział gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych pH<5,5 w ogólnej powierzchni użytków 
rolnych wynosi od 50 do 60%. Na analizowanym obszarze pod względem bonitacyjnym 
wg średniej klasy bonitacyjnej gleb ornych przeważają gleby klasy IIIa, które stanowią 
ok. 43% ogółu użytków rolnych. Ich powstanie związane jest z wylesieniem obszaru. 
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Rysunek 7. Klasoużytki gleb na obszarze objętym projektem planu 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://maps.opolskie.pl/start/ 

 

W strukturze użytkowania gruntów w Głubczycach przeważają użytki rolne. Ich udział 
wynosi 70,2%. Powierzchnia gruntów leśnych w stosunku do całej powierzchni miasta 
wynosi mniej niż 0,1%. Tak mały udział lasów spowodowany jest zabudową (udział 
29,0%) oraz intensywną gospodarką rolną ukształtowaną na bardzo dobrych glebach. Na 
pozostałe 0,9% składają się: grunty pod wodami, nieużytki i tereny różne. 

 

4.1.7. Roślinność i zwierzęta 

Duży odsetek gruntów rolnych i zabudowanych oraz minimalny udział terenów 
zalesionych i wodnych wpłynęły na bardzo małe zróżnicowanie roślinności Głubczyc. 
Po północno-wschodniej stronie zabudowań miasta zlokalizowane jest jedyne stanowisko 
występowania rośliny częściowo chronionej – centurii pospolitej (zgodnie 
z Inwentaryzacją i waloryzacją przyrodniczą gminy Głubczyce).  

Na terenie miasta występuje relatywnie mała liczba gatunków zwierząt. Miasto Głubczyce 
jest pod tym względem ubogie. Zdecydowana przewaga terenów intensywnej produkcji 
rolnej, duży odsetek obszarów zurbanizowanych, mały udział lasów i brak powierzchni 
wodnych powodują, że nie obserwuje się znaczącej ilości zwierzyny kopytnej i łownej. 

 

4.1.8. Walory krajobrazu 

W Głubczycach występują różne typy i gatunki krajobrazu: krajobraz nizin zarówno 
pagórkowatych po faliste aż do równinnych oraz krajobraz dolin i obniżeń. Rejony 
równinne i faliste to obszar wokół zabudowy miasta. Z kolei krajobrazy dolin i obniżeń 
głównie zalewowych równin na terenach nizinnych, które występują w dennej części 
doliny Psiny oraz jej dopływów i innych cieków. 

W strukturze powierzchni dominują przekształcone elementy krajobrazu. Elementy 
przyrody przenikają się tutaj ze składnikami ukształtowanymi przez człowieka. 

Obrzeżna część obszaru miasta posiada charakter rolniczy. Głubczyce charakteryzują się 
zwartą zabudową, ich głównym otoczeniem są pola orne i łąki. Pobliskie tereny 
urozmaicone są alejami drzew wzdłuż dróg (w kierunku Raciborza, Zawiszyc, 
Pomorzowiczek), co znacząco wpływa na złamanie monotonii krajobrazu rolniczego. 
Spośród elementów antropogenicznych na wyróżnienie zasługują występujące kapliczki 
i krzyże. 

Krajobraz miasta charakteryzuje się wprowadzeniem nowych elementów przestrzennych 
w układzie warunków naturalnych środowiska, które naruszają jego równowagę 
biologiczną. Obszar ten nie ma pełnej zdolności samoregulacji i wymaga zabiegów 
o charakterze ochronno-pielęgnacyjnym. Istotnymi elementami tego krajobrazu są: 

• obszary rolnicze - wszystkie użytkowane powierzchnie upraw, łąk i pastwisk, 
• zagospodarowane i użytkowane tereny łąkowe, 
• obiekty urbanistyczno-architektoniczne – zabudowa miasta, 
• szlaki komunikacyjne - drogi kołowe i kolejowe oraz linie energetyczne, 
• uregulowane rzeki. 
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Skrajnie północna część Głubczyc jest objęta obszarem o szczególnie wysokich walorach 
fizjonomicznych krajobrazu, który został określony publikacji K. i K. Badory pt. 
„Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa opolskiego wraz z programem 
czynnej i biernej ochrony” (Ecosystem Projekt, Opole 2006) i przytoczony również 
w Stanowisku Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Opolu z dnia 1 października 
2008 r. w sprawie ochrony krajobrazu w procesie lokalizacji farm wiatrowych na terenie 
województwa opolskiego. Zasięg tego obszaru przedstawiono na załączniku graficznym. 
 

4.1.9. Ochrona przyrody 

Na terenie miasta nie występują obszary chronione. Jedynym obiektem chronionej 
przyrody jest pomnik przyrody, którym objęto trzyrzędową aleję lip wzdłuż drogi 
w kierunku północno-zachodnim, w stronę Pomorzowiczek (Aleja Lipowa). Na poniższym 
rysunku przedstawiono omawiany pomnik przyrody. 

 

Rysunek 8. Aleja Lipowa - pomnik przyrody 

Źródło: Opracowanie własne. 

Na obszarze objętym projektem planu nie występują obszary chronione ani inne formy 
ochrony przyrody, nie występują gatunki roślin, zwierząt i grzybów objęte ochroną 
prawną. Teren objęty projektem planu jest wykorzystywany rolniczo i częściowo 
(w północno-wschodniej części) stanowi użytek zielony. Nie występują tam na stałe 
zwierzęta (poza fauną glebową), grzyby oraz roślinność inna od upraw rolnych 
i łąkowych. 

Po północnej stronie Głubczyc znajduje się projektowany Obszar Chronionego Krajobrazu 
Dolina Straduni. Dolina Straduni stanowi głębokie rozcięcie erozyjne podłoża 
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czwartorzędowego (z lokalnie występującymi osadami kulmu) reprezentowane przez 
piaskowce szarogłazowe i łupki oraz zlepieńce. Obszar wyróżniają osady polodowcowe 
wraz z głazami skandynawskimi i materiałem rodzimym oraz lessy. W dolinie występują 
także terasy zalewowe, które tworzą bogate kompleksy stawów hodowlanych. 
Występujące okazy roślin i zwierząt: śnieżyczka przebiśnieg, zdrojówka rutewkowata, 
ropucha zielona, derkacz, świerszczak i wiele innych. Fragment doliny Straduni 
planowany do objęcia ochroną charakteryzuje się występowaniem mozaikowatego 
krajobrazu. 

 

4.1.10. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym 
oddziaływaniem 

W granicach obszaru objętego projektem planu praktycznie nie ma siedlisk naturalnych, 
obszary mają charakter terenów zabudowy miejskiej i terenów monokultury rolniczej. 
Elementem o szczególnej wartości przyrodniczej na terenie całego miasta, w tym również 
w granicach obszaru objętego projektem planu, są dobrej jakości gleby użytków rolnych. 
Jednocześnie jednak gleby te, zwłaszcza lessowe w dużej mierze narażone są na zjawiska 
erozji wodnej i wietrznej, a przez to zmniejszenia ich produktywności rolniczej. 

Rolnicze użytkowanie gruntów wprowadziło zmiany w lokalną sieć hydrograficzną 
i stosunki wodne – melioracje i odwadnianie pól rolnych powodują zmiany w strukturze 
glebowej i zanik siedlisk wilgociolubnych. Najważniejszym przejawem degradacji wód 
powierzchniowych zarówno na terenie miasta Głubczyce jak i na całym Płaskowyżu 
Głubczyckim jest pozbawienie dolin rzecznych naturalnych zbiorowisk roślinnych, 
wilgociolubnych, wyregulowanie i prostowanie koryt, przez co wody tutaj płynące mają 
bardziej charakter rowu niż naturalnych cieków i służą przede wszystkim do melioracji 
terenów rolniczych. 
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Rysunek 9. Panorama Głubczyc od strony północnej - obszary rolnicze i zabudowa 
miejska 

Źródło: Opracowanie własne. 

Zasoby przyrodnicze obszaru opracowania są typowe dla terenów miejskich i rolniczych, 
nie wyróżniają się ponadprzeciętnymi walorami, nie są to ekosystemy szczególnie cenne 
i nie są one objęte formą specjalizowanej ochrony prawnej. Większość zmian, jakie zaszły 
w lokalnym środowisku miała związek z intensywnym rozwojem rolnictwa oraz 
urbanizacją i przyczyniła się do ograniczenia naturalnych zasobów przyrodniczych. Mimo 
tego jednak, zachowana ciągłość terenów rolniczych, przestrzenie pól ornych zachowane 
w granicach miasta, nadal bardzo dobra jakość gleb oraz poprawny stan jakości 
powietrza atmosferycznego wskazują, że lokalne środowisko zachowało tutaj względną 
trwałość mimo presji człowieka. 

Biorąc pod uwagę to, że obszar objęty projektem planu pozostaje od lat w użytkowaniu 
typowo miejskim oraz rolniczym i nie zauważa się tendencji do odchodzenia od profilu 
gospodarki miejskiej i rolnictwa uznać można, że lokalne zasoby środowiska są nadal 
stabilne i trwałe, mimo, że nie ma tu gatunków czy siedlisk chronionych. Są to typowe 
ekosystemy miejskie i rolnicze, dość jednorodne pod względem biocenotycznym 
i siedliskowym. 

 

4.2. Potencjalne zmiany w środowisku przy dotychczasowym użytkowaniu 

Nie zmieniając sposobu użytkowania analizowanego obszaru nie wystąpią zmiany 
w funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego okolicy. Zdecydowana część terenów 
o planowanych nowych funkcjach posiadałaby przeznaczenie rolnicze (wzdłuż obwodnicy 
istniejącej po północnej stronie Głubczyc, wzdłuż planowanej obwodnicy południowej 
stronie miasta, przy ul. Kopernika i Stalmacha przed skrzyżowaniem z obwodnicą, 
w okolicach ul. Dworcowej – po południowej stronie dawnej linii kolejowej, przy ul. Miarki 
czy po północnej stronie Alei Lipowej), a tereny między Aleją Lipową i ul. Żeromskiego 
oraz przy ul. Rożnowskiej pozostałyby użytkami zielonymi. Warto nadmienić, że obszar 
przewidziany pod obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 stanowi 
teren po dawnym składowisku odpadów. Teren jest zrekultywowany i porośnięty trawą, 
krzewami i zadrzewieniami. 
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5. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu 
widzenia realizacji projektu planu 

Na obszarze objętym projektem planu nie występują obszary chronione ani cenne 
zbiorowiska roślin i/lub siedliska zwierząt, jedynie obiekt chroniony w postaci pomnika 
przyrody (aleja drzew). Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu 
widzenia realizowanego dokumentu, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, związane są zatem ze stanem środowiska na obszarze objętym planem 
oraz przepisami dotyczącymi obszarów objętych ochroną prawną. Brak jest szczególnych 
uwarunkowań środowiska przyrodniczego, a projektowane przeznaczenie terenu nie 
powoduje zasadniczych zmian w strukturze terenu ani w poziomie antropopresji. 

W skali lokalnej (w odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej) problemem ochrony 
środowiska jest niska emisja. Odrębne przepisy odnoszą się do ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń powietrza poprzez stosowanie wysokosprawnych technik spalania 
i unikania źródła energii złej jakości. 

 

 

6. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu 
międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne 
z punktu widzenia projektu planu 

Polityka ochrony środowiska jest jedną z polityk wspólnotowych Unii Europejskiej 
o charakterze horyzontalnym. Jej zakres obejmuje wszystkie dziedziny życia społeczno-
gospodarczego. Zasada zrównoważonego rozwoju podkreśla konieczność takiego rozwoju 
społeczno-ekonomicznego, by przy zaspokajaniu potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń 
została zachowana równowaga przyrodnicza. Zasada przezorności wymaga 
podejmowania środków zapobiegawczych tam, gdzie nie poznano jeszcze dokładnego 
oddziaływania na środowisko. Zasada prewencji (zapobiegania) zobowiązuje 
podejmującego negatywne oddziaływanie na środowisko do zapobiegania temu 
oddziaływaniu. Zasada „zanieczyszczający płaci” wymaga od wprowadzającego 
zanieczyszczenia ponoszenia kosztów usunięcia skutków lub zapobiegania 
zanieczyszczeniom. 

Obszar objęty projektem planu nie jest położony w obszarze Natura 2000, ani z takim 
obszarem nie sąsiaduje. 

Uchwalenie planu spełnia wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2012/27/EU z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, 
która ustanowiła wspólną unijną strukturę ramową dla środków służących wspieraniu 
efektywności energetycznej w Unii, aby zapewnić osiągnięcie głównego unijnego celu 
zakładającego zwiększenie efektywności energetycznej o 20% do 2020 r., a także 
stworzyć warunki dla dalszego polepszania efektywności energetycznej po wspomnianej 
dacie docelowej. Przepisy odrębne wskazują na nakaz stosowania niskoemisyjnych 
technik spalania, co jest rozwiązaniem zdecydowanie korzystniejszym z punktu widzenia 
stanu powietrza atmosferycznego od tradycyjnych kotłów w zdecydowanej większości 
domów na terenie miasta. 
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Uchwalenie planu wpisuje się także w politykę zrównoważonego rozwoju i budowania 
konkurencyjności (Europa 2020), która na poziomie unijnym kładzie nacisk na kwestie 
energetyczne. Jeden ze wskazanych w dokumencie wymiernych celów do osiągnięcia na 
rok 2020 stanowi, że emisję dwutlenku węgla należy ograniczyć co najmniej o 20% w 
porównaniu z poziomem z 1990 r. lub, jeśli pozwolą na to warunki, nawet o 30% oraz 
zwiększyć efektywność wykorzystania energii o 20%. Kwestie te również wiążą się ze 
stosowaniem niskoemisyjnych technik spalania. 

Realizacja projektu planu jest też spójne co do celów z Polityką klimatyczną Polski – 
Strategia redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020, gdzie 
nadrzędną sprawą jest włączenie się Polski do wysiłków na rzecz ochrony klimatu 
globalnego poprzez wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w zakresie 
poprawy wykorzystania energii, zwiększania zasobów leśnych i glebowych kraju, 
racjonalizacji wykorzystania surowców i produktów przemysłu oraz racjonalizacji 
zagospodarowania odpadów, w sposób zapewniający osiągnięcie maksymalnych korzyści 
gospodarczych, społecznych i politycznych. Realizacja przedmiotowego dokumentu 
będzie odbywać się zgodnie z nakazami dotyczącymi ochrony środowiska. 

Projekt planu jest spójny ponadto z założeniami II Polityki Ekologicznej Państwa 
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025, wyznaczającej cele i kierunki działań 
w zakresie ochrony środowiska, w tym ochrony powietrza i poprawy jego stanu. Projekt 
Studium realizuje cele dokumentu zarówno w odniesieniu do racjonalnego użytkowania 
zasobów naturalnych, jak i w zakresie jakości środowiska: Cel 3.3. Jakość powietrza. 
Zmiany klimatu. 

 

 

7. Przewidywane znaczące oddziaływania uchwalenia planu na 
środowisko 

Projekt planu określa zakres rozwiązań zagospodarowania terenu, dla którego wyznacza 
ustalenia przy równoczesnym uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska, ekorozwoju, 
kształtowania ładu przestrzennego i przekształcenia struktury funkcjonalno-przestrzennej 
umożliwiającej poprawę warunków obsługi ludności w usługi oraz tereny sportu 
i rekreacji. 

W projekcie planu zakazano lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu 
infrastruktury technicznej, w tym łączności publicznej, dróg publicznych oraz 
z wyłączeniem terenów oznaczonych symbolami UC, PU, B,S, RU z zastrzeżeniem: 

• zakazu lokalizacji składowisk odpadów i zakładów stwarzających zagrożenia dla 
życia i zdrowia ludzi 

• zakazu zbierania odpadów lub ich przetwarzania, z wyłączeniem terenów 
oznaczonych symbolami PU, B,S, z dopuszczeniem zbierania odpadów, na które 
zostały wydane zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania 
odpadów przed dniem wejścia w życie planu. 
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Biorąc pod uwagę zmiany wniesione przez projekt planu w użytkowaniu terenu stwierdzić 
należy, że potencjalne oddziaływania mogą wystąpić w kilku przypadkach zmiany 
użytkowania terenów: 

• z rolnego na produkcyjne (PU), 

• z rolnego/zieleni na mieszkaniowe (MN), 

• z rolnego/zieleni na usługowe (U), 

• z zieleni na obiektów handlowych (UC), 

• z rolnego na drogę klasy D (KDD). 

A zatem do dalszych analiz przyjęto powyższe zmiany przeznaczenia terenu – tego typu 
tereny o nowych funkcjach przedstawiono również na mapach stanowiących integralną 
część niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko. 

Różnorodność biologiczna 

Projekt planu przewiduje wprowadzenie nowych funkcji zgodnie ze Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głubczyce. 
W prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej na potrzeby Studium zapisano, 
że „ustalenia, które mogą mieć wpływ na różnorodność biologiczną to: realizacja farm 
wiatrowych, realizacja inwestycji budowlanych (głównie dróg), budowa zbiorników 
retencyjnych, regulacja cieków.” 

Realizacja zamierzeń w nowych funkcjach planu, w odniesieniu do terenów 
funkcjonujących obecnie jako rolne, nie wpłynie na różnorodność biologiczną obszaru 
objętego projektem planu. Projekt planu dotyczy strefy o bardzo przeciętnych walorach 
przyrodniczych (monokultura rolna wraz z pospolitymi gatunkami fauny i flory). 
W przypadku obszarów funkcjonujących jako tereny zieleni (w projekcie planu jako 
mieszkaniowe, usług lub handlu) również nie powinno wystąpić pogorszenie stanu 
różnorodności biologicznej miasta Głubczyce. W przypadku terenu dawnego składowiska 
między ulicą Żeromskiego i Aleją Lipową istnieje prawdopodobieństwo bytowania 
gatunków rzadkich lub chronionych w sąsiedztwie Alei Lipowej stanowiącej pomnik 
przyrody. W przypadku realizacji inwestycji wynikającej z przeznaczenia projektu planu 
na tym terenie (usługi handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2), konieczne 
będzie pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Uchwalenie planu nie będzie miało wpływu na siedliska objęte ochroną w ramach 
obszarów sieci Natura 2000 (brak siedlisk na obszarze objętym projektem planu, a także 
znacząca odległość od obszarów sieci Natura 2000) oraz nie przyczyni się do zubożenia 
różnorodności biologicznej również poza granicami kraju – nie występują oddziaływania 
transgraniczne. Nowe tereny przewidziane pod zabudowę mieszkaniową stanowią 
kontynuację obszarów mieszkaniowych istniejących i planowanych w obowiązującym 
planie miejscowym. Tereny przewidziane pod zabudowę produkcyjną, składów 
i magazynów wyznaczono wzdłuż istniejącego odcinka (północna część obszaru objętego 
projektem planu) i planowanego odcinka (południowa część obszaru objętego projektem 
planu) obwodnicy Głubczyc na terenach obecnie użytkowanych rolniczo. Nowe obszary 
usług stanowią kontynuację obszarów usług istniejących w obecnie obowiązującym planie 
miejscowym. 

Ludzie 
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Wykluczono możliwość realizacji przedsięwzięć stwarzających zagrożenia dla życia 
i zdrowia ludzi oraz składowisk odpadów. Projektowane zmiany funkcji nie będą mieć 
negatywnego oddziaływania na zdrowie i życie mieszkańców. 

Obszary oznaczone na rysunku projektu planu jako UC (tereny rozmieszczenia obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2), PU (tereny zabudowy 
produkcyjnej, składów i magazynów), B,S (tereny składów i magazynów, zabudowy 
usługowej w tym zabudowy usług handlu), RU (teren obsługi produkcji i produkcji 
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych) mogą obejmować inwestycje 
znacząco oddziałujące na środowisko, o relatywnie niewielkim wpływie na komponenty 
środowiska przyrodniczego. Należy również pamiętać o konieczności zapewnienia przez 
inwestora oddziaływania w granicach nieruchomości, do których posiada tytuł prawny, co 
będzie przedmiotem weryfikacji w trakcie prowadzenia procedury w sprawie 
oddziaływania na środowisko konkretnych przedsięwzięć wynikających z uchwalonego 
planu. A zatem przy przestrzeganiu przepisów prawa, stosowaniu działań 
zapobiegających i minimalizujących oddziaływania możliwe jest uniknięcie wielu 
niekorzystnych wpływów na środowisko przyrodnicze w porównaniu do innych 
przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko. 

Obszary obsługi produkcji i produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych 
i ogrodniczych oraz obszary składów i magazynów, zabudowy usługowej w tym zabudowy 
usług handlu funkcjonują w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. Dodatkowo, obszar RU jest zagospodarowany w całości, a na obszarach 
PU częściowo jest prowadzona działalność zgodna z przeznaczeniem terenu 
w obowiązującym planie miejscowym. 
W przypadku terenów zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów (PU) po 
wewnętrznej stronie obwodnicy jedynie wypełniono fragment terenu po południowo 
wschodniej stronie miasta, wypełniając obszar położony między innymi zabudowaniami 
o tożsamym przeznaczeniu przy ul. Kołłątaja, terenami zabudowy usługowej i planowaną 
obwodnicą Głubczyc. Biorąc pod uwagę istnienie w sąsiedztwie terenów produkcyjnych 
i usługowych, brak sąsiedztwa terenów mieszkaniowych, przebieg planowanej obwodnicy 
oraz fakt utrudnienia dojazdu do enklawy pozostającego obszaru rolniczego stwierdzić 
należy, że takie działanie nie spowoduje znaczących oddziaływań na człowieka. 

Obszary produkcji po południowej i północnej stronie obwodnicy Głubczyc wynikają 
z uchwalonego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
Nie dopuszczono do rozwoju zabudowy mieszkaniowej poza zwartą zabudową 
miejscowości i terenów mieszkaniowych w obowiązującym planie miejscowym. Niewielkie 
obszary zabudowy wprowadzono we wschodniej części miasta (między ul. Kopernika 
i Stalmacha) oraz relatywnie większe tereny w północno-zachodniej i zachodniej części 
Głubczyc – wzdłuż Alei Lipowej i ul. Żeromskiego. 

Zwierzęta i rośliny 

W trakcie realizacji postanowień planu, w wyniku hałasu, emisji spalin, drgań itp. fauna 
zamieszkująca tereny pól uprawnych może wyemigrować na sąsiednie tereny, 
z wyjątkiem gatunków o dużych zdolnościach przystosowania się do zmiennych 
warunków występujących w środowisku (oddziaływanie bezpośrednie). Na terenach 
objętych projektem planu w części dotyczącej obszarów zagospodarowanych (poza 
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terenami biologicznie czynnymi) wystąpi także likwidacja fauny glebowej, co ma ścisły 
związek z likwidacją pokrywy glebowej. 

Oddziaływanie na florę wystąpi w części dotyczącej obszarów niepozostawionych jako 
biologicznie czynne. Biorąc jednak pod uwagę brak obszarów i okazów cennych 
przyrodniczo, uchwalenie projektu planu i późniejsza realizacji zamierzeń nie będzie mieć 
większego znaczenia w analizach dotyczących oddziaływania na pokrywę roślinną. W 
przypadku terenu dawnego składowiska między ulicą Żeromskiego i Aleją Lipową istnieje 
prawdopodobieństwo bytowania gatunków rzadkich lub chronionych w sąsiedztwie Alei 
Lipowej stanowiącej pomnik przyrody. W przypadku realizacji inwestycji wynikającej z 
przeznaczenia projektu planu na tym terenie (usługi handlu o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2), konieczne będzie pozyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. Zalecane jest zdjęcie przypowierzchniowej warstwy ziemi o głębokości 
około 10 cm wraz z roślinnością trawiastą i oddzielenie jej od reszty materiału. Na 
obszarach zainwestowanych zlikwidowana zostanie aktualnie występująca roślinność 
postaci agrocenoz i terenów zieleni niskiej. 

Na terenie objętym projektem planu będzie zagrożona roślinność drzewiasta i krzewiasta. 
Jednak w działaniach rekompensujących straty w środowisku przyrodniczą oraz 
w projekcie planu wskazano konieczność wykonania nasadzeń w liczbie co najmniej 
równej liczbie wyciętych drzew i krzewów. 

Woda 

Uchwalenie planu nie wpłynie na możliwość przecięcia cieków wodnych ani terenów 
zabagnionych. Istnieje ryzyko wycieku płynów z pracujących maszyn oraz 
zanieczyszczenie wód płynących i gruntowych (oddziaływanie bezpośrednie). Analizując 
z kolei możliwe oddziaływania pośrednie, należy zdiagnozować możliwość negatywnego 
wpływu ww. wycieków na roślinność oraz zdrowie ludzi. Uchwalenie planu nie będzie 
wpływać negatywnie na wody powierzchniowe pod warunkiem właściwego 
wykorzystywania budynków, utwardzenia powierzchni dróg wewnętrznych i parkingów 
oraz gospodarki ściekowej. W związku z najprawdopodobniej płytkim fundamentowaniem 
nie wystąpi oddziaływanie na wody podziemne.  

Niewielki fragment obszaru po wschodniej stronie centrum miasta jest objęty znaczącym 
ryzykiem wystąpienia powodzi (tzw. „woda pięćsetletnia”). 

Powietrze 

W wyniku realizacji inwestycji zgodnie z ustaleniami planu wystąpi pylenie wtórne z 
pryzm składowanego nadkładu. Zasadniczy wpływ na wielkość i obszar oddziaływania tej 
emisji mają warunki atmosferyczne (siła wiatru, opady deszczu), tzn. im silniejszy wiatr 
przy suchej pogodzie, tym silniejsze oddziaływanie. Oprócz warunków meteorologicznych 
emisja zależna jest ona również od cech pryzmowanego gruntu (granulacja, naturalna 
wilgotność). Zaleca się okresowe zwilżanie wodą spryzmowanego materiału. 
W przypadku bardzo silnego wiatru zaleca się ubicie materiału, aby zminimalizować 
zjawisko pylenia wtórnego. 

Na etapie eksploatacji zrealizowanych inwestycji (zgodnie z ustaleniami planu) może 
wystąpić emisja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w postaci gazów, pyłów lub 
odorów, jednakże zgodnie z zapisami projektu planu nie jest możliwe lokalizowanie 
przedsięwzięć stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Zatem należy 
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przypuszczać, że oddziaływanie to nie będzie znaczące, ale zauważalne. Na etapie 
opracowywania projektu planu nie jest możliwe przewidzenie rodzajów inwestycji, które 
będą realizowane, a tym samym również źródeł zaopatrzenia obiektów w ciepło, zatem 
nie można ocenić oddziaływania konkretnych przedsięwzięć na środowisko przyrodnicze, 
w tym przede wszystkim na stan powietrza atmosferycznego. 

Powierzchnia ziemi 

Na etapie realizowania przedsięwzięć wynikających z projektu planu nastąpi zajęcie 
terenu pod pryzmowaną, wydobytą z wykopów ziemię, zaś prowadzenie wykopów 
spowoduje naruszenie struktury gleby, zniszczenie pokrywy roślinnej i grzybów oraz 
możliwą przymusową migrację zwierząt w szczególności owadów i drobnych ssaków na 
sąsiednie bądź bardziej odległe tereny. 

Zajęcie powierzchni pod inwestycje wynikające z przeznaczeń w projekcie planu będzie 
występować na etapie realizacji zapisów projektu planu oraz na etapie ich 
funkcjonowania. Oddziaływanie to będzie miało charakter bezpośredni, długotrwały 
i nieodwracalny (również będzie zauważalne). Zmniejszeniu ulegnie ilość powierzchni 
biologicznie czynnej. 

Krajobraz 

Projekt planu nie jest objęty obszarem chronionego krajobrazu. Skrajnie północna część 
obszaru objętego projektem planu jest objęta obszarem o szczególnie wysokich walorach 
fizjonomicznych krajobrazu, który został określony publikacji K. i K. Badory pt. 
„Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa opolskiego wraz z programem 
czynnej i biernej ochrony” (Ecosystem Projekt, Opole 2006) i przytoczony również 
w Stanowisku Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Opolu z dnia 1 października 
2008 r. w sprawie ochrony krajobrazu w procesie lokalizacji farm wiatrowych na terenie 
województwa opolskiego. Na tym terenie przewidziano funkcję produkcyjną, składów 
i magazynów, a maksymalną wysokość zabudowy ustalono na 15 m. Biorąc pod uwagę 
brak możliwości lokalizacji dominant krajobrazowych (np. farm wiatrowych, linii 
wysokiego napięcia, masztów, urządzeń technologicznych o wysokości powyżej 30 m nad 
powierzchnią terenu) stwierdzić należy, że zapisy projektu planu nie wywołają 
znaczącego oddziaływania na krajobraz w odniesieniu do terenu o szczególnych walorach. 

W przypadku pozostałych obszarów również nie przewidziano lokalizacji nowych 
dominant krajobrazowych. Maksymalną wysokość zabudowy określono na: 

• usług publicznych - 28 m, 

• mieszkaniowej wielorodzinnej oraz budowli i urządzeń rolniczych – 20 m, 

• usług – 17 m, a produkcji, składów i magazynów oraz obsługi rolnictwa – 15 m. 

Najwyższe budynki będą wzniesione w strefie zabudowanej miasta, czyli w obszarze, 
gdzie istnieją zdecydowanie wyższe budynki i budowle. 

Klimat 

Uchwalenie planu nie będzie mieć większego wpływu na klimat miasta Głubczyce. 
Lokalnie mogą się zaznaczyć zmiany temperatury powietrza i powierzchni ziemi 
wynikające ze zmniejszonej powierzchni biologicznie czynnej oraz silniejszego 
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nagrzewania się obiektów i obszarów dróg czy parkingów, jednakże będą to zmiany 
niezauważalne poza obszarem objętym projektem planu. 

Bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych będzie miała miejsce podczas spalania paliw 
do celów ogrzewania i podgrzania wody użytkowej. Nie są znane dokładne zamierzenia 
w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami PU i nie można na bieżącym etapie 
jednoznacznie stwierdzić, czy emisja CO2 będzie występować również w związku z innymi 
prowadzonymi działalnościami. Z kolei emisja pośrednia będzie związana 
z zamieszkaniem nowych osób i korzystaniem przez nich z samochodów, czy z dojazdami 
do miejsc pracy na terenach U i UP (emisja komunikacyjna). Nie można przewidzieć, czy 
budowa nowych domów będzie wynikać z napływem ludności spoza miasta Głubczyce, 
czy będą to obiekty osób mieszkających w zabudowie wielorodzinnej lub dwurodzinnej. 

Zgodność zamierzeń z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422) oraz normami powinna zapewnić 
odporność na zmiany klimatu i klęski żywiołowe. Do norm tych należą w szczególności 
(odporność na wiatr, burze, śnieg i ekstremalne temperatury oraz zmiany temperatur): 

• PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa – Część I: Zasady ogólne, 

• PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa – Część II: Zarządzanie ryzykiem, 

• PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa – Część III: Uszkodzenia fizyczne 
obiektów i zagrożenie życia, 

• PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa – Część IV: Urządzenie elektryczne i 
elektroniczne w obiektach, 

• PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne, 
• PN-84/B03230 Obliczenia statyczne i projektowanie, 

• PN-B-02013:1987 Obciążenie budowli – Obciążenia zmienne środowiskowe – 
Obciążenie śniegiem, 

• PN-B-02015:1986 Obciążenie budowli – Obciążenia zmienne środowiskowe – 
Obciążenie temperaturą, 

• PN-B-02011:1977/Az1:2009 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia 
wiatrem. 

Z uwagi na położenie geograficzne obszaru objętego projektem planu nie zdefiniowano 
istotnych i długotrwałych ryzyk związanych ze zmianami klimatycznymi, jednakże należy 
spodziewać się możliwości wystąpienia czasowych anomalii pogodowych. 

Zasoby naturalne 

Uchwalenie planu nie spowoduje ograniczenia ilości zasobów naturalnych oraz nie 
przyczyni się do ograniczenia możliwości korzystania z zasobów naturalnych. 
Prowadzenie inwestycji przewidzianych w projekcie planu nie ma żadnego 
bezpośredniego wpływu na wykorzystanie zasobów naturalnych i ich zachowanie dla 
przyszłych pokoleń. Pośrednio, realizacja zamierzeń będzie wymagać pozyskania piasku, 
wody, cementu, stali, kruszywa czy mas bitumicznych, jednakże będą to ilości 
niezagrażające nawet w najmniejszym stopniu dostępnym zasobom. 
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Zabytki 

Nie przewiduje się znaczącego wpływu planu na dziedzictwo kulturowe. Na etapie budowy 
inwestycji mają zastosowanie przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Dobra materialne 

W trakcie realizacji i funkcjonowania przedsięwzięć wynikających z uchwalenia planu nie 
przewiduje się wystąpienia znaczącego oddziaływania na dobra materialne. 

Konflikty społeczne 

Część obszarów o nowych przeznaczeniach została zlokalizowana na obszarach ogródków 
działkowych (między Aleją Lipową i ul. Żeromskiego oraz między ulicami Powstańców 
Śląskich, Kochanowskiego i Lwowską), zatem można się spodziewać wystąpienia 
konfliktów społecznych, mimo zgodności planowanego przeznaczenia z zapisami Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głubczyce. 

Poszerzenie stref produkcyjnych nie powinno budzić konfliktów ze względu na brak 
sąsiedztwa zabudowy mieszkaniowej i kontynuację zabudowy o podobnych funkcjach, 
a także lokalizację przy obwodnicy miasta (odcinek istniejący lub planowany). 

 

 

8. Wpływ zapisów projektu planu na obszary chronione, w tym 
obszary Natura 2000 

Obszar, dla którego opracowywany jest projekt planu znajduje się poza typami obszarów 
chronionych wymienionych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.), czyli poza rezerwatami przyrody, parkami 
narodowymi, parkami krajobrazowymi, obszarami chronionego krajobrazu i obszarami 
Natura 2000. Na obszarze działek nie znajdują się pomniki przyrody, stanowiska 
dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz nie 
wskazano występowania roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową. 

Najbliżej położone obszary chronione to: 
• Obszar Chronionego Krajobrazu Las Głubczycki (około 0,9 km), 

• Obszar Chronionego Krajobrazu Mokre-Lewice (około 5,0 km), 

• Obszar Chronionego Krajobrazu Wronin-Maciowakrze (około 11,0 km), 

• Park Krajobrazowy Góry Opawskie (około 13,3 km), 

• Rezerwat Gipsowa Góra (około 17,0 km), 

• Rezerwat Rozumicki Las (około 20,7 km). 

Na poniższych rysunkach przedstawiono lokalizację obszaru objętego projektem planu 
w odniesieniu do obszarów chronionych w Polsce i w Republice Czeskiej. 
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Rysunek 10. Lokalizacja obszaru objętego projektem planu na mapie obszarów 
chronionych w Polsce 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/ 
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Rysunek 11. Lokalizacja obszaru objętego projektem planu na mapie obszarów 
chronionych w Republice Czeskiej 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: 
http://www.ok1vei.com/ff/pics/mapa_016.jpg 

 

Z kolei, najbliżej położone obszary sieci Natura 2000 to: 

• SOO Góry Opawskie (około 8,1 km), 
• SOO Osoblazsky Vybezek (około 11,2 km), 

• SOO Rozumicki Las (około 20,3 km), 

• SOO Hnevosicky Haj (około 21,9 km), 

• SOO Ptaci Hora (około 24,5 km). 

Biorąc pod uwagę odległość od ww. obszarów chronionych w ramach sieci Natura 2000 
oraz specyfikę planowanych zamierzeń (wybitnie lokalne oddziaływanie) należy 
stwierdzić, że uchwalenie planu nie będzie mieć negatywnego oddziaływania na obszary 
sieci Natura 2000. 

Na poniższym rysunku przedstawiono lokalizację Głubczyc w odniesieniu do obszarów 
sieci Natura 2000. 
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Rysunek 12. Lokalizacja obszaru objętego projektem planu w odniesieniu do obszarów 
sieci Natura 2000 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://natura2000.eea.europa.eu/. 

 

Około 0,4 km na północny wschód od granic miasta planuje się utworzyć Obszar 
Chronionego Krajobrazu „Dolina Straduni”. Będzie on obejmował teren położony na 
niższych wysokościach bezwzględnych i dotyczył mozaikowatego typu krajobrazu 
w dolinie o stromych zboczach (rolnictwo, osadnictwo, zadrzewienia). 
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Rysunek 13. Lokalizacja obszaru objętego projektem planu w odniesieniu do 
projektowanego obszaru chronionego krajobrazu Dolina Straduni 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: https://www.google.pl/maps/ 
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9. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub 
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na 
środowisko 

W obszarze objętym projektem planu zakazano lokalizacji przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego 
z zakresu infrastruktury technicznej, w tym łączności publicznej, dróg publicznych oraz 
z wyłączeniem terenów oznaczonych symbolami UC, PU, B,S, RU z zastrzeżeniem: 

• zakazu lokalizacji składowisk odpadów i zakładów stwarzających zagrożenia dla 
życia i zdrowia ludzi, 

• zakazu zbierania odpadów lub ich przetwarzania, z wyłączeniem terenów 
oznaczonych symbolami PU, B,S, z dopuszczeniem zbierania odpadów, na które 
zostały wydane zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania 
odpadów przed dniem wejścia w życie planu. 

Ograniczenie oddziaływania planowanych zmian w przeznaczeniu terenów wynikających 
z projektu planu na środowisko można teoretycznie osiągnąć na kilka sposobów: 

• w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem: nakaz hermetyzacji 
procesów produkcyjnych, hermetyzacji magazynowania pasz i załadunku do 
silosów zbożowych, stosowania urządzeń eliminujących odory, w szczególności 
biofiltry, filtry odorów, wentylację z recyrkulacją w systemie wentylacji 
pomieszczeń inwentarskich i magazynowych oraz magazynowanie pomiotu 
w pomieszczeniach magazynowych, 

• w zakresie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem: nakaz 
utwardzania placów i podjazdów, miejsc do parkowania (w tym obsługujących 
istniejącą i projektowaną zabudowę) na terenach oznaczonych symbolami U, UC, 
UP, PU, B,S oraz instalowania urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe 
i roztopowe przed odprowadzeniem ich do odbiornika. Dopuszczono 
zagospodarowanie nieoczyszczonych ścieków deszczowych i roztopowych na 
terenie działki budowlanej, 

• w zakresie zieleni: obowiązek kompensacji przyrodniczej w przypadku 
konieczności wycinki drzew i krzewów, 

• w zakresie ochrony przed hałasem: rodzaje terenów w rozumieniu przepisów 
ustawy Prawo ochrony środowiska, dla których mają zastosowanie przepisy 
ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu 
określonych wskaźnikami hałasu: 

o tereny z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowej 
(wielorodzinnej, jednorodzinnej), oznaczone odpowiednio symbolami MW, 
MN, jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 

o tereny z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowo – 
usługowej (wielofunkcyjnej), zabudowy mieszkaniowo (jednorodzinnej) – 
usługowej, oznaczone odpowiednio symbolami MWU, MNU, jak na cele 
mieszkaniowo – usługowe, 
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o teren z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy usług publicznych 
oznaczony symbolem 1 UP jak pod szpitale i domy opieki społecznej, 

o tereny z podstawowym przeznaczeniem dla usług sportu i rekreacji, 
oznaczone symbolem US, jak na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

o tereny z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy usług publicznych, 
oznaczone symbolami  2 UP, 4 UP, 9 UP, 11 UP, 12 UP, 15UP, 17 UP, jak 
„pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży”, 

o tereny z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy usługowej, oznaczone 
symbolami U, w sytuacji realizacji funkcji mieszkaniowej (w ramach 
przeznaczenia uzupełniającego), jak „pod zabudowę mieszkaniowo-usługową”. 

 

 

10. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy 
skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu 
oraz częstotliwości jej przeprowadzania 

Analiza wpływu ustaleń projektu planu odbywać się może przez monitorowanie 
bezpośrednich rezultatów osiąganych w wyniku realizacji zakładanych zadań oraz 
monitorowanie ich oddziaływań. Wskazana jest również kontrola decyzji i uzgodnień 
formalno- prawnych. Na etapie sporządzania projektu planu, jako przykładowe wskaźniki 
oceny wpływu zapisów projektu planu na środowisko można wskazać: 

• udział powierzchni zabudowy do całkowitej powierzchni obszaru objętego 
projektem planu – (%); 

• wielkość powierzchni biologicznie czynnej w granicach terenu – (%); 

• sposób gospodarowania odpadami; 

• sposób ogrzewania – rodzaj; 

• sposób odprowadzania ścieków – rodzaj; 

• ilość zrealizowanych miejsc parkingowych – (szt.). 

Zaproponowane wskaźniki mogą być modyfikowane w zależności od osiąganych 
rezultatów i możliwości pozyskania danych wynikowych. 

 

 

11. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na 
środowisko 

Z analizy oddziaływania uchwalenia planu na poszczególne elementy środowiska wynika, 
że uciążliwość będzie ograniczona do zasięgu lokalnego. Mając na uwadze powyższe, oraz 
odległość od granic państwa (minimalnie 3,0 km) uchwalenie planu nie będzie 
powodowało transgranicznego oddziaływania na środowisko (hałas i  krajobraz). 
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Zasięg oddziaływania na klimat akustyczny będzie ograniczony do obszaru objętego 
projektem planu. Potencjalnie możliwe jest oddziaływanie na powietrze atmosferyczne, 
jednakże przy zastosowaniu działań je zapobiegających i minimalizujących nie będzie ono 
odczuwalne w otoczeniu obszaru objętego projektem planu, a już na pewno w Republice 
Czeskiej. Oddziaływanie na krajobraz jest znikome, z Republiki Czeskiej być może będzie 
widać zabudowę, której powstanie umożliwi uchwalenie planu, jednakże nie będzie to 
zabudowa o cechach dominant (maksymalna wysokość zabudowy: usług publicznych to 
28 m, mieszkaniowej wielorodzinnej oraz budowli i urządzeń rolniczych – 20 m, 
usługowej – 17 m, a produkcyjnej, składów, magazynów i obsługi rolnictwa – 15 m). 



 

45 

12. Streszczenie 

Przedmiot prognozy 

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko jest projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce. 

Cele projektu planu i powiązania z innymi dokumentami 

Celem ustaleń projektu planu jest zapewnienie warunków przestrzennych dla rozwoju 
funkcji mieszkaniowych, usługowych, produkcyjnych i komunikacji z zachowaniem 
wartości środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz krajobrazu, przyjmując ład 
przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę ww. działań. 

Projekt planu jest zgodny z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa 
opolskiego oraz nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Głubczyce. 

Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy 

Prognozę do projektu planu wykonano w zakresie jaki wynika z art. 51 ust. 2 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 (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.). 

W prognozie uwzględniono informacje zawarte w materiałach dokumentacyjnych, 
studialnych, kartograficznych i monograficznych. 

Stan środowiska przyrodniczego 

W granicach obszaru objętego projektem planu praktycznie nie ma siedlisk naturalnych, 
a obszary mają charakter zabudowy miejskiej, monokultury rolniczej, użytków zielonych 
(zieleń urządzona i zieleń nieurządzona). Elementem o szczególnej wartości przyrodniczej 
na terenie całej gminy i miasta są dobrej jakości gleby użytków rolnych. Obszar objęty 
projektem planu pozostają od lat w użytkowaniu typowo miejskim i częściowo rolniczym. 

Istniejące problemy ochrony środowiska 

Na obszarze objętym projektem planu i w jego sąsiedztwie nie występują obszary 
chronione (jedynie obiekt chroniony – Aleja Lipowa stanowi pomnik przyrody) ani cenne 
zbiorowiska roślin i/lub siedliska zwierząt. Brak jest szczególnych uwarunkowań 
środowiska przyrodniczego, a projektowane przeznaczenie terenu nie powoduje 
zasadniczych zmian w strukturze terenu ani w poziomie antropopresji. 

Problemem ochrony środowiska jest niska emisja. Przepisy odrębne odnoszą się do 
ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez stosowanie wysokosprawnych 
technik spalania. 

Zgodność z celami ochrony środowiska ustanowionymi na szczeblu 
międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym 

Projekt planu jest spójny z celami m.in.: Ramowej Dyrektywy Wodnej, Planem 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2012/27/EU z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności 
energetycznej, polityką zrównoważonego rozwoju i budowania konkurencyjności (Europa 
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2020), Polityką klimatyczną Polski – Strategią redukcji emisji gazów cieplarnianych 
w Polsce do roku 2020, II Polityką Ekologiczną Państwa z uwzględnieniem perspektywy 
do roku 2025. 

Oddziaływanie na środowisko 

Realizacja zamierzeń w nowych funkcjach przewidzianych w projekcie planu nie wpłynie 
znacząco na: 

• różnorodność biologiczną, 

• florę i faunę, 

• wody powierzchniowe i podziemne, 

• zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, 

• krajobraz, 

• klimat, 

• zasoby naturalne, 

• zabytki, 

• dobra materialne. 

Na etapie realizacji zapisów projektu planu może wystąpić emisja zanieczyszczeń 
powietrza atmosferycznego w postaci gazów, pyłów lub odorów, jednakże zgodnie 
z zapisami projektu planu nie jest możliwe lokalizowanie przedsięwzięć stwarzających 
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Zatem należy przypuszczać, że oddziaływanie to nie 
będzie znaczące. Jest to potencjalnie największe oddziaływanie spośród wymienionych. 

Zajęcie powierzchni będzie występować na etapie realizacji zapisów projektu planu. 
Zmniejszeniu ulegnie ilość powierzchni biologicznie czynnej. Jest to również zauważalne 
negatywne oddziaływanie z punktu widzenia charakteru (bezpośrednie, długotrwałe 
i nieodwracalne). 

Wpływ realizacji dokumentu na obszary chronione, w tym obszary Natura 2000 

Biorąc pod uwagę odległość od obszarów chronionych, w tym w ramach sieci Natura 
2000, oraz specyfikę planowanych zamierzeń (wybitnie lokalne oddziaływanie) należy 
stwierdzić, że uchwalenie planu nie będzie negatywnie oddziaływać na cele ochrony 
obszarów chronionych. 

Ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko 

W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem: nakaz hermetyzacji procesów 
produkcyjnych, hermetyzacji magazynowania pasz i załadunku do silosów zbożowych, 
stosowania urządzeń eliminujących odory, w szczególności biofiltry, filtry odorów, 
wentylację z recyrkulacją w systemie wentylacji pomieszczeń inwentarskich 
i magazynowych oraz magazynowanie pomiotu w pomieszczeniach magazynowych, 

W zakresie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem: nakaz utwardzania 
placów i podjazdów, miejsc do parkowania (w tym obsługujących istniejącą 
i projektowaną zabudowę) na terenach oznaczonych symbolami U, UC, UP, PU, BS 
oraz instalowania urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe i roztopowe przed 
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odprowadzeniem ich do odbiornika. Dopuszczono zagospodarowanie nieoczyszczonych 
ścieków deszczowych i roztopowych na terenie działki budowlanej, 

W zakresie zieleni: obowiązek kompensacji przyrodniczej w przypadku konieczności 
wycinki drzew i krzewów, 

W zakresie ochrony przed hałasem: rodzaje terenów w rozumieniu przepisów ustawy 
Prawo ochrony środowiska, dla których mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
ochrony środowiska w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu określonych 
wskaźnikami hałasu. 

Metody analizy skutków uchwalenia planu 

Proponowany jest monitoring bazujący na danych ilościowych i jakościowych 
odzwierciedlających stan środowiska przyrodniczego (szczególnie wód i powietrza 
atmosferycznego) na terenach objętych projektem planu i w ich otoczeniu. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych 

W sąsiedztwie obszaru objętego projektem planu występują tereny o przeznaczeniu 
produkcyjnym i usługowym, jednakże nie oddziałują one znacząco na środowisko. Biorąc 
pod uwagę zakazy i ograniczenia wprowadzone w projekcie planu nie należy spodziewać 
się wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływań skumulowanych. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań transgranicznych 

Nie występuje prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływania transgranicznego po 
uchwaleniu planu. 
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