PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA
ŚRODOWISKO
USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW POŁOŻONYCH NA GRUNTACH
OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH ZDZIECHOWICE, GOŁA,
KRZYŻANOWICE, KOBYLA GÓRA I PAKOSZÓW

18 lutego 2022 r.

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych
na gruntach obrębów geodezyjnych Zdziechowice, Goła, Krzyżanowice, Kobyla Góra i Pakoszów

AUTOR:
mgr inż. PIOTR ULRICH

Strona| 2

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych
na gruntach obrębów geodezyjnych Zdziechowice, Goła, Krzyżanowice, Kobyla Góra i Pakoszów

Spis treści
1.

WPROWADZENIE............................................................................................................................ 5
a. Zakres i cel prognozy oddziaływania na środowisko ................................................................... 5
b. Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy oraz jej powiązaniach z
innymi dokumentami ...................................................................................................................... 6
c. Udział społeczeństwa w opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko ........................... 6
d. Informacje o głównych celach, zawartości oraz powiązaniach miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego z innymi dokumentami ............................................................ 7

2.

ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA, W TYM NA OBSZARACH OBJĘTYCH

PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM ........................................................................ 7
a. Istniejące zagospodarowanie ..................................................................................................... 7
b. Położenie fizycznogeograficzne i rzeźba terenu ....................................................................... 13
c. Budowa geologiczna ................................................................................................................ 14
d. Sieć hydrograficzna ................................................................................................................. 16
e. Warunki hydrologiczne ............................................................................................................ 17
f. Gleby........................................................................................................................................ 19
g. Warunki klimatu lokalnego ....................................................................................................... 20
h. Flora i fauna ............................................................................................................................ 20
i. Obszary i obiekty chronione ...................................................................................................... 22
j. Środowisko kulturowe ............................................................................................................... 22
3.

OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI
DOTYCZĄCYCH OBSZARÓW CHRONIONYCH .................................................................................. 23
4.

PRZEDSTAWIENIE ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH I INNYCH

USTALEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO............................................................................................................................. 25
a. Informacje o głównych celach, zawartości oraz powiązaniach miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego z innymi dokumentami .......................................................... 25
b. Ustalenia planu ........................................................................................................................ 25
5.

ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY SRODOWISKA USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU

MIĘDZYNARODOWYM ALBO KRAJOWYM, ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ................................................................................................... 26
6.

OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANEGO ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA..... 30

7.

WPŁYW USTALEŃ PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO .......... 32
a. Powierzchnia ziemi, gleby ........................................................................................................ 32
b. Wody powierzchniowe i podziemne ......................................................................................... 32
c. Powietrze................................................................................................................................. 33
d. Klimat ...................................................................................................................................... 34
e. Krajobraz ................................................................................................................................. 35
f. Zwierzęta, rośliny i różnorodność biologiczna ........................................................................... 35
Strona | 3

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych
na gruntach obrębów geodezyjnych Zdziechowice, Goła, Krzyżanowice, Kobyla Góra i Pakoszów

g. Zasoby naturalne ..................................................................................................................... 38
h. Klimat akustyczny .................................................................................................................... 38
i. Pole elektromagnetyczne .......................................................................................................... 38
j. Oddziaływanie na ludzi ............................................................................................................. 39
k. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii ..................................................................................... 39
l. Obszary chronione, w tym obszary Natura 2000 ....................................................................... 40
m. Środowisko kulturowe ............................................................................................................. 40
8.

PRZEDSTAWIENIE ROZWIĄZAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE

LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO,
MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ....................... 41
9.

PRZEDSTAWIENIE ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W

PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU................................. 42
10. TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ
WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO OPRACOWUJĄC RAPORT. ............................................................... 42
11. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO. ..... 42
12. POTENCJALNE ZMIANY W ŚRODOWISKU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI
POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ........................................................................ 42
13. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW
REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ
PRZEPROWADZANIA. ......................................................................................................................... 43
14. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM ............................................................... 43

Strona| 4

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych
na gruntach obrębów geodezyjnych Zdziechowice, Goła, Krzyżanowice, Kobyla Góra i Pakoszów

1.

WPROWADZENIE

Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika z art. 3 ust. 1 pkt. 14,
art. 46 oraz art. 51 ust 1 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 (Dz. U. z 2021 r. poz.
2373, 2389). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, niniejsze opracowanie
sporządzone jest w ramach procedury przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, która w systemie polskiego prawa jest jednym z
podstawowych elementów oceny potencjalnych przekształceń środowiska
wynikających z projektowanego zagospodarowania terenów wyznaczonych w planie.
a. Zakres i cel prognozy oddziaływania na środowisko
Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko
przyrodnicze ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów położonych na gruntach obrębów geodezyjnych Zdziechowice, Goła,
Krzyżanowice, Kobyla Góra i Pakoszów w zakresie ustalenia przeznaczenia terenów
zgodnie z kierunkiem zagospodarowania ustalonym w Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śląski.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie oraz Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu uzgodnili zakres i stopień szczegółowości
informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.
Głównym celem niniejszego opracowania – prognozy – jest wstępne
określenie wpływu i zakresu potencjalnych zmian w środowisku i warunkach życia
mieszkańców, wywołanych realizacją ustaleń projektowanego dokumentu, dokonanie
oceny czy jego zapisy nie naruszą idei zrównoważonego rozwoju zapewniających
zachowanie prawidłowej gospodarki zasobami naturalnymi dla obecnych i przyszłych
pokoleń oraz wskazanie metod zmniejszenia lub wykluczenia uciążliwości dla
środowiska wynikających z realizacji działań zawartych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.
Do pozostałych celów zalicza się:
 ocenę możliwości oddziaływań transgranicznych,
 identyfikację obszarów objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem
na środowisko i jego elementy składowe,
 ocenę, na ile zaproponowane rozwiązania pozwolą wzbogacić lub odtworzyć
obniżone i zdegradowane wartości środowiska,
 ocenę możliwości pojawienia się nowych szans dla ukształtowania wyższej
jakości środowiska.
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Opracowanie składa się z części tekstowej, ponieważ rysunek obowiązującego planu
pozostaje bez zmian.
b. Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy oraz
jej powiązaniach z innymi dokumentami
Przy sporządzaniu prognozy szczegółowej analizie poddane zostały
następujące rodzaje dokumentów:
1) aktualne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy,
2) pozostałe dokumenty, materiały planistyczne, w tym programy zawierające
zadania służące do realizacji ponadlokalnych celów publicznych i materiały
przyrodnicze.
Zebrane informacje posłużyły do określenia istniejącego stanu środowiska
przyrodniczego i jego funkcjonowania przy obecnym zainwestowaniu oraz oceny
zakresu i charakteru przewidywanych zmian, które mogą być skutkiem realizacji
ustaleń projektowanego dokumentu. Punktem wyjścia do tego była identyfikacja
czynników mających potencjalny wpływ na środowisko.
c. Udział społeczeństwa w opracowaniu prognozy oddziaływania na
środowisko
Zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, 2389) projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego jest jednym z rodzajów dokumentów
wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Częścią składową tej oceny jest prognoza oddziaływania na środowisko, która
zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o uioś, wymaga udziału społeczeństwa w jej
sporządzaniu, przez co osoby nie posiadające profesjonalnej wiedzy mogą aktywnie
włączyć się do konsultacji projektu, którego skutkiem realizacji mogą być potencjalne
zmiany w środowisku.
Artykuł 29 w/w ustawy podtrzymuje dotychczasową regulację prawa ochrony
środowiska, przyznając prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu
wymagającym udziału społeczeństwa „każdemu”. Środowisko przyrodnicze jest
bowiem dobrem, które służy wszystkim, nie tylko społeczności lokalnej. Możliwość
zapoznania się z prognozą i projektem planu może korzystnie wpłynąć na
umiejętności oceny prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń oraz ich potencjalnej
wagi.
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d. Informacje o głównych celach, zawartości oraz powiązaniach
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z innymi
dokumentami
Celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest
wyznaczenie terenów zabudowy w zgodzie z polityką przestrzenną gminy, zasadami
ochrony środowiska przyrodniczego i kształtowania krajobrazu.
Ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są
powiązane z:
 Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego,
zatwierdzonym uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego nr VI/54/2019
z dnia 24 kwietnia 2019 r.,
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Gorzów Śląski, przyjętym uchwałą Nr XLVI/353/10 Rady Miejskiej w Gorzowie
Śląskim z dnia 30 września 2010 r., zmienionym uchwałą Nr XXIII/157/2016
Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2016 r.
Przedmiotowy plan miejscowy uchwala Rada Miejska Gorzowa Śląskiego, po
stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śląski”.

2.

ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA, W TYM NA
OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM
ODDZIAŁYWANIEM
a. Istniejące zagospodarowanie

Przedmiotem planu miejscowego, którego dotyczy niniejsza prognoza są
obszary położone w obrębach geodezyjnych Zdziechowice, Goła, Krzyżanowice,
Kobyla Góra i Pakoszów.
Na obszarach objętych planem zlokalizowana jest zabudowa zagrodowa w
gospodarstwach rolnych, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa
mieszkaniowo-usługowa, zabudowa usługowa oraz tereny rolne.
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Obszar Nr 6

b. Położenie fizycznogeograficzne i rzeźba terenu
Wg Regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego obszary objęte
planem leżą w obrębie podprowincji Wyżyny Śląskiej makroregionu Wyżyny
Woźnicko-Wieluńskiej, w obrębie dwóch jednostek mazoregionalnych:
– Próg Herbski - niezbyt wysoki grzbiet osiągający wysokości od 230 do 330 m
n.p.m. Czoło progu opada 10–30 m stopniem w kierunku południowozachodnim ku Liswarcie. Podłoże zbudowane jest głównie z piaskowców
środkowojurajskich.
– Obniżenie Krzepickie - wypełnione gruba warstwa glin i piasków
czwartorzędowych ukształtowanych w niewielkie pagórki morenowe i wały
kemowe. Jest to obszar rolniczy i w północnej części przeważają 4 i 5
kompleksy przydatności rolniczej (kpr) na glebach płowych.
Pod względem morfologicznym obszar gminy cechuje się rzeźbą o charakterze
falisto-pagórkowatym i pagórkowatym w środkowej i południowej części gminy,
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urozmaiconą szeroką, płaskodenną doliną rzeki Prosny w części wschodniej i
północnej oraz płaskodenną kotlinką gorzowską. Zmienność hipsometryczna terenu
jest znaczna, od ok. 180 m n.p.m. w dolinie Prosny w rejonie Uszyc do ok. 267 m
n.p.m. na Płaskowyżu Helenowskim, na południowy-zachód od miejscowości Goła.
Morfologia terenu Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej nawiązuje ściśle do budowy
geologicznej terenu, przejawiając się naprzemiennym położeniem wyniesień
zbudowanych z odpornych piaskowców wychodni środkowojurajskich i wapieni,
piaskowców i zlepieńców środkowotriasowych oraz obniżeniami wypreparowanymi w
miękkich osadach iłowcowo-mułowcowych dolnej i środkowej jury, przykrytych
osadami trzeciorzędowymi i czwartorzędowymi. Obniżenia te wykorzystywane są
przez lokalny układ hydrograficzny górnej Liswarty, a na terenie gminy Gorzów Śląski
przez rzekę Prosnę (współczesna dolina wykorzystuje preglacjalną dolinę Pra –
Prosny).
Pod względem morfologicznym na obszarze gminy wydzielić można
następujące jednostki morfologiczne:
– dna holoceńskich dolin rzecznych z akumulacyjnymi terasami zalewowymi,
wznoszącymi się 1-3 m ponad poziom wody na rzece, zbudowane z piasków i
żwirów, z lokalnie rozwiniętą pokrywą madową. Rzeźba charakterystyczna dla
całego ciągu dolinnego Prosny i jej dopływów. Teren na ogół płaski, spadki
terenu nie przekraczające 2%,
– wyższą terasę nadzalewową, wzniesioną 3-8 m ponad poziom wody na rzece,
zbudowaną z piasków i żwirów plejstoceńskich. Rzeźba charakterystyczna dla
doliny Prosny, Piaski i Skrońskiego Potoku. Teren na ogół płaski, spadki
terenu nie przekraczające 2%,
– wysoczyznę wodnolodowcową, płaską, o deniwelacjach terenu 3-5 m,
zbudowaną z piasków i żwirów wodnolodowcowych, miejscami na glinach
zwałowych. Lokalnie w obrębie wysoczyzny zaznaczają się kilkunastometrowe
pagóry kemowe (rejon Krzyżanowic, Zdziechowic),
– wysoczyznę morenową falistą i pagórkowatą o deniwelacjach terenu 5-30 m,
zbudowaną z piasków i żwirów wodnolodowcowych, plejstoceńskich,
miejscami z glin zwałowych, piasków i żwirów moreny czołowej i kemów oraz
wychodni piaskowców, iłowców i mułowców dolno i środkowo i dolnojurajskich.
Spadki terenu w granicach 3-5%, lokalnie 10-15% rzeźba charakterystyczna
dla środkowej, południowej i wschodniej części gminy.
c. Budowa geologiczna
Gmina Gorzów Śląski leży na pograniczu dwóch jednostek geologicznych:
monokliny przedsudeckiej i monokliny śląsko – krakowskiej. Podłoże geologiczne
terenu gminy stanowią utwory jury i trzeciorzędu, które przykryte są od powierzchni
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zmiennej miąższości warstwą utworów czwartorzędowych zarówno plejstoceńskich i
holoceńskich.
Osady mezozoiczne zapadające łagodnie w kierunku północno–wschodnim
reprezentowane są przez utwory jury dolnej występujące pod czwartorzędem lub na
powierzchni, prawie na całym obszarze gminy. Są to piaski i słabo spojone
piaskowce o miąższości 30 – 50 m. Utwory jury dolnej na powierzchni lub płytko pod
powierzchnią zalegają w miejscowościach Czerwone Osiedle, Siwe Osiedle, Folwark
Buczak, Pawłowice Gorzowskie, Zofiówka, Goła, na południe od Uszyc. Na
przeważającej części obszaru gminy utwory jury dolnej przykryte są osadami
czwartorzędowymi, jedynie w części północnej (powyżej Uszyc) zalegają warstwy
trzeciorzędowe (piaski, żwiry, iły, iły margliste o miąższości do 30 m). Jedynie na
niewielkich fragmentach terenu pod utworami czwartorzędowymi występują osady
triasu dolnego (rejon Piaseczna) reprezentowane przez iły i iłowce oraz utwory jury
środkowej (rejon Zdziechowic), wykształcone w postaci piasków i piaskowców. Nad
utworami piaszczystymi zalegają warstwy iłów, mułków i mułowców o miąższości 30
– 80 m.
Miąższość osadów czwartorzędowych waha się od 0 m na obszarach wychodni
jurajskich do około 60 m w dolinie Prosny. Osady czwartorzędowe na obszarach
pozadolinnych występują w południowej i północno – wschodniej części gminy.
Wykształcone są w postaci glin zwałowych, piasków i żwirów wodnolodowcowych
stadiału maksymalnego zlodowacenia środkowopolskiego oraz piasków i żwirów
moreny czołowej, glin zwałowych, piasków i żwirów lodowcowych oraz kemów
stadiału warciańskiego zlodowacenia środkowopolskiego. W obrębie terenów
przydolinnych cieków wodnych osady czwartorzędowe wykształcone są w postaci
piasków i żwirów wodnolodowcowych teras nadzalewowych wieku plejstoceńskiego,
teras zalewowych wieku holoceńskiego, piasków i glin deluwialnych oraz torfów w
dolinie Prosny.
W budowie geologicznej gminy Gorzów Śląski przeważają w szczególności
utwory piaszczyste i piaszczysto – żwirowe genezy lodowcowej, a także piaskowce,
mułowce, iłowce środkowojurajskie, dało to podstawę do prowadzenia eksploatacji
surowców mineralnych dla potrzeb lokalnej gospodarki. Utwory te od wielu lat
stanowiły i stanowią bazę surowcową dla eksploatacji kruszywa naturalnego oraz
bazę eksploatacyjną dla celów przemysłowych surowca ilastego ceramiki
budowlanej.
Z budową geologiczną związane są dwa główne uwarunkowania:
 przydatność podłoża dla posadowienia obiektów kubaturowych,
 możliwość pozyskania surowców naturalnych.
Teren Gminy Gorzów Śląski z punktu widzenia warunków budowlanych można
uznać za korzystny.
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Większość powierzchni gminy zajmują piaski, żwiry i gliny, które należą do
gruntów nośnych o korzystnych warunkach geotechnicznych. Dobre warunki do
posadowienia obiektów kubaturowych mają tereny wysoczyzn. Zdecydowanie
niekorzystne dla budownictwa są obszary dolin, gdzie występują grunty słabonośne i
nienośne.
d. Sieć hydrograficzna
W sąsiedztwie obszaru objętego planem, przedstawionego na arkuszu 4
rysunku planu, w miejscowości Krzyżanowice przebiega rzeka Prosna - jest to rzeka
III-rzędu, stanowiąca lewy dopływ Warty. Źródła Prosny znajdują się w okolicy
Wolęcina (gmina Radłów). Rzeka uchodzi do Warty w dolinie Pyzdrskiej (poza
terenem opracowania). Całkowita długość rzeki wynosi 216,8 km. Z wyjątkiem
odcinka źródliskowego (do Pomykowa) rzeka jest uregulowana. Poza terenami
źródliskowymi, szerokość doliny Prosny wynosi maksymalnie 1 km, przeciętnie
jednak szerokość kształtuje się w okolicy 300 – 400 m. Sama rzeka ma szerokość
ok. 5-7 m, przy głębokości ok. 0,3-1,2 m i przepływie ok. 0,25-1,5 m3/s. Średni
spadek rzeki wynosi ok.1,5%. Jest to rzeka o gruntowo-deszczowo-śnieżnym ustroju
zasilania, co klasyfikuje ją do rzek o zmiennym przepływie, z niżówkami letniojesiennymi oraz wezbraniami w okresie roztopów wiosennych. Zagrożenie powodzią
jest jednak niewielkie i dotyczy głównie łąk położonych w dolinie.
Kluczowe znaczenie dla terenu gminy, ale także dla województwa opolskiego,
ma ochrona zasobów i jakości wód w zlewni chronionej rzeki Prosny – wyznaczonej
jako jedna z 4 strategicznych zlewni w województwie.
Teren objęty projektem planu znajduje się w zasięgu 4 jednolitych części wód
powierzchniowych:
 Prosna do Wyderki (RW600017184129) - potok nizinny piaszczysty na
utworach staro-glacjalnych, którego status zaliczono do naturalnej części wód;
 Dopływ z Gołej (RW600017184134) - potok nizinny piaszczysty na utworach
staro-glacjalnych, którego status zaliczono do naturalnej części wód;
 Prosna od Wyderki do Brzeźnicy (RW600019184311) – rzeka nizinna
piaszczysto-glianiasta, której status zaliczono do silnie zmienionej części wód
 Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia (RW60001713231) – potok
nizinny piaszczysty, którego status zaliczono do silnie zmienionej części wód.
Charakterystykę jednolitych części wód powierzchniowych zgodnie z „Planem
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2016 r. 1967)
przedstawia poniższa tabela.
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Charakterystyka jednolitych części wód powierzchniowych

Nazwa JCW
(krajowy kod
Jednolitej części wód
powierzchniowych)

Prosna do Wyderki
(RW600017184129)

Dopływ z Gołej
(RW600017184134)

Status

Ocena
aktualnego
stanu/
ocena
ryzyka
nieosiągnię
cia celów
środowisko
wych

naturalna
część wód

zły/
niezagrożo
na

naturalna
część wód

zły/
zagrożona

Prosna od Wyderki
do Brzeźnicy
(RW600019184311)

silnie
zmieniona
część wód

dobry/
niezagrożo
na

Stobrawa od źródeł
do Kluczborskiego
Strumienia
(RW60001713231)

silnie
zmieniona
część wód

zły/
niezagrożo
na

Zakładany cel
środowiskowy

Derogacje

Uzasadnienie derogacji

-

-

przedłużenie
terminu
osiągnięcia
celu:
brak
możliwości
technicznych,
dysproporcjon
alne koszty

Brak możliwości technicznych oraz
dysproporcjonalne koszty. Z uwagi
na niską wiarygodność oceny i
związany z tym brak możliwości
wskazania przyczyn nieosiągnięcia
dobrego stanu brak jest możliwości
zaplanowania racjonalnych działań
naprawczych.
Zaplanowanie
i
wdrożenie jakichkolwiek działań
będzie generowało nieuzasadnione
koszty. W związku z tym w JCWP
zaplanowano działanie mające na
celu rozpoznanie rzeczywistego
stanu
ekologicznego
przeprowadzenie
monitoringu
badawczego.
W
przypadku
potwierdzenia złego stanu po 2
latach
wprowadzone
zostanie
działanie
mające
na
celu
rozpoznanie jego przyczyn. Takie
etapowe postępowanie pozwoli na
racjonalne
zaplanowanie
niezbędnych działań i zapewnienie
ich wymaganej skuteczności.

-

-

-

-

dobry stan
ekologiczny
dobry stan
chemiczny

dobry stan
ekologiczny
dobry stan
chemiczny

dobry
potencjał
ekologiczny
dobry stan
chemiczny
dobry
potencjał
ekologiczny
dobry stan
chemiczny

e. Warunki hydrologiczne
Wody podziemne na obszarze gminy Gorzów Śląski reprezentowane są przez
wody przypowierzchniowe, gruntowe i wody wgłębne. Wody przypowierzchniowe
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występują na terenie całej gminy w strefach lokalnych obniżeń terenowych (lokalne
podmokłości, torfowiska) oraz zalegają w podłożu utworów nieprzepuszczalnych, na
głębokości od 0,1 do 0,5 m. Na obszarze gminy poziom wód gruntowych wykazuje
lokalne zróżnicowanie, zależne od rzeźby terenu i jego budowy geologicznej.
Poziom czwartorzędowy występujący w dolinie Prosny zaliczony został według
klasyfikacji A. Kleczkowskiego jako czwartorzędowa dolina kopalna rzeki Prosny
(GZWP nr 311) do obszarów wysokiej ochrony (ONO). Wody czwartorzędowe
cechują się średnią klasą jakości, a woda wymaga szerokiego uzdatniania.
Wydajność poziomu czwartorzędowego waha się w granicach od kilku do kilkunastu
m³/h w dolinach rzecznych do ok. 50 m³/h w obrębie wysoczyzny. Odnawialność wód
czwartorzędowych dochodzi do 200 m³/24h/km2, przy wodoprzewodności 100 – 500
m³/dobę. Najpłycej poziom wód gruntowych występuje w dolinach rzecznych, gdzie
spotykany jest już na głębokości 0,5 – 1,5 m ppt. Poziom ten wykształcony jest w
utworach piaszczysto–żwirowych teras zalewowych i osadach den dolinnych cieków
wodnych, lokalnie przykrytych madą. Zasilanie poziomu odbywa się z opadów lub
drenażu cieku. Bardzo dobra przepuszczalność gruntu skutkuje bowiem dużą
wrażliwością na oddziaływanie zanieczyszczeń z powierzchni ziemi. Z uwagi na
budowę geologiczną terenu, gdzie duży udział mają grunty o wysokiej i średniej
przepuszczalności istnieje ryzyko degradacji jakościowej wód czwartorzędowych.
Badania fizykochemiczne wskazują na występowanie podwyższonych zawartości
żelaza i manganu (oksydacja w strefie aeracji wód jurajskich) oraz azotanów
(zanieczyszczenia ściekami, gnojówką, nawozami) w wodach czwartorzędowych.
Główny użytkowy poziom wodonośny na terenie gminy ukształtowany jest w
utworach jury dolnej (lias). Wody występują w piaszczysto–piaskowcowych i
żwirowych partiach osadów dolnojurajskich, w szczególności w środkowej,
zachodniej i południowo–zachodniej części gminy. Poziom wodonośny występuje na
głębokościach od 2 do 10 m w obrębie Płaskowyżu Helenowskiego do około 20 – 50
m w części południowej i około 50 – 100 m w części środkowej i północnej.
Wydajność poziomu kształtuje się natomiast w przedziale od kilku (w Uszycach 2,4
m³/h) do ok. 100 m³/h (Uszyce – Caritas, Zdziechowice – Ośrodek Zdrowia).
Zwierciadło wody stabilizuje się w zależności od ukształtowania powierzchni terenu.
Poziom użytkowy jest w całości izolowany przed zanieczyszczeniami z powierzchni
terenu.
Monitoring wód podziemnych pozwala na obserwację zmian chemizmu i
zasobów ilościowych wód podziemnych oraz sygnalizowanie pojawiających się
zagrożeń. Ma to na celu wspomaganie działań, zmierzających do ograniczenia
wpływu czynników antropogenicznych na wody podziemne, które ze względu na swą
wysoką jakość i potencjalne zasoby, stanowią ważne źródło zaopatrzenia w wodę.
Celem monitoringu regionalnego wód podziemnych jest badanie stanu chemicznego
wód podziemnych w poszczególnych ujęciach (punktach pomiarowo-kontrolnych),
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śledzenie długookresowych trendów zmian jakości jednolitych części wód
podziemnych (JCWPd) oraz sygnalizacja zagrożeń na terenie województwa
łódzkiego.
Omawiany obszar znajduje się w zasięgu 2 jednolitych części wód
podziemnych: GW600081 i GW600097, ich charakterystykę zgodnie z „Planem
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2016 r. 1967)
przedstawia poniższa tabela.
Charakterystyka jednolitej części wód podziemnych
ocena stanu
kod JCWPd
ilościowy

GW600081

GW600097

chemiczny

dobry

dobry

dobry

dobry

zakładany cel
środowiskowy

dobry stan
ilościowy
dobry stan
chemiczny
dobry stan
ilościowy
dobry stan
chemiczny

ocena ryzyka
nieosiągnięcia
celów
środowiskowych

derogacje

uzasadnie
nie
derogacji

niezagrożona

brak

brak

niezagrożona

brak

brak

Obszary objęte planem nie znajdują się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych.
f. Gleby
Analiza struktury typologicznej i rodzajowej gleb wskazuje, że na terenie
gminy przeważają gleby średnio dobre i dobre, głównie żytnio-ziemniaczanych i
żytnich-najsłabszych kompleksów glebowych, wytworzonych na glinach pyłowych
ciężkich, średnich i lekkich, wytworzonych na glebach zwałowych, piaskach
gliniastych i piaskach pyłowych lekkich, piaskach i żwirach rzecznych. Są to głównie
gleby średnie i ciężkie w uprawie, stanowiące potencjał rozwojowy dla gospodarki
gminy. Większość kompleksów glebowych kwalifikuje się do kompleksów żytnich
oraz w niewielkiej części do kompleksów pszennych, korzystnych dla upraw
pszenno-buraczanych.
W strukturze przestrzennej wydzielić można część północną, o warunkach
glebowych mniej korzystnych dla rozwoju rolnictwa, z glebami wytworzonymi na
glinach pyłowych oraz piaskach słaboglacjalnych, piaskach i żwirach, części
południowej z glebami wytworzonymi na glinach pyłowych, glinach zwałowych
ciężkich oraz glinach i iłach oraz części południowo-wschodniej, z glebami
wytworzonymi z piasków gliniastych lekkich i piasków słabogliniastych na piaskach
lekkich i żwirach.
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Właściwości gleb jako jednego z podstawowych elementów środowiska
przyrodniczego decydują przed wszystkim o przydatności rolniczej. Wśród czynników
antropogenicznych istotny wpływ na zanieczyszczenia gleb mają emisje gazowe i
pyłowe ze źródeł energetycznych, przemysłowych i motoryzacyjnych oraz zbyt
intensywna gospodarka rolna.
g. Warunki klimatu lokalnego
W Gminie Gorzów Śląski dominuje powietrze polarno-morskie i polarnokontynentalne, wywołujące dużą dobową i roczną zmienność pogody.
Najczęściej występującymi kierunkami wiatrów są wiatr zachodni i południowozachodni. Stosunkowo duży udział mają też wiatry z kierunków wschodniego i
południowo-wschodniego. Średnia roczna prędkość wiatru wynosi 2,9 m/s. Udział
silnych wiatrów o prędkościach większych niż 10 m/s wynosi 4% w roku.
Z ruchami mas powietrza bezpośrednio wiąże się także zachmurzenie, które
wynosi 6,6 stopnia przy średniej wartości dla Polski 6,4 (w skali 11-sto stopniowej).
Nasłonecznienie wynosi średnio w ciągu roku 4 – 4,2 godziny na dobę.
Temperatura średnioroczna osiąga 7,6-8 °C, najcieplejszym miesiącem jest
lipiec (17,6-17,9 °C), najzimniejszym styczeń (1,5-2,2 °C). Okres wegetacyjny roślin
wynosi ok. 220 dni.
Niezwykle ważnymi elementami klimatu są wilgotność i opady. Wilgotność
kształtuje się na poziomie 80%. Opady kształtują się w granicach 650 - 700 mm
rocznie.
h. Flora i fauna
W podziale geobotanicznym Szafera (1977) badany teren leży w granicach
Krainy Wyżyny Śląskiej należącej do Poddzialu Pasa Wyżyn środkowych.
W ramach terenów objętych planem odnaleźć można następujące zbiorowiska
roślinne:
 polne i nitrofilne – są to przede wszystkim siedliska rolnicze, zajęte przez
połacie pól uprawnych, którym towarzyszą zbiorowiska chwastów polnych z
klasy Stellarietea mediae, takich jak miotła zbożowa (Apera spica-venti),
ostrożeń polny (Cirsium arvense), chaber bławatek (Centaurea cyanus), wyka
ptasia (Vicia cracca), fiołek polny (Viola arvensis), chłodek drobny (Arnoseris
minima), czy też maki (Papaver sp.). Były one notowane przede wszystkim w
ramach ugorów i wzdłuż dróg, zwłaszcza gruntowych. Nitrofilne zbiorowiska
ziołorośli i okrajków (klasa Artemisietea) w ramach w/w obszarów występują
dość powszechnie. Można je odnaleźć głównie na przydrożach w otoczeniu
wsi. Na siedliskach pod silniejszym wpływem antropopresji pospolite są pasy
fitocenoz Urtico – Aegopodietum podagrariae lub kadłubowe zbiorowiska

Strona| 20

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych
na gruntach obrębów geodezyjnych Zdziechowice, Goła, Krzyżanowice, Kobyla Góra i Pakoszów

agregacyjne pokrzywy Urtica dioica lub rzadziej bylicy pospolitej Artemisia
vulgaris,
 zbiorowiska dywanowe – dość licznie towarzyszą wszystkim występującym w
granicach planu terenom przekształconym antropogenicznie. Jest to niska
roślinność zasiedlająca zbitą, trudno przepuszczalną glebę miejsc
wydeptywanych lub podlegających innej presji mechanicznej. Występują na
poboczach szos, wzdłuż dróg i ścieżek oraz na placach parkingowych czy w
szczelinach chodników. Te zbiorowiska grupowane są w obrębie rzędu
Plantaginetea majoris i budowane przez odporne na wydeptywanie gatunki:
wiechlinę roczną Poa annua, życicę trwałą Lolium perenne, babkę
szerokolistną Plantago major i rdest ptasi Polygonum aviculare s.1.
 zbiorowiska łąk– można odnaleźć przede wszystkim w dolinie Prosny, dla
której charakterystyczne są fitocenozy łąkowo – pastwiskowe.
Jak wykazała powyższa analiza teren objęty ustaleniami planu nie
przedstawia większych wartości przyrodniczych. Jest to specyficzny typ biocenozy
charakteryzujący się znacznym uproszczeniem pod względem składu gatunkowego,
w porównaniu z biocenozą naturalną, w ramach którego nie zinwentaryzowano
występowania: siedlisk przyrodniczych objętych ochroną oraz roślin i grzybów
objętych ochroną gatunkową.
Fauna typowa dla otwartych pól uprawnych i łąk na terenie gminy występuje
licznie. Wśród drobnych ssaków spotkać można: polnika (Microtus aryalis),
karczownika (An/vola terrestris), nornicę rudą (Clethrionomys glareolus), mysz
zaroślową (Apodemus syhaticus) i mysz leśną (Apodemus ﬂavicollis), badylarkę
(Micromys minutus), darniówkę zwyczajna (Pitymys subterraneus), oraz piżmaka
(Ondatra zibethica). Często spotykać tu można także zająca szaraka (Lepus
capensis).
Z terenami otwartymi związane są m.in.: skowronek (Alauda an/ensis), pliszkiż
siwa (Motacilla alba) i żółta (Motacilla flava). Wśród zakrzewień śródpolnych spotyka
się trznadle (Emberiza citrineila), gąsiorki (Lamus co/Iurio), potrzeszcze (Miliaria
calandra), pokląskwy (Saxicola rubetra) i makolągwy (Carduelis cannabind). Na
polach i łąkach żerują także gatunki gnieżdżące się w lasach lub osiedlach ludzkich.
Są to bociany (Ciconia ciconid), myszołowy (Buteo buteo), kruki (Corvus corax),
wrony (Corvus corone cornix) i kawki (Corvus moneduid), sierpówki (Streptopelia
decaocto) oraz szpaki (Sturnus yulgaris), a także wróble – domowe (Passer
domesticus) i mazurki (Passer montanus). Ponadto występują tu: kuropatwy (Perdix
perdix) i przepiórki (Cotumix coturnix), oraz bażanty (Phasianus colchicus) należące
do grupy ptaków łownych.
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i. Obszary i obiekty chronione
Obszar objęty planem znajduje się poza terenami prawnie chronionymi
zgodnie z przepisami o ochronie przyrody.
Najbliższe formy ochrony przyrody znajdują się w odległościach:
 Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny - ok. 3,5 km w kierunku
północno-wschodnim od obszaru objętego planem, przedstawionego na
arkuszu 1 rysunku planu,
 Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie - ok. 3,0
km w kierunku południowo-wschodnim od obszaru objętego planem,
przedstawionego na arkuszu 5 rysunku planu,
 Załęczański Park Krajobrazowy wraz z otuliną - ok. 11,7 km w kierunku
wschodnim od obszaru objętego planem, przedstawionego na arkuszu 4
rysunku planu,
 Obszar Natura 2000 Załęczański Łuk Warty - ok. 13,3 km w kierunku
wschodnim od obszaru objętego planem, przedstawionego na arkuszu 4
rysunku planu.
j. Środowisko kulturowe
W projekcie planu określono zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej:
1)w granicach obszaru objętego planem, przedstawionego na arkuszu 4 rysunku planu,
występują następujące obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków:
a) dwór w zespole parkowym – Krzyżanowice 16,
b) kapliczka przydrożna,
c) dzwonnica,
d) kuźnia dworska,
e) kuźnia – Krzyżanowice 19,
f) dom – Krzyżanowice 18,
g) dom wielorodzinny – Krzyżanowice 22,
h) dom – Krzyżanowice 35;
2)dla obiektów, o których mowa w pkt 1 ustala się następujące warunki ochrony:
a) stosowanie materiałów wykończeniowych nie kolidujących z cechami historycznymi
zabytku,
b) nakaz zachowania bryły zabytkowych obiektów, formy dachu i rodzaju jego pokrycia,
podziałów elewacji oraz wystroju architektonicznego, a także ochrony historycznych
stolarek okiennych i drzwiowych;
3)w przypadku usunięcia zabytkowego obiektu z gminnej ewidencji zabytków, wymagania
dotyczące tego obiektu w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej nie obowiązują;
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4)w granicach obszarów objętych planem, przedstawionych na arkuszach 1, 2, 3, 4, 5
rysunku planu, występują stanowiska archeologiczne, w granicach stanowisk wymagane
jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
5)ustala się, że obszary objęte planem, przedstawione na arkuszach 1, 2, 3, 4, 5 rysunku
planu, w części znajdują się w strefie ochrony archeologicznej, dla której w przypadku
odkrycia zabytku archeologicznego podczas realizacji robót ziemnych lub dokonywaniu
zmiany charakteru dotychczasowej działalności wiążącej się z naruszeniem struktury
gruntu, obowiązują zasady postępowania z odkrytym zabytkiem archeologicznym
określone w przepisach odrębnych z zakresu ochrony zabytków;
6)wyznacza się strefy ochrony układów przestrzennych, przedstawione na arkuszach 1 i 4
rysunku planu;
7)w strefach, o której mowa w pkt 6 ustala się:
a) nakaz zachowania i ekspozycji historycznych układów ruralistycznych oraz kompozycji
zieleni, ze szczególnym uwzględnieniem rozplanowania ulic;
b) nakaz stosowania pokrycia dachowego w kolorach naturalnej dachówki ceramicznej
lub w kolorach łupku,
c) zakaz realizacji w elewacjach nowych budynków kolumn i kolumienek;
8)w terenach 1RM6, 1RM7, 1RM8, 1RM9 ustala się ochronę istniejącej parcelacji gruntów
w szczególności poprzez zachowanie istniejących kierunków bocznych granic działek
budowlanych.

3.

OKREŚLENIE,
ANALIZA
I
OCENA
ISTNIEJĄCYCH
PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNYCH Z
PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W
SZCZEGÓLNOŚCI
DOTYCZĄCYCH
OBSZARÓW
CHRONIONYCH

Ocena uwarunkowań środowiska przyrodniczego, warunków sanitarnozdrowotnych oraz walorów krajobrazowych obszaru opracowania pozwala na
dokonanie diagnozy jego obecnego oraz potencjalnego stanu, jak również
możliwości dalszego funkcjonowania. W warunkach naturalnych środowisko
przyrodnicze tworzy układ wzajemnie ze sobą powiązanych i wpływających na siebie
elementów abiotycznych i biotycznych. Wszelka działalność człowieka powoduje
zmiany w pierwotnym stanie równowagi. Przekształceniom i degradacji na skutek
antropopresji podlegają poszczególne elementy środowiska, przy czym zmiana
jednego wywołuje zaburzenia równowagi w całym układzie, co oddziałuje na
pozostałe elementy. Poszczególne komponenty środowiska odznaczają się
zróżnicowaną wrażliwością na procesy degradujące, przez co ich stan i możliwości
funkcjonowania są również odmienne. Omawiane obszary są w pewnym stopniu
zainwestowane bądź zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie terenów
zabudowanych.
Jako problem można wskazać emisję do atmosfery szeregu zanieczyszczeń
powietrza z systemów grzewczych. Szkodliwe substancje pochodzące ze spalania
Strona | 23

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych
na gruntach obrębów geodezyjnych Zdziechowice, Goła, Krzyżanowice, Kobyla Góra i Pakoszów

paliw stanowią źródło zanieczyszczenia zarówno powietrza, jak i gleb, a w
konsekwencji również wód powierzchniowych i podziemnych na skutek wymywania
zanieczyszczeń z powierzchni gruntu.
Źródłem promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego są systemy
wytwórcze i przesyłowe energii elektrycznej, stacje radiowe, telewizyjne i telefonii
komórkowej, urządzenia diagnostyczne, terapeutyczne, urządzenia przemysłowe i
urządzenia użytku domowego, słowem - promieniowanie to występuje powszechnie
w środowisku. Ujemny wpływ na stan środowiska i zdrowie ludzi mają urządzenia,
które emitują fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości w postaci radiofal o
częstotliwości od 0,1 do 300 MHz i mikrofal od 300 do 300 000 MHz, umieszczone w
środowisku naturalnym. Na przedmiotowym obszarze do sztucznych źródeł emisji pól
elektromagnetycznych stanowiących potencjalne zagrożenie dla środowiska należą
linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 15 kV.
Część obszaru objętego planem, przedstawionego na arkuszu 4 rysunku
planu, znajduje się w zasięgu obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, na
którym:
 prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na
10 lat Q=10%,
 prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na
100 lat Q=1%;
Część obszaru objętego planem, przedstawionego na arkuszu 4 rysunku
planu, znajduje się w zasięgu obszaru narażonego na niebezpieczeństwo powodzi,
na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500
lat Q=0,2%.
W stanie istniejącym przedmiotowy obszar w znacznej mierze jest użytkowany
rolniczo, dlatego do jego potencjalnych źródeł zagrożenia należy zaliczyć można
degradację gleb, która często spowodowana jest chemizacją rolnictwa (chemicznymi
metodami walki ze szkodnikami pól) oraz nieprawidłowymi metodami upraw.
Niewłaściwe używanie środków ochrony roślin może spowodować zamieranie
organizmów w niej występujących, co w efekcie prowadzi do jałowienia i erozji gleb.
Także naruszenie zasad agrotechniki w nawożeniu gnojowicą może przyczynić się
do zaburzenia właściwości chemicznych i biologicznych oraz skażenia gleb i roślin
bakteriami chorobotwórczymi. Zanieczyszczenia pochodzące z rolnictwa mogą
również zawierać znaczne ilości biogenów, które spłukiwane przez opady, w
większych ilościach są odpowiedzialne za powstawanie deficytu tlenowego, co
sprzyja eutrofizacji zbiorników wodnych.
Ze względu na obowiązek modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi oraz fakt, iż ustalenia
projektu planu respektują wymogi określone w przepisach szczególnych z zakresu
ochrony środowiska uznaje się, że planowane zagospodarowanie nie przyczyni się
znacznie do wzmocnienia istniejących problemów ochrony środowiska..
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4.

PRZEDSTAWIENIE
ROZWIĄZAŃ
FUNKCJONALNOPRZESTRZENNYCH I INNYCH USTALEŃ ZAWARTYCH W
PROJEKCIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
a. Informacje o głównych celach, zawartości oraz powiązaniach
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z innymi
dokumentami

Celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie
terenów zabudowy w zgodzie z polityką przestrzenną gminy, zasadami ochrony
środowiska przyrodniczego i kształtowania krajobrazu.
Zawartość planu miejscowego jest zgodna z art. 15 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 741, 784, 922, 1873, 1986).
Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są powiązane z:
1. Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego, który jako
jeden z głównych kierunków działań dla rozwoju obszarów wiejskich, przyjmuje
planowanie terenów nowej zabudowy w oparciu o istniejące struktury osadnicze
dysponujące zapleczem usług i wyposażeniem w infrastrukturę.
2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Gorzów Śląski przyjętym uchwałą Nr XLVI/353/10 Rady Miejskiej w Gorzowie
Śląskim z dnia 30 września 2010 r., zmienionym uchwałą Nr XXIII/157/2016
Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2016 r. - projekt planu nie
narusza ustaleń studium realizując jego założenia, między innymi poprzez
uwzględnienie rozwoju przestrzennego i funkcjonalnego zgodnie z kierunkiem
zagospodarowania terenów określonym w studium.
b. Ustalenia planu
Podstawą formalną do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jest uchwała Nr XX/153/2020 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z
dnia 23 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na gruntach
obrębów geodezyjnych Zdziechowice, Goła, Krzyżanowice, Kobyla Góra i Pakoszów,
zmieniona uchwałą Nr XXXVIII/287/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XX/153/2020 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 23
września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na gruntach obrębów
geodezyjnych Zdziechowice, Goła, Krzyżanowice, Kobyla Góra i Pakoszów.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustalono następujące
przeznaczenie terenów:
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1) tereny zabudowy usługowej,
2) tereny usług sportu,
3) tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
4) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
5) tereny zabudowy zagrodowej,
6)tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka,
7) tereny rolnicze,
8) tereny wód powierzchniowych śródlądowych,
9) teren publicznie dostępnego samorządowego ciągu pieszego z funkcją dojazdu,
10)tereny dróg publicznych – drogi lokalne,
11)teren dróg publicznych – drogi dojazdowe,
12) tereny dróg wewnętrznych.

W ramach modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury
technicznej, plan wprowadza regulacje dotyczące możliwości i zasad realizacji
poszczególnych rodzajów sieci, ich powiązań z układem zewnętrznym oraz zasady
gospodarowania odpadami.
Ponadto projekt planu wprowadza regulacje odnoszące się do możliwości
lokalizowania inwestycji z katalogu mogących oddziaływać na środowisko, dotyczące
ochrony akustycznej terenów czy ochrony zabytków.

5.

ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY SRODOWISKA
USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM
ALBO KRAJOWYM, ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

Podstawy prawne do przeprowadzenia postępowania w sprawie tzw.
strategicznych ocen oddziaływania na środowisko zostały określone zarówno w
prawodawstwie Unii Europejskiej, jak i w prawie polskim. Uwarunkowania prawne
projektowanego dokumentu dotyczące celów i zasad ochrony środowiska wynikają z
zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska, ustaw pokrewnych, rozporządzeń oraz
dyrektyw. Polskie przepisy pozostają w zasadniczej zgodności z postanowieniami
unijnej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca
2001 roku w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko
(Dz. Urz. WE L 197 z 21.07.2001), tzw. Dyrektywa SEA. Polskie prawo uwzględnia
również przepisy dyrektyw dotyczących sieci obszarów NATURA 2000, tj. dyrektywy
Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikiego ptactwa
(Dz. Urz. WE L 103 z 25.04.1979 z późn. zm.) tzw. Dyrektywa Ptasia oraz dyrektywy
Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, z późn.
zm.) tzw. Dyrektywa Siedliskowa.
Ustawa Prawo ochrony środowiska oraz ustawa o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
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ocenach oddziaływania na środowisko dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
 dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie
oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i
prywatne na środowisko naturalne (Dz. Urz. WE L 175 z 05.07.198 z
późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne) oraz dyrektywy Rady
97/11/WE z dnia 3 marca 1997 roku zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG
w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia
publiczne i prywatne na środowisko naturalne;
 dyrektywy wodnej (Dz. U. UE L z 2000r. Nr 327, poz.1.) Dyrektywa
2000/60/We Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października
2000r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki
wodnej,
 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia
2003 roku w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących
środowiska i uchylającej dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz. Urz. WE L 41
z 14.02.2003; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne);
 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja
2003 roku przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do
sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz
zmieniającej w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do
wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE (Dz.
Urz. UE L 156 z 25.06.2003; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne);
 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27
czerwca 2001 roku w sprawie oceny wpływu niektórych planów i
programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21.07.2001, Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne);
 dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23
października 2007r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania
nim. Dyrektywa weszła w życie 26 listopada 2007r., a jej głównym celem
jest ustanowienie ram dla oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim,
w celu ograniczenia negatywnych konsekwencji dla zdrowia ludzkiego,
środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej,
związanych z powodziami na terytorium Wspólnoty;
 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia
2008 roku dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i
ich kontroli (Dz. Urz. UE L 24 z 29.01.2008).
Ponadto polskie prawodawstwo uwzględnia ustalenia:
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dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21
kwietnia 2004 roku w sprawie odpowiedzialności za zapobieganie i
naprawę szkód w środowisku (Dz. U. WE L 143/56 z 30.04.2004);
 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia
2008 roku dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i
ich kontroli (Dz. Urz. UE L 24 z 29.01.2008);
 dyrektywy Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 roku w sprawie
odpadów (Dz. Urz. WE L 194 z 25.07.1975, L 78 z 26.03.1991 i L 377 z
23.12.1991);
 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49/WE z dnia 25
czerwca 2002 roku odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem
hałasu w środowisku (Dz. Urz. WE L 189 z 18.07.2002).
Wymieniono powyżej tylko niektóre z Dyrektyw obowiązujących w polskim
prawodawstwie, najistotniejszych z punktu widzenia sporządzanego dokumentu.
Ponadto Polska od szeregu lat aktywnie uczestniczy na forum
międzynarodowym w pracach organizacji, instytucji i konwencji, które mają na celu
rozwiązanie globalnych i regionalnych problemów ochrony środowiska oraz trwałego
i zrównoważonego rozwoju. Jedną z form tej działalności jest przyjmowanie i
realizacja zobowiązań określonych w międzynarodowych porozumieniach i
konwencjach. Polska jest obecnie stroną następujących konwencji i protokołów z
dziedziny ochrony środowiska (istotnych z punktu widzenia niniejszej prognozy):
 Konwencja o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk
naturalnych (Konwencja Berneńska z 19.09.1979 r.);
 Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (Konwencja
Bońska z 23.06.1979 roku);
 Konwencja o różnorodności biologicznej z Nairobi z 22.05.1992 r.; −
Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na
dalekie odległości (Konwencja Genewska z 13.11.1979 r.);
 Konwencja w sprawie ochrony warstwy ozonowej (Konwencja Wiedeńska
z 22.03.1985 r.;
 Konwencja o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania
odpadów niebezpiecznych z 22.03.1989 r. (Konwencja Bazylejska);
 Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
(UN FCCC) z 5 06. 1992 r.;
 Konwencja o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior
międzynarodowych z dnia 17 03.1992 r.;
 Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście
transgranicznym (Konwencja z Espoo z 25.02.1991 r.);
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Konwencja EKG ONZ w sprawie społecznego dostępu do informacji,
podejmowania decyzji i sądownictwa w ochronie środowiska (Konwencja z
Aarhus z czerwca 1998 r.).
Poszczególne dyrektywy, międzynarodowe akty prawne zostały wdrożone do
polskiego prawodawstwa i tym samym znalazły swoje odzwierciedlenie w
projektowanym dokumencie. Projekt analizowanego dokumentu uwzględnia
wytyczne i cele ochrony środowiska przyjęte w wyżej wymienionych dyrektywach i
konwencjach, poprzez zamieszczenie zapisów dotyczących różnych aspektów
środowiska, zwłaszcza w zakresie jego ochrony. Uzyskano w ten sposób zgodność z
dokumentami planistycznymi różnego szczebla, co pozwala wnioskować, że
związane z nimi cele będą osiągane również przez ustalenia funkcjonalne wynikające
z projektu planu. Zostało utrzymane założenie strategiczne dokumentów wszystkich
poziomów, że celem generalnym rozwoju jest rozwój zrównoważony, przez który
należy rozumieć zrównoważony udział wszystkich istotnych czynników
ekologicznych, gospodarczych i społecznych.
Na szczeblu krajowym, cele ochrony środowiska ustanawiają strategiczne
dokumenty rządowe, w tym „Polityka ekologiczna państwa 2030 – strategia rozwoju
w obszarze środowiska i gospodarki wodnej” przyjęta uchwałą nr 67 Rady Ministrów
z dnia 6 września 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 794), wprowadzająca zmiany do
Bezpieczeństwa Energetycznego i Środowiska. Dokument ten respektuje zapisy
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., mówiące o konieczności zapewnienia
przez Rzeczypospolitą Polską ochrony środowiska kierując się zasadą
zrównoważonego rozwoju oraz koniecznością zapewnienia przez władze publiczne
bezpieczeństwa ekologicznego współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Cele
szczegółowe polityki ekologicznej państwa ujęto w dwóch grupach: w sferze
racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych i w zakresie jakości środowiska.
Część z nich została uwzględniona przy sporządzaniu projektu planu, a do
najważniejszych wśród nich, w kontekście zakresu ustaleń planistycznych, wymienić
należy m.in.:
 ochronę gleb – projekt planu wprowadza ustalenia zabezpieczające
środowisko glebowe oraz powierzchnie ziemi, między innymi poprzez
uregulowanie
gospodarki
wodno-ściekowej,
ustalenie
parametrów
dotyczących maksymalnej powierzchni zabudowy czy minimalnego udziału
powierzchni terenu biologicznie czynnego, dzięki czemu zapewni warunki dla
życia organizmów żywych, w tym organizmów glebowych, produkcji materii
organicznej, warunki infiltracji wód opadowych i roztopowych do gruntu,
 jakość wód – projekt planu wprowadza ustalenia zabezpieczające środowisko
wodne poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej,
 jakość powietrza, zmiany klimatu - projekt planu wprowadza ustalenia mające
na celu poprawę jakości powietrza poprzez dopuszczenie pozyskiwania
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energii elektrycznej lub cieplnej ze źródeł indywidualnych, w tym także
odnawialnych, co pośrednio będzie miało również pozytywny wpływ na
zahamowanie zmian klimatu,
 hałas i promieniowanie - projekt planu nakazuje, iż wszelkie działania w
terenie nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu
w terenach chronionych akustycznie, określonego w przepisach odrębnych,
 różnorodność biologiczną i krajobrazową – projekt planu nakreśla zasady
ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu poprzez regulacje dotyczące
wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenu dzięki czemu zapewnia
odpowiednie warunki życia organizmów żywych, produkcji materii organicznej,
warunki infiltracji wód opadowych i roztopowych do gruntu w ramach terenów
przeznaczonych do zainwestowania.
Realizacja
zasady
zrównoważonego
rozwoju
oraz
zapewnienie
bezpieczeństwa ekologicznego w opracowanym dokumencie odbywać się będzie
zatem poprzez szereg działań uwzględniających w/w dokumenty ustanowione na
szczeblu krajowym i międzynarodowym, w tym: utrzymanie równowagi przyrodniczej,
racjonalną gospodarkę istniejących zasobów i wartości środowiska przy
uwzględnieniu uwarunkowań gospodarczych, społecznych, kulturowych i
regionalnych, co ma sprzyjać trwałemu zrównoważonemu rozwojowi oraz poprawie
warunków jakości życia ludności. Cele te będą realizowane poprzez rozwój i
uporządkowanie zagadnień związanych z infrastrukturą techniczną oraz ochronę
środowiska przyrodniczego.

6.

OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANEGO
ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA
a. Źródła przewidywanego oddziaływania na środowisko

Zgodnie z ustawą 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 oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), wyróżnia się następujące rodzaje
przedsięwzięć, które mogą oddziaływać na środowisko:
 mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,


mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

W projekcie planu miejscowego zakazuje się realizacji przedsięwzięć
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko a dopuszcza się realizację
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
b. Przewidywane oddziaływanie
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Dla potrzeb niniejszej prognozy przeanalizowano możliwe oddziaływania
realizacji ustaleń przedmiotowego projektu planu na środowisko, które przedstawia
się następująco:

neutralne

negatywne

pozytywne

chwilowe

stałe

długoterminowe

średnioterminowe

krótkoterminowe

skumulowane

wtórne

pośrednie

bezpośrednie

Przewidywane oddziaływanie terenów zabudowy

w trakcie budowy
różnorodność
biologiczna
ludzie
zwierzęta
rośliny
woda
powietrze
powierzchnia ziemi
krajobraz
klimat
klimat
akustyczny
zasoby naturalne
zabytki
dobra
materialne

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+

+

+

na etapie funkcjonowania
różnorodność
biologiczna
ludzie
zwierzęta
rośliny
woda
powietrze
powierzchnia ziemi
krajobraz
klimat
klimat
akustyczny
zasoby naturalne
zabytki
dobra
materialne

+
+
+
+

+

+
+
+
+
+

+

+

Przewidywane znaczące oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko są
uzależnione od fazy jego realizacji.
Podczas prowadzenia prac budowlano-montażowych, w przypadku budowy
dojdzie do miejscowej likwidacji pokrywy glebowej i roślinności (skutkiem
przemieszczenia warstwy próchnicznej będzie również zniszczenie poziomów
glebowych, zmiana warunków wodno-powietrznych gleby). Stan aerosanitarny
powietrza mogą pogorszyć spaliny pracujących na budowie maszyn i pojazdów (w
tym samochody o dużym tonażu, przewożące ładunki), które będą również źródłem
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hałasu. W/w oddziaływania będą miały charakter lokalny, krótkoterminowy
ograniczony do terenu budowy, jego zaplecza oraz dróg dojazdowych.
Przedmiotowy teren zabudowy może być źródłem emisji gazów i pyłów
pochodzących z energetycznego spalania paliw, ścieków przemysłowych, odpadów
oraz hałasu. Jednak, zgodnie z zapisami projektu planu nie może dochodzić jednak
do przekroczenia standardów jakości środowiska określonych w przepisach
odrębnych, w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń oraz promieniowania
elektromagnetycznego. Z tego powodu należy stwierdzić, iż tereny zabudowy nie
będą stanowiły źródła zagrożenia dla środowiska.

7.

WPŁYW USTALEŃ PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA
POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŚRODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
a. Powierzchnia ziemi, gleby

Realizacja nowej zabudowy i wynikające stąd roboty ziemne w oczywisty
sposób naruszą istniejącą strukturę gruntu. W zależności od stopnia przekształcenia
powierzchni ziemi transformacji ulegną również gleby, na skutek prowadzenia prac
budowlanych nastąpi zmiana ułożenia przypowierzchniowych warstw gleby oraz
zmiana składu chemicznego gruntów i ich właściwości technicznych, m.in.
uziarnienia, zagęszczenia, stopnia plastyczności. Zmiany te jednak należy uznać za
nieuniknione w przypadku tego typu inwestycji. Ustalenia planu dotyczące
maksymalnej intensywności zabudowy czy minimalnych udziałów powierzchni
czynnych biologicznie pozwolą jednak przynajmniej częściowo ograniczyć zasięg
potencjalnej degradacji gleb i powierzchni ziemi.
b. Wody powierzchniowe i podziemne
Zaopatrzenie w wodę, zgodnie z ustaleniami projektu planu, ma się odbywać
poprzez sieć wodociągową. Dodatkowo projekt planu ustala możliwość zaopatrzenia
w wodę bezpośrednio z ujęć wód podziemnych. W zakresie gospodarowania
ściekami projekt planu zakłada, że ich odprowadzenie odbywać się będzie w przy
pomocy sieci kanalizacji sanitarnej, a w przypadku braku możliwości podłączenia do
sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów
oczyszczania ścieków (czyli np. z wykorzystaniem przydomowych lub
przyzakładowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych na
nieczystości ciekłe). W zakresie gospodarki wodno-ściekowej projekt planu ustala
prawidłowe warunki z punktu widzenia ochrony wód w rejonie planu i gminie.
Podłączenie obiektów do istniejących sieci: wodociągowej i kanalizacyjnej stwarza
optymalne warunki ochrony wód. W zakresie odprowadzania wód opadowych i
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roztopowych plan ustala, iż obowiązuje maksymalne zagospodarowanie wód
opadowych w granicach działki budowlanej przez naturalną i wymuszoną retencję,
przy projektowaniu wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej należy uwzględnić
potrzebę i możliwości zatrzymania wód opadowych w miejscu opadu i maksymalne
spowolnienia ich odprowadzania do zbiorników, dopuszcza się także odprowadzenie
wód opadowych i roztopowych poprzez systemy kanalizacji deszczowej, w tym
systemy zbiorcze.
Z punktu
widzenia projektowanego dokumentu istotnym celem
środowiskowym określonym w Planie Gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry, dla wód podziemnych jest dobry stan chemiczny oraz dobry stan
ilościowy, a dla wód powierzchniowych jest dobry stan lub potencjał ekologiczny i
dobry stan chemiczny.
Realizacja ustaleń planu, który reguluje zasady prowadzenia gospodarki
wodno-ściekowej oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych przyczyni się
do utrzymania dobrego stanu jednolitych części wód podziemnych oraz może
pozytywnie wpłynąć na stan jednolitych części wód powierzchniowych.
Powiększenie obszarów zabudowanych może jedynie spowodować
zmniejszenie zdolności infiltracyjnych gruntów przypowierzchniowych zwłaszcza na
terenach zajętych przez fundamenty, a także drogi dojazdowe.
c. Powietrze
Główny wpływ ustaleń projektu planu będzie się wiązał z emisją
zanieczyszczeń powietrza z systemów grzewczych. Rozwój zabudowy będzie
skutkował powstaniem dodatkowego zapotrzebowania na ciepło oraz koniecznością
budowy nowych instalacji grzewczych. Charakter zabudowy oraz brak
zorganizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło w gminie powoduje, że nowe
instalacje będą realizowane w trybie indywidualnym. Zasadniczy wpływ na jakość
powietrza atmosferycznego na terenach zabudowanych, gdzie stosuje się
indywidualne źródła grzewcze, w znaczącej części oparte na spalaniu paliw stałych,
ma jakość używanego paliwa. Stosowanie odpadowych mułów wydobywanych z
osadników kopalń węgla kamiennego, zawierających znaczne ilości zanieczyszczeń,
które są emitowane do atmosfery, znacząco niekorzystnie wpływa na jej stan
sanitarny. Dla zdrowia ludzi najgroźniejsze skutki wynikają z wciąż utrzymującego się
procederu spalania odpadów komunalnych w piecach grzewczych. Wymiana kotłów
grzewczych na wysokosprawne, niskoemisyjne urządzenia, najczęściej wymagające
paliwa dobrej jakości, zasadniczo wyklucza spalanie odpadów komunalnych.
Działania w tym zakresie pozostają jednak poza regulacjami przepisów o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Nowe instalacje i systemy grzewcze muszą
spełniać rygorystyczne kryteria dotyczące emisji tlenku węgla, substancji smolistych
czy pyłów, w związku z czym można założyć, że wpływ nowej zabudowy na stan
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jakości powietrza nie będzie znaczny. Skala rozwoju zabudowy, jej charakter i inne
ograniczone zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym nie będą jednak na tyle
istotne, by mogły spowodować znaczące modyfikacje cech topoklimatu, w tym
pojawienie się na istotną skalę niepożądanych cech, takich jak zmniejszenie
bezpośredniego promieniowania słonecznego lub osłabienia wymiany turbulencyjnej
powietrza.
Drugim skutkiem powstania nowej zabudowy będzie zwiększenie ruchu
samochodowego, skutkujące dodatkową emisją pyłowo-gazową do atmosfery.
d. Klimat
Żadne z przewidzianych w projekcie planu przedsięwzięć nie przyczyni się do
pogłębienia zmian klimatu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na
zmiany klimatu. Projekt planu reguluje bowiem zasady zaopatrzenia planowanych
inwestycji w energię elektryczną czy ciepło.
Zmiany klimatu niosą za sobą szereg zagrożeń. Są to między innymi:
 fale upałów (w tym oddziaływanie na ludzkie zdrowie, szkody dla
zbiorów, pożary lasów itp.),
 susze (w tym mniejsza dostępność i gorsza jakość wody i zwiększone
zapotrzebowanie na wodę),
 powodzie,
 ekstremalne opady,
 burze i silne wiatry (w tym zniszczenia infrastruktury, budynków, plonów i
lasów),
 ulewne deszcze,
 fale chłodu,
 szkody wywołane zamarzaniem i odmarzaniem.
Głównym zagrożeniem w obszarze objętym planem może być gwałtowny
spływ wód opadowych z powierzchni dachów, a co za tym idzie brak możliwości
zatrzymania wód opadowych w powierzchniach biologicznie czynnych oraz
przeciążenie
kanalizacji
deszczowej.
Określone
w
planie
wskaźniki
zagospodarowania oraz sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych
powinny być wystarczającą ochroną przed wyżej opisanym zagrożeniem.
Analizując
przystosowanie
projektowanych inwestycji, pod kątem
przystosowania do postępujących zmian klimatu, które przekładają się na
częstotliwość występowania zjawisk ekstremalnych, należy stwierdzić, iż do
podstawowych działań mających na celu ochronę przed klęskami żywiołowymi
należy zaliczyć:
 wyłączenie z zabudowy terenów o zwiększonym ryzyku katastrof
naturalnych, takich jak: powodzie, podtopienia, osuwiska, tereny
zagrożone erozją,
 utrzymanie istniejących korytarzy i ciągów ekologicznych wolnych od
zabudowy,
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zachowanie odpowiedniej puli terenów aktywnych biologicznie
(zwłaszcza w ramach terenów zabudowy oraz w ich sąsiedztwie).
Odgrywają one bowiem istotną rolę w łagodzeniu ekstremów
pogodowych,
retencjonują
wodę
oraz
spowalniają
spływy
powierzchniowych, które mogą stanowić istotne źródło zagrożenia
zwłaszcza w wyniku nawalnych opadów. Wzrost terenów uszczelnionych
oraz nieprawidłowe odprowadzanie i gospodarowanie wodami
opadowymi może być przyczyną wielu podtopień, powodujące znaczne
straty na terenach zurbanizowanych,
dywersyfikację źródeł zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło –
poprzez dopuszczenie w zapisach planu źródeł odnawialnych umożliwi
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz stwarza nowe możliwości
zarządzania energią w budynkach, zwłaszcza w perspektywie
systematycznego ocieplania się klimatu. Przekłada się to również na
zwiększenie możliwości budowy domów pasywnych oraz domów, w
których do ogrzewania powietrza zimą i schładzania latem będzie można
wykorzystać odnawialne źródła energii.

e. Krajobraz
Realizacja ustaleń projektowanego planu wpłynie na krajobraz. Planowane
tereny są jednak częścią obszarów przeznaczonych na zabudowę w Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śląski.
Uznaje się więc, że lokalizacja zabudowy jest elementem świadomej polityki
funkcjonalno-przestrzennej.
f. Zwierzęta, rośliny i różnorodność biologiczna
Ustalenia projektu planu i realizacja nowych obiektów (w tym: budynków oraz
dróg), jak każda inwestycja budowlana, w sposób bezpośredni oddziaływać może na
stan siedlisk oraz liczebność i stan gatunków flory i fauny naziemnej, występujących
w obrębie terenu, na którym prowadzone będą prace budowlane. Różnorodność
biologiczna podnosi odporność przedsięwzięć oraz obszarów na oddziaływanie
zmian klimatu i klęsk żywiołowych. Dobrze funkcjonujące tereny zielone mogą
regulować np.: strumienie deszczówki zmniejszając ryzyko zalania. Obszary zielone
mają wpływ chłodzący i ograniczają oddziaływanie fal upałów, zwłaszcza wśród
zwartej zabudowy. Rośliny stabilizują glebę, ograniczając ryzyko osuwisk.
Wspieranie różnorodności może również przynieść wyraźne korzyści w zakresie
obiegu węgla, zwiększając możliwość pochłaniania i składowania dwutlenku węgla w
glebie i materii roślinnej. W związku z powyższym bardzo istotna z punktu widzenia
projektowanego dokumentu była ochrona bioróżnorodności biologicznej, co
pośrednio będzie przeciwdziałać negatywnym skutkom klęsk żywiołowych, które w
wyniku zmian klimatycznych mogą stanowić coraz większe źródło zagrożenia.
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Ustalenia projektu planu chronią bioróżnorodność biologiczną poprzez
racjonalne kształtowanie przestrzeni, lokalizowanie funkcji i odpowiedni sposób
zagospodarowania terenu zgodny z jego predyspozycjami przyrodniczymi (walorami i
wrażliwością na degradację). Rozwój zabudowy wykorzystuje w sposób maksymalny
istniejące zainwestowanie (w szczególności sieć drogową, systemy infrastruktury
technicznej). Dodatkowo projekt planu wprowadza zasady ochrony środowiska
przyrodniczego i krajobrazu poprzez wprowadzenie wskaźników dotyczących
wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenu dzięki czemu zapewnia
odpowiednie warunki życia organizmów żywych, produkcji materii organicznej,
warunki infiltracji wód opadowych i roztopowych do gruntu w ramach terenów
przeznaczonych do zainwestowania.
Tereny objęte projektem planu znajdują się poza lądowym korytarzem
ekologicznym
o
znaczeniu
ponadlokalnych,
wyznaczonym
w
Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego, zgodnie z poniższym
rysunkiem.
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g. Zasoby naturalne
Jako zasoby naturalne można rozumieć każdy element środowiska
przyrodniczego. Ponieważ jednak wpływ ustaleń projektu planu na wody, gleby,
klimat, rośliny itp. elementy omówiono wcześniej, w tym miejscu pod pojęciem
„zasoby naturalne” zdefiniowano oddziaływanie na złoża surowców naturalnych.
Obszar objęty planem na obszarze objętym planem brak udokumentowanych złóż
surowców naturalnych.
h. Klimat akustyczny
Żadne z przedsięwzięć określonych w planie nie będzie źródłem znaczących
zmian w klimacie akustycznym (poza zwiększonym krótkotrwałym hałasem, który
może być związany z każdym procesem inwestycyjnym). Mając na uwadze
wymagania obowiązujących przepisów, dotyczących zasad kształtowania warunków
akustycznych w środowisku, w ustaleniach projektu planu wprowadzono zakaz
przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w przepisach
odrębnych dla terenów chronionych akustycznie, ponadto w ustaleniach projektu
planu wprowadzono zapis, iż wszelkie działania w terenie nie mogą powodować
przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w terenach chronionych akustycznie.
i. Pole elektromagnetyczne
Pole elektromagnetyczne powstaje wokół przewodów i aparatury będącej pod
napięciem. Analizując oddziaływanie tego pola na środowisko mówimy o jego dwóch
składowych: polu magnetycznym i polu elektrycznym.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258), w otoczeniu stacji
elektroenergetycznych oraz napowietrznych linii elektroenergetycznych, pracujących
na częstotliwości 50 Hz:
1) pomiary składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego wykonuje się:
a) nad powierzchnią ziemi lub nad innymi miejscami dostępnymi dla ludności, w
szczególności dachami spełniającymi role tarasów, tarasami i balkonami – na
wysokości 2 m,
b) w pobliżu obiektów budowlanych – w odległości nie mniejszej niż 1,6 m od
ścian, stropów i podłóg tych obiektów,
c) zachowując odległość co najmniej 1,6 m między sondą miernika i osobą
mierzącą;
2) pomiary składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego wykonuje się w
pionach pomiarowych na wysokościach od 0,3 m do 2 m nad powierzchnią ziemi lub
nad innymi powierzchniami, na których mogą przebywać ludzie, w szczególności na
dziedzińcach, placach, podwórkach, dostępnych dla ludności dachach budynków
oraz – pod warunkiem poinformowania o planowanych pomiarach z minimum 3Strona| 38
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dniowym wyprzedzeniem i po umożliwieniu dostępu przez dysponenta przestrzeni
pomiarowej – na klatkach schodowych, w lokalach użytkowych i mieszkalnych, w tym
na balkonach i tarasach.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U.
z 2019 r., poz. 2448):
1) wartość graniczna natężenia pola magnetycznego 50 Hz w środowisku dla
miejsc dostępnych dla ludzi to 60 A/m.
2) dopuszczalne poziomy natężenia pola elektrycznego 50 Hz charakteryzowane
są wartościami granicznymi:
- 10 kV/m - obszary dostępne dla ludzi;
- 1 kV/m - tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.
Przyjęto, że pola o podanych wyżej poziomach nie oddziałują niekorzystnie na
żaden z elementów środowiska (rośliny, zwierzęta, wodę i powietrze), w tym przede
wszystkim na ludzi, nie wykazują przy tym również żadnego działania kumulacyjnego
lub synergicznego. Tereny, w ramach których wartości te nie mogą być dotrzymane
kwalifikuje się (w razie zaistnienia takiej potrzeby), zgodnie z ustawą Prawo ochrony
środowiska, jako obszary ograniczonego użytkowania.
W obszarze przedmiotowego planu nie przewiduje się przekroczenia
dopuszczonych przepisami prawa parametrów.
j. Oddziaływanie na ludzi
Nie przewiduje się elementów przestrzeni mogących mieć bezpośredni stały
negatywny wpływ na zdrowie i warunki życia ludzi. Na skutek prowadzonych prac
budowlanych okresowo należy spodziewać się zwiększonej emisji hałasu, której
źródłem będą pracujące maszyny, a także zwiększonej emisji zanieczyszczeń
gazowych i pyłowych pochodzących ze źródeł komunikacyjnych. W trakcie
funkcjonowania, działające instalacje, zgodnie z zapisami planu nie mogą
powodować przekroczenia standardów jakości środowiska określonych w przepisach
odrębnych, z tego powodu można stwierdzić, iż realizacja projektowanych
przedsięwzięć nie będzie stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.
k. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii
Przez poważną awarię wg Prawa Ochrony Środowiska rozumie się: zdarzenie,
w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu
przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub
więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania
zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w
sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych,
decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku
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wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 138), nie przewiduje
się poważnej awarii.
l. Obszary chronione, w tym obszary Natura 2000
W granicach obszarów objętych planem nie występują formy ochrony
przyrody. Projekt planu nie obejmuje także swoim zasięgiem obszarów sieci Natura
2000 i nie przewiduje się jego wpływu na takie obszary.
m. Środowisko kulturowe
W projekcie planu określono zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej:
1)w granicach obszaru objętego planem, przedstawionego na arkuszu 4 rysunku planu,
występują następujące obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków:
a) dwór w zespole parkowym – Krzyżanowice 16,
b) kapliczka przydrożna,
c) dzwonnica,
d) kuźnia dworska,
e) kuźnia – Krzyżanowice 19,
f) dom – Krzyżanowice 18,
g) dom wielorodzinny – Krzyżanowice 22,
h) dom – Krzyżanowice 35;
2)dla obiektów, o których mowa w pkt 1 ustala się następujące warunki ochrony:
a) stosowanie materiałów wykończeniowych nie kolidujących z cechami historycznymi
zabytku,
b) nakaz zachowania bryły zabytkowych obiektów, formy dachu i rodzaju jego pokrycia,
podziałów elewacji oraz wystroju architektonicznego, a także ochrony historycznych
stolarek okiennych i drzwiowych;
3)w przypadku usunięcia zabytkowego obiektu z gminnej ewidencji zabytków, wymagania
dotyczące tego obiektu w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej nie obowiązują;
4)w granicach obszarów objętych planem, przedstawionych na arkuszach 1, 2, 3, 4, 5
rysunku planu, występują stanowiska archeologiczne, w granicach stanowisk wymagane
jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
5)ustala się, że obszary objęte planem, przedstawione na arkuszach 1, 2, 3, 4, 5 rysunku
planu, w części znajdują się w strefie ochrony archeologicznej, dla której w przypadku
odkrycia zabytku archeologicznego podczas realizacji robót ziemnych lub dokonywaniu
zmiany charakteru dotychczasowej działalności wiążącej się z naruszeniem struktury
gruntu, obowiązują zasady postępowania z odkrytym zabytkiem archeologicznym
określone w przepisach odrębnych z zakresu ochrony zabytków;
6)wyznacza się strefy ochrony układów przestrzennych, przedstawione na arkuszach 1 i 4
rysunku planu;
7)w strefach, o której mowa w pkt 6 ustala się:
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a) nakaz zachowania i ekspozycji historycznych układów ruralistycznych oraz kompozycji
zieleni, ze szczególnym uwzględnieniem rozplanowania ulic;
b) nakaz stosowania pokrycia dachowego w kolorach naturalnej dachówki ceramicznej
lub w kolorach łupku,
c) zakaz realizacji w elewacjach nowych budynków kolumn i kolumienek;
8)w terenach 1RM6, 1RM7, 1RM8, 1RM9 ustala się ochronę istniejącej parcelacji gruntów
w szczególności poprzez zachowanie istniejących kierunków bocznych granic działek
budowlanych.

W związku z powyższym przy respektowaniu zapisów planu nie przewiduje się
negatywnego wpływu przedsięwzięć, które mogą być skutkiem realizacji ustaleń
planu, na środowisko kulturowe.

8.

PRZEDSTAWIENIE ROZWIĄZAŃ MAJĄCYCH NA CELU
ZAPOBIEGANIE,
OGRANICZANIE
LUB
KOMPENSACJĘ
PRZYRODNICZĄ
NEGATYWNYCH
ODDZIAŁYWAŃ
NA
ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

Określenie zestawu uniwersalnych wytycznych służących ochronie przyrody i
środowiska oraz niwelujących negatywne oddziaływania jest trudne. W zależności od
zastosowanej techniki oraz opracowanej technologii, wrażliwość poszczególnych
komponentów środowiska i przyrody, na niekorzystne formy oddziaływania jest
różna.
Projekt planu, w celu zminimalizowania potencjalnych oddziaływań, które
mogą być skutkiem realizacji jego zapisów, wprowadza następujące rozwiązania
eliminujące, ograniczające i kompensujące możliwe negatywne oddziaływania, w
tym:
 obowiązują przepisy odrębne dotyczące standardów jakości
środowiska, w szczególności w zakresie hałasu, wibracji, emisji
zanieczyszczeń oraz promieniowania elektromagnetycznego,
 obowiązują przepisy odrębne dotyczące budowli rolniczych, w
szczególności w zakresie izolacji pasem zieleni, z uwagi na zapylenie,
zapachy lub wydzielanie się substancji toksycznych;
 określenie minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy,
ustalenie minimalnego udziału powierzchni biologicznie, co chociaż
częściowo
powinno
złagodzić
przekształcenia
środowiska
spowodowane utwardzeniem części terenu poprzez wprowadzenie
zabudowy, budowę parkingów itp.
W przypadku respektowania zapisów projektu planu stan środowiska
przedmiotowego obszaru nie powinien ulec znacznemu pogorszeniu, dlatego w
prognozie oddziaływania na środowisko nie wyznacza się dodatkowych rozwiązań,
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które mogłyby zapobiegać, ograniczać i rekompensować negatywny wpływ na
środowisko projektowanego zagospodarowania.

9.

PRZEDSTAWIENIE ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO
ROZWIĄZAŃ
ZAWARTYCH
W
PROJEKTOWANYM
DOKUMENCIE WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU

Projektowane funkcje przyczynią się do zmian w stanie środowiska,
szczególnie w zakresie degradacji pokrywy glebowej, zmniejszeniu powierzchni
biologicznie czynnej, które będą rezultatem realizacji nowej zabudowy, infrastruktury
technicznej. Jednak przy zastosowaniu szeregu rozwiązań mających na celu
zminimalizowanie potencjalnych oddziaływań, nie należy spodziewać się skutków,
które należałoby klasyfikować w kategorii zagrożeń środowiska.
W związku z powyższym nie formułuje się rozwiązań alternatywnych do
rozwiązań zawartych w projekcie planu. Prognoza oddziaływania na środowisko była
sporządzana równocześnie z opracowaniem projektu planu miejscowego. Dzięki
temu możliwe było wprowadzenie takich rozwiązań, które pozwoliły na uniknięcie
potencjalnych znaczących kolizji i konfliktów przestrzennych, doprowadzając do
wyboru najkorzystniejszych, a zarazem optymalnych kierunków działań.

10. TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB
LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO
OPRACOWUJĄC RAPORT.
W trakcie przedmiotowej analizy nie napotkano na trudności wynikające z
niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

11. INFORMACJE
O
MOŻLIWYM
ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO.

TRANSGRANICZNYM

Żadne rozwiązania zawarte w projektowanym dokumencie nie będą
powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.

12. POTENCJALNE ZMIANY W ŚRODOWISKU W PRZYPADKU
BRAKU REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO
DOKUMENTU
W przypadku braku realizacji postanowień projektowanego dokumentu, na
przedmiotowym obszarze nie powinny wystąpić znaczące zmiany w środowisku.
Będzie on użytkowany jak dotychczas, jako tereny rolnicze, tereny zabudowy, tereny
komunikacji.
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13. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD
ANALIZY
SKUTKÓW
REALIZACJI
POSTANOWIEŃ
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI
JEJ PRZEPROWADZANIA.
Zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ
sporządzający miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Burmistrza
Gorzowa Śląskiego – zobowiązany jest przynajmniej raz w czasie kadencji rady
przeprowadzić analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym (w tym realizacji
projektowanego dokumentu). Jednak przepisy w/w ustawy nie regulują metod analizy
zapisów planu. Instrumentem badania jakości środowiska jest monitoring, zapisany w
odrębnych aktach prawnych. Jego zakres i częstotliwość pomiarów zależny jest od
rodzaju inwestycji zapisanych w planie. Za najważniejsze, z punktu widzenia ochrony
środowiska należy uznać monitorowanie jakości powietrza atmosferycznego, wód
powierzchniowych oraz hałasu.

14. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Niniejszy dokument jest prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń
projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
położonych na gruntach obrębów geodezyjnych Zdziechowice, Goła, Krzyżanowice,
Kobyla Góra i Pakoszów”, którą wykonuje się w ramach przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Niniejsze opracowanie zawiera
prezentację i ocenę ww. projektu z punktu widzenia problemów środowiska
przyrodniczego. Prognoza składa się jedynie z części tekstowej.
Zawartość prognozy podzielono na następujące części:
- Informacje ogólne (wprowadzenie) na temat sporządzanego dokumentu, jego
podstaw prawnych, przedmiotu i celu opracowania oraz materiałów
wykorzystywanych przy sporządzaniu prognozy;
- Analizy i oceny stanu istniejącego środowiska, z uwzględnieniem elementów
chronionych – Przedmiotem planu miejscowego, którego dotyczy niniejsza
prognoza są obszary położone w obrębach geodezyjnych Zdziechowice, Goła,
Krzyżanowice, Kobyla Góra i Pakoszów. Na obszarach objętych planem
zlokalizowana jest zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowo-usługowa, zabudowa
usługowa oraz tereny rolne. Wg Regionalizacji fizyczno-geograficznej J.
Kondrackiego obszary objęte planem leżą w obrębie podprowincji Wyżyny
Śląskiej makroregionu Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej. Gmina Gorzów Śląski leży
na pograniczu dwóch jednostek geologicznych: monokliny przedsudeckiej i
monokliny śląsko – krakowskiej. W sąsiedztwie obszaru objętego planem,
przedstawionego na arkuszu 4 rysunku planu, w miejscowości Krzyżanowice
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przebiega rzeka Prosna. Teren objęty projektem planu znajduje się w zasięgu 4
jednolitych części wód powierzchniowych. Omawiany obszar znajduje się w
zasięgu 2 jednolitych części wód podziemnych: GW600081 i GW600097. Analiza
struktury typologicznej i rodzajowej gleb wskazuje, że na terenie gminy
przeważają gleby średnio dobre i dobre, głównie żytnio-ziemniaczanych i żytnichnajsłabszych kompleksów glebowych, wytworzonych na glinach pyłowych
ciężkich, średnich i lekkich, wytworzonych na glebach zwałowych, piaskach
gliniastych i piaskach pyłowych lekkich, piaskach i żwirach rzecznych. Teren
objęty ustaleniami planu nie przedstawia większych wartości przyrodniczych.
Obszar objęty planem znajduje się poza terenami prawnie chronionymi zgodnie z
przepisami o ochronie przyrody.
Analiza stanu i ocena istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z
punktu widzenia projektowanego dokumentu – do głównych źródeł zagrożenia w
ramach terenów objętych planem zaliczyć należy:
 emisje zanieczyszczeń do atmosfery pochodzących z indywidualnych
źródeł ciepła, lokalnych kotłowni oraz w pewnym zakresie emisję
zanieczyszczeń powstających podczas spalania paliw płynnych w silnikach
pojazdów,
 zły stan JCWP Dopływ z Gołej – przy czym aktualnie nie zidentyfikowano
presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników ich
jakości.
Przedstawienia rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych zawartych w planie – na
obszarze objętym planem ustalono następujące przeznaczenie terenów: tereny
zabudowy usługowej, tereny usług sportu, tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy zagrodowej, tereny
infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, tereny rolnicze, tereny wód
powierzchniowych śródlądowych, teren publicznie dostępnego samorządowego ciągu
pieszego z funkcją dojazdu, tereny dróg publicznych – drogi lokalne, teren dróg
publicznych – drogi dojazdowe, tereny dróg wewnętrznych. W ramach modernizacji,

rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej plan ustala: możliwość
budowy, rozbudowy, przebudowy oraz modernizacji, zgodnie z przepisami
odrębnymi: podziemnych sieci elektroenergetycznych, naziemnych sieci
elektroenergetycznych,
sieci
gazowych,
sieci
wodociągowych,
sieci
kanalizacyjnych, inwestycji z zakresu łączności publicznej; Realizacja uzbrojenia
terenu będzie odbywać się poprzez: zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej,
z ujęć wód podziemnych, odprowadzanie ścieków: do sieci kanalizacji sanitarnej,
w ramach indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, zgodnie z przepisami
odrębnymi, z użyciem zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych, zgodnie
z przepisami odrębnymi, odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych: do
sieci kanalizacji deszczowej, w ramach terenu biologicznie czynnego, zwłaszcza
do zbiorników retencyjnych, zgodnie z przepisami odrębnymi, zaopatrzenie w
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energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej, z odnawialnych źródeł energii,
dopuszcza się zaopatrzenie w energię wytwarzaną w procesie technologicznym,
zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej, w przypadku braku możliwości przyłączenia
do sieci gazowej dopuszcza stosowanie butli gazowych lub stałych zbiorników
zlokalizowanych na działce budowlanej, dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z
instalacji technologicznej, w której produktem głównym lub ubocznym będzie gaz
zaopatrzenie w ciepło: z indywidualnych lub scentralizowanych systemów
grzewczych, z odnawialnych źródeł energii, gospodarka odpadami: zgodnie z
przepisami odrębnymi.
Omówienia celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu
międzynarodowym i krajowym istotnych z punktu widzenia projektowanego
dokumentu – przy sporządzaniu planu miejscowego miały zastosowanie różne
cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu wspólnotowym i krajowym
istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, w tym między innymi:
ochronę gleb, jakość wód, jakość powietrza, hałas i promieniowanie,
różnorodność biologiczną i krajobrazową;
Analizy i oceny przewidywanego znaczącego oddziaływania będącego skutkiem
realizacji planu – realizacja wszelkich prac budowlanych w ramach
nowoprojektowanych obszarów, w szczególności terenów zabudowy, może
bezpośrednio oddziaływać na takie komponenty środowiska naturalnego jak:
gleby, rzeźba terenu, fauna i flora. Może dojść do likwidacji pokrywy glebowej z
istniejącą właściwą dla tego miejsca agrocenozą (fauną glebową). Uciążliwości
dla ludzi i zwierząt na etapie budowania/montowania mogą być również związane
z transportem materiałów na place inwestycyjne oraz wywozem urobków. Hałas,
powstający podczas prac budowlanych wystąpi na skutek pracy maszyn oraz
ruchu pojazdów. Czas związany z procesem budowlanym jednak powinien być
relatywnie krótki.
Funkcjonowanie nowych obszarów zabudowy może przyczynić się natomiast do:
wzrostu poziomu hałasu, gromadzenia się w sąsiedztwie terenów zabudowy
zanieczyszczeń, przy czym stopień ich oddziaływania będzie zależeć od rodzaju
prowadzonej działalności. Jednak przy respektowaniu zapisów planu,
dotyczących zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego nie
przewiduje się by jakiekolwiek projektowane przedsięwzięcia mogły stanowić
źródłem stałego, negatywnego oddziaływania na środowisko.
Przedstawienia rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań, mogących być rezultatem
realizacji projektowanego dokumentu – projekt planu, w celu zminimalizowania
potencjalnych oddziaływań, które mogą być skutkiem realizacji jego zapisów,
wprowadza następujące rozwiązania eliminujące, ograniczające i kompensujące
możliwe negatywne oddziaływania, w tym:
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obowiązują przepisy odrębne dotyczące standardów jakości środowiska, w
szczególności w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń oraz
promieniowania elektromagnetycznego,
 obowiązują przepisy odrębne dotyczące budowli rolniczych, w
szczególności w zakresie izolacji pasem zieleni, z uwagi na zapylenie,
zapachy lub wydzielanie się substancji toksycznych;
 określenie minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, ustalenie
minimalnego udziału powierzchni biologicznie, co chociaż częściowo
powinno
złagodzić
przekształcenia
środowiska
spowodowane
utwardzeniem części terenu poprzez wprowadzenie zabudowy, budowę
parkingów itp.
Przedstawienia rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w planie –
Przy zastosowaniu szeregu rozwiązań mających na celu zminimalizowanie
potencjalnych oddziaływań, nie należy spodziewać się skutków, które należałoby
klasyfikować w kategorii zagrożeń środowiska, w związku z powyższym nie
formułuje się rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projekcie
planu.
Informacji o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko - żadne
rozwiązania zawarte w projektowanym dokumencie nie będą powodować
transgranicznego oddziaływania na środowisko;
Potencjalnych zmiany w środowisku, które mogłyby powstać w przypadku braku
realizacji postanowień projektowanego dokumentu – W przypadku braku realizacji
postanowień projektowanego dokumentu, na przedmiotowym obszarze nie
powinny wystąpić znaczące zmiany w środowisku. Będzie on użytkowany jak
dotychczas, jako tereny rolnicze, tereny zabudowy, tereny komunikacji.
Propozycji dotyczących przewidywanych metod analizy skutków realizacji
postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania
– zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
organ sporządzający miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego –
Burmistrza Gorzowa Śląskiego – zobowiązany jest przynajmniej raz w czasie
kadencji rady przeprowadzić analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
(w tym realizacji projektowanego dokumentu). Jednak przepisy w/w ustawy nie
regulują metod analizy zapisów planu. Instrumentem badania jakości środowiska
jest monitoring, zapisany w odrębnych aktach prawnych. Jego zakres i
częstotliwość pomiarów zależny jest od rodzaju inwestycji zapisanych w planie.
Za najważniejsze, z punktu widzenia ochrony środowiska należy uznać
monitorowanie jakości powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych oraz
hałasu.


-
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-
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OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że spełniam wymagania, o których mowa w art. 74a 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, 2389).
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

kierujący zespołem autorów prognozy
oddziaływania na środowisko ustaleń
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych
na gruntach obrębów geodezyjnych
Zdziechowice, Goła, Krzyżanowice,
Kobyla Góra i Pakoszów

Piotr Ulrich
18 lutego 2022 r.
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