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 1. WSTĘP 

 1.1. Cel i zakres prognozy oddziaływania na środowisko 

Celem prognozy jest identyfikacja możliwych wpływów na komponenty środowiska, jakie 

potencjalnie mogą wystąpić na skutek realizacji ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi Staniszcze Małe, w tym w 

szczególności przewidywanych znaczących oddziaływań na obszary Natura 2000, a także ocena 

skuteczności przyjętych rozwiązań planistycznych sprzyjających ochronie środowiska. Ważnym 

zadaniem prognozy jest również informowanie lokalnej społeczności, władz samorządowych 

i podmiotów gospodarczych o skutkach realizacji ustaleń planu. 

Zakres przestrzenny prognozy stanowi obszar objęty projektem planu miejscowego (Ryc.1), w 

tym głównie grunty wsi Staniszcze Małe położone na południe od linii kolejowej nr 144 wraz z tą 

linią. Powierzchnia objęta projektem planu wynosi około 262,22ha, przy czym w zakresie 

powiązań i oddziaływań zewnętrznych uwzględniono również obszary sąsiadujące. 

 

Ryc. 1. Lokalizacja obszaru objętego projektem planu miejscowego  

 

Zakres przedmiotowy prognozy został uzgodniony z: 

− Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu, pismo znak 

WOOŚ.411.1.11.2020.MO z dnia 19 marca 2020 r. 

− Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, pismo znak NZ.4311.2.1.2020.AS 

z dnia 21 lutego 2020 r. 
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Organy wskazały konieczność wykonania prognozy w pełnym zakresie, zgodnie z wymogami 

art. 51 ust. 2 oraz art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko.  

Dodatkowo Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wskazał na konieczność: 

− uwzględnienia różnorodności biologicznej, zwierząt, roślin, wody, powierzchni ziemi 

i krajobrazu przy analizie i ocenie stanu środowiska, 

− scharakteryzowania oraz przedstawienia istniejącego zagospodarowania terenu na 

załączniku kartograficznym,  

− uwzględnienia obszarów chronionych przy opisie stanu środowiska oraz ocenie 

przewidywanych oddziaływań oraz przedstawienie ich na załączniku kartograficznym, 

− uwzględnienia zapisów „Waloryzacji krajobrazu naturalnego województwa opolskiego 

wraz z programem czynnej i biernej ochrony” , 

− uwzględnienia istniejących form ochrony przyrody oraz dokonania oceny stopnia 

zgodności postanowień projektu dokumentu z aktami prawnymi dotyczącymi form 

ochrony przyrody, w szczególności a odniesieniu do obowiązujących zakazów, 

− uwzględnienia problemu łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do jego zmian, w tym 

emisje gazów cieplarnianych, działania skutkujące ich pochłanianiem lub zmniejszaniem  

ich emisji oraz klęski żywiołowe, 

− zamieszczenia informacji na temat występowania na obszarze objętym planem 

potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, o których mowa w art. 

101 lit d ustawy Prawo ochrony środowiska. 

Opracowanie Prognozy składa się z części opisowej i graficznej przedstawionej na 

rysunkach poglądowych oraz na podkładzie stanowiącym rysunek projektu planu miejscowego. 

Na podstawie informacji o fizjografii oraz planowanym zagospodarowaniu obszaru objętego 

planem, w niniejszym opracowaniu zidentyfikowano czynniki i ustalenia wpływające na 

poszczególne komponenty środowiska, dokonano ich waloryzacji oraz poddano ocenie 

skuteczność przyjętych w projekcie planu rozwiązań eliminujących lub ograniczających 

negatywne oddziaływania na środowisko. Dokonano również oceny stopnia zgodności ustaleń 

projektu planu miejscowego z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony środowiska. 

 1.2. Podstawa prawna: 

Podstawę formalno-prawną sporządzenia prognozy stanowią następujące akty prawne: 

− Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), 

− Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 293 ze zm.), 

− Uchwałą Nr IX/88/19  Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 listopada 2019 r.  w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla południowej części wsi Staniszcze Małe, 

− Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Kolonowskie, przyjęte uchwałą Nr X/68/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 

12 września 2011 r. 
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Przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązania oraz 

ocena ich oddziaływania na środowisko dokonana w niniejszej Prognozie, wynikają z regulacji 

prawnych z zakresu ochrony środowiska na poziomie krajowym oraz odnoszą się do wdrażanego 

za ich pośrednictwem prawa międzynarodowego oraz wspólnotowego, w tym dyrektyw 

Parlamentu Europejskiego i Rady:  

− Dyrektywa 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych 

planów i programów na środowisko (tzw. Dyrektywa SEA),  

− Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w 

sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca 

dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz. Urz. WE L 41 z 2003 r.),  

− Dyrektywa 2003/35/WE parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. 

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. WE L 156 z dnia 25 czerwca 2003 r.),  

− Dyrektywa 2011/92/UE z 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez 

niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne,  

− Dyrektywa 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 

dzikiej fauny i flory, 

− Dyrektywa 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. 

 

 1.3. Informacje o przyjętych założeniach i metodach zastosowanych przy 

sporządzaniu prognozy  

Dla potrzeb niniejszego opracowania, w celu określenia warunków fizjograficznych terenu, 

przeprowadzono wizję lokalną, wykonano dokumentacje fotograficzną oraz zgromadzono  

i przeanalizowano następujące materiały źródłowe zawierające informacje o stanie środowiska, w 

tym m.in.: 

− Opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru gminy Kolonowskie na potrzeby zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, BIO-PLAN Krzysztof Spałek, 

Agnieszka Trela, Radosław Wróbel, 2009 r.  

− Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzone do miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego stykających się z obszarem opracowania,  

− Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Kolonowskie, przyjęte uchwałą Nr X/68/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 

12 września 2011 r. wykonane pod kierunkiem mgr Joanny Kłopockiej 

− dokumenty strategiczne sporządzane na poziomie lokalnym wraz z prognozami 

oddziaływania na środowisko, 

− materiały źródłowe i akty prawa dotyczące występujących na terenie gminy obszarów 

chronionych, w tym: 

− Uchwała Nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 

2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu, w zakresie Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie, 
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− Uchwała Nr XLI/228/98 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z 18.06.1998 r. w 

sprawie uznania za użytek ekologiczny źródełko "Stoczek", 

− Uchwała Nr XXIX/157/05 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z 14.07.2005 r. w 

sprawie uznania za użytek ekologiczny tereny rolne obejmujące starorzecze Małej 

Panwi pod nazwą "Bagno" (Dz. Urz. Woj. Op. z 11.08.2005 r. Nr 52, poz.1543),  

− raporty o stanie środowiska publikowane przez WIOŚ, 

− dostępne materiały kartograficzne dotyczące obszaru opracowania, w tym m.in. mapa 

topograficzna, mapa zasadnicza, mapa sozologiczna, mapa hydrogeologiczna, 

geologiczna, geośrodowiskowa, 

− materiały źródłowe i akty prawa dotyczące zagadnień będących przedmiotem ustaleń 

planu. 

Przy ocenie skutków wpływu poszczególnych przedsięwzięć na środowisko wykorzystano 

również literaturę branżową oraz dokumenty środowiskowe, w tym m.in. raporty o odziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko. 

Uwzględniając uzyskane informacje i dane, poddano analizie zapisy przedmiotowego projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi 

Staniszcze Małe, a następnie dokonano oceny skutków wpływu poszczególnych jego założeń na 

środowisko.  

W niniejszej prognozie wzięto również pod uwagę zapisy obowiązujących obecnie sześciu 

planów miejscowych, wynikający z nich zakres zainwestowania oraz prognozowany uprzednio 

wpływ na środowisko. W związku z zasadą ciągłości obowiązującą w planowaniu przestrzennym, 

zapisy obowiązujących planów miejscowych, jako aktów prawa miejscowego, stanowią istotne 

uwarunkowanie, które należy uwzględnić przy sporządzaniu nowego planu, a tereny 

przeznaczone uprzednio pod zabudowę utrzymać w tymże przeznaczeniu. 

Mając na uwadze wymogi ustawy, w prognozie przedstawiono skumulowane oddziaływania 

ustaleń planu na środowisko jak również rozwiązania minimalizujące negatywne skutki. Prognoza 

sporządzana była równolegle z projektem planu miejscowego w celu wyeliminowania ustaleń, 

które mogłyby spowodować niekorzystne lub znaczące negatywne skutki dla środowiska. 

Na podstawie analizy treści zapisów projektu planu oraz materiałów źródłowych obszar objęty 

planem i prognozą podzielono na tereny, które ze względu na projektowane przeznaczenie 

i sposób zagospodarowania różnią się stopniem i zakresem wpływu na środowisko, w tym na 

tereny, na których realizacja ustaleń planu spowoduje poprawę stanu środowiska, nie zmieni 

stanu środowiska, może wpłynąć niekorzystnie na stan środowiska lub spowoduje znaczące 

negatywne oddziaływanie na środowisko. Zgodnie z powyższym podziałem, na rysunku 

Prognozy wyodrębniono poszczególne tereny różnicując je oznaczeniami barwnymi. Dodatkowo 

wyodrębniono tereny, na obszarze których niezależnie od ustaleń planu lub przy braku ich 

realizacji nastąpi dalsza stopniowa degradacja stanu środowiska. Powyższego podziału 

dokonano przy założeniu, że zawarte w planie ustalenia zostaną zrealizowane w pełni, przy 

wykorzystaniu maksymalnych dopuszczonych parametrów i wielkości zainwestowania, w tym 

również w odniesieniu do inwestycji mogących zawsze lub mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych. 

Prognozę oddziaływania na środowisko stanowią dwie zintegrowane części: tekst oraz załączniki 

graficzne, w tym rysunki poglądowe oraz rysunek prognozowanego oddziaływania na środowisko 

sporządzony w skali zgodnej z rysunkiem planu miejscowego. 
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 2. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM  

 2.1. Lokalizacja 

Obszar objęty planem miejscowym położony jest we wschodniej części województwa opolskiego, 

w północno-wschodniej części powiatu strzeleckiego, w gminie Kolonowskie. Obejmuje część 

terenów wsi Staniszcze Małe, oraz niewielki fragment terenów wsi Staniszcze Wielkie o łącznej 

powierzchni około 262,22 ha położonych na południe od linii kolejowej nr 144 Fosowskie − Opole 

Główne wraz z tą linią. Od południa plan graniczy z gruntami wsi Spórok, a od wschodu z 

gruntami wsi Staniszcze Wielkie w gminie Kolonowskie. Przez obszar opracowania przebiegają 

dwie drogi powiatowe, w tym droga nr 1838 O relacji Staniszcze Wielkie - Staniszcze Małe oraz 

droga nr 1958 O relacji Myślina – Staniszcze Małe – Spórok. 

W granicach obszaru objętego planem występują obszary chronione na podstawie ustawy o 

ochronie przyrody, w tym Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”. 

 2.2. Sposób zagospodarowania i użytkowania terenu 

Obszar objęty planem zalicza się do krajobrazów antropogenicznych, przekształconych, 

częściowo zabudowanych, przy czym tereny różnią się stopniem i sposobem zagospodarowania. 

Obszar opracowania położony jest w szerokiej dolinie rzeki Mała Panew, na jej południowym 

brzegu, oddzielony od koryta rzeki nasypem linii kolejowej. 

Ukształtowanie terenu jest stosunkowo płaskie, z nachyleniem w kierunku północno zachodnim. 

Charakterystycznym elementem fizjografii są występujące w północnej części obszaru 

starorzecza dwóch meandrów rzeki. Wyraźne wcięcie terenu oraz wysoka bioróżnorodność 

wyróżnia je w stosunku do otaczających łąk i terenów zabudowy.  

W strukturze użytkowania dominują grunty rolne, w tym łąki i pastwiska średnich i niskich klas 

bonitacyjnych IV i V oraz grunty orne V i VI klasy, które w części również użytkowane są jako łąki. 

W południowej części zlokalizowane jest chronione siedlisko przyrodnicze o kodzie 6410 

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Molinion. Występują również stanowiska roślin chronionych 

i rzadkich, w tym: Kukułki szerokolistnej Dactylorhiza majalis oraz Bobrka trójlistkowego 

Menyanthes trifoliata.  

Na obszarze opracowania nie występują duże kompleksy leśne, natomiast graniczy on od 

południa z dużym zwartym obszarem leśnym stanowiącym część Obszaru chronionego 

krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”. W części południowej występują również niewielkie 

enklawy leśne wśród obszarów łąkowych, wpływając pozytywnie na urozmaicenie krajobrazu 

oraz różnorodność biologiczną.  

Obszar objęty planem nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki i nie jest narażony na 

zalewanie wodami powodziowymi, w tym nie jest zaliczony do obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią. Cieki przepływające przez południową i zachodnią część wsi stanowią 

dopływy Małej Panwi oraz melioracje wodne, które okresowo mogą powodować podtopienia łąk, 

szczególnie w rejonie zbyt wąskich przepustów pod drogami oraz nasypem linii kolejowej. 

Podwyższony poziom wód okresowo występuje również w rejonie historycznych meandrów/zakoli 

rzeki Mała Panew. 

Drogom transportu rolnego towarzyszą nieliczne zadrzewienia. W stanie obecnym są one 

przerzedzone i zniszczone, a część zostało wyciętych, jednak warte są odbudowy i odtworzenia.  
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Ryc. 2. Lokalizacja obszaru objętego planem na podkładzie ortofotomapy  

Zabudowa skoncentrowana jest w północnej części obszaru opracowania, wzdłuż drogi 

nr 1838 O relacji Staniszcze Wielkie − Staniszcze Małe. Wiodącą funkcją terenów w obszarze 

zabudowanym wsi jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z usługami. Zabudowa 

zagrodowa występuje incydentalnie i nie ma charakteru rozwojowego, natomiast zabudowa 

produkcyjna, składowa ani magazynowa nie występuje. 

Obiekty usługowe zlokalizowane na obszarze objętym planem zaliczają się do usług 

podstawowych, obsługujących głównie mieszkańców miejscowości, w tym: szkoła podstawowa, 

przedszkole, ochotnicza straż pożarna, kościół parafialny, usługi handlu. Obiektem o większym 

zasięgu oddziaływania jest agroturystyka funkcjonująca w oparciu o gospodarstwo rolne GIPROL 

z nastawieniem na grupy dzieci przedszkolnych i szkolnych. 

Obszar opracowania w granicach terenów zabudowanych posiada uzbrojenie techniczne, w tym 

dostęp do kanalizacji sanitarnej, sieci energetycznej oraz wodociągowej zaopatrywanej w wodę 

pitną z ujęcia komunalnego. Wody deszczowe/burzowe odprowadzane są z części terenów 

poprzez system otwartych rowów. Część terenów jest również uzbrojona sieć telekomunikacyjną, 

natomiast nie występuje sieć gazowa. Tereny dotychczas niezabudowane mogą zostać uzbrojone 

w infrastrukturę techniczną poprzez podłączenie do sieci przebiegających w sąsiadujących 

drogach. 

Przebiegająca w północnej części obszaru opracowania linia kolejowa nr 144 Fosowskie − Opole 

Główne stanowi linię o znaczeniu państwowym, na której docelowo ma nastąpić zwiększenie 

ilości przejeżdżających pociągów. W dalszej perspektywie planowana jest także dobudowa 

drugiego toru. We wsi Staniszcze Małe zlokalizowany jest przystanek kolejowy z niewielkim 

dworcem. 

Na południe od obszaru opracowania planu, na kierunku wschód-zachód przebiega dwutorowa 

linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110kV, której pas technologiczny znajduje się 

częściowo w granicach planu. Linia ta nie obsługuje bezpośrednio miejscowości. Zaopatrzenie w 

energię elektryczną prowadzone jest z linii średniego napięcia 15 kV. 

W sąsiedztwie drogi powiatowej nr 1958 wybudowana została stacja bazowa telefonii 

komórkowej zarządzana przez operatora sieci Orange. Wieża kratowa stacji ma wysokość 

50,48 m i stanowi najwyższy obiekt na obszarze objętym planem. 
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 3. DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

 3.1. Ogólna charakterystyka fizjograficzna terenu 

 3.1.1. Położenie geograficzne oraz warunki morfologiczne 

Pod względem regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski1 obszar objęty opracowaniem 

położony jest na Równinie Opolskiej (318.57) stanowiącej wschodnią część makroregionu Niziny 

Śląskiej (318.5), w strefie obniżenia rozdzielającego Wyżynę Woźnicko-Wieluńską (na północy) 

i Wyżynę Śląską (na południu).  

Pod względem typologii krajobrazu obszar zalicza się w części centralnej i południowej do 

krajobrazu nizinnego fluwioglacjalnego, równinnego i falistego, dla którego charakterystyczne są 

gleby bielicowe, rdzawe oraz duża głębokość zalegania wód. Roślinność potencjalną stanowią 

bory suche i mieszane. 

W północnej części obszaru opracowania występuje krajobraz dolin i obniżeń, zalewowych den 

dolin – akumulacyjnych, dla którego charakterystyczne są mady rzeczne oraz płytko zalegające 

wody podziemne. Dodatkowo obszar podlega okresowemu zalewaniu. Roślinność potencjalną 

stanowią łęgi. 

 

Ryc. 3 Ukształtowanie terenu dla obszaru objętego planem / www.mapy.opolskie.pl/ 

Rzeźba terenu jest mało zróżnicowana, w większości płaskorówninna. Spadki terenu kształtują 

się przedziale 0-3%, przy czym miejscami w strefie krawędziowej doliny Małej Panwi oraz na 

stokach wydm występujących na południe od obszaru opracowania, mogą być większe. 

 
1 Kondracki J., Richling A., Regiony fizycznogeograficzne, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Geodeta 

Kraju, Warszawa, 1993-1997 
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Krajobraz został ukształtowany na skutek triasowych procesów tektonicznych, głównie w wyniku 

procesów erozyjno-akumulacyjnych zachodzących podczas transgresji i recesji lądolodów oraz 

działalności rzek.  

Na północ od obszaru opracowania przepływa rzeka Mała Panew, której historyczne koryto, w 

tym dwa paleomeandry, widoczne są w północnej części obszaru. Rzeka utworzyła tu szeroką 

dolinę z tarasami holoceńskimi i plejstoceńskimi, przy czym dolina plejstoceńska nadzalewowa 

stanowi rozległą, niezbyt głęboką rynnę wypełnioną piaskami i żwirami, natomiast współczesna, 

holoceńska dolina zalewowa, stanowi wąską formę o charakterze erozyjnym i dość stromych 

zboczach wciętych o 1 m do 5 m w stosunku do terasy nadzalewowej.  

Starorzecza występujące w obrębie terasy plejstoceńskiej są duże, w większości zabagnione 

i porośnięte roślinnością szuwarową lub użytkowane jako łąki i pastwiska 

Na południe od doliny Małej Panwi, w tym w południowej części obszaru opracowania, występuje 

wysoczyzna lodowcowa. Teren stopniowo wznosi się, początkowo łagodnie, a od linii lasu 

bardziej stromo.  

Najwyżej położone (207,5 m npm.) są grunty w południowo-zachodniej części obszaru 

opracowania, w rejonie przecinki leśnej pod linią energetyczną 110kV, natomiast najniżej w 

rejonie przepustu pod linią kolejową jednego z dopływów Małej Panwi, na zachód od kościoła 

(187,2 m npm) oraz w północnej części starorzecza w rejonie ul. Krzywej (187,8 m npm). 

Największe zróżnicowanie powierzchni terenu występuje na obszarze leśnym w południowej 

części obszaru opracowania oraz w strefie krawędziowej terasy nadzalewowej. 

Dla terenu gminy Kolonowskie geolog wojewódzki nie wskazał lokalizacji obszarów naturalnych 

zagrożeń geologicznych, ani też nie prowadzi rejestru zawierającego informacje o tych terenach. 

 3.1.2. Budowa geologiczna 

Na obszarze objętym planem dominują utwory triasu górnego zajmujące jego centralną część, w 

tym: iły i iłowce pstre, piaskowce, wapienie i zlepieńce retyku. Są to osady morskie, których 

stopień plastyczności zależy od uwilgocenia. Odsłonięcie tych utworów znajduje się na terenie 

nieczynnej kopalni w Krasiejowie (poza obszarem opracowania).   

W okresie czwartorzędu, w obręb obszaru opracowania wkroczył dwukrotnie lądolód 

skandynawski w okresie zlodowacenia południowopolskiego (zlodowacenie Sanu) oraz 

środkowopolskiego (zlodowacenie Warty i Odry). Pozostałością tych zlodowaceń są osady 

morenowe w postaci glin zwałowych oraz wodnolodowcowe reprezentowane przez piaski i żwiry. 

Osady te występują w skrajnie południowej części obszaru opracowania, stanowiącej krawędź 

doliny Małej Panwi (gliny zwałowe pochodzące z okresu zlodowacenia środkowopolskiego). 

Natomiast w części północnej, na obszarze meandrowania rzeki zalegają piaski i żwiry rzeczne 

tarasów akumulacyjnych, a także piaski lodowcowe i wodnolodowcowe. 

Osady traktowane geologicznie jako współczesne to osady holoceńskie. Zaliczyć do nich należy 

glebowy poziom próchniczny obecny na całym obszarze, bezpośrednio pod powierzchnią terenu. 

Jego miąższość jest niewielka i nie przekracza 0,2-0,3 m. Do najmłodszych utworów 

geologicznych zalicza się także namuły i torfy występujące w starorzeczach i zagłębieniach 

terenu, których miąższość wynosi około 1-2 m. 

W budowie geologicznej starszego podłoża biorą udział utwory dewonu i dolnego karbonu, na 

których zalegają utwory permu i triasu.  

Swobodne zwierciadło wód gruntowych zalega na większości obszaru poniżej poziomu 

posadowienia budynków (1,5 m), natomiast budowa piwnic obarczona jest ryzykiem podmakania. 

Najpłycej wody gruntowe występują na obszarze starorzeczy, miejscowo również na powierzchni.  
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Generalnie warunki posadowienia budowli są przeciętne w obrębie występowania glin zwałowych 

oraz iłów, dobre w obrębie piasków i żwirów oraz słabe w obrębie namułów w dolinach 

rzecznych. Na obszarze opracowania niekorzystne warunki podłoża dla zabudowy występują 

lokalnie, w tym w części  północnej ze względu na gleby o wysokim stopniu uwodnienia oraz w 

części centralnej, na obszarze łąk na południe od zabudowy, ze względu na występowanie gleb o 

dużej skłonności do uplastyczniania pod wpływem wilgoci. 

Na obszarze opracowania brak udokumentowanych złóż kopalin oraz obszarów prognostycznych 

i perspektywicznych. Projekt planu nie zawiera ustaleń dotyczących tego typu obszarów. 

 3.1.3. Charakterystyka stosunków wodnych 

• Wody podziemne 

Według regionalizacji hydrogeologicznej Paczyńskiego2, teren opracowania leży w 

Regionie XII Śląsko-Krakowskim, w Subregionie Środkowej Odry Południowym, w zlewni Małej 

Panwi. Podstawowe znaczenie dla występowania  wód  mają  tu utwory mezozoiczne  triasu 

śląskiego, tzw. trias opolski i trias północny (A. Różkowski, 1991), oraz kredy opolskiej. W 

mniejszym stopniu kolektorem słodkich wód są utwory plejstocenu. 

Na obszarze opracowania występują triasowe, użytkowe poziomy wodonośne Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 335 Krapkowice - Strzelce Opolskie (zbiornik porowo-

szczelinowy triasu dolnego) z poziomami wodonośnymi pstrego piaskowca: dolnego 

i środkowego oraz retu. Wody występują tu w warstwach piaskowców, zlepieńców i piasków 

przewarstwionych iłami, związane z wapieniami i dolomitami. Zwierciadło wód zbiornika zalega 

na głębokości 100-600 m p.p.t. i jest dość dobrze izolowane przed zanieczyszczeniami z 

powierzchni ziemi. Zbiornik został udokumentowany w 2013 r. 

Zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej dokonano podziału kraju na jednolite części 

wód, według którego obszar opracowania należy do regionu wodnego Środkowej Odry, zlewni 

Małej Panwi i doliny Odry, na obszarze o kodzie JCWPd 110 o wodach w stanie dobrym, 

potencjalnie niezagrożonych. 

Pierwszy poziom wodonośny występuje w części przypowierzchniowej na głębokości  

2-3 m, przy czym w pasie terenu przylegającym do dolin rzecznych wody wgłębne występują na 

głębokości 1-2 m, a w rejonie starorzeczy nawet do 0,5m, co przekłada się na niekorzystne 

warunki do zabudowy. Woda gruntowa gromadzi w obrębie warstw gruntów sypkich, 

piaszczystych różnoziarnistych (piasek drobnoziarnisty i średnioziarnisty, piasek gliniasty) 

pochodzenia rzecznego, wodnolodowcowego i lodowcowego.  

Występują dobre warunki izolacyjne podłoża (niewielka przepuszczalność) i niski stopień 

zagrożenia zanieczyszczeniami głównego użytkowego poziomu wód podziemnych. 

Na obszarze opracowania nie występują ujęcia wód podziemnych ani otwory hydrogeologiczne. 

Obszar nie jest również objęty strefą ochronną ujęcia wody. 

• Wody powierzchniowe 

Obszar opracowania należy do dorzecza środkowej Odry, zlewni Małej Panwi, przy czym w 

granicach planu występują tylko mniejsze nienazwane cieki wodne oraz sieć melioracji wodnych. 

W części północnej, w rejonie paleomeandrów rzeki, występują lokalne podmokłości 

 

2 Hydrogeologia regionalna Polski, [red.] B. Paczyński, A. Sadurski, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 

2007 
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i zabagnienia z rozwiniętymi torfowiskami. Są one jednymi z najbardziej wartościowych 

przyrodniczo ekosystemów w gminie, mają również istotne znaczenie retencyjne. W celu ochrony 

przyrody, w tym różnorodności biologicznej, na obszarze jednego ze starorzeczy został 

ustanowiony użytek ekologiczny „Bagno”. 

Na północnych stokach wału osadów polodowcowych charakterystyczne jest zjawisko 

występowania strefy wymoków, wysięków i źródeł dających początek sieci rzecznej.  W 

bezpośrednim sąsiedztwie południowej granicy obszaru opracowania występuje jedno z takich 

źródeł o nazwie „Stoczek”, w otoczeniu którego ustanowiony został użytek ekologiczny o tej 

samej nazwie.  

Teren opracowania nie został wyznaczony na mapach szczególnego zagrożenia powodzią, 

jednak w części północnej leży w zasięgu zalewów powodziowych, co potwierdza zasięg powodzi 

z 1997 r. Obszary dolinne, szczególnie w rejonie historycznego koryta Małej Panwi, zagrożone są 

również podtopieniami spowodowanymi zarówno przez roztopy jak i nawalne lub długotrwałe 

deszcze.  

Warunki wodne w północnej części obszaru objętego planem stanowią ograniczenia dla 

lokalizacji zabudowy. 

 3.1.4. Gleby i powierzchnia ziemi 

Występujące na obszarze opracowania rodzaje i typy glebowe są pochodną warunków 

geologicznych i wodnych, w tym: 

 

Ryc. 4 Typy i podtypy gleb /źródło: www.maps.opolskie.pl/ 

• gleby bielicoziemne (A) − utworzone z piasków teras akumulacyjnych, lekkie i bardzo 

lekkie, o bardzo niskiej zawartości składników pokarmowych. Należą do gleb kwaśnych. 

Ze względu na bardzo słabą żyzność, gleby te są zazwyczaj porośnięte przez lasy, 

najczęściej bór sosnowy, bór świerkowy, rzadziej bór mieszany lub las mieszany. W 

granicach opracowania występują po obu stronach ul. Polnej oraz drogi transportu 

rolnego będącej jej przedłużeniem, wzdłuż granicy lasu,  a także na wschód od ostatnich 

zabudowań przy ul. Ks. Gajdy; 
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• gleby brunatne − wyługowane i kwaśne (Bw), wytwarzają się z glin zwałowych, piasków 

na glinie, piaskowców i łupków fliszowych, cięższych piasków polodowcowych, lessu. 

Często występujące w lasach, w tym również na obszarze objętym planem; 

• gleby napływowe – mady rzeczne (F), powstałe w wyniku nagromadzenia się materiału 

niesionego przez wody wzdłuż dolin rzecznych w obrębie terasy zalewowej. Z uwagi na 

zazwyczaj dużą żyzność, w znacznej części są wykorzystywane rolniczo, wymagają 

jednak regulacji stosunków wodnych. Na obszarze opracowania występują w przewadze 

na północ od drogi powiatowej Staniszcze Wielkie – Staniszcze Małe; 

• gleby czarnoziemne − w zakresie czarnych ziem zdegradowanych i gleb szarych (Dz) 

oraz czarnych ziem właściwych (D). Powstają przy udziale roślinności łąkowo-stepowej 

lub leśnej i cechują się dość dużą żyznością. Ich skałami macierzystymi są gliny, pyły, iły 

i piaski. Charakteryzują się umiarkowaną wilgotnością i wahaniami poziomu wody 

gruntowej w ciągu roku. Obejmują centralną i południową część obszaru opracowania; 

• gleby organiczne (E) − występujące na obszarze torfowisk niskich w dolinach rzek 

i obniżeniach terenowych. Na ich bazie wytworzyły się gleby mułowo-torfowe wykazujące 

trwałe lub okresowe zawodnienie. W granicach planu gleby te występują na obszarze obu 

starorzeczy (paleomeandrów) Małej Panwi, po wschodniej stronie ul. 1 Maja oraz 

punktowo po południowej stronie drogi prowadzącej do Staniszcz Wielkich. 

Pod względem przydatności rolniczej w granicach obszaru opracowania zdecydowanie dominują 

użytki zielone średnie (2z) stanowiące łąki IV i V klasy bonitacyjnej, wykształcone na czarnych 

ziemiach. W części północnej występują grunty rolne klasy V i VI stanowiące kompleksy żytnie 

słabe i bardzo słabe, wykształcone na madach oraz glebach bielicowych. Niewielka wartość 

użytkowa gleb wpływa na niski wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, który jest 

jednym z najniższych w województwie. 

Na obszarze objętym planem nie zidentyfikowano występowania potencjalnych historycznych 

zanieczyszczeń powierzchni ziemi, o których mowa w art. 101 lit d ustawy Prawo ochrony 

środowiska. 

 3.1.5. Klimat 

Obszar opracowania położony jest we wschodniej części Śląsko-Wielkopolskiego3 regionu 

pluwiotermicznego, klimat jest tu dość ciepły i łagodny, kształtowany przez słabe wpływy 

oceaniczne, jednak nieznacznie chłodniejszy od nadodrzańskiego. Charakteryzuje się niższymi 

temperaturami minimalnymi i skróconym do 180 dni okresem bezprzymrozkowym.  

• temperatura 

Średnia roczna temperatura wynosi +8°C. Najzimniejszym miesiącem jest styczeń z temperaturą 

średnią -1,6° C, a najcieplejszym lipiec z temperaturą +17,7° C. Wpływ rzeźby terenu na zmiany 

temperatury nie jest obserwowany, a warunki termiczne obszaru są ujednolicone. 

Średnia roczna suma usłonecznienia wynosi 1350-1400 godzin. Usłonecznienie względne 

tj. udział usłonecznienia faktycznego do usłonecznienia astronomicznie możliwego, wynosi około 

32 %. Półroczne sumy usłonecznienia faktycznego w okresie ciepłym roku osiągają 950-1000 

godzin, w okresie chłodnym zaledwie 375 godz. W skali miesięcznej najwyższe wartości 

usłonecznienia faktycznego przypadają na czerwiec i wynoszą około 200 godzin. 

Długość okresu wegetacyjnego wynosi około 230 dni. 

 
3 Regiony klimatyczne Polski wg. W. Okołowicza i D. Martyn 
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• opady 

Średnia roczna suma opadów atmosferycznych kształtuje się na poziomie 640 mm, z kulminacją 

w półroczu ciepłym 400-450 mm. W skali miesięcznej maksimum opadów przypada na lipiec 

(110-120 mm), minimum na luty (30-35 mm). Wielkość opadów jest z reguły nieznacznie wyższa 

nad terenami leśnymi. Pokrywa śnieżna zalega około 50 dni w roku. Deszcze nawalne (opady 

atmosferyczne o natężeniu > 2 mm/min) zdarzają się od kwietnia do września, z największą 

częstotliwością w lipcu, i wiążą się często z burzami. Jednocześnie wydłużeniu ulegają okresy 

bezopadowe prowadzące do suszy. Obserwowane są również zauważalne odchylenia od 

średniej wieloletniej w zakresie sumy opadu w ujęciu miesięcznym, które wynoszą od 61% do 

130% przeciętnej rocznej sumy opadu. Obserwowane zmiany pogody wskazują na postępujące 

zmiany klimatu. 

• wiatry 

Pod względem anemometrycznym dominują wiatry z kierunku zachodniego i południowo-

zachodniego. Średnia roczna prędkość wiatru, mierzona na wysokości 10 m nad powierzchnią 

gruntu, nie przekracza 3 m/sek. Prędkość wiatru w porywach dochodzi do 25 m/sek. Stan ciszy 

atmosferycznej trwa średnio przez 10-12% liczby dni w roku. 

Klimat lokalny kształtowany jest głównie przez położenie obszaru opracowania w dolinie rzeki 

Mała Panew i jej licznych dopływów, bardzo duży udział lasów na terenach otaczających oraz 

wysoki poziom wód gruntowych.  

Dolinna strefa krajobrazowa cechuje się najmniej korzystnymi warunkami mikroklimatycznymi, ze 

względu na spływające masy wilgotnego i chłodnego powietrza. Na terenach doliny i terasów 

zalewowych najdłużej utrzymują się mgły, częściej występują przymrozki i panuje większa 

wilgotność powietrza. Nieznacznie niższe są również temperatury powietrza.  

Na obszarze terasy nadzalewowej obejmującej centralną i południową część obszaru 

opracowania, warunki mikroklimatyczne są lepsze do zamieszkania, o mniejszej wilgotności, 

częstotliwości przymrozków i mgieł, a także wyższej temperaturze i lepszym nasłonecznieniu. 

 3.1.6. Szata roślinna i zwierzęta 

Pod względem regionalizacji geobotanicznej J.M. Matuszkiewicza4 obszar objęty planem należy 

do jednostki oznaczonej symbolem B.5.3.i tj. Kraina Dolnośląska, Okręg Borów Stobrawskich, 

Turawskich i Niemodlińskich, Ozimski.  

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej T. Tramplera5 teren opracowania znajduje się w 

zasięgu Krainy Śląskiej, mezoregionie Borów Stobrawskich. Charakterystyczny jest dla niego 

krajobraz roślinny borów, borów mieszanych  lub dąbrów acydofilnych oraz grądów. 

Potencjalna roślinność naturalna6 charakterystyczna dla większości obszaru opracowania, to 

Galio Carpinetum Grąd środkowoeuropejski, odmiana śląsko-wielkopolska, forma niżowa, seria 

uboga.  Odpowiadaja mu typy siedliskowe: las mieszany świeży LMśw, las mieszany wilgotny 

LMw, las świeży Lśw i las wilgotny Lw. 

Żaden las w granicach objętych planem nie jest zaliczony do wodochronnych ani 

glebochronnych.  

Obecny charakter roślinności na obszarze objętym planem, jest efektem istotnych przekształceń 

antropogenicznych, gdzie naturalne lasy zostały zastąpione przez pastwiska, uprawy polowe oraz 

tereny zabudowane i komunikacyjne. Lasy są lub były użytkowane gospodarczo i noszą ślady 

 
4 Matuszkiewicz J. M. Regionalizacja geobotaniczna Polski, IGiPZ PAN, Warszawa, 2008 
5 Trampler T. [red], Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych, PWRiL, 

Warszawa 1990 

6 Matuszkiewicz J. M. Potencjalna roślinność naturalna Polski, IGiPZ PAN, Warszawa, 2008 
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antropogenicznych zniekształceń. Typowe postaci zespołów, zbliżone strukturą i składem 

gatunkowym do zbiorowisk naturalnych, zachowały się fragmentarycznie. Większość siedlisk 

zajmują zbiorowiska zniekształcone lub leśne zbiorowiska zastępcze. Zbiorowiska naturalne 

i seminaturalne są w znaczącym stopniu zdegradowane.  

Większość obszaru stanowią łąki i pastwiska oraz lasy prywatne o znaczeniu gospodarczym.  

Pod względem florystycznym jest to teren o zróżnicowanej strukturze, z czego dwa obszary 

należy uznać za cenne przyrodniczo ze względu na występowanie stanowisk roślin chronionych 

i rzadkich (Spałek i in.) oraz siedlisk przyrodniczych, w tym: 

• na obszarze starorzeczy Małej Panwi, w tym w części objętej ochroną poprzez 

ustanowienie użytku ekologicznego „Bagno” występuje: kruszczyk błotny (Epipactis 

palustris), kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis), rosiczka okrągłolistna (Drosera 

rotundifolia) oraz bluszcz pospolity (Hedera helix); obszar ma cechy siedliska 

przyrodniczego o kodzie 2000 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska z zespołem turzycy 

nitkowatej oraz o kodzie 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe;  

• w strefie ekotonowej lasu na obszarze wilgotnych łąk wzdłuż południowej granicy obszaru 

opracowania stwierdzono występowanie gatunków chronionych: kukułki szerokolistnej 

(Dactylorhiza majalis), rosiczki okrągłolistnej (Drosera rotundifolia), mieczyka 

dachówkowatego (Gladiolus imbricatus), nasięźrzału pospolitego (Ophioglossum 

vulgatum) oraz gatunków rzadkich takich jak: starzec błotny (Senecio congestus) i świbka 

błotna (Triglochin palustre).  

Z danych RDOŚ wynika także występowanie objętego ochroną częściową Bobrka trójlistkowego 

(Menyanthes trifoliata) w rejonie lasu w południowo wschodniej części obszaru opracowania 

(dz.ew. nr 1100). 

Istotnym uzupełnieniem szaty roślinnej są łąki położone w dolinie Małej Panwi, z których 

najbogatsze gatunkowo są łąki wilgotne. Występują one w południowo wschodniej części obszaru 

opracowania, w rejonie dz. ewid. nr 1174, gdzie znajduje się siedlisko przyrodnicze podlegające 

ochronie, oznaczone kodem 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) z udziałem 

mieczyka dachówkowatego. Łąki te wymagają okresowego monitoringu ze względu na zmiany w 

wielkości populacji gatunków charakterystycznych. Fitocenozy tego zespołu występują również 

fragmentarycznie w pasie wilgotnych łąk w okolicy Stoczka. 

Zespoły roślinne użytków rolnych tzw. agroekosystemy czyli wytworzone przez człowieka 

siedliska uprawowe oraz pastwiska, są dominującymi zbiorowiskami roślinnymi na obszarze 

objętym planem. Pośród siedlisk uprawowych występują pasy lub małe zespoły zadrzewień 

i zakrzewień, które porastają miedze, skarpy i podcięcia terenowe. Spotyka się też pojedyncze 

drzewa lub ich szpalery wzdłuż dróg śródpolnych. Są to nasadzenia, które historycznie 

towarzyszyły terenom osadniczym i ciągom komunikacyjnym. 

Pod względem faunistycznym większość obszaru opracowania charakteryzuje się znacznym 

przekształceniem naturalnych ekosystemów przy jednoczesnym dużym zróżnicowaniu warunków 

siedliskowych. 

Na obszarach najcenniejszych przyrodniczo podmokłych i wilgotnych łąk stwierdzono 

występowanie derkacza (Crex crex), natomiast pas łąk na południe od zabudowy Staniszcz 

Małych stanowi obszar występowania gąsiorka (Lanius collurio) i  jarzębatki (Sylvia nisoria). 

Na większości obszaru objętego planem występują głównie gatunki pospolite dla niżu Polskiego, 

związane z ekosystemami rolniczymi oraz siedliskami ludzkimi. Siedliskom ludzkim oprócz 

hodowlanych, towarzyszą gatunki dziko żyjące, lecz bytujące zazwyczaj w sąsiedztwie terenów 

zabudowanych. Charakteryzują się one umiejętnością dostosowania do silnie przekształconych 

ekosystemów i dużą tolerancją ekologiczną na zanieczyszczenia środowiska. Są to przede 
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wszystkim synurbanizacyjne gatunki ptaków do których zaliczamy m.in. kosa (Turdus merula), 

ziębę zwyczajną (Fringilla coelebs), cierniówkę (Sylvia communis), gawrona (Corvus frugilegus) 

czy piecuszka (Phylloscopus trochilus). Ptaki te są w Polsce objęte ścisłą ochroną gatunkową, 

nie są to jednak gatunki zagrożone wyginięciem lecz zaliczane są do kategorii LC tj. najmniejszej 

troski (ang. least concern).  

Występowanie ssaków związane jest głównie z obszarami upraw polowych oraz siedliskami 

ludzkimi. Spotkać tu można m.in. mysz polną (Apodemus agrarius), mysz domową (Mus 

musculus), nornika zwyczajnego (Microtus arvalis) i ryjówki, a także zwierzęta łowne. Również te 

gatunki zaliczane są do kategorii LC tj. najmniejszej troski (ang. least concern).  

Wśród płazów i gadów spodziewać się można występowania żaby trawnej (Rana temporaria), a 

także zaskrońca zwyczajnego (Natrix natrix).  

 3.1.7. Powietrze atmosferyczne 

Powietrze jest tym komponentem środowiska, do którego emitowana jest większość 

zanieczyszczeń powstających na powierzchni Ziemi, zarówno w rezultacie procesów naturalnych, 

jak i działalności człowieka. Współcześnie coraz trudniej jest wskazać rejony, w których powietrze 

atmosferyczne byłoby całkowicie wolne od zanieczyszczeń. 

Najważniejszymi źródłami zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie gminy 

Kolonowskie są następujące procesy: 

― spalanie paliw w celach grzewczych, 

― emisja gazów i pyłów z zakładów usługowych i przemysłowych, w tym pyły 

mechaniczne, związki organiczne z procesów obróbki metali i procesów 

spawalniczych, 

― napływ zanieczyszczeń zewnętrznych.  

W granicach obszaru opracowania głównym źródłem emisji pyłów i benzo(a)pirenu jest spalanie 

paliw, w tym głównie paliw stałych, w kotłach indywidualnych. Sytuacja w tym zakresie ulega 

stopniowej poprawie w miarę uruchamiania kolejnych mikroinstalacji oze na potrzeby ogrzewania 

budynków. Emisja punktowa z zakładów przemysłowych nie występuje, natomiast emisja liniowa 

związana z ruchem pojazdów nie jest znacząca. 

Na terenie gminy Kolonowskie brak punktów monitoringu jakości powietrza prowadzonych przez 

inspekcję ochrony środowiska. Najbliższe stacje pomiarowe znajdują się w Strzelcach Opolskich 

i w Oleśnie. Ze środków gminy zostały natomiast w każdej miejscowości uruchomione stacje 

pomiarowe pod nadzorem WIOŚ mierzące bieżące stężenie pyłów zawieszonych PM2.5 oraz 

PM10, a także temperatury, wilgotności i ciśnienia. 

Roczna ocena jakości powietrza dokonywana jest według klasyfikacji, zgodnie z którą obszar 

opracowania planu miejscowego zaliczony jest do strefy opolskiej o kodzie PL1602, która 

obejmuje swoim zasięgiem całe województwo opolskie za wyjątkiem miasta Opole. Tak duży 

obszar strefy prowadzi jednak do znacznej generalizacji wyników badań, a symbol klasy 

wynikowej dla danej substancji nie odzwierciedla faktycznego poziomu zanieczyszczeń w 

obszarze objętym planem.  

Na obszarze objętym planem nie występuje dystrybucyjna sieć gazowa, jednak docelowo 

możliwe będzie również podłączanie budynków do sieci gazowej 

Zgodnie z wynikami monitoringu jakości powietrza za rok 20197 strefa opolska została zaliczona: 

 
7 Roczna ocena jakości powietrza za rok 2019, http://www.opole.pios.gov.pl   
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− do klasy A ze względu na stężenie dwutlenku siarki SO2, dwutlenku azotu NO2, tlenku 

węgla CO, benzenu C6H6, ozonu O3 (w zakresie poziomu docelowego), pyłu 

zawieszonego PM2,5 

− do klasy C ze względu na przekroczone wartości dopuszczalne poziomu pyłu 

zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu B(a)P w powietrzu.  

 

Ryc. 5  Ocena jakości powietrza za rok 2019 /źródło: WIOŚ/ 

Dokładniejsze wyniki badań publikowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

potwierdzają istnienie prawidłowości pod względem emisji NO2 którego najwyższe stężenia 

odnotowywane są w okresie zimowym i osiągają wartość ok 25-35 µg/m3 (zależnie od stacji), by 

w okresie letnim spaść do poziomu ok. 10-15 µg/m3. Wartości te nie przekraczają maksymalnych 

dopuszczonych stężeń średniorocznych. 

Również stężenia dwutlenku siarki SO2 utrzymują się na bardzo niskim poziomie, średniorocznie 

ok 5,7-7,5µg/m3, przy czym podobnie jak dla dwutlenku azotu, najwyższe wartości 

odnotowywane są w okresie zimowym i wynoszą ok.18-25 µg/m3, a najniższe w okresie letnim 

ok.1-1,5µg/m3. 

Na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza opublikowanych przez WIOŚ można 

stwierdzić nieznaczne zmniejszenie przekroczeń stężenia pyłu PM10 i B(a)P na większości stacji, 

jednak nadal są one notowane, szczególnie w okresie zimowym i wczesno wiosennym. 

Odpowiedzialna za nie jest przede wszystkim niska emisja z systemów grzewczych, w tym 

szczególnie indywidualnego ogrzewania mieszkań i budynków mieszkalnych gdzie jako 

podstawowe paliwo używany jest węgiel. Ze względu na intensywność zabudowy problem ten 

jest szczególnie istotny w większych miejscowościach. 

W odniesieniu do obszaru opracowania emisja powierzchniowa (niska emisja) nie wpływa istotnie 

na podwyższenie poziomu stężeń pyłu zawieszonego PM10, ma jednak przewagę nad emisją 

liniową, pochodzenia punktowego, rolniczego oraz emisją niezorganizowaną. Największe 

znaczenie dla jakości powietrza mają natomiast zanieczyszczenia napływowe. 

Działania naprawcze możliwe do zastosowania na obszarze objętym planem mają niewielki 

zakres i dotyczą głównie ograniczania niskiej emisji poprzez stosowanie paliw o mniejszej 

zawartości popiołu, zmniejszanie zapotrzebowania na energię cieplną, ograniczanie emisji z 

niskich rozproszonych źródeł technologicznych, upowszechnienie przyjaznego środowisku 

budownictwa. 

W województwie opolskim obowiązuje „Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta 

Opola ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM2,5, ozonu i benzenu dla strefy 

opolskiej”, przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXXVII/403/2018 w dniu 30 

stycznia 2018 roku. 
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 3.2. Położenie terenu objętego projektem planu miejscowego w stosunku 

do obszarów chronionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody 

Na obszarze objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

południowej części wsi Staniszcze Małe znajdują się obszary chronione na podstawie ustawy 

o ochronie przyrody, w tym:  

− Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”, chroniony na podstawie 

Uchwały Nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. w 

sprawie obszarów chronionego krajobrazu, w zakresie Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Lasy Stobrawsko-Turawskie (Dz. Urz. Woj. Op. z 2016 r. poz. 2017 ze zmianami) 

− użytki ekologiczne „Stoczek” i „Bagno”: 

▪ Uchwała Nr XXIX/157/05 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z 14.07.2005 r. w 

sprawie uznania za użytek ekologiczny tereny rolne obejmujące starorzecze Małej 

Panwi pod nazwą "Bagno" (Dz. Urz. Woj. Op. z 2005 r. Nr 52, poz.1543) − jest to 

najlepiej zachowany w gminie Kolonowskie paleomeander Małej Panwi na terasie 

Bałtyckiej, z występującymi wieloma rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin oraz 

zbiorowisk wodnych, szuwarowych i torfowiskowych, 

▪ Uchwała Nr XLI/228/98 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z 18.06.1998 r. w sprawie 

uznania za użytek ekologiczny źródełko "Stoczek" − należy jednak wskazać, że 

uchwała nie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym i nie była 

aktualizowana po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody 

(2001 r.), tym samym formalnie utraciła moc prawną.   

 

 

Ryc. 6 Lokalizacja obszaru objętego planem miejscowym względem najbliżej położonych obszarów chronionych. 

/źródło: www.geoserwis.gdos.gov.pl / 

http://www.geoserwis.gdos.gov.pl/
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Na obszarze opracowania występują także cenne przyrodniczo: 

− siedliska chronione: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Molinion o kodzie 6410,  

− stanowiska roślin chronionych i rzadkich: Kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis),  

Bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata), 

− obszary o cechach siedliska przyrodniczego o kodzie 2000 Torfowiska przejściowe 

i trzęsawiska z zespołem turzycy nitkowatej oraz o kodzie 91E0 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i jesionowe – wymagające weryfikacji; 

− stanowiska roślin chronionych: kruszczyk błotny (Epipactis palustris), rosiczka 

okrągłolistna (Drosera rotundifolia), bluszcz pospolity (Hedera helix), mieczyk 

dachówkowaty (Gladiolus imbricatus), nasięźrzał pospolity (Ophioglossum vulgatum) oraz 

gatunków rzadkich takich jak: starzec błotny (Senecio congestus) i świbka błotna 

(Triglochin palustre) − wymagające weryfikacji.  

Najbliżej położone formy ochrony przyrody to: 

− obszar Natura 2000 PLB160004 „Zbiornik Turawa” zlokalizowany w odległości ok. 8,8 km 

na zachód od granic planu, 

− obszar Natura 2000 PLH160008 „Dolina Małej Panwi” zlokalizowany w odległości ok. 

2,7 km na wschód od granic planu, 

− stanowisko dokumentacyjne „Trias” zlokalizowane w odległości około 1,7 km w kierunku 

zachodnim, 

− zespół przyrodniczy „Pod Dębami” zlokalizowany w odległości około 3,1 km w kierunku 

wschodnim, 

− użytek ekologiczny „Szczyrkowiska” zlokalizowany w odległości około 0,06 km na 

południe od granic obszaru opracowania, oraz kilkanaście użytków zlokalizowanych w 

odległości 1-3 km. 

 3.3. Skutki wpływu dotychczasowego zagospodarowania terenu na 

środowisko 

Obszar opracowania zaliczany jest do grupy krajobrazów kulturowych, antropogenicznych, z 

fauną i florą w znacznym stopniu zorganizowaną i kontrolowaną przez człowieka. Dotychczasowe 

zagospodarowanie posiada głównie charakter mieszkaniowy w odniesieniu do terenów 

zabudowanych wsi oraz rolniczy na obszarze otaczającym.  

Istotny wpływ na zagospodarowanie terenu oraz układ przestrzenny wsi mają starorzecza Małej 

Panwi, jako tereny niekorzystne dla zabudowy, a także linia kolejowa nr 144 jako bariera 

przestrzenna. 

Nawiązując do klasyfikacji zawartej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1839.), zlokalizowane na obszarze opracowania obiekty infrastruktury technicznej oraz 

przedsięwzięcia podzielono na dwie grupy, w tym: 

• grupa I − mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, do której zaliczono linię 

kolejową nr 144; 

− grupa II − mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, do której zaliczono 

stację bazową telefonii komórkowej, napowietrzną linię elektroenergetyczną 2x110kV jako 

źródło promieniowania elektromagnetycznego PEM oraz hałasu (tylko w pasie 

technologicznym będącym w zasięgu opracowania planu) oraz obsadę zwierzęcą na 

terenie zabudowy zagrodowej dopuszczoną do wysokości 49 DJP zgodnie z zapisami 

Studium. 
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Zakwalifikowana do grupy mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko linia kolejowa 

nr 144 przebiegająca wzdłuż północnej granicy obszaru objętego planem, zaliczona jest do linii 

znaczenia państwowego, wchodzącą w skład infrastruktury transportu kolejowego 

transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych 

wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającym decyzję 

nr 661/2010/UE (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013, str. l, z późn. zm.).  

Stanowi ona liniowe źródło zanieczyszczeń pochodzenia komunikacyjnego głównie ze względu 

na hałas. W związku z eksploatacją linii kolejowej występują również inne zagrożenia takie jak: 

wstrząsy i wibracje od przejeżdżających pociągów, iskrzenie, zadymienie, rozpryski i wypadnięcie 

przedmiotów. Incydentalnie może również dochodzić do zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód w 

przypadku przewozu towarów wysokiego ryzyka np. substancji ropopochodnych, a także w 

związku ze stosowaniem oprysków środkami ochrony roślin. 

Zgodnie z informacją PKP PLK S.A. natężenie ruchu pociągów na przedmiotowym odcinku linii 

kolejowej nr 144 wynosi  średnio 77 pociągów na dobę, z czego 40% stanowią składy towarowe. 

Największa dopuszczona prędkość przejazdu to 140 km/h. Docelowo, po oddaniu do użytku 

Centralnego Portu Lotniczego, liczba przejazdów na dobę ulegnie zwiększeniu. Zasięg 

oddziaływania modernizowanej linii kolejowej jest zależny od prognozy ruchu dla wszystkich 

rodzajów składów poruszających się po trasie. Można jednak założyć, że na odcinkach 

przebiegających w sąsiedztwie zwartej zabudowy wsi w przyszłości konieczna będzie budowa 

barier dźwiękochłonnych. 

Przedsięwzięcia z grupy II zaliczone są do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych. Do grupy tej mogłaby kwalifikować się tylko 

istniejąca instalacja radiokomunikacyjna (stacja bazowa telefonii komórkowej) zlokalizowana na 

działce nr 530/3 w sąsiedztwie drogi powiatowej nr 1958 O relacji Staniszcze Małe – Spórok. 

Stacja ta jest jednak zlokalizowana w odległości około 280 m od najbliżej położonych terenów 

zabudowy mieszkaniowej.  

Wzdłuż południowej granicy obszaru objętego planem, ale poza jego zasięgiem, przebiega 

istniejąca linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110kV. W granicach planu znajduje się 

natomiast część pasa technologicznego linii, w obrębie którego możliwe jest występowanie 

oddziaływania na środowisko głównie poprzez imisję hałasu oraz pola elektromagnetycznego, jak 

również zagrożenie dla awifauny. W sąsiedztwie linii nie występuje zabudowa mieszkaniowa ani 

przeznaczona na stały lub czasowy pobyt ludzi. Na podstawie badań prowadzonych dla innych 

linii o takim samym napięciu, można założyć że w bezpośrednim sąsiedztwie nie występują 

przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych ani hałasu. 

Obsada zwierzęca o wysokości do 49 DJP dopuszczona na terenie zabudowy zagrodowej 

jedynie nieznacznie przekracza wartość graniczną ustaloną w rozporządzeniu i mogłaby być 

uznana za niepowodującą znaczącego oddziaływania. Teren jest jednak zlokalizowany w 

odległości mniejszej niż 100 m od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, stąd kwalifikacja 

przedsięwzięcia do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Główne 

oddziaływania związane są z możliwym zanieczyszczeniem ściekami wód powierzchniowych 

i podziemnych oraz z ewentualną emisją substancji złowonnych. 

Obszar opracowania jest w pełni uzbrojony w sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej oraz 

sieć energetyczną. Nie ma natomiast dostępu do gazu sieciowego, co wpływa niekorzystnie na 

środowisko ze względu na mniejszą dywersyfikację źródeł zaopatrzenia w energię cieplną. W 

obszarze opracowania nie funkcjonują scentralizowane systemy zaopatrzenia w energię cieplną. 

Potrzeby cieplne zaspokajane są poprzez kotłownie lokalne oraz ogrzewanie indywidualne. 

Podstawowym paliwem wykorzystywanym do produkcji ciepła w postaci ciepłej wody użytkowej 
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(c.w.u.) oraz centralnego ogrzewania (c.o.) jest paliwo węglowe. Na obszarze opracowania nie 

występują elektrownie wodne ani wiatraki. Produkcja energii z instalacji wykorzystujących energię 

słońca i ciepło ziemi jest znikoma.  

Podsumowując, można stwierdzić, że pomimo występowania na obszarze opracowania 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dotychczasowe 

zagospodarowanie terenu nie wywołuje znaczących negatywnych skutków dla środowiska. 

Wyjątkiem są uciążliwości generowane przez ruch kolejowy, w tym głównie hałas.   

 

 4. CELE, ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE  

I USTALENIA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 4.1. Główne cele i założenia projektu planu miejscowego 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi Staniszcze 

Małe sporządzany jest na podstawie Uchwały Nr IX/88/19  Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 

25 listopada 2019 r., w zakresie zgodnym z wymogami art. 15 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Głównymi celami wskazanymi do osiągnięcia w sporządzanym planie miejscowym były: 

− realizacja złożonych wniosków,  

− wprowadzenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym polegającej na 

przebudowie linii kolejowej nr 144, 

− uporządkowanie istniejącej struktury planów miejscowych oraz koordynacja ich zapisów, 

ze względu na dużą ilość (6) i znaczne przemieszanie przestrzenne oraz różnice w 

ustaleniach utrudniające realizację inwestycji, 

− konieczność dostosowania zapisów planu miejscowego do dokumentów wyższego rzędu, 

w tym Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego oraz 

zmienionego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Kolonowskie. 

Celem równorzędnym było kształtowanie ładu przestrzennego poprzez regulację funkcji  

i sposobu zagospodarowania terenu, minimalizację konfliktów przestrzennych oraz określenie 

zasad zagospodarowania i wskaźników zabudowy zgodnie z wymogami zrównoważonego 

rozwoju. Generalnie plan ma charakter porządkujący istniejącą strukturę planistyczną  

i przestrzenną oraz dostosowujący zapisy do obowiązujących przepisów prawa. 

Wnioski złożone do projektu planu (formalne) jak również przed przystąpieniem do jego 

sporządzania dotyczyły między innymi: 

− przesunięcia linii zabudowy od strony lasu w celu dostosowania do aktualnych przepisów 

odrębnych, 

− przeznaczenia działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 

− utrzymania przebiegu linii kolejowej, umożliwienie jej przebudowy oraz uwzględnienie 

oddziaływania na otoczenie w zakresie hałasu. 

Ze względu na wielkość obszaru objętego planem jest on sporządzany w skali 1:2000. 

Obszar objęty planem miejscowym podzielony został liniami rozgraniczającymi na tereny o 

różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, w tym:  
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1. tereny zabudowy usługowej U oraz usług turystyki UT;  

2. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN oraz mieszkaniowo-usługowej MU; 

3. tereny użytkowane rolniczo, w tym: zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, 

hodowlanych i ogrodniczych RM, obsługi produkcji rolnej RR, tereny rolnicze R oraz łąk 

i pastwisk RZ; 

4. tereny zieleni i wód, w tym: lasów ZL, zieleni urządzonej ZP oraz wód śródlądowych WS; 

5. tereny komunikacji, w tym: komunikacji kolejowej KK, dróg publicznych klasy zbiorczej 

KDZ, klasy lokalnej KDL, klasy dojazdowej KDD, dróg wewnętrznych KDW, ciągu 

pieszego KP oraz dróg transportu rolnego i leśnego KDR,  

6. tereny infrastruktury technicznej, w tym: elektroenergetyki E, kanalizacji K oraz 

telekomunikacji T. 

Projekt planu miejscowego, zgodnie z kierunkami polityki przestrzennej przyjętymi w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolonowskie, przyjętym 

uchwałą Nr X/68/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 12 września 2011 r., wprowadza 

zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej obszaru objętego opracowaniem poprzez:  

− przeznaczenie ok. 6,71 ha gruntów rolnych IV, V i VI klasy bonitacyjnej oraz gruntów Bz 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz mieszkaniowo-usługową, w tym 

przekształcenie terenu istniejącego trawiastego boiska będącego własnością gminy na 

działki budowlane; (na terenie wsi znajdują się inne obiekty sportowe, w tym boisko przy 

szkole podstawowej oraz przy straży pożarnej), 

− wyznaczenie drogi łączącej ul. 1 Maja i ul. Krzywą, stanowiącą przedłużenie 

ul. Sosnowej. 

Jednocześnie w projekcie planu: 

− utrzymano istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz tereny zabudowy 

usługowej, 

− utrzymano tereny usług turystyki UT, 

− dostosowano zapisy planu do faktycznego zagospodarowania terenu, w tym poprzez 

zmianę zabudowy zagrodowej na mieszkaniową, a także poprzez uwzględnienie 

prowadzonej działalności gospodarczej,  

− skorygowano układ komunikacyjny w zakresie przebiegu i szerokości dróg dojazdowych 

i wewnętrznych, 

− wskazano istniejącą linię kolejową nr 144 do utrzymania, przebudowy i rozbudowy; 

− ujednolicono wskaźniki zagospodarowania terenu i zasady kształtowania zabudowy. 

W projekcie planu miejscowego zrezygnowano z przeznaczania pod zabudowę mieszkaniową 

wszystkich terenów dopuszczonych w studium ze względu na zasadność dostosowania podaży 

nowych działek do potrzeb, rozwoju demograficznego i możliwości finansowania przez gminę 

budowy infrastruktury technicznej. 

Większość terenów przeznaczonych w planie pod zabudowę charakteryzuje się pełnym 

uzbrojeniem lub dobrym dostępem do sieci infrastruktury technicznej oraz możliwością 

zainwestowania przy wykorzystaniu istniejącego układu komunikacyjnego. Pełnego uzbrojenia 

wymagają jedynie nowe tereny mieszkaniowe zlokalizowane pomiędzy ul. F. Myśliwca 

i ul. Zieloną. 
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W planie wprowadzono szereg nakazów, zakazów i ograniczeń mających na celu ochronę 

środowiska i przyrody, w tym m.in.  

− w celu ochrony powierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych nakazano 

zabezpieczenie powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem produktami 

ropopochodnymi i innymi substancjami szkodliwymi w sposób uniemożliwiający ich 

przenikanie do gruntu oraz wód podziemnych, wstępne podczyszczanie wód opadowych 

i roztopowych z terenów dróg publicznych, parkingów, placów manewrowych 

i składowych. Jednocześnie nakazano gromadzenie i przechowywanie środków ochrony 

roślin oraz nawozów mineralnych i organicznych w sposób uniemożliwiający ich 

przenikanie do gruntu i do wód; 

− w celu ochrony powietrza wprowadzono nakaz stosowania instalacji grzewczych opartych 

o niskoemisyjne techniki spalania paliw; nakaz magazynowania materiałów sypkich, 

mogących powodować zapylenie lub zanieczyszczenie powietrza, w zamkniętych 

urządzeniach lub obiektach oraz zakaz termicznego przekształcania odpadów, za 

wyjątkiem biomasy;  

− wprowadzono zapisy określające dopuszczalny poziom hałasu na poszczególnych 

terenach; 

− w celu ochrony krajobrazu i przyrody wprowadzono zakaz likwidowania i niszczenia 

zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, 

− wprowadzono zakaz likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy 

i obszarów wodno-błotnych oraz zmniejszania retencji wód poprzez zmianę stosunków 

wodnych, a także zakaz zmiany rzeźby terenu poza obszarami przeznaczonymi pod 

zabudowę. 

− występujące na obszarze opracowania ekosystemy łąk i pastwisk pozostawiono w 

użytkowaniu rolniczym, z wprowadzonym zakazem zabudowy, 

− uwzględniono cele ochrony ustalone dla obszarów objętych ochroną na podstawie ustawy 

o ochronie przyrody, w tym: Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-

Turawskie, użytków ekologicznych „Stoczek” i „Bagno”, 

− objęto ochroną siedlisko przyrodnicze oraz stanowiska roślin chronionych i rzadkich, a 

także drzewa wzdłuż dróg. 

W zakresie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

przepisów odrębnych, na obszarze planu ustalono zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem linii kolejowej nr 144 przebiegającej 

na terenie oznaczonym symbolem KK. 

Dopuszczono lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko w zakresie zgodnym z przeznaczeniem terenu określonym w przepisach 

szczegółowych uchwały, w tym: na terenach RM w zakresie obsady zwierzęcej, na terenach dróg 

publicznych oraz na terenach infrastruktury technicznej kanalizacji K i telekomunikacji T. 

Jednocześnie wprowadzono zakaz lokalizacji instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii 

elektrycznej energię wiatru, których wysokość całkowita przekracza 30 m. 

Na całym obszarze objętym planem zakazano się lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym 
ryzyku wystąpienia poważnych awarii.  

Teren nie jest położony na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, nie zostały również 

wyznaczone przez geologa wojewódzkiego obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemi. 

W planie został natomiast wyznaczony obszar zagrożony podtopieniami, dla którego ustalono 

nakaz stosowania rozwiązań technicznych służących zabezpieczeniu budynków przed zalaniem. 
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Obszar objęty planem położony jest w całości w strefie ograniczonej wysokości zabudowy (BRA) 

lotniczego urządzenia naziemnego (LUN), stanowiącego radar meteorologiczny (MET) numer 

9902. Dla obszaru opracowania ograniczenie wysokości zabudowy wynikające z przepisów 

odrębnych wynosi 470 m n.p.m. natomiast poziom terenu wynosi około 185-200m n.p.m.  

W projekcie planu maksymalna dopuszczona wysokość względna dla infrastruktury 

telekomunikacyjnej została ustalona na 55 m n. p. t., zatem wymóg dotyczący ograniczenia 

wysokości zabudowy w strefie BRA został spełniony. 

W zakresie wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną projekt planu zakłada pełne 

uzbrojenie terenu w podstawowe media i sieci, w tym wodę, energię elektryczną oraz kanalizację 

sanitarną i deszczową, a docelowo także w gaz.  

Jako odbiornik wód opadowych i roztopowych ustalono kanalizację deszczową, a także studnie 

i rowy chłonne, zbiorniki retencyjne i retencyjno-infiltracyjne oraz rozprowadzenie wód po działce 

budowlanej, w sposób nie powodujący zalewania nieruchomości sąsiednich oraz po 

zastosowaniu przewidzianych prawem urządzeń oczyszczających. Dopuszczono realizację 

lokalnych systemów retencyjnych obejmujących więcej niż jedną nieruchomość gruntową. 

W projekcie planu utrzymano istniejące linie elektroenergetyczne 15kV, dla których dopuszczono 

przebudowę i modernizację, pod warunkiem, że nie spowoduje to zwiększenia napięcia 

i poszerzenia pasa technologicznego oznaczonego na rysunku planu. W przypadku kolizji 

nowego zagospodarowania z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej takimi jak 

napowietrzne linie elektroenergetyczne 15kV w planie dopuszczono ich przeniesienie lub 

przebudowę. 

Zaopatrzenie w energię cieplną utrzymane zostało na bazie indywidualnych niskoemisyjnych 

źródeł ciepła pracujących na paliwach niskoemisyjnych. Dopuszczono także wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii o mocy do 100kW.  

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych (Dz.U. Z 2010r Nr 106 poz. 675 ze zm.) nie ogranicza się możliwości 

budowy infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze planu.  

Zagospodarowanie odpadów nakazano prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami 

odrębnymi i planem gospodarki odpadami.  

 4.2. Powiązania z innymi dokumentami i aktami prawa miejscowego 

 4.2.1. Zgodność ustaleń projektowanego przeznaczenia i zagospodarowania 

terenów z uwarunkowaniami określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym 

Dla gminy Kolonowskie, w tym obszaru opracowania planu, sporządzone zostało „Opracowanie 

ekofizjograficzne dla obszaru gminy Kolonowskie na potrzeby zmiany Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego”, BIO-PLAN Krzysztof Spałek, Agnieszka Trela, Radosław 

Wróbel, 2009 r. 

Do najistotniejszych wytycznych określonych w opracowaniu ekofizjograficznym wskazanych do 

uwzględnienia w przedmiotowym planie miejscowym należą: 

a) ograniczenia wynikające z położenia obszaru planu w zasięgu Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie, 

b) uwzględnienie wymaganej ochrony użytków ekologicznych „Bagno” i „Stoczek”, 

c) ochrona siedlisk przyrodniczych oraz chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt, 
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d) konieczność ochrony łąk przed zabudową i zalesieniem, a także zmianą stosunków 

wodnych,  

e) utrzymanie i ochrona starorzeczy i miejsc podmokłych w tym poprzez ustanowienie przez 

władze gminy form ochrony przyrody: 

− proponowane stanowisko dokumentacyjne „Paleomeander w Staniszczach Małych” − 

obejmuje zarośnięte i użytkowane częściowo jako łąka starorzecze Małej Panwi we wsi 

Staniszcze Małe. Jego obszar jest wyraźnie obniżony w stosunku do otaczającej go 

powierzchni terasy bałtyckiej o około 2-3 m. Warstwa osadów organiczno-mineralnych, 

głównie namułów torfowych zalegająca w tym dawnym korycie rzecznym Małej Panwi ma 

miąższość 2-4 m. Paleomeander jest zagrożony przez przylegającą do niego zwartą 

zabudowę wsi, 

− proponowane stanowisko dokumentacyjne „Kocia Górka” zlokalizowane przy drodze ze 

Staniszczy Małych do Wielkich i obejmuje dobrze zachowany obszar starego koryta Małej 

Panwi z okresu schyłku zlodowacenia bałtyckiego. Starorzecze znajduje się w 

przedostatniej fazie naturalnej degradacji spowodowanej stopniowym zarastaniem przez 

roślinność szuwarową, turzycowiskową i zadrzewienia łęgowe. Jego część chroniona jest 

w formie użytku ekologicznego „Bagno”, 

f) ograniczenia wynikające z budowy podłoża gruntowego − gleb organicznych, torfowych 

i mułowo-torfowych, 

g) utrzymanie istniejących i tworzenie nowych zadrzewień przydrożnych i śródpolnych, 

h) ograniczenia wynikające z fizjografii terenu − związane z występowaniem negatywnych 

form morfologicznych dla zabudowy, w tym krawędzi dolin oraz starorzeczy, 

i) ograniczenia wynikające z budowy hydrogeologicznej i ochrona zasobów wód 

podziemnych zbiornika GZWP 335,  

j) niekorzystne warunki klimatu lokalnego (bioklimatu) dla zabudowy w obrębie doliny Małej 

Panwi, 

k) ograniczenia w lokalizacji zabudowy mieszkaniowej związane z uciążliwościami 

pochodzenia komunikacyjnego, w tym głównie hałasem i zanieczyszczeniem powietrza, 

Dodatkowo w opracowaniu ekofizjograficznym dokonano oceny warunków gruntowo-wodnych, z 

których wynika, że na większości obszaru (poza starorzeczami) ukształtowanie terenu nie 

stwarza ograniczeń dla zabudowy oraz występują dobre warunki geotechniczne, przy czym w 

stanie nawilgocenia grunty mogą przechodzić w stan plastyczny. Większość obszaru posiada 

również dobre warunki hydrogeologiczne, a zwierciadło wód podziemnych zalega poniżej 

poziomu posadowienia fundamentów. Miejscowo, w obrębie gliniastych osadów morenowych 

występować mogą tzw. wody zawieszone. Nie mają one jednak dużej objętości i nie stanowią 

ograniczenia w lokalizacji zabudowy. 

Analizując ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie 

powyższych wytycznych stwierdzono co następuje: 

a) uwzględniono zapisy uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (→ 4.2.2); 

b) uwzględniono użytki ekologiczne stanowiące obszary chronione ustanowione na 

podstawie przepisów gminnych,  

c) wskazano lokalizację oraz objęto ochroną siedlisko przyrodnicze oraz stanowiska roślin 

chronionych i rzadkich poprzez ustanowienie zakazu zabudowy, zalesiania oraz 

osuszania terenów łąk, 
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d) na terenach starorzeczy oraz gruntach podmokłych ustalono przeznaczenia skutkujące 

wyłączeniem tych terenów z zabudowy, zalesienia oraz osuszania, w tym głównie jako 

tereny łąk, 

e) nie wskazywano obszarów proponowanych stanowisk dokumentacyjnych, ponieważ taka 

forma ochrony ustanawiana jest w wyniku uchwały rady gminy, która do chwili obecnej nie 

została podjęta; w planie ustalono natomiast przeznaczenia minimalizujące 

przekształcenia tych terenów i umożliwiające ich docelową ochronę, 

f) wyłączono z zabudowy grunty rolne pochodzenia organicznego, przy czym zgodnie z 

zasadą ciągłości planistycznej na części terenu oznaczonego symbolem MN31 wzdłuż 

ul. 1 Maja pozostawiono obszar zabudowy zgodnie z obowiązującym dotychczas planem 

miejscowym − zaleganie w tym miejscu gruntów organicznych wymaga weryfikacji, 

g) zaproponowano nasadzenia drzew wzdłuż dróg transportu rolnego (w kierunku Stoczka) 

oraz objęto ochroną istniejące zadrzewienia na terenie wsi (ul. Szkolna), 

h) tereny nowej zabudowy wprowadzono poza obszarem wciętej doliny Małej Panwi, w 

strefie korzystniejszych warunków mikroklimatycznych oraz w oddaleniu od linii kolejowej 

i związanych z nią uciążliwości, 

i) wprowadzono zapisy mające na celu ochronę wód podziemnych przed 

zanieczyszczeniami, w tym m.in. poprzez nakaz odprowadzenia ścieków do sieci 

kanalizacji sanitarnej oraz nakaz zabezpieczenia powierzchni zagrożonych 

zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi i innymi substancjami szkodliwymi w 

sposób uniemożliwiający ich przenikanie do gruntu oraz wód podziemnych; 

j) do ogrzewania budynków wskazano konieczność stosowania paliw niskoemisyjnych oraz 

odnawialnych źródeł energii. 

W powyższym zakresie ustalenia projektu planu miejscowego uwzględniają wytyczne 

opracowania ekofizjograficznego w zakresie dyspozycji funkcjonalno-przestrzennej oraz ochrony 

środowiska. Przeznaczenie poszczególnych obszarów w odniesieniu do nowo planowanych 

terenów jest zgodne z wynikającą z opracowania ekofizjograficznego oceną przydatności terenu 

dla różnych sposobów użytkowania.  

Proporcje pomiędzy terenami o różnych formach użytkowania a pozostałymi terenami należy 

uznać za właściwe.  

 4.2.2.  Zgodność ustaleń projektu planu z aktami prawnymi dotyczącymi form 

ochrony przyrody 

Obszar objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej 

części wsi Staniszcze Małe położony jest częściowo w granicach Obszaru Chronionego 

Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”.  

Obowiązującym aktem prawnym określającym szczegółowe cele ochrony przyrody oraz 

stanowiącym podstawę gospodarowania na jego obszarze jest Uchwała Nr XX/228/2016 Sejmiku 

Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie obszarów chronionego 

krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Op. z 2016 r. poz. 2017 ze zmianami).  

Zgodnie z § 2. 1. uchwały Sejmiku ustalono następujące działania:  

1) w zakresie czynnej ochrony ekosystemów leśnych: preferowanie działań zmierzających do 
zachowania i utrzymywania we właściwym stanie ochrony istniejących śródleśnych cieków, mokradeł, 
polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw na piaskowych poprzez m.in. ekstensywne użytkowanie 
i niedopuszczanie do zarastania drzewami i krzewami otwartych przestrzeni;  
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2)  w zakresie czynnej ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych:  

a) przeciwdziałanie sukcesji łąk, pastwisk i torfowisk poprzez m.in. ekstensywne użytkowanie 
(np. koszenie, wypas) lub mechaniczne usuwanie samosiewów drzew i krzewów,  

b) ograniczanie zmiany użytkowania łąk i pastwisk na grunty orne bądź inne uprawy rolne,  

c) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi,  

d) kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez ochronę oraz formowanie 
nowych założeń zieleni wiejskiej (zadrzewienia, zakrzaczenia, remizy śródpolne, parki 
wiejskie),  

e) zachowanie śródpolnych torfowisk, zabagnień, podmokłości oraz oczek wodnych,  

f) zachowanie zbiorowisk wydmowych, muraw na piaskowych i psiar,  

g) zachowanie zbiorowisk muraw kserotermicznych,  

h) realizowanie melioracji odwadniających, w tym regulowanie odpływu wody z sieci rowów, tylko 
w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, jednak z bezwzględnym zachowaniem reżimów 
wilgotnościowych terenów podmokłych, w tym torfowisk, obszarów wodno–błotnych 
i obszarów źródliskowych cieków,  

i) eksploatowanie surowców mineralnych w sposób minimalizujący negatywne oddziaływania na 
przyrodę,  

j) prowadzenie rekultywacji uwzględniającej potrzeby ochrony walorów przyrody ożywionej, 
nieożywionej oraz krajobrazu,  

k) przeciwdziałanie przerywaniu ciągłości korytarzy ekologicznych,  

l) preferowanie regionalnych stylów architektonicznych w zabudowie oraz zabudowy 
zachowującej historyczne kierunki przestrzennego rozwoju miejscowości,  

m) preferowanie zabudowy w zwartych układach ruralistycznych;  

3) w zakresie czynnej ochrony ekosystemów wodnych:  

a) zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych wraz z pasem roślinności okalającej,  

b) zachowanie pasów roślinności wzdłuż rowów melioracyjnych i cieków z dopuszczeniem prac 
związanych z ich utrzymaniem i konserwacją,  

c) preferowanie wokół zbiorników wodnych roślinności niskiej i wysokiej ograniczającej spływy 
powierzchniowe,  

d) utrzymanie i odtwarzanie meandrów na wybranych odcinkach cieków,  

e) zwiększanie małej retencji poprzez zachowanie lub odtwarzanie siedlisk hydrogenicznych, w 
tym źródlisk oraz starorzeczy i lokalnych obniżeń terenu. 

§ 3.1. W celu zachowania walorów obszarów, o których mowa w § 1 ust. 1, na ich terenie określa się 

następujące zakazy:  

1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów 

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;  

2) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:  

a. linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych,  

b. zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach 

płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodno 

prawnym, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo 

Wodne z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej 

gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;  

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają 

one  z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 

wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;  
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4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych 

szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów;  

5) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub 

zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub 

rybacka;  

6) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych.  

2. Zakaz, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, nie dotyczy:  

1) obszarów zabudowy miast i wsi, w granicach określonych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku w studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jeżeli przeprowadzona strategiczna ocena 

oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę przyrody, w tym 

pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu;  

2) sztucznych zbiorników wodnych, za wyjątkiem: Zbiornika Nyskiego, Otmuchowskiego 

i Turawskiego;  

3) siedlisk rolniczych – w zakresie uzupełniania istniejącej zabudowy o obiekty związane z 

prowadzeniem gospodarstwa rolnego;  

4) działek przeznaczonych pod zabudowę wyznaczonych w obowiązujących w dniu wejścia w życie 

niniejszej uchwały miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub decyzjach 

lokalizacyjnych. 

W granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” w projekcie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi Staniszcze 

Małe położone są tereny lasów ZL3 i ZL4 oraz teren łąk i pastwisk RZ4 (w części). Poprzez 

wyznaczenie łąk i pastwisk i ich wyodrębnienie z użytkowania rolniczego umożliwiono ochronę 

polegającą na ograniczaniu zmian użytkowania na grunty orne bądź inne uprawy rolne. 

Wprowadzono również zakaz zalesień i osuszania terenu, co wpływa pozytywnie na zwiększenie 

retencji wodnej i zachowanie stanowisk roślin chronionych i rzadkich. W stosunku do terenów 

lasów ustalono sposób zagospodarowania zgodnie z planem urządzenia lasu i przepisami 

odrębnymi oraz prowadzenie dolesień zgodnie z roślinnością rodzimą i siedliskiem.  

Pozostawienie gruntów w obszarze chronionego krajobrazu w użytkowaniu leśnym oraz jako łąki 

i pastwiska  wpływa pozytywnie na ciągłość korytarza ekologicznego w dolinie Małej Panwi. 

Można zatem stwierdzić zgodność zapisów projektu miejscowego planu zagospodarowania dla 

południowej części wsi Staniszcze Małe z wymogami uchwały o obszarach chronionego 

krajobrazu.  

W odniesieniu do ustanowionych prawem miejscowym użytków ekologicznych „Bagno” i Stoczek” 

plan miejscowy uwzględnia (§ 9.1) potrzebę ich ochrony poprzez wprowadzony zakaz 

likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych, zakaz 

zmiany stosunków wodnych, zmiany rzeźby terenu, likwidowania zadrzewień śródpolnych, 

przydrożnych i nadwodnych. 

 4.2.3. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Na obszarze objętym opracowaniem obowiązuje sześć miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, w tym: 

1. Uchwała Nr XXXVI/183/97 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 30 grudnia 1997 roku 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr StM/1 

wsi Staniszcze Małe, gmina Kolonowskie (Dz. Urz. Woj. Op. z 1998 r., Nr 4 poz. 12); 
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2. Uchwała Nr XXXIX/215/98 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 27 kwietnia 1998 roku  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

określającego granicę polno-leśną gminy Kolonowskie (Dz. Urz. Woj. Op. z 1998 r., Nr 15 

poz.79); 

3. Uchwała Nr XXX/217/2002 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 11 maja 2002 roku w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr StM3, 

obejmującego działkę Nr 1016 przy ul. Ks. Gajdy w Staniszczach Małych, (Dz. Urz. Woj. 

Op. z 2002 r., Nr 60 poz.837); 

4. Uchwała Nr XVIII/96/04 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 08 czerwca 2004 roku w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr StM4 dla 

części miejscowości Staniszcze Małe (Dz. Urz. Woj. Op. z 2004 r., Nr 54 poz.1551); 

5. Uchwała Nr XIV/96/08 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 08 lutego 2008 roku w 

sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 

StM 4 dla części miejscowości Staniszcze Małe w zakresie obejmującym użytki rolne o 

powierzchni 0,0796 ha na działce nr 967/1 położonej przy ul. Ks. Gajdy w Staniszczach 

Małych (Dz. Urz. Woj. Op. z 2008 r. Nr 25, poz.901); 

6. Uchwała Nr XXXII/262/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 28 października 2013 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr StM 4 dla 

części miejscowości Staniszcze Małe (Dz. Urz. Woj. Op. z 2013 r. poz 2466). 

Plany te stanowią punkt wyjścia do sporządzenia projektu kolejnego dokumentu. W związku z 

zasadą ciągłości planistycznej tereny, które raz otrzymały przeznaczenie na cele budowlane 

(produkcyjne, mieszkaniowe, usługowe itp.) utrzymuje się w tym przeznaczeniu, bowiem 

przywrócenie ich do celów rolniczych związane jest z koniecznością wypłaty wysokich 

odszkodowań.  Na ryc. 7 zobrazowano wielkość terenów przeznaczonych w obecnym stanie 

prawnym pod zabudowę, które zostały uwzględnione w sporządzanym projekcie planu. 

 

 

Ryc. 7 Przeznaczenie terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na 

obszarze opracowania /źródło: http://portal.gison.pl/kolonowskie/ 
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 4.2.4.  Zgodność ustaleń projektu planu ze Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy  

Zgodnie z zapisami art.17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. (Dz. U. z 2020 r. poz. 293),  z późn. zm.), Burmistrz cyt.: 

„sporządza projekt planu miejscowego (…) uwzględniając ustalenia studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jednocześnie, zgodnie z zapisami art.20 

ust.1 ustawy cyt.: „Plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on 

ustaleń Studium”. 

W celu weryfikacji zgodności przyjętych w projekcie planu rozwiązań planistycznych dokonano 

analizy zapisów obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kolonowskie, przyjętego uchwałą Nr X/68/11 Rady Miejskiej w 

Kolonowskiem z dnia 12 września 2011 r., zarówno w części tekstowej, jak i graficznej. Zgodnie z 

zapisami Studium na obszarze objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla południowej części wsi Staniszcze Małe wyznaczono obszary funkcjonalne 

i zakres dopuszczonego zainwestowania.  

Studium jako cel nadrzędny wskazuje wielofunkcyjny rozwój gminy, uwzględniający konieczność 

ochrony obszarów cennych przyrodniczo i objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie 

przyrody (s.38). Utrzymano dotychczasową strukturę osadniczą, wskazując dla poszczególnych 

miejscowości wiodącą funkcję rozwojową, którą dla wsi Staniszcze Małe ma być obsługa 

turystyczna i agroturystyka (s.39). 

Zgodnie z ustalonymi w studium zasadami kształtowania przestrzeni wiejskiej, przy sporządzaniu 

planów miejscowych obowiązuje (s.41-42): 

− zachowanie historycznych układów urbanistycznych kształtujących zabudowę stosownie 

do wymogów i warunków konserwatorskich, 

− realizacja potrzeb budowlanych poprzez zabudowę „plombową” wykorzystującą luki w 

istniejącej zabudowie wsi, a w przypadkach nowej zabudowy dążyć do integracji pod 

względem przestrzennym i funkcjonalnym, zachowując strefowanie funkcji mieszkaniowej 

i produkcyjnej, 

− kształtowanie nowej zabudowy pod względem estetyki architektonicznej w dostosowaniu 

do krajobrazu historycznego tego regionu i środowiska kulturowego, 

− modernizacja i rewitalizacja zabudowy i przestrzeni publicznych podnoszące standardy 

użytkowe i estetyczne oraz promująca funkcje turystyczne, agroturystyczne i rekreacyjne 

obszaru gminy, 

− tworzenie warunków przestrzennych dla rozwoju wielofunkcyjnego wsi w zakresie 

produkcji i usług, 

− pełne wyposażenie w infrastrukturę techniczną, w tym kanalizację sanitarną 

elektroenergetykę, telekomunikację i w miarę możliwości gaz sieciowy, 

− racjonalna gospodarka odpadami, 

− poprawa i uatrakcyjnienie przestrzeni otwartej poprzez racjonalne wykorzystanie zasobów 

przyrody i jej wzbogacenie poprzez zagospodarowanie turystyczne, sportowe 

i rekreacyjne. 

We wszystkich wsiach dopuszcza się:  

− przebudowę, nadbudowę i modernizację istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej 

pod warunkiem zachowania zasad i standardów (wskaźniki, parametry) kształtowania 

zabudowy określonych w części tekstowej pkt 3.4.3, 
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− lokalizację w obrębie istniejącego zainwestowania obiektów rzemiosła wytwórczego pod 

warunkiem ich nieuciążliwości dla otoczenia w rozumieniu przepisów szczególnych, 

− lokalizację usług publicznych i komercyjnych na zasadach określonych w części tekstowej 

pkt 3.4.3, 

− rozbudowę cmentarzy na warunkach określonych w planach miejscowych. 

Zgodnie z zapisami Studium obszar w granicach opracowania projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi Staniszcze Małe przeznaczony 

jest pod rozwój funkcji zgodnie z oznaczeniem na rysunku studium, w tym:  

Tabela 1 Kierunki rozwoju obszaru objętego planem miejscowym ustalone w Studium  

Symbol Funkcja podstawowa Funkcja uzupełniająca Parametry i wskaźniki Zakazy  

U obszary koncentracji 

usług i funkcji 

usługowych na 

wydzielonych działkach 

z urządzeniami 

towarzyszącymi 

− zabudowa mieszkaniowa  

− zieleń i komunikacja 

wewnętrzna 

− wysokość, usytuowanie 

i architektura budynków 

projektowanych winna 

być dostosowana do 

historycznej kompozycji 

urbanistyczno-

architektonicznej 

− brak wskaźników 

− lokalizacji obiektów 

handlowych o 

powierzchni 

sprzedaży powyżej 

400m2 

 

MN obszary o dominującej 

funkcji mieszkaniowej 

jednorodzinnej z 

usługami i urządzeniami 

towarzyszącymi 

− zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna typu 

willowego  

− zabudowa zagrodowa 

adaptowana  

− zabudowa typu 

pensjonatowego i rekreacji 

indywidualnej  

− usługi towarzyszące funkcji 

mieszkaniowej  

− rzemiosło usługowe i 

produkcyjne z wyjątkiem 

uciążliwego dla 

mieszkańców  

− urządzenia rekreacyjne, 

sportowe i towarzyszące 

funkcji mieszkaniowej 

− intensywność zabudowy 

do ustalenia w mpzp 

− wysokość zabudowy do 2 

kondygnacji plus 

poddasze użytkowe  

− geometria dachów dwu 

i wielospadowe 

− minimalna wielkość 

działki budowlanej na wsi: 

− dla zabudowy 

jednorodzinnej 

wolnostojącej 800 m2 

− dla zabudowy szeregowej  

300 m2 

− lokalizacji 

przedsięwzięć 

mogących 

znacząco 

oddziaływać na 

środowisko z 

wyjątkiem 

infrastruktury 

technicznej 

− lokalizacji obiektów 

handlowych o 

powierzchni 

sprzedaży powyżej 

400m2 

− hodowli zwierząt 

gospodarskich 

RM obszary o funkcji 

mieszkaniowej 

mieszanej, zagrodowej, 

jednorodzinnej 

i agroturystycznej, z 

usługami i urządzeniami 

towarzyszącymi 

− usługi publiczne i 

komercyjne  

− rzemiosło produkcyjne i 

usługowe  

− usługi turystyczne i 

agroturystyczne  

− chów i hodowla zwierząt 

gospodarskich:  

• na terenach zwartej 

zabudowy do 10 DJP  

• poza zwartą zabudową  

do 49 DJP  

− urządzenia sportowe, place 

zabaw, zieleń 

wypoczynkowa  

− sady, ogrody, zieleń 

przydomowa. 

− intensywność zabudowy 

do ustalenia w mpzp 

− wysokość zabudowy 

mieszkaniowej do 2 

kondygnacji plus 

poddasze użytkowe  

− wysokość zabudowy 

usługowej i gospodarczej 

do 8m 

− geometria dachów dwu 

i wielospadowe 

− minimalna wielkość 

działki budowlanej: 

− dla zabudowy 

jednorodzinnej 800 m2 

− dla zabudowy 

pensjonatowej 

i zagrodowej  2000 m2 

− działalności 

szkodliwie 

oddziałującej na 

środowisko 

i zdrowie ludzi, 

powodującej 

przekroczenie 

standardów 

emisyjnych 

określonych w 

obowiązujących 

przepisach 
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ML obszary zabudowy 

letniskowej, 

pensjonatowej i rekreacji 

indywidualnej 

Nie ustalono Nie ustalono Nie ustalono 

R obszary gruntów rolnych Nie ustalono Nie ustalono Nie ustalono 

RZ łąk i pastwisk Nie ustalono Nie ustalono Nie ustalono 

ZL lasów i dolesień Nie ustalono Nie ustalono Nie ustalono 

KD obszary dróg 

publicznych 

Nie ustalono Nie ustalono Nie ustalono 

KK tereny kolejowe Nie ustalono Nie ustalono Nie ustalono 

źródło: opracowanie własne na podstawie Studium (s.43-44 oraz s.47-51) 

Na terenach leśnych i rolnych oznaczonych symbolami R i ZL dopuszczono bez obowiązku 

zmiany studium formy użytkowania związane z rozwojem funkcji podstawowych 

i towarzyszących, uzasadnione wykorzystaniem potencjału rolnego w postaci obiektów obsługi 

produkcji rolnej oraz formy użytkowania związane z rozwojem turystyki i wypoczynku 

uzasadnione wykorzystaniem walorów przyrodniczych gminy.   

Studium nie precyzuje zapisów w odniesieniu do terenów łąk i pastwisk RZ, pomimo wyznaczenia 

ich na rysunku. Należy zatem przyjąć, że są one wyłączone z zabudowy. 

W studium dopuszczono także (s. 44) nieznaczne przesunięcia granic terenów oznaczonych 

różnymi symbolami ( + - 10,0 m)  oraz wprowadzenie innych uzupełniających form użytkowania, 

nie wymienionych imiennie w zmianie studium. 

Studium zakazuje lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. Wyjątkiem jest infrastruktura techniczna oraz zabudowa na terenach 

RM i P dla których sporządzenie raportu jest wymagane lub może być wymagane, na warunkach 

określonych w tym raporcie. Ustalenie to jest jednak mocno nieprecyzyjne i np. w odniesieniu do 

terenów zabudowy zagrodowej nie jest jasne o jakie przedsięwzięcia chodzi, ponieważ 

jednocześnie obowiązują ograniczenia w wysokości obsady zwierzęcej. Dodatkowo raport 

sporządzany jest dopiero na etapie realizacyjnym, a dopuszczenie danego zakresu 

przedsięwzięć powinno nastąpić już na etapie planu miejscowego.  W praktyce zapis Studium 

odwołujący się do raportów o oddziaływaniu na środowisko jest więc niewłaściwy. 

W analizowanym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

południowej części wsi Staniszcze Małe, uwzględniono dyspozycję Studium dotyczącą układu 

funkcjonalno-przestrzennego, w tym w zakresie przeznaczenia terenów, układu 

komunikacyjnego, sieci infrastruktury technicznej oraz obszarów objętych ochroną na podstawie 

ustawy o ochronie przyrody. W projekcie planu nie przeznaczono natomiast pod zabudowę 

całości terenów wskazanych w Studium, przyjmując zasadę stopniowania zainwestowania 

adekwatnie do faktycznych potrzeb, zgodnie z określoną w Studium zasadą (s. 43) cyt.: „Zasięg 

przestrzenny obszarów rozwoju zabudowy wyznaczonych na rysunku zmiany studium wymaga 

weryfikacji w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w zakresie przydatności 

fizjograficznej, wymogów ekologicznych /stref ekotonowych/  oraz aktualnego zapotrzebowania” 

Utrzymano istniejącą linię kolejową nr 144 o znaczeniu państwowym jako zadanie celu 

publicznego o charakterze ponadlokalnym, z dopuszczeniem jej przebudowy i rozbudowy.  

Uwzględniono zapisaną w Studium konieczność objęcia ochroną występujących na terenie 

opracowania zabytków oraz strefę ochrony konserwatorskiej układu przestrzennego wsi. 

Wprowadzono zapisy zmierzające do ograniczenia uciążliwości oraz poprawy stanu środowiska 

oraz uwzględniono występujące formy ochrony przyrody oraz obszary cenne przyrodniczo.  
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Ograniczono lokalizację przedsięwzięć zaliczanych do mogących zawsze znacząco oddziaływać 

na środowisko, dopuszczając wyłącznie istniejącą linię kolejową nr 144. Natomiast drogi oraz 

sieci i obiekty infrastruktury technicznej, a także obsadę zwierzęcą na terenie RM, dopuszczono 

w zakresie mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Jednocześnie, w projekcie planu wprowadzono zmiany w stosunku do ustaleń studium, w tym: 

− dostosowano przebieg granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-

Turawskie” do wymogów prawa, 

− nie uwzględniono granicy projektowanego parku krajobrazowego „Dolina Małej Panwi”, ze 

względu na inny niż w studium przebieg wyznaczony w Planie zagospodarowania 

przestrzennego województwa opolskiego, który nie obejmuje obszaru w granicach planu, 

− uwzględniono niewyznaczone w studium użytki ekologiczne „Bagno” i „Stoczek”. 

Podsumowując, należy stwierdzić, iż analizowany projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla południowej części wsi Staniszcze Małe nie narusza ustaleń Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kolonowskie. 

 4.2.5.  Zgodność rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych projektu planu z celami 

ochrony środowiska ustanowionymi na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym oraz krajowym istotnymi z punktu widzenia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 

i krajowym grupują się obecnie w dwóch zasadniczych nurtach: oddalania zagrożeń globalnych, 

w tym związanych z wyczerpywaniem się zasobów planety oraz związanych z szeroko 

rozumianym bezpieczeństwem ekologicznym oraz świadomością ekologiczną. 

Do najważniejszych dokumentów Unii Europejskiej wyznaczających cele ochrony środowiska 

oraz kierunki polityki przestrzennej w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego 

i zrównoważonego rozwoju można zaliczyć m.in.:  

• Konwencja o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk (Konwencja 

Berneńska) z dnia 10 września 1979 r. (Dz.U. z 1996 r., Nr 58, poz. 263) 

Celem Konwencji jest zachowanie europejskich gatunków dzikich zwierząt i roślin oraz ich 

naturalnych siedlisk, zwłaszcza gatunków endemicznych, zagrożonych i ginących, których 

ochrona wymaga współdziałania kilku państw.  

W projekcie planu miejscowego zapisy Konwencji realizowane są poprzez utrzymanie ochrony 

prawnej obszarów i obiektów o wysokich wartościach przyrodniczych oraz nie wprowadzanie 

nowych funkcji w obszarach cennych przyrodniczo, w tym na obszarach podmokłych łąk. 

• Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (Konwencja Bońska) z 

dnia 23 czerwca 1979 r., (Dz.U. z 2003 r. Nr 2, poz. 17). 

Celem Konwencji Bońskiej jest ochrona gatunków zwierząt wędrownych, migrujących, gdy 

znaczna liczba osobników tego samego gatunku podejmuje w sposób cykliczny wędrówkę 

i przekracza jedną lub kilka granic państwowych. Największym zagrożeniem dla zwierząt 

migrujących jest utrata siedlisk niezbędnych do przeżycia na różnych etapach ich wędrówki 

i bezpośrednia ich eksterminacja. W kontekście usytuowania terenu objętego projektowanym 

dokumentem istotne są ustalenia Konwencji dotyczące ochrony oraz odtworzenia tych siedlisk 

gatunku, które są ważne dla zapobieżenia groźby jego zagłady, a także zapobiegania, usuwania, 
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kompensowania lub minimalizowania, w zależności od potrzeb, niekorzystnego oddziaływania lub 

przeszkód poważnie utrudniających bądź uniemożliwiających wędrówkę gatunków.  

W ramach Konwencji Bońskiej zawarte zostało Porozumienie o ochronie nietoperzy w Europie 

EUROBATS, ratyfikowane także przez Polskę, w celu ochrony nietoperzy należących do 

zagrożonych wymarciem na skutek degradacji ich naturalnych siedlisk, które są ważnym 

elementem ochrony różnorodności biologicznej biosfery. 

W nawiązaniu do celów i ustaleń Konwencji oraz Porozumienia można stwierdzić, że projekt 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie stwarza zagrożeń dla wypełnienia jej 

postanowień, gdyż zachowana jest drożność lokalnych korytarzy ekologicznych przebiegających 

przez obszar opracowania, projekt planu nie ingeruje w obszary mogące stanowić naturalne 

siedliska nietoperzy, ani w obszary przyrodniczo cenne. 

• Konwencja o różnorodności biologicznej przyjęta w Nairobi dnia 22 maja 1992 r. 

podpisana w Rio de Janeiro w dniu 5 czerwca 1992 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 118, poz. 565), 

Konwencja została opublikowana w maju 2003 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 706). 

Celami Konwencji jest ochrona różnorodności biologicznej, zrównoważone użytkowanie jej 

elementów oraz uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści wynikających z wykorzystywania 

zasobów genetycznych. W projekcie planu miejscowego zasady te są realizowane m. in. przez 

następujące zapisy : 

− zachowanie leśnego użytkowania obszarów leśnych oraz ochrona zasobów leśnych,  

− zachowanie możliwie maksymalnej powierzchni biologicznie czynnej przy realizacji 

nowych inwestycji i kontynuacja dotychczasowego sposobu użytkowania terenów 

− ochrona zadrzewień śródpolnych i przydrożnych. 

• Europejska Konwencja Krajobrazowa sporządzona we Florencji dnia 20 października 

2000 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 14, poz. 98). 

Głównym celem Konwencji jest współdziałanie państw na rzecz propagowania ochrony, 

zarządzania i planowania krajobrazu, rozumianego jako „obszar, postrzegany przez 

mieszkańców, którego charakter jest wynikiem działań i interakcji czynników naturalnych i (lub) 

ludzkich”. Odnosi się do obszarów naturalnych, wiejskich, miejskich i podmiejskich, obejmuje lądy 

wody śródlądowe i obszary morskie. Jak zapisano w preambule, krajobraz i różnorodność 

krajobrazów europejskich stanowią podstawowy składnik naturalnego i kulturalnego dziedzictwa 

Europy oraz ważny element jakości życia ludzi „we wszystkich miejscach”.  

Cele Konwencji w projektowanym dokumencie są wypełniane m. in. poprzez:  

− wykluczenie z zainwestowania gruntów rolnych stanowiących łąki i pastwiska i utrzymanie 

krajobrazu otwartego,   

− utrzymanie parametrów zabudowy na poziomie zbliżonym do istniejącego (wysokość, 

powierzchnia, kształt dachów oraz materiał ich pokrycia) w celu stworzenia jednolitego 

krajobrazu kulturowego, 

− zapobieganie rozprzestrzenianiu się zabudowy, 

− objęcie ochroną istniejących alei przydrożnych oraz przywracanie ich w historycznym 

przebiegu. 

 

• Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1992 r. nr 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywa Siedliskowa) oraz Dyrektywa Rady 

z dnia 2 kwietnia 1979 r. nr 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (tzw. 
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Dyrektywa Ptasia). Obie dyrektywy są podstawą prawną tworzenia Europejskiej Sieci 

Ekologicznej NATURA 2000, której celem jest zachowanie zagrożonych wyginięciem 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w skali Europy.  

Cele Dyrektywy Siedliskowej realizowane są w projekcie planu miejscowego poprzez 

zapobieganie przekształceniom i utrzymanie obszarów starorzeczy, podmokłych łąk i lasów 

mogących stanowić potencjalne siedliska przyrodnicze. W tym wskazanie położonego poza 

obszarem Natura 2000, siedliska łąk trzęślicowych Molinion. 

Odnowiona strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej z 2006 roku (Strategia z 

Göteborga) wskazuje wysoką jakość życia obywateli jako jeden z kluczowych priorytetów polityki 

społecznej, gospodarczej i ekologicznej, wdrażanej na wszystkich poziomach jej realizacji, a w 

szczególności skierowanych na ograniczanie zmian klimatu oraz promowanie czystszej energii, 

zapewnienie, by systemy transportowe odpowiadały wymogom ochrony środowiska oraz 

spełniały gospodarcze i społeczne potrzeby społeczeństwa, promowanie zrównoważonych 

wzorców produkcji i konsumpcji, lepsze zarządzanie oraz przeciwdziałanie nadmiernej 

eksploatacji zasobów przyrodniczych. 

Strategia znajduje odzwierciedlenie w projekcie planu miejscowego poprzez: 

− ochronę zasobów przyrodniczych, 

− wprowadzenie nakazu budowy sieci kanalizacji sanitarnej, co wpłynie na ochronę wód i 

gleb oraz poprawę jakości życia, 

− wprowadzenie standardów ochrony akustycznej, 

− wprowadzenie zieleni urządzonej, komponowanej, do zespołu osadniczego w celu 

poprawy jakości życia oraz stworzenia miejsc rekreacji dla ludności,  

− zapisy umożliwiające pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, w tym w 

szczególności na potrzeby własne, co pomoże w zapobieganiu zmianom klimatu. 

• Szósty wspólnotowy program działań na rzecz środowiska – Cele, zadania i priorytety na 

lata 2007-2013 z perspektywą do roku 2020;  

Stanowi on środowiskowy wymiar wspólnotowej strategii zrównoważonego rozwoju i wytycza 

priorytety w dziedzinie ochrony środowiska, w szczególności: zmiany klimatu; przyrodę 

i różnorodność biologiczną; zdrowie i jakość życia; zasoby naturalne i odpady. 

Wyniki analizy ustaleń projektu planu miejscowego oraz przytoczone powyżej argumenty na 

spójność projektowanego dokumentu z celami ochrony środowiska na szczeblu 

międzynarodowym pozwalają stwierdzić, że przeznaczenie terenu i zasady zagospodarowania 

przestrzennego zapisane w projekcie planu wpisują się i są spójne z celami i zadaniami 

określonymi w 6. PD.  

Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Konwencja Klimatyczna 

z Rio wraz z protokołem dodatkowym z Kioto) w związku z Konwencją Wiedeńską o ochronie 

warstwy ozonowej i Protokołem Montrealskim w sprawie substancji zubożającej warstwę 

ozonową. Celem nadrzędnym Konwencji jest doprowadzenie do ustabilizowania koncentracji 

gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie, który zapobiegałby niebezpiecznej 

antropogenicznej ingerencji w system klimatyczny. Natomiast celem Protokołu z Kioto do 

Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu jest zobowiązanie do 

redukcji antropogenicznej emisji gazów cieplarnianych wymienionych w Załączniku A do 

Protokołu wyrażonej w równoważniku dwutlenku węgla w okresie rozliczeniowym dla wszystkich 

Stron Konwencji.  
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Powyższe cele realizowane są w projekcie planu miejscowego poprzez:  

− nakaz stosowania niskoemisyjnych systemów grzewczych, 

− promocja wykorzystywania instalacji odnawialnych źródeł energii o mocy do 100kW do 

celów bytowych. 

Zapisy projektu planu miejscowego realizują również cele zawarte w: 

− Ramowej Dyrektywie Wodnej Unii Europejskiej z dnia 23 października 2000 r. nr 

2000/60/EC odnoszącej się do gospodarki wodno-ściekowej i jakości wód, w tym poprzez 

ochronę zbiornika wód podziemnych GZWP 335; 

− Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w 

sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dyrektywą CAFE), w tym 

poprzez umożliwienie rozwoju sieci gazowej, co wpływa na alternatywne sposoby 

ogrzewania budynków oraz poprzez dopuszczenie odnawialnych źródła energii. 

Akty prawa ustanowione na szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym po ich ratyfikacji przez 

Polskę są implementowane za pośrednictwem aktów prawa o zasięgu krajowym tj. ustaw i 

rozporządzeń. Na terytorium Polski ustawą zasadniczą jest przyjęta w 1997 r. Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej. Stwierdza ona, że Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę 

środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju (art. 5). Konstytucja ustala także, że 

ochrona środowiska jest obowiązkiem m. in. władz publicznych, które poprzez swą politykę 

powinny zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom (art. 74).  

Nadrzędnym kryterium rozwiązań o charakterze strategicznym na wszystkich szczeblach 

zarządzania powinna być zatem zawarta w Konstytucji RP zasada zrównoważonego rozwoju. 

Zakłada ona takie prowadzenie polityki i działań w poszczególnych sektorach gospodarki i życia 

społecznego, aby zachować zasoby i walory środowiska w stanie zapewniającym trwałe, nie 

doznające uszczerbku, możliwości korzystania z nich zarówno przez obecne, jak i przyszłe 

pokolenia, przy jednoczesnym zachowaniu trwałości funkcjonowania procesów przyrodniczych 

oraz naturalnej różnorodności biologicznej na poziomie krajobrazowym, ekosystemowym, 

gatunkowym i genowym. Istotą zrównoważonego rozwoju jest równorzędne traktowanie racji 

społecznych, ekonomicznych i ekologicznych, co oznacza konieczność integrowania zagadnień 

ochrony środowiska z polityką w poszczególnych dziedzinach gospodarki.  

Do najważniejszych aktów prawa normujących kwestie związane z ochroną środowiska należy 

m.in. ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, która określa zasady i tryb postępowania m.in. przy sporządzaniu strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko. Ustawa jest efektem transpozycji dyrektywy 2001/42/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie ocen oddziaływania niektórych planów 

i programów na środowisko oraz realizacji podpisanej przez Polskę w Aarhus w 1998 roku 

Konwencji EKG ONZ o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 

oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, która zgodnie z art. 91 

Konstytucji RP stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana.  

Duże znaczenie w implementacji zasad i celów ochrony środowiska ma również Ustawa o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w której za podstawę działań planistycznych 

przyjęto ład przestrzenny i zrównoważony rozwój. Ustawa ta poprzez szeroki zakres 

wymaganych do uwzględnienia celów zawartych w art.1 ust.2 nawiązuje do zapisów wielu ustaw 

i rozporządzeń stanowiących przepisy odrębne, powiązanych z problematyką polityki 

przestrzennej i zrównoważonego rozwoju, które wyszczególnione zostały w rozdziale dotyczącym 

podstawy prawnej niniejszego opracowania. 
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Podstawowym dokumentem krajowym, w który wpisują się cele wspólnotowej polityki 

ekologicznej jest „Polityka Ekologiczna Państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze środowiska 

i gospodarki wodnej”. Dokument wskazuje cele o horyzoncie krótko i średniookresowym w 

zakresie działań systemowych, ochrony zasobów naturalnych, poprawy jakości środowiska 

i bezpieczeństwa ekologicznego. Celem głównym Polityki jest rozwój potencjału środowiska na 

rzecz obywateli i przedsiębiorców, natomiast cele szczegółowe dotyczą zdrowia, gospodarki 

i klimatu. Cele te będą realizowane poprzez kierunki interwencji takie jak: 

− zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie dostępu do czystej wody 

dla społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód, 

− likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne zmniejszenie ich 

oddziaływania, 

− ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb, 

− przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz zapewnienie bezpieczeństwa 

biologicznego, jądrowego i ochrony radiologicznej, 

− zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym ochrona 

i poprawa stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu, 

− wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, 

− gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, 

− zarządzanie zasobami geologicznymi przez opracowanie i wdrożenie polityki surowcowej 

państwa, 

− wspieranie wdrażania ekoinnowacji oraz upowszechnianie najlepszych dostępnych 

technik BAT (polegają określaniu granicznych wielkości emisji dla większych zakładów 

przemysłowych), 

− przeciwdziałanie zmianom klimatu, 

− adaptacja do zmian klimatu oraz zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych, 

− edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców zrównoważonej konsumpcji, 

− usprawnienie systemu kontroli i zarządzania ochroną środowiska oraz doskonalenie 

systemu finansowania. 

Konsekwencją tak przyjętych celów jest m.in.: ograniczenie presji konsumpcji na środowisko 

poprzez kształtowanie proekologicznych wzorców konsumpcji, dążenie do poprawy jakości wód 

powierzchniowych i podziemnych, poprawy jakości powietrza atmosferycznego, poprawy 

warunków klimatu akustycznego, wdrożenie nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami, 

przeciwdziałanie degradacji gleb, ochrona złóż kopalin przed nieracjonalną eksploatacją, 

przeciwdziałanie poważnym awariom, kształtowanie systemu obszarów chronionych oraz 

zachowanie i kształtowanie różnorodności biologicznej kraju.  

Wśród problemów o charakterze strategicznym Polityka Ekologiczna Państwa wymienia również: 

poprawę jakości środowiska we wszystkich elementach (powietrze, wody, gleby, ekosystemy, 

gatunki i ich naturalne siedliska, klimat, krajobraz), utrzymanie i ochronę istniejących 

ekosystemów (w tym naturalnych siedlisk zwierząt i roślin) o cennych wartościach przyrodniczych 

i kulturowych, a także innych obszarów o dużym znaczeniu ekologicznym; zachowanie obszarów 

o wysokich walorach turystyczno-rekreacyjnych jako bazy dla efektywnego wypoczynku ludności; 

renaturalizację obszarów cennych przyrodniczo.  
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W związku z postępującymi zmianami klimatu, bardzo ważnym zadaniem staje się adaptacja do 

zachodzących zmian. Polityka ekologiczna państwa 2030 przewiduje, że działania adaptacyjne 

będą polegały m.in. na opracowaniu i wdrożeniu dokumentów strategicznych/planistycznych w 

zakresie gospodarowania wodami, wsparciu opracowania i wdrażania miejskich planów adaptacji 

do zmian klimatu, budowie niezbędnej infrastruktury przeciwpowodziowej i obiektów małej 

retencji, renaturyzacji rzek i ich dolin, renaturyzacji mokradeł oraz na rozwoju zielonej i niebieskiej 

infrastruktury. Działania ukierunkowane będą również na zarządzanie wodami opadowymi na 

obszarach zurbanizowanych poprzez różne formy retencji i rozwój infrastruktury zieleni, 

ograniczenie zajmowania gruntów oraz zasklepiania gleby. Działania adaptacyjne będą 

prowadzone także na obszarach wiejskich. Będą one miały na celu w szczególności zwiększenie 

odporności krajobrazu rolniczego na zmiany klimatu i ochrony produkcji rolnej. Chronione 

i rozwijane będą zadrzewienia śródpolne i przydrożne (szczególnie o charakterze unikalnym 

przyrodniczo lub kulturowo) oraz prowadzone będą nowe przydrożne nasadzenia z przewagą 

krzewów rodzimych o bujnym ulistnieniu, zwłaszcza w regionach najbardziej narażonych na 

suszę i pustynnienie, o niskim procencie lesistości8. 

Poniżej wskazano cele ochrony środowiska istotne z punktu widzenia przedmiotowego 
planu oraz omówiono zapisy planu, które zmierzają do ich osiągnięcia: 

− Zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych 

− Realizacja ww. celu będzie możliwa poprzez zapis w planie dopuszczający na terenach 

przeznaczonych pod zabudowę lokalizację instalacji wytwarzających energię z 

odnawialnych źródeł energii o mocy do 100kW. Wprowadzone zapisy pozwolą na 

ograniczenie niskiej emisji oraz będą miały wpływ na zwiększenie udziału energii z oze w 

krajowym bilansie paliw. 

− Utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód, w tym również zachowanie  
i przywracanie ciągłości ekologicznej cieków 
Realizacja celu będzie możliwa poprzez zapisy w planie określające zasady ochrony 

zasobów wodnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 335 oraz przez 

wprowadzenie nakazu odprowadzania ścieków do zbiorczego systemu kanalizacji 

sanitarnej, nakaz zabezpieczenia wszelkich powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem 

produktami ropopochodnymi i innymi substancjami szkodliwymi w sposób 

uniemożliwiający ich przenikanie do gruntu oraz wód podziemnych; a także nakaz 

gromadzenia i przechowywania środków ochrony roślin, nawozów mineralnych 

i organicznych w sposób uniemożliwiający ich przenikanie do gruntu oraz wód 

podziemnych. Poprzez wskazaną w projekcie planu obudowę cieków wodnych terenami 

łąk i pastwisk uwzględniono potrzebę zachowania ciągłości ekologicznej dolin rzecznych. 

− Ochrona gleb 
W planie ograniczono przeznaczanie nowych terenów pod zabudowę wyłącznie do 

obszaru sąsiadującego z terenem zwartej zabudowy. Wyłączono również z nowej 

zabudowy tereny na których znajdują się grunty pochodzenia organicznego. Na obszarze 

opracowania nie występują natomiast grunty rolne III klasy bonitacyjnej. Jednocześnie 

wprowadzono zapisy nakazujące zabezpieczenie gruntu przed zanieczyszczeniami, 

szczególnie pochodzenia komunikacyjnego, a także nakaz gromadzenia 

i przechowywania środków ochrony roślin, nawozów mineralnych i organicznych w 

sposób uniemożliwiający ich przenikanie do gruntu oraz wód podziemnych. 

 

8 https://www.gov.pl/web/klimat/polityka-ekologiczna-panstwa-2030--strategia-rozwoju-w-obszarze-srodowiska-i-

gospodarki-wodnej 
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− Gospodarowanie odpadami - zapobieganie powstawaniu odpadów, przy rozwiązywaniu 

problemu odpadów "u źródła", odzyskiwanie surowców i ponowne wykorzystanie 

odpadów oraz bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów nie 

wykorzystanych. Realizacja celu będzie możliwa poprzez zapisy w planie nakazujące 

prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z Planem gospodarki odpadami. 

− Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami  

Realizacja celu będzie możliwa poprzez zapisy w planie dotyczące sposobów 

zaopatrzenia obiektów budowlanych w energię cieplną ze źródeł indywidualnych nie 

powodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza tj. stosowanie instalacji 

grzewczych opartych o odnawialne źródła energii lub techniki niskoemisyjne, w tym z 

wykorzystaniem paliwa gazowego.  

− Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej 

Realizacja celu będzie możliwa poprzez zapis nakazujący ochronę obszarów 

występowania siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin chronionych i rzadkich, 

starorzeczy i podmokłych łąk, utrzymanie istniejących pasów zadrzewień śródpolnych 

i przydrożnych oraz utrzymanie krajobrazu otwartego łąk i pastwisk. 

Realizując postanowienia konwencji o różnorodności biologicznej opracowana została Krajowa 

Strategia i Plan działań na rzecz ochrony i racjonalnego użytkowania różnorodności biologicznej. 

Jej celem strategicznym jest zachowanie całego bogactwa wszystkich poziomów organizacji 

przyrody (genetycznego, gatunkowego, ekosystemalnego i krajobrazowego) oraz zapewnienie 

jego trwałości i rozwoju. Ochrona różnorodności biologicznej musi obejmować przyrodę całego 

kraju, bez względu na formę jej użytkowania (obszary objęte ochroną i użytkowane 

gospodarczo), stopień zniszczenia lub przekształcenia.  

Biorąc pod uwagę obszar objęty przedmiotowym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, zakres jego ustaleń oraz przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu, 

należy stwierdzić, że stwarza on możliwość realizacji celów zawartych w przepisach prawa 

międzynarodowego, wspólnotowego i krajowego oraz sporządzonych dokumentach o 

charakterze strategicznym. Projekt planu, poprzez dostosowanie do przepisów krajowych, bierze 

pod uwagę wymogi wdrażania Konwencji i Dyrektyw wspólnotowych. 

W wyniku analizy przedmiotowego projektu planu miejscowego nie stwierdzono naruszeń 

wymogów dotyczących gospodarki przestrzennej i oddziaływania na środowisko nowych lub 

rozszerzonych przestrzennie elementów zagospodarowania, w tym m.in. przepisów dotyczących 

planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, ochrony przyrody 

i krajobrazu, dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej, ochrony gruntów 

rolnych i leśnych, prawa wodnego, obszarów Natura 2000. 
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 5. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA CELE  

I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000  

ORAZ NA ŚRODOWISKO 

 5.1. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem oraz najważniejsze problemy ochrony środowiska 

istotne ze względu na realizację założeń projektowanego dokumentu 

W niniejszym rozdziale przyjęto, że przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko 

obejmują także przedsięwzięcia, które mogą mieć potencjalnie znaczące oddziaływanie w 

rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Tym samym charakterystyka 

stanu środowiska dotyczy wszystkich terenów, na których dopuszczono przedsięwzięcia z 

pierwszej lub drugiej grupy. 

Będący przedmiotem oceny projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

południowej części wsi Staniszcze Małe zakazuje lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem linii kolejowej nr 144 o znaczeniu 

państwowym. Dopuszczone planem przedsięwzięcie z tej grupy już istnieje na obszarze 

opracowania. 

Na obszarze objętym planem miejscowym dopuszczono możliwość lokalizacji przedsięwzięć 

zaliczanych do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w zakresie 

zgodnym z przeznaczeniem terenu określonym w przepisach szczegółowych uchwały, w tym: na 

terenach RM w zakresie obsady zwierzęcej do 49DJP, na terenach dróg publicznych oraz na 

terenach infrastruktury technicznej kanalizacji K i telekomunikacji T.  Dopuszczenie to dotyczy 

także obiektów infrastruktury technicznej i powiązanych z nimi budowli i urządzeń tworzących 

technologiczną całość oraz obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej 

przebiegających przez inne tereny np. rolne, przy czym zakazano lokalizacji instalacji 

wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru, których wysokość całkowita 

przekracza 30 m. 

Do przedsięwzięć zaliczonych do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, występujących obecnie na obszarze opracowania należy zaliczyć drogi powiatowe, 

stację bazową telefonii komórkowej jako instalację radiokomunikacyjną (oddalona od zabudowy 

mieszkaniowej o 280 m) oraz obsadę zwierzęcą na terenie istniejącej zabudowy zagrodowej RM 

(49 DJP). Przedsięwzięcia te utrzymano w planie, zatem będą one nadal oddziaływały na 

środowisko. 

Projekt planu nie przewiduje nowych przedsięwzięć zaliczanych do grupy mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko. 

Na etapie sporządzania projektu planu miejscowego nie jest możliwe jednoznaczne 

i wyczerpujące wskazanie wszystkich możliwych inwestycji, które mogą zostać zrealizowane, 

stąd ostateczna ocena oddziaływania dokonywana jest w raporcie o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko. 

W momencie dokonywania niniejszej oceny stan środowiska w tym: jakość elementów 

przyrodniczych oraz stopień dotrzymywania standardów jakości środowiska określonych 

przepisami odrębnymi, na obszarze objętym planem, w szczególności obszarze objętym 

przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, można określić jako dobry.  

W zakresie zanieczyszczenia powietrza największym problemem jest przekroczenie poziomu, 

benzo(a)pirenu B(a)P oraz pyłu zawieszonego PM 10, którego źródłem jest głównie niska emisja 
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oraz emisja napływowa. Poziom pozostałych zanieczyszczeń w atmosferze zgodnie z wynikami 

monitoringu jakości powietrza nie został przekroczony. 

Na obszarze objętym planem nowe tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

zlokalizowane są w oddaleniu od źródeł emisji hałasu, jednak w bezpośrednim sąsiedztwie linii 

kolejowej nr 144 dopuszczalny poziom hałasu w środowisku może być przekroczony. Na 

pozostałych terenach, w tym na terenie szkoły, przekroczenia nie powinny być notowane. 

Nie stwierdzono negatywnego wpływu na wody podziemne Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych GZWP Nr 335. Obszar opracowania leży na obszarze o kodzie JCWPd 110 (116) o 
wodach w stanie dobrym, potencjalnie niezagrożonych. Warunki geologiczno-gruntowe na 
większości obszaru są korzystne ze względu na niską przepuszczalność i niewielką infiltrację 
zanieczyszczonych wód opadowych oraz związków azotowych pochodzenia rolniczego do wód 
podziemnych.  

Wody powierzchniowe, w postaci niewielkich drobnych dopływów Małej Panwi, występują w 

południowej części obszaru opracowania planu oraz lokalnie w zagłębieniach w rejonie 

starorzeczy. Obszar dorzecza należy do regionu wodnego środkowej Odry, zlewni Mała Panew 

od Myśliny do Tanecznika oraz zlewni Mała Panew od dopływu spod góry Habas do Myśliny. Stan 

wód powierzchniowych dla przedmiotowych niewielkich cieków nie był badany.  

W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego planem przebiega linia elektroenergetyczna 

2x110kV będąca źródłem promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego, które swoim 

zasięgiem może wkraczać w obszar opracowania. Linia ta nie była dotychczas poddana badaniu 

PEM przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Biorąc jednak pod uwagę badania 

prowadzone dla innych linii o takich samych parametrach technicznych można przyjąć, że w 

związku z jej funkcjonowaniem nie występuje przekroczenie poziomów pól elektromagnetycznych 

w środowisku.  

Obszar opracowania charakteryzuje się zróżnicowaną przestrzennie bioróżnorodnością. W 

większości znajduje się w strefie użytkowania rolnego, głównie jako łąki i pastwiska, a co za tym 

idzie, ma jednolitą strukturę pod względem florystycznym i faunistycznym. Wyjątek stanowią 

niewielkie enklawy leśne, starorzecza i podmokłe łąki w dolinie Małej Panwi oraz strefie 

ekotonowej lasu zlokalizowanej w południowej części obszaru opracowania, które podnoszą 

odporność środowiska i jego zdolność do regeneracji. Odporność środowiska jest dość dobra, a 

zaburzenia naturalnych procesów obiegu materii i energii nie należą do znaczących. 

Krajobraz na obszarze opracowania jest antropogeniczny, podlegający sukcesywnym 

przekształceniom. Stan zachowania naturalnych walorów krajobrazowych, z wyjątkiem form 

morfologicznych terenu utrudniających użytkowanie gospodarcze jest niewielki.  

Obszar opracowania objęty jest w części prawnymi formami ochrony przyrody, w tym granicą 

Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” oraz ustanowionymi użytkami 

ekologicznymi. 

Ze względu na istniejące uwarunkowania za najważniejsze problemy ochrony środowiska istotne 

ze względu na realizację założeń projektowanego dokumentu uznano:  

− ochronę akustyczną istniejącej zabudowy wsi zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie 

linii kolejowej,  

− ochronę łąk i pastwisk przed zmianą sposobu użytkowania na grunty orne i zalesieniem, w 

szczególności ochronę łąk wilgotnych i podmokłych zlokalizowanych na terenie 

starorzeczy Małej Panwi,  

− ochronę wód powierzchniowych, z jednoczesnym zapewnieniem dobrego stanu wód, 

− zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w zakresie niskiej emisji. 
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 5.2. Prognoza zmian w środowisku przy braku realizacji ustaleń planu 

Wstępna prognoza dalszych zmian zachodzących w środowisku polega na określeniu 

kierunków i możliwej intensywności przekształceń i degradacji środowiska, które może 

powodować dotychczasowe użytkowanie i zagospodarowanie. Podkreślenia wymaga fakt, iż 

całość terenu reprezentowana jest przez fitocenozy w znaczącym stopniu przekształcone 

antropogenicznie, w odniesieniu do których brak kompleksowej realizacji ustaleń planu oznacza 

w większości wypadków ustabilizowanie stanu obecnego.  

Potencjalne zmiany mogące wystąpić w środowisku to: 

− zajmowanie gruntów pod lokalizację paneli fotowoltaicznych, w szczególności łąk i pastwisk w 

południowej części terenu, która nie była dotychczas objęta planem miejscowym, 

− wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dla terenów nieobjętych dotychczas planem 

miejscowym i lokalizacja nowej zabudowy w rozproszeniu,  

− naturalna sukcesja leśna i zarastanie ekstensywnie użytkowanych łąk, szczególnie w strefie 

ekotonowej, prowadząca do utraty siedlisk oraz stanowisk roślin chronionych i rzadkich, 

− osuszanie i zasypywanie gruntów podmokłych prowadzące do zmniejszenia retencji wodnej, 

wzrostu zagrożenia podtopieniami i utraty siedlisk, 

− zanieczyszczenie wód gruntowych azotanami, 

− możliwa likwidacja miedz oraz porastających je zadrzewień śródpolnych, a także dróg 

transportu rolnego,  

− zanieczyszczenie powietrza związane z emisją spalin i pyłów pochodzenia komunalnego 

i komunikacyjnego. 

W wyniku dalszej eksploatacji linii kolejowej może nastąpić zwiększenie hałasu i drgań związane 

z większą ilością przejeżdżających składów, przy czym w pierwszych latach po modernizacji 

poziom hałasu z reguły jest niższy ze względu na jakość materiału i spasowanie elementów, 

natomiast pod wpływem czasu i eksploatacji stopniowo wzrasta. Okresowo występować będzie 

zanieczyszczenie gleby w bezpośrednim sąsiedztwie torowiska na skutek stosowanych 

oprysków, jednak nie powinno powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów 

zanieczyszczeń. 

Nie prognozuje się dalszych zmian w środowisku wynikających z istnienia linii 

elektroenergetycznej 2x110kV oraz stacji bazowej telefonii komórkowej. 

W skali regionalnej brak realizacji zapisów projektu planu nie spowoduje istotnych zmian w 

środowisku. 

 5.3. Ocena skutków oddziaływania na obszar Natura 2000 i środowisko 

wynikające z realizacji ustaleń projektu miejscowego planu 

 5.3.1. Ocena skutków oddziaływania realizacji ustaleń planu na obszar Natura 2000  

Zgodnie z art. 51 ust. 2. pkt. 2) lit. e) ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko, w prognozie oddziaływania na środowisko określa się, analizuje i ocenia 

przewidywane znaczące oddziaływania na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 

integralność tego obszaru, a także na środowisko. W rozumieniu ustawy za znaczące negatywne 

oddziaływanie na obszar Natura 2000 rozumie się „oddziaływanie na cele ochrony obszaru 

Natura 2000, w tym w szczególności działania mogące pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych 

lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 
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2000; wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 

2000 lub pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.” 

W granicach planu miejscowego nie został prawnie ustanowiony żaden obszar chroniony na 

podstawie prawa międzynarodowego. Najbliżej położone to:  

− obszar Natura 2000 PLB160004 „Zbiornik Turawa” zlokalizowany w odległości ok. 8,8 km 

na zachód od granic planu, stanowiący obszar ochrony ptaków, 

− obszar Natura 2000 PLH160008 „Dolina Małej Panwi” zlokalizowany w odległości 

ok. 2,7 km na wschód od granic planu, stanowiący obszar ochrony siedlisk 

przyrodniczych. 

Na obszarze objętym projektem planu miejscowego zidentyfikowano chronione siedlisko: 

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Molinion o kodzie 6410, stanowiska roślin chronionych 

i rzadkich, w tym: Kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis),  Bobrek trójlistkowy (Menyanthes 

trifoliata), a także obszary o cechach siedliska przyrodniczego o kodzie 2000 Torfowiska 

przejściowe i trzęsawiska z zespołem turzycy nitkowatej oraz o kodzie 91E0 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i jesionowe – wymagające weryfikacji. 

Biorąc pod uwagę lokalizację obszaru objętego projektem planu w stosunku do najbliżej 

położonego obszaru Natura 2000 oraz strukturę użytkowania gruntów i sposób ich 

zagospodarowania można stwierdzić, że ustalenia planu nie wpłyną na integralność obszaru 

chronionego, nie nastąpi również pogorszenie stanu chronionych siedlisk przyrodniczych ani 

składu gatunkowego.  

 5.3.2. Ocena skutków oddziaływania realizacji ustaleń planu na środowisko  

Zgodnie z art. 51 ust. 2. pkt. 2) lit. e) ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko, w prognozie oddziaływania na środowisko należy poddać analizie ustalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, których realizacja może w znaczący 

sposób pośrednio lub bezpośrednio, krótko-, średnio- i długoterminowo, w sposób stały 

i chwilowy oraz pozytywnie i negatywnie oddziaływać na środowisko, zdrowie i warunki życia 

ludzi, dobra materialne oraz dobra kultury.  

Zgodnie z art. 3 pkt 39 ustawy Prawo ochrony środowiska, środowisko to „ogół elementów 

przyrodniczych, także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności 

powierzchnia ziemi, kopaliny, wody, powietrze, zwierzęta i rośliny, krajobraz oraz klimat. 

Zgodnie z obowiązującym obecnie stanem prawnym brak jest jednak jednoznacznej definicji 

znaczącego oddziaływania na środowisko, jedynie w ustawie Prawo ochrony środowiska 

wskazano, że oddziaływanie na środowisko oznacza również oddziaływanie na zdrowie ludzi, 

natomiast w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko przytoczono 

definicję znaczącego oddziaływania na obszar Natura 2000. Wobec powyższego w niniejszej 

analizie za znacząco oddziałujące na środowisko przyjęto zapisy planu dopuszczające realizacje 

inwestycji kwalifikujących się do mogących zawsze lub mogących potencjalne znacząco 

oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych. Powyższa interpretacja jest 

również zgodna ze stanowiskiem RDOŚ wskazanym w piśmie ustalającym zakres niniejszej 

prognozy. 

Będący przedmiotem oceny projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

południowej części wsi Staniszcze Małe zakazuje lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem istniejącej linii kolejowej nr 144 o znaczeniu 

państwowym. 
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Na obszarze objętym planem miejscowym dopuszczono możliwość lokalizacji przedsięwzięć 

zaliczanych do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w zakresie 

zgodnym z przeznaczeniem terenu określonym w przepisach szczegółowych uchwały, w tym: na 

terenach RM w zakresie obsady zwierzęcej (do 49 DJP), na terenach dróg publicznych oraz na 

terenach infrastruktury technicznej kanalizacji K i telekomunikacji T.  Dopuszczenie to dotyczy 

także obiektów infrastruktury technicznej i powiązanych z nimi budowli i urządzeń tworzących 

technologiczną całość oraz obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej 

przebiegających przez inne tereny np. rolne, przy czym zakazano lokalizacji instalacji 

wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru, których wysokość całkowita 

przekracza 30 m. Wszystkie dopuszczone przedsięwzięcia już istnieją na obszarze opracowania, 

zatem będą one nadal oddziaływały na środowisko. 

Projekt planu nie przewiduje nowych przedsięwzięć zaliczanych do grupy mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko. Zatem zwiększenie oddziaływania na środowisko nastąpi 

tylko w sytuacji faktycznego przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze oraz w przypadku 

inwestycji związanych z lokalizacją sieci infrastruktury technicznej.  

Przedstawiona poniżej ocena skutków dla środowiska wynikająca z realizacji ustaleń projektu 

planu miejscowego dotyczy więc zasadniczo wyłącznie przeznaczenia łącznie ok. 6,71 ha 

gruntów rolnych IV, V i VI klasy bonitacyjnej oraz gruntów Bz pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną oraz mieszkaniowo-usługową, w tym przekształcenie terenu istniejącego 

trawiastego boiska będącego własnością gminy na działki budowlane. Tereny przeznaczone pod 

nową zabudowę mieszkaniową znajdują się w kilku różnych miejscach, natomiast największy z 

nich położony pomiędzy ul. F. Myśliwca i ul. Zieloną ma powierzchnię ok. 3,9 ha. Zabudowa ta 

nie jest zatem zaliczana do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

W analizie przyjęto, że nowo planowane tereny przeznaczone pod zabudowę zostaną w pełni 

zainwestowane.  

W odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć wystąpią oddziaływania krótkookresowe, chwilowe 

mające związek z oddziaływaniem w czasie budowy inwestycji. Dotyczy to funkcjonowania 

zaplecza placu budowy. Oddziaływania będą związane z emisją hałasu, pyłów, spalin 

pochodzących ze środków transportu, pracujących maszyn. Może wystąpić częściowe 

zniszczenie roślinności w miejscu przejazdów i prowadzenia prac budowlanych, które w okresie 

wegetacyjnym zostanie przywrócone do stanu pierwotnego. Oddziaływania nieodwracalne mają 

związek z trwałym przekształceniem form ukształtowania terenu oraz z ewentualną wycinką 

drzew. Będą one nieodwracalne ze względu na fakt, iż na tym etapie nie przewiduje się fazy 

likwidacji inwestycji. Oddziaływania odwracalne będą związane z obecnością zaplecza placu 

budowy, które po zakończeniu inwestycji przestanie funkcjonować, podobnie jak wszelkie 

oddziaływania z nim związane. Wystąpienie pozostałych rodzajów oddziaływania zależne jest od 

rodzaju przedsięwzięcia, które scharakteryzowano poniżej. 

Ocena oddziaływania na środowisko zapisów planu dla przedsięwzięć polegających na budowie 

sieci dystrybucyjnej infrastruktury technicznej, dla których dopuszczono realizację przedsięwzięć 

zaliczonych do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, ze względu na brak 

szczegółowych informacji dotyczących faktycznych przedsięwzięć oraz ich lokalizacji możliwa jest 

jedynie w ograniczonym zakresie. 

− Oddziaływania pozytywne związane są z poprawą dostępności do sieci, co w 

szczególności ma znaczenie w przypadku sieci gazowej i sieci kanalizacji sanitarnej, 

wpływających bezpośrednio na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz wód 

podziemnych, 
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− Oddziaływania negatywne związane są przede wszystkim z okresem prowadzenia robót 

budowlanych powodujących nasilenie emisji hałasu, spalin i pyłów pochodzących z 

pracującego sprzętu na placu budowy oraz naruszenie struktury gleby i rzeźby terenu.  

− Oddziaływania bezpośrednie związane są z zajęciem i przekształceniem terenu pod 

budowę. Możliwą wycinką drzew i krzewów, emisją pyłów, spalin, hałasu, a także 

wytwarzaniem odpadów i ścieków podczas budowy.  

− Oddziaływania pośrednie mogą być związane z wpływem na wody podziemne w 

przypadku wystąpienia ewentualnej sytuacji awaryjnej czy zanieczyszczenia warstw 

gruntu, także w okresie budowy w przypadku awarii maszyn czy innych urządzeń 

związanych z wyciekiem oleju czy paliwa. W przypadku prawidłowej eksploatacji 

oddziaływania te nie wystąpią. 

− Oddziaływanie krótkookresowe, chwilowe, będzie miało związek z oddziaływaniem w 

czasie budowy inwestycji. Dotyczy to funkcjonowania zaplecza placu budowy. 

Oddziaływania będą związane z emisją hałasu, pyłów, spalin pochodzących ze środków 

transportu, pracujących maszyn.  

− Oddziaływania długotrwałe, długookresowe, będą miały charakter głównie pozytywny, 

polegający na zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza w związku z zastosowaniem 

paliwa gazowego do ogrzewania budynków, zmniejszeniem zanieczyszczenia ziemi i wód 

poprzez odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej. 

− Oddziaływania nieodwracalne mają związek z ewentualną wycinką drzew. Będą to 

oddziaływania nieodwracalne ze względu na fakt, iż na tym etapie nie przewiduje się fazy 

likwidacji inwestycji.  

− Oddziaływania odwracalne będą związane z obecnością zaplecza placu budowy, które po 

zakończeniu inwestycji przestanie funkcjonować, podobnie jak wszelkie oddziaływania z 

nim związane. 

Zmiana przeznaczenia ok. 6,71 ha gruntów rolnych i Bz na cele nierolnicze, pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną i mieszkaniowo-usługową: 

− Oddziaływania pozytywne związane są z poprawą warunków mieszkaniowych ludności, 

− Oddziaływania negatywne związane są zarówno z okresem prowadzenia robót 

budowlanych jak i etapem użytkowania. Do pierwszej grupy należy zaliczyć nasilenie 

emisji hałasu, spalin i pyłów pochodzących z pracującego sprzętu na placu budowy oraz 

naruszenie struktury gleby i rzeźby terenu. Dodatkowo, w sposób trwały nastąpi zajęcie 

terenu i zniszczenie warstwy glebowej, możliwe jest wystąpienie hałasu oraz 

zanieczyszczeń atmosferycznych. Inwestycja spowoduje również trwałe zmiany w 

krajobrazie, nastąpi zwiększenie zużycia wody i energii oraz powstawanie odpadów 

i ścieków stanowiących obciążenie dla środowiska. 

− Oddziaływania bezpośrednie związane są z zajęciem i przekształceniem terenu pod 

budowę. Możliwą wycinką drzew i krzewów, emisją pyłów, spalin, hałasu, a także 

wytwarzaniem odpadów i ścieków zarówno podczas budowy jak i w okresie użytkowania.  

− Oddziaływania pośrednie mogą być związane z wpływem na wody podziemne w 

przypadku wystąpienia ewentualnej sytuacji awaryjnej czy zanieczyszczenia warstw 

gruntu, także w okresie budowy w przypadku awarii maszyn czy innych urządzeń 

związanych z wyciekiem oleju czy paliwa. W przypadku prawidłowej eksploatacji 

oddziaływania te nie wystąpią. 
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− Oddziaływanie krótkookresowe, chwilowe, będzie miało związek z oddziaływaniem w 

czasie budowy inwestycji. Dotyczy to funkcjonowania zaplecza placu budowy. 

Oddziaływania będą związane z emisją hałasu, pyłów, spalin pochodzących ze środków 

transportu, pracujących maszyn.  

− Oddziaływania długotrwałe, długookresowe, będą związane z oddziaływaniem w postaci 

zajęcia terenu i zniszczenia warstwy glebowej, wystąpienia hałasu i zanieczyszczeń 

atmosferycznych, zwiększenia zużycia wody i energii oraz powstawania odpadów 

i ścieków stanowiących obciążenie dla środowiska, wystąpienie trwałych zmian w 

krajobrazie, który z krajobrazu rolniczego ulegnie przekształceniu na zabudowany. 

− Oddziaływania nieodwracalne mają związek z trwałym przekształceniem form 

ukształtowania terenu oraz z ewentualną wycinką drzew. Będą to oddziaływania 

nieodwracalne ze względu na fakt, iż na tym etapie nie przewiduje się fazy likwidacji 

inwestycji.  

− Oddziaływania odwracalne będą związane z obecnością zaplecza placu budowy, które po 

zakończeniu inwestycji przestanie funkcjonować, podobnie jak wszelkie oddziaływania z 

nim związane. 

Należy podkreślić, że zabudowa mieszkaniowa nie jest zaliczana do mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

 5.3.3. Wpływ na różnorodność biologiczną 

Zgodnie z Konwencją o różnorodności biologicznej (podpisaną w 1992 r. w czasie konferencji 

Narodów Zjednoczonych pn. Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro) różnorodność biologiczna to 

zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi w ekosystemach 

lądowych, morskich i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych, których są częścią. 

Dotyczy ona różnorodności w obrębie gatunku (różnorodność genetyczna), pomiędzy gatunkami 

oraz różnorodności ekosystemów. Bioróżnorodność ma podstawowe znaczenie dla ewolucji oraz 

trwałości układów podtrzymujących życie w biosferze. W celu ochrony bioróżnorodności 

konieczne jest przewidywanie, zapobieganie oraz zwalczanie przyczyn zmniejszania się lub jej 

zanikania. Ubożenie bioróżnorodności wyraża się poprzez utratę siedlisk, wymieranie gatunków 

oraz zmniejszanie zróżnicowania genowego w populacjach.  

Dla zachowania i wzbogacania różnorodności biologicznej duże znaczenie ma zróżnicowanie 

siedlisk i oddziaływania człowieka, w szczególności ochrona siedlisk słabo lub wcale nie 

przekształconych (naturalnych). Kluczowe znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej 

w przestrzeni rolniczej mają zadrzewienia śródpolne, wody powierzchniowe, w tym stawy i oczka 

wodne, miedze, ekstensywnie użytkowane łąki i pastwiska. Na terenach leśnych kluczowe 

znaczenie mają spróchniałe drzewa i powalone pnie (martwe drewno), starodrzewy, torfowiska 

i polany śródleśne.  

Biorąc pod uwagę obecny charakter i stan siedlisk na obszarze objętym planem, w znacznym 

stopniu zdegradowanych, o silnym przekształceniu naturalnych ekosystemów należy stwierdzić, 

że realizacja ustaleń planu nie wpłynie na zmniejszenie różnorodności biologicznej. Nie 

przewiduje się również zmniejszenia ilości występujących na obszarze miejscowości gatunków, a 

zasięg przestrzenny ich występowania nie ulegnie zmniejszeniu. Plan wpływa pozytywnie na 

zachowanie istniejących siedlisk, w szczególności na obszarze paleomendrów Małej Panwi oraz 

podmokłych i wilgotnych łąk, a także na zachowanie stanowisk roślin chronionych i rzadkich. 
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 5.3.4.  Wpływ na zdrowie ludzi 

Do czynników, które w sposób bezpośredni oddziałują na zdrowie ludzi należy zaliczyć poziom 

emisji pól elektromagnetycznych jonizujących i niejonizujących, poziom hałasu, stan 

zanieczyszczenia wód i powietrza, zagrożenia epidemiologiczne, a także jakość środowiska w 

aspekcie estetycznym.  

Poniżej omówiony zostanie wpływ ustaleń planu miejscowego na zdrowie ludzi w aspekcie 

oddziaływania PEM emitowanego przez anteny nadawcze GSM umieszczone na stacjach 

bazowych telefonii komórkowej, których lokalizacja jest w planie dopuszczona. Pozostałe czynniki 

mające wpływ na zdrowie ludzi, w tym hałas oraz zanieczyszczenia wód i powietrza, zostaną 

opisane w kolejnych punktach. 

Ocena stanu poziomów sztucznie wytworzonych pól elektromagnetycznych w środowisku przede 

wszystkim dotyczy pól emitowanych przez obiekty radiokomunikacyjne, takie jak stacje nadawcze 

radiowe i telewizyjne oraz stacje bazowe telefonii komórkowych. Pola elektromagnetyczne (PEM) 

są to pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach z zakresu od 

0 Hz do 300 GHz (zgodnie z art. 3, ust. 18, ustawy Prawo ochrony środowiska). Dopuszczalne 

poziomy pól elektromagnetycznych określone są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 

grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. 

Są one zróżnicowane dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz miejsc 

dostępnych dla ludności. 

Obszar lokalizacji stacji nadawczej znajduje się w oddaleniu od istniejących i planowanych 

terenów mieszkaniowych o ponad 280 m, nie stanowi ona zatem istotnego źródła uciążliwości 

i nie wpływa na zdrowie ludzi. 

Prognozuje się, że stan środowiska na obszarze objętym planem nie będzie stwarzał zagrożenia 

dla zdrowia człowieka. Zarówno oddziaływania termiczne jak i nietermiczne powinny mieścić się 

w granicach określonych w powołanym wyżej rozporządzeniu. 

 5.3.5.  Wpływ na florę i faunę 

Przewiduje się, że na skutek dalszej antropogenizacji obszaru, świat zwierząt i roślin nie ulegnie 

istotnym zmianom. Do pozytywnych zapisów planu należy zaliczyć: 

− wskazanie lokalizacji stanowisk chronionych i rzadkich gatunków roślin oraz ochronę ich 

siedlisk, w tym głównie podmokłych i wilgotnych łąk przed osuszeniem, zalesieniem 

i zabudową, 

− wskazanie chronionego siedliska Zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych o kodzie 6410, 

− wprowadzenie nakazu utrzymania zadrzewień śródpolnych i przydrożnych,  

− utrzymanie enklaw leśnych. 

Wystąpią krótkotrwałe negatywne oddziaływania na florę i faunę podczas prowadzenia prac 

budowlanych związane głównie z występującym hałasem i nieumyślnym niszczeniem przyrody. 

Jednak na etapie funkcjonowania poszczególnych przedsięwzięć, nie prognozuje się dalszego 

negatywnego oddziaływania.  

Oddziaływanie stacji bazowej telefonii komórkowej na florę jest marginalne, natomiast 

oddziaływanie pola elektromagnetycznego o dużej intensywności na zwierzęta (i ludzi) występuje 

z reguły tylko w bliskim sąsiedztwie anten, na dużej wysokości. Nie będzie zatem stanowiło 

bezpośredniego zagrożenia dla środowiska, w tym organizmów żywych 

Jedyną inwestycją generującą istotne oddziaływania i utrudnienia również na etapie eksploatacji 

jest linia kolejowa, która oprócz zanieczyszczeń emitowanych do środowiska stanowi również 

barierę utrudniającą przemieszczanie się zwierząt. 
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 5.3.6.  Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne 

Zmiany antropogeniczne hydrosfery w obrębie lądów można podzielić na trzy grupy9: a) zmiany 

bilansu wodnego poszczególnych obszarów i powiązane z tym zmiany sieci hydrograficznej, b) 

zmiany charakteru chemicznego i biologicznego wód, c) zmiany termiczne, przy czym zasadniczo 

mają one raczej charakter lokalny.  

Na zmiany bilansu wodnego wpływa wiele różnych czynników, w tym m.in. eksploatacja wód 

głębinowych i powierzchniowych do celów bytowych i przemysłowych, która przy nadmiernym 

poborze może prowadzić do powstawania lejów depresyjnych, a nawet osiadania gruntu.  

Na skutek prowadzonych prac budowlanych nastąpi zmniejszenie powierzchni biologicznie 

czynnej oraz powstanie nowych, utwardzonych i uszczelnionych nawierzchni, co utrudni 

naturalny obieg wód i spowoduje dalsze zmniejszenie retencji i infiltracji wgłąb. Oddziaływanie to 

będzie nieznaczne. 

W projekcie planu założono podłączenie wszystkich budynków do sieci wodociągowej, przy czym 

dopuszczono również zwykłe korzystanie z wód. W związku z nieznacznie zwiększonym 

obszarem zainwestowania, nie będzie miało to jednak istotnego wpływu na pobór wód.  

Znaczący wpływ na zmianę stosunków wodnych mają natomiast melioracje oraz regulacja koryt 

rzek i potoków powodująca zmniejszenie lokalnej retencji oraz przyspieszenie odpływu wód. Na 

badanym obszarze oddziaływanie to nie powinno wystąpić, w planie zapisano bowiem zakaz 

osuszania gruntów, w tym głównie łąk. 

Zmiany charakteru chemicznego i biologicznego wód powierzchniowych i podziemnych związane 

są głównie z przedostawaniem się do nich nieoczyszczonych ścieków pochodzenia bytowego  

i przemysłowego, jak również rolniczego. Ścieki bytowe i komunalne związane są z potrzebami 

higieniczno-sanitarnymi ludności oraz utrzymaniem czystości terenów, a ich jakość powinna 

charakteryzować się składem odpowiadającym normom ochrony środowiska.  

W celu ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem w projekcie planu nakazano 

odprowadzenie wszystkich ścieków, po ich podczyszczeniu do parametrów ścieków 

komunalnych, poprzez sieć kanalizacji sanitarnej, z dopuszczeniem w wyjątkowych sytuacjach 

budowy przydomowych oczyszczalni oraz zbiorników na nieczystości. Na terenach usługowych 

oraz obsługi komunikacji nakazano wszelkie powierzchnie zagrożone zanieczyszczeniem 

produktami ropopochodnymi i innymi substancjami szkodliwymi zabezpieczyć w sposób 

uniemożliwiający ich przenikanie do gruntu oraz wód podziemnych. Nakazano również 

gromadzenie i przechowywanie środków ochrony roślin, nawozów mineralnych i organicznych w 

sposób uniemożliwiający ich przenikanie do gruntu oraz wód podziemnych. 

 5.3.7. Wpływ na powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny 

Antropogeniczne oddziaływanie na atmosferę dotyczy zmian składu chemicznego, zmian składu 

mechanicznego, w tym zapylenia oraz zmian bilansu energetycznego10, a jego skutki mają 

najczęściej charakter ponadlokalny, a w efekcie skumulowanym nawet globalny.  

Zmiany składu chemicznego atmosfery polegają głównie na zwiększeniu koncentracji dwutlenku 

węgla, spadku stężenia tlenu, zmian stężenia i rozmieszczenia ozonu, wzroście zawartości 

dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz innych substancji chemicznych w tym metali ciężkich, a 

nawet substancji promieniotwórczych. Zmiany te są głównie efektem wzrostu spalania paliw, 

wzrostu liczby ludności, niszczenia lasów oraz zatruwania wód przybrzeżnych. W efekcie zmian 

składu chemicznego atmosfery może wystąpić tzw. efekt cieplarniany, zakwaszanie gleb i wód 

 
9 Rychling A. Solon J. Ekologia krajobrazu, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 1998, s.135 
10 Ibidem, s.134 
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powierzchniowych, zmniejszenie biomasy, obumieranie drzew, zmiany biochemiczne w 

organizmach żywych. 

Efekt cieplarniany wywoływany jest również poprzez wzrost zapylenia atmosfery, będący 

wynikiem emisji ze źródeł punktowych (fabryki, elektrownie, cementownie) oraz erozji gleb, 

osuszania bagien i wyrębu lasów. Ogromne znaczenie mają również zmiany bilansu 

energetycznego powodowane bezpośrednio przez tzw. wyspy ciepła tj. obszary zabudowy, 

głównie w miastach. 

Do źródeł emisji mających wpływ na stan powietrza atmosferycznego na obszarze objętym 

projektem planu należy zaliczyć: 

− ogrzewanie budynków, z czym związana jest emisja pyłów i gazów − realizacja nowej 

zabudowy (głównie mieszkaniowej) spowoduje wzrost zapotrzebowania na energię 

elektryczną oraz cieplną, jednak będzie on nieznaczny. Zgodnie z ustaleniami planu 

miejscowego w budynkach powinny być stosowane systemy ogrzewania pracujące na 

paliwach niskoemisyjnych, w tym gaz oraz odnawialnych źródłach energii (pompa ciepła, 

energia słoneczna), co pozwoli na istotne obniżenie potencjalnego ładunku zanieczyszczeń. 

Wykorzystanie oze oraz gazu powinno wpłynąć na poprawę stanu powietrza 

atmosferycznego na obszarze miejscowości, szczególnie w okresie grzewczym, 

− ruch komunikacyjny na drogach publicznych − projekt planu przewiduje utrzymanie 

istniejącego układu komunikacyjnego, nie powinno także nastąpić znaczące zwiększenie 

intensywności ruchu. Nie prognozuje się ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń. 

Uwzględniając istniejące uwarunkowania anemometryczne oraz lokalizacyjne nie nastąpi 

pogorszenie warunków higieniczno-sanitarnych powietrza atmosferycznego w granicach terenów 

zabudowanych.  

Do potencjalnych źródeł hałasu związanych z przeznaczeniem terenu objętego projektem planu 

należy zaliczyć linię kolejową stanowiącą liniowe źródło hałasu, przy czym prognozuje się wzrost 

poziomu hałasu związany z intensyfikacją użytkowania linii i zwiększeniem liczby 

przejeżdżających składów. Docelowo można spodziewać się przekroczenia dopuszczalnego 

poziomu hałasu na terenach mieszkaniowych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie linii. 

Na obszarze objętym planem nie przewiduje się lokalizacji nowych funkcji, które podlegają 

ochronie akustycznej na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 czerwca 

2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Utrzymuje się natomiast 

istniejące i dotychczas planowane tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których 

określono w planie dopuszczalne poziom hałasu w środowisku. 

Oddziaływanie akustyczne związane z realizacją ustaleń planu miejscowego będzie występowało 

zarówno na etapie realizacji inwestycji, jak również eksploatacji. 

 5.3.8.  Wpływ na gleby i powierzchnię ziemi 

Zmiany powierzchni ziemi rozumiane jako zmiany rzeźby terenu mogą być wywoływane przez 

eksploatację powierzchniową, realizację wykopów, nasypów, wałów, skarp; trwałe przekształcenia 

związane z budową tras komunikacyjnych lub niwelacją terenu związaną z realizacją inwestycji 

o dużej powierzchni zabudowy. 

Na terenie objętym przedmiotowym planem miejscowym dopuszczono zmiany rzeźby terenu 

w celu umożliwienia realizacji obiektów budowlanych, co spowoduje nieznaczna ingerencję 

w zmianę powierzchni ziemi.  

Zmiana przeznaczenia około 6,71 ha gruntów rolnych oraz terenów Bz pod zabudowę 

mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową oraz realizacja ustaleń planu miejscowego prowadzi 

w praktyce do trwałego, nieodwracalnego przekształcenia powierzchni ziemi, wyłączenia gruntów 
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z produkcji rolnej i ukształtowania przestrzeni w znacznym stopniu kontrolowanej przez 

człowieka. W ustaleniach planu wprowadzono zasady zagospodarowania zmierzające do redukcji 

powierzchni koniecznych wyłączeń czemu służyć ma ustalenie wskaźników intensywności 

zabudowy oraz wielkości powierzchni biologicznie czynnej, minimalizując oddziaływanie na 

środowisko. 

Wpływ antropogeniczny na gleby obejmuje zmiany składu chemicznego, mechanicznego, oraz 

struktury fizycznej gleb. Jest on związany bezpośrednio z zanieczyszczeniami wód oraz 

powietrza atmosferycznego, a także stopniem nawożenia, typem prowadzonej gospodarki rolnej, 

stopniem mechanizacji rolnictwa, zróżnicowaniem upraw itp.  

Zagrożeniem dla gleb może być w sposób pośredni zanieczyszczenie powietrza substancjami 

generowanymi przez komunikację oraz proces spalania paliw w lokalnych kotłowniach, a także 

substancje ropopochodne i chemiczne przedostające się  do gruntu w wyniku niewłaściwego 

magazynowania nawozów, odpadów i paliw. 

Przy prawidłowej realizacji zapisów projektu planu miejscowego planowane zainwestowanie nie 

powinno znacząco oddziaływać na stan biochemiczny gleb. Realizacja zapisów dotyczących 

gospodarki ściekowej oraz nakaz zagospodarowania zielenią wszelkich gruntów 

niezabudowanych i nieutwardzonych należy uznać za element pozytywnie wpływający na stan 

gleb. Dodatkowo nakazano uszczelnienia powierzchni narażonych na zanieczyszczenie 

substancjami szkodliwymi lub ropopochodnymi.  

 5.3.9.  Wpływ na krajobraz 

Krajobraz jest elementem, na którego typologię, kształt i funkcjonowanie wpływają wszystkie inne 

komponenty środowiska, w tym człowiek. Jednocześnie jego percepcja jest najbardziej 

subiektywna i najtrudniejsza do oceny. Zależnie od dziedziny nauki jest on też różnie definiowany 

i klasyfikowany. Na potrzeby niniejszej prognozy przyjęto, że w obszarze opracowania planu nie 

występują krajobrazy naturalne, lecz wszystkie są efektem działań antropogenicznych. Założono 

również, że ocena krajobrazu prowadzona będzie głównie w kategoriach fizjonomicznych, na 

które wpływać można za pomocą zapisów planu miejscowego. Zgodnie z powyższym 

stwierdzono, że cały obszar opracowania stanowi krajobraz kulturowy, będący w większej lub 

mniejszej mierze efektem działalności człowieka.  

Projekt planu wprowadza zapisy ingerujące w krajobraz głównie w zakresie kształtowania ładu 

przestrzennego poprzez wprowadzenie odpowiednich wskaźników intensywności zabudowy, 

wysokości i kształtowania formy budynku, wielkości powierzchni biologicznie czynnej, jak również 

ogólnej dyspozycji funkcjonalno-przestrzennej mającej na celu minimalizację potencjalnych 

konfliktów przestrzennych oraz rozpraszania zabudowy.  

Pozytywny wpływ na krajobraz będą miały zapisy wprowadzające nakaz utrzymania 

i odtworzenia alei drzew towarzyszących historycznie drogom transportu rolnego oraz alei wzdłuż 

ul. Szkolnej. Dużą wartość ma również utrzymanie otwartego, wyłączonego z zabudowy 

krajobrazu łąk na południe od terenów zabudowanych wsi. 

 5.3.10. Wpływ na klimat 

Klimat jest to ogół zjawisk pogodowych na danym obszarze kształtowany oprócz czynników 

geograficznych, przez trzy podstawowe procesy klimatotwórcze tj.: obieg ciepła, obieg wody 

i krążenie powietrza. Zatem wpływ na klimat rozpatrywany jest poprzez prognozowane zmiany 

wymienionych procesów. 

W efekcie realizacji ustaleń projektu planu miejscowego wystąpią głównie zjawiska wywołane 

zmianami w zagospodarowaniu przestrzennym polegające na intensyfikacji zabudowy oraz 

wzroście powierzchni utwardzonych kosztem zmniejszenia powierzchni pokrytej roślinnością, co 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WSI STANISZCZE MAŁE 

53 

powodować będzie zmianę lokalnych warunków mikroklimatycznych w kierunku typowym dla 

terenów zurbanizowanych. W skali lokalnej na skutek ubytku powierzchni biologicznie czynnych, 

wzrostu powierzchni sztucznych kumulujących ciepło oraz wprowadzaniu dodatkowej energii 

cieplnej do otoczenia, w okresie grzewczym mogą wystąpić niewielkie modyfikacje klimatu, 

zmiany te będą miały jednak niezauważalny zakres. 

 5.3.11. Wpływ na zasoby naturalne 

Zasoby naturalne są to zasoby przyrody mające znaczenie dla bytowania i gospodarki człowieka. 

Są nimi np.: gleby, surowce mineralne, wody, rośliny, zwierzęta. Zasoby przyrody dzielimy na 

niewyczerpalne i wyczerpalne oraz na odnawialne (żywe zasoby przyrody, m.in.: woda, rośliny 

i zwierzęta) i nieodnawialne (surowce, gleby).  

Zakres wpływu ustaleń projektu planu na zasoby odnawialne obejmujące florę i faunę, wody 

powierzchniowe i podziemne oraz na gleby wyszczególniono w poprzednich punktach. Na terenie 

objętym projektem planu nie występują udokumentowane złoża kopalin. Projekt planu nie wpłynie 

na wielkość zasobów naturalnych w powyższym zakresie. 

 5.3.12. Wpływ na zabytki 

Na obszarze objętym projektem planu nie występują obszary ani obiekty objęte ochroną 

konserwatorską na podstawie przepisów odrębnych ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami. Występuje natomiast jeden obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków tj. budynek 

szkoły podstawowej. Został on oznaczony na rysunku oraz objęty ochroną na podstawie zapisów 

planu. Dodatkowo ochroną objęto pomnik krzyża zlokalizowanego w rejonie szkoły przy 

skrzyżowaniu ul. Myśliwca z ul. Strażackiej, ustawiony na pamiątkę ofiar I wojny światowej. Dla 

obu obiektów wprowadzono w planie zapisy zmierzające do ich ochrony. 

Objęto również ochroną układ przestrzenny wsi zgodnie z dyspozycją zawartą w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kolonowskie. 

Na obszarze opracowania nie występują stanowiska archeologiczne. 

Projekt planu wpływa pozytywnie na zachowanie dziedzictwa kulturowego i zabytków.  

 5.3.13. Wpływ na dobra materialne 

Dobra materialne to wszystkie środki, w tym przedmioty materialne, stanowiące lub mogące 

stanowić cel dążeń człowieka; wszystko, co dana jednostka ludzka może gromadzić wokół siebie 

tworząc własne środowisko materialne. Zaliczamy do nich wytwory kultury (wszelkie rzeczy, 

urządzenia) oraz wytwory sztuki (obrazy, rzeźby). W teorii ekonomii rozróżnia się dobra 

konsumpcyjne służące zaspokojeniu potrzeb człowieka oraz dobra produkcyjne i kapitałowe. 

W wyniku ustaleń projektu planu nie wystąpi oddziaływanie na tak rozumiane dobra materialne. 

 5.4. Oddziaływanie transgraniczne 

Realizacja ustaleń projektu planu nie będzie skutkowała oddziaływaniem transgranicznym. 

 5.5. Synteza prognozowanych oddziaływań 

Planowane przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenów położonych w granicach obszaru 

objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej 

części wsi Staniszcze Małe nie spowoduje znaczących zmian w środowisku, a w szczególności 

pogorszenia jego stanu w stosunku do chwili obecnej.  
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Ustalenia planu nie wpłyną na integralność obszaru chronionego Natura 2000, nie nastąpi 

również pogorszenie stanu chronionych siedlisk przyrodniczych ani składu gatunkowego.  

Projekt planu nie przewiduje lokalizacji nowych przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko. Wystąpią natomiast oddziaływania wynikające 

z istniejących przedsięwzięć, w tym również podlegających przebudowie i rozbudowie.  

Nieznaczne niekorzystne oddziaływanie będzie związane ze zmianą przeznaczenia ok. 6,71 ha 

gruntów rolnych i Bz pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową, w tym na 

powierzchnię ziemi poprzez lokalne zmniejszenie udziału powierzchni biologicznie czynnej, 

uszczelnienie powierzchni oraz zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną, wodę, ilość 

odprowadzanych ścieków, nie będzie to jednak oddziaływanie znaczące, wpływające na wzrost 

obciążenia środowiska. 

Dopuszczenie lokalizacji indywidualnych instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych 

o mocy do 100kW pozwoli na zmniejszenie zużycia paliw kopalnych, a w perspektywie 

długofalowej na poprawę stanu powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie niskiej emisji. 

W pasie technologicznym wzdłuż istniejącej linii elektroenergetycznej 2x110kV oraz 

w sąsiedztwie stacji bazowej telefonii komórkowej występować będzie stała emisja pola 

elektromagnetycznego niejonizującego, które jednak nie powinno ono przekraczać wartości 

dopuszczalnych. Nie będzie zatem stanowiło bezpośredniego zagrożenia dla środowiska, w tym 

organizmów żywych. 

Prognozuje się oddziaływanie na krajobraz o charakterze fizjonomicznym związane ze zmianą 

krajobrazu rolniczego na mieszkaniowy, jednak jego zakres będzie bardzo niewielki w związku 

z utrzymaniem zwartej zabudowy wsi. 

Prognozuje się wzrost poziomu hałasu związany z przebudową i intensyfikacją użytkowania linii 

kolejowej nr 144 oraz zwiększeniem liczby przejeżdżających składów. Docelowo można 

spodziewać się przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach mieszkaniowych 

zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie linii. 

Realizacja ustaleń planu nie wpłynie na zmniejszenie różnorodności biologicznej, ani istotne 

zmiany gatunkowe flory i fauny. Plan wpływa pozytywnie na zachowanie istniejących siedlisk 

przyrodniczych, z także na zachowanie stanowisk roślin chronionych i rzadkich. Korzystne 

oddziaływanie będzie miało objęcie ochroną istniejącej zieleni przydrożnej i śródpolnej oraz 

stosowania nowych nasadzeń, co pozwoli na wzmocnienie odporności ekosystemu na zmiany.  

Projekt planu wpływa pozytywnie na zachowanie dziedzictwa kulturowego i zabytków, poprzez 

ustanowienie ochrony dla zabytków ewidencyjnych i wyznaczenie strefy ochrony 

konserwatorskiej. 

Nie wystąpi oddziaływanie na dobra materialne i zasoby naturalne.  

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znacząco ogranicza możliwości 

wprowadzania ścieków do gruntu i wód oraz przewiduje kompleksowe rozwiązania w zakresie 

gospodarki ściekowej, odpadowej i niskoemisyjne źródła grzewcze. Przy całkowitej realizacji 

ustaleń planu oraz w sytuacji normalnej eksploatacji nie nastąpią negatywne zmiany charakteru 

chemicznego i biologicznego wód powierzchniowych i podziemnych. 

Oddziaływanie transgraniczne nie wystąpi.  

Podsumowując, przewidywane oddziaływania będą wywoływały zarówno skutki dodatnie jak 

i ujemne, przy czym wystąpią one tylko w skali lokalnej, a stan środowiska na obszarze objętym 

planem nie będzie stwarzał zagrożenia dla zdrowia człowieka. 
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 5.6. Możliwości rozwiązań zapobiegających, ograniczających lub 

kompensujących negatywne oddziaływanie na środowisko mogące 

być rezultatem realizacji projektu planu miejscowego 

W wyniku realizacji ustaleń projektu planu wystąpią oddziaływania na środowisko zarówno 

o charakterze pozytywnym jak i negatywnym. Będą się one charakteryzowały różnym natężeniem 

i zasięgiem przestrzennym, przy czym nie prognozuje się nowych znaczących skutków 

wykraczających poza granice opracowania. 

Jako działania i narzędzia zapobiegające negatywnym oddziaływaniom na środowisko i obszary 

Natura 2000 wskazuje się raporty oddziaływania na środowisko oraz proces uzyskiwania decyzji 

środowiskowej, od wyników których uzależniona jest możliwość realizacji poszczególnych 

przedsięwzięć. W tym kontekście istotne są również zapisy projektu wykluczające ewentualną 

uciążliwość nowych funkcji poza granicami terenu wyznaczonego na ten cel. 

Projekt planu w sposób kompleksowy zabezpiecza środowisko przed wystąpieniem nadmiernych 

negatywnych skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzeni w wyniku realizacji jego zapisów. 

Dopuszczenie nowej zabudowy mieszkaniowej na części obszaru objętego planem będzie miało 

nieodwracalny wpływ na powierzchnię i rzeźbę terenu, jednak pozostałe komponenty środowiska 

nie powinny ulec znaczącym zmianom.  

Proporcje pomiędzy terenami o różnych formach użytkowania są prawidłowe, a zasady 

wyposażenia w infrastrukturę techniczną pozwalają na zabezpieczenie środowiska przed 

stratami. Na obszarze objętym planem zabroniono realizacji inwestycji mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko z wyjątkiem linii kolejowej nr 144. Wprowadzono również 

ograniczenia w zakresie lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na 

środowisko. Najistotniejszymi oddziaływaniami, jakie powstaną na skutek realizacji projektu 

planu, a w konsekwencji poszczególnych inwestycji, które będą występować mimo zastosowania 

działań zapobiegawczych, będą: wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, wpływ na krajobraz oraz 

emisja hałasu i zanieczyszczeń pochodzenia komunikacyjnego, w tym głównie kolejowego. 

Należy podkreślić, że nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie oddziaływania 

antropogenicznego wyłącznie za pomocą instrumentów planistycznych, szczególnie że 

funkcjonują one jedynie w odniesieniu do nowych inwestycji. Jako działanie komplementarne 

pozwalające na unikniecie, bądź ograniczenie negatywnego oddziaływania na poszczególne 

komponenty środowiska powinno być zatem zastosowanie najlepszych dostępnych technik 

i rozwiązań podczas realizacji inwestycji, a także podczas dalszej eksploatacji. 

Zgodnie z art. 75 ust. 3 ustawy, kompensacja przyrodnicza jest głównym narzędziem działań, 

których celem jest naprawianie wyrządzonych szkód w środowisku, i które podejmuje się wtedy 

gdy ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa. Projekt przedmiotowego planu 

miejscowego nie spowoduje szkód w środowisku rozumianych (zgodnie z ustawą z dnia 13 

kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie) jako negatywną, 

mierzalną zmianę stanu lub funkcji elementów przyrodniczych, ocenioną w stosunku do stanu 

początkowego, która została spowodowana bezpośrednio lub pośrednio przez działalność 

prowadzoną przez podmiot korzystający ze środowiska:  

− w gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach przyrodniczych, mającą znaczący 

negatywny wpływ na osiągnięcie lub utrzymanie właściwego stanu ochrony tych 

gatunków lub siedlisk przyrodniczych,  

− w wodach, mającą znaczący negatywny wpływ na stan ekologiczny, chemiczny lub 

ilościowy wód,  

− w powierzchni ziemi, przez co rozumie się zanieczyszczenie gleby lub ziemi, w tym 

w szczególności zanieczyszczenie mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi.  



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WSI STANISZCZE MAŁE 

56 

W związku z realizacją projektowanego dokumentu nie prognozuje się wystąpienia okoliczności 

wymagających stosowania działań kompensacyjnych.  

 5.7. Rozwiązania alternatywne do zawartych w projekcie planu związane 

z ochroną obszaru Natura 2000 

Nie zachodzi potrzeba zastosowania rozwiązań alternatywnych do przyjętych w projekcie planu, 

ponieważ jego ustalenia nie będą oddziaływać na cel i przedmiot ochrony Obszaru Natura 2000. 

 5.8. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków 

realizacji postanowień projektu planu oraz częstotliwości jej 

przeprowadzania 

Zgodnie z wymogami art. 55 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ 

opracowujący projekt planu miejscowego zobowiązany jest do prowadzenia monitoringu realizacji 

postanowień przyjętego dokumentu w zakresie jego oddziaływania na środowisko. Monitoring ten 

przeprowadza się w ujęciu ilościowym i jakościowym, przy czym ujęcie ilościowe obrazuje zmiany 

w środowisku przy wykorzystaniu określonych wskaźników. Ocenę jakościową stosuje się 

w przypadku, gdy w odniesieniu do określonego elementu środowiska nie występują wskaźniki 

umożliwiające jego ocenę.  

Biorąc pod uwagę prognozowane oddziaływanie ustaleń projektu planu na poszczególne 

komponenty środowiska i jego funkcjonowanie oraz przewidywany okres realizacji inwestycji 

należy stwierdzić, że częstotliwość prowadzonego monitoringu powinna być dostosowana do 

wymogów przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska oraz planowania przestrzennego.  

Częstotliwość i metody analizy skutków realizacji ustaleń planu miejscowego będą wynikały: 

− w zakresie będącym efektem realizacji inwestycji - z wydanych na podstawie przepisów 

odrębnych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raportów oddziaływania na 

środowisko, w tym w szczególności, zgodnie z zasadą przezorności oraz art. 10 

dyrektywy 2001/42/WE11 pkt. 1 i 2 monitoring porealizacyjny powinien być prowadzony 

dla wybudowanych obiektów infrastruktury elektrotechnicznej, kolejowej, drogowej 

i energetycznej. W fazie budowy należy prowadzić okresowe kontrole stanu technicznego 

sprzętu budowlanego, natomiast po zakończeniu etapu inwestycyjnego wskazane jest 

przeprowadzenie monitoringu rzeczywistego poziomu hałasu w środowisku oraz 

rzeczywiste pomiary oddziaływania pola elektrycznego na środowisko; 

− Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań 

w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez 

zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. 2011 

nr 140, poz. 824) 

− w zakresie zagospodarowania przestrzennego - z przepisów ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym, która nakłada na Wójta/Burmistrza obowiązek 

dokonania przedmiotowej analizy i przedstawienia jej wyników Radzie co najmniej raz 

w czasie trwania kadencji tj. co 4 lata. Zakres analizy dotyczy głównie określenia poziomu 

realizacji zapisów studium i planów miejscowych, w tym stopnia zainwestowania terenów 

przeznaczonych pod zabudowę oraz dokonania kompleksowej oceny aktualności pod 

 

11 Dyrektywa 2001/42/we Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu 

niektórych planów i programów na środowisko 
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względem zgodności z przepisami prawa. W celu monitoringu zmian w 

zagospodarowaniu przestrzennym stosuje się przede wszystkim metodę badań 

terenowych obejmujących inwentaryzację urbanistyczną popartą materiałem 

fotograficznym. Należy również wykorzystać inne dostępne materiały i dane pozwalające 

na klasyfikację obiektów, mapy pokrycia terenu, zdjęcia lotnicze i satelitarne, dane 

ewidencji gruntów i budynków; 

− w zakresie wpływu na komponenty środowiska - z przepisów prawa w zakresie ochrony 

środowiska nakładających na odpowiednie organy obowiązek gromadzenia oraz 

udostępniania danych o środowisku. Dane te gromadzone są zasadniczo w cyklu 

rocznym w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska, a jego wyniki 

prezentowane w Raportach o stanie środowiska. Źródłami danych w tym zakresie mogą 

też być źródła administracyjne wynikające z obowiązków sprawozdawczych lub zapisów 

ustawowych (decyzje, zezwolenia, pozwolenia) oraz badania statystyczne Głównego 

Urzędu Statystycznego.  

Za najistotniejszy uznaje się systematyczny monitoring poziomu hałasu w sąsiedztwie linii 

kolejowej. Konieczny jest także monitoring stanu sanitarnego powietrza atmosferycznego, stanu 

wód powierzchniowych i gleby oraz stanu siedlisk przyrodniczych. 

W tabeli zaprezentowano zestawienie najważniejszych wskaźników monitoringu skutków 

wdrażania postanowień projektowanego dokumentu na poszczególne komponenty środowiska z 

uwzględnieniem organów odpowiedzialnych za jego realizację. 

Komponent 

środowiska 

Wskaźnik monitoringu Źródło danych 

Powietrze 

atmosferyczne  

i klimat 

Poziom zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, w tym m.in. 

PM10, PM2,5, B(a)P,  

WIOŚ Opole 

Redukcja emisji gazów cieplarnianych WIOŚ Opole 

Liczba i moc instalacji do pozyskiwania energii ze źródeł 

odnawialnych 

UMiG Kolonowskie 

Stopień gazyfikacji gminy w km sieci oraz ilości podłączonych 

odbiorców 

UMiG Kolonowskie,  

Zakład Gazowniczy 

Klimat akustyczny Liczba i stopień przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu WIOŚ Opole,  

Urząd Transportu 

Kolejowego,  

Zarząd Dróg 

Liczba mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas 

Wody 

powierzchniowe  

i podziemne 

Klasa jakości wód podziemnych i stan JCWPd WIOŚ Opole 

Klasa jakości wód powierzchniowych i stan JCWP WIOŚ Opole 

Długość sieci kanalizacyjnej UMiG Kolonowskie 

Długość sieci wodociągowej UMiG Kolonowskie 

Roczny pobór wód przez gospodarstwa domowe oraz na inne 

cele 

UMiG Kolonowskie 

Roczna produkcja ścieków UMiG Kolonowskie 

Ilość przydomowych oczyszczalni ścieków UMiG Kolonowskie 

Jakość wód w ujęciach wody UMiG Kolonowskie 

WIOŚ Opole 

Gleby i powierzchnia 

ziemi  

Powierzchnia gruntów wyłączonych z produkcji rolnej Starostwo Powiatowe 

Powierzchnia lasów  Starostwo Powiatowe 

NDLP 

Powierzchnia terenów zdegradowanych/zrekultywowanych Starostwo Powiatowe 

Ilość wytwarzanych odpadów UMiG Kolonowskie 

Poziom zanieczyszczenia gleb WIOŚ Opole 
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Przyroda i krajobraz,  

w tym fauna i flora 

oraz różnorodność 

biologiczna 

Powierzchnia obszarów chronionych RDOŚ,  

Liczba pomników przyrody RDOŚ,  

Ocena stanu siedlisk przyrodniczych RDOŚ, NDLP 

Zdrowie ludzi Liczba wystąpienia poważnych awarii przemysłowych WIOŚ Opole 

Liczba stacji bazowych telefonii komórkowej jako źródła pola 

elektromagnetycznego PEM 

UMiG Kolonowskie 

Długość sieci elektroenergetycznej wysokich i najwyższych 

napięć jako źródła pola elektromagnetycznego PEM 

Operator Sieci 

Liczba i stopień przekroczeń pola elektromagnetycznego PEM WIOŚ Opole 

W ramach monitoringu prowadzonego przez gminę możliwe jest zbieranie informacji dotyczących 

ilości podmiotów podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej oraz ilości i jakości wytwarzanych 

ścieków, liczby podmiotów stosujących zgodne z planem źródła energii cieplnej oraz ich mocy, w 

tym energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, liczby stacji bazowych telefonii komórkowej, 

wielkości obsady zwierzęcej, powierzchni gleb wyłączonej z produkcji rolnej. 

Monitoring środowiska prowadzony przez organy gminy powinien być realizowany nie rzadziej niż 

raz na 5 lat.  
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 6. STRESZCZENIE 

Przedmiotem Prognozy są ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla południowej części wsi Staniszcze Małe. Potrzeba opracowania planu wynika 

z postępującego procesu rozwoju społeczno-gospodarczego, a podstawą przystąpienia do jego 

sporządzenia były wnioski mieszkańców i potencjalnych inwestorów o dokonanie niezbędnych 

zmian w dotychczas obowiązujących dokumentach, jak również konieczność dostosowania 

zapisów do obowiązujących przepisów prawa i dokumentów planistycznych sporządzanych na 

poziomie gminy i województwa. Celem równorzędnym było kształtowanie ładu przestrzennego 

poprzez regulację funkcji i sposobu zagospodarowania terenu, minimalizację konfliktów 

przestrzennych oraz określenie zasad zagospodarowania i wskaźników zabudowy zgodnie z 

wymogami zrównoważonego rozwoju. Generalnie plan ma charakter porządkujący istniejącą 

strukturę planistyczną i przestrzenną. 

Cele szczegółowe projektowanego mpzp: 

− realizacja złożonych wniosków, 

− wprowadzenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym polegającej na 

przebudowie linii kolejowej nr 144, 

− uporządkowanie istniejącej struktury planów miejscowych oraz koordynacja ich zapisów, 

ze względu na dużą ilość (6) i znaczne przemieszanie przestrzenne oraz różnice w 

ustaleniach utrudniające realizację inwestycji, 

− konieczność dostosowania zapisów planu miejscowego do dokumentów wyższego rzędu, 

w tym Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego oraz 

zmienionego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Kolonowskie. 

Projektowany dokument został poddany procedurze strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko, o której mowa w art. 46 pkt 1 w nawiązaniu do art. 50 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. 

Zakres przedmiotowy prognozy został uzgodniony z: 

− Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu, pismo znak 

WOOŚ.411.1.11.2020.MO z dnia 19 marca 2020 r. 

− Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, pismo znak NZ.4311.2.1.2020.AS 

z dnia 21 lutego 2020 r. 

Organy wskazały konieczność wykonania prognozy w pełnym zakresie, zgodnie z wymogami art. 

51 ust. 2 oraz art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko.  Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ustalił 

dodatkowo konieczność uwzględnienia 

− uwzględnienia różnorodności biologicznej, zwierząt, roślin, wody, powierzchni ziemi 

i krajobrazu przy analizie i ocenie stanu środowiska, 

− scharakteryzowania oraz przedstawienia istniejącego zagospodarowania terenu na 

załączniku kartograficznym,  

− uwzględnienia obszarów chronionych przy opisie stanu środowiska oraz ocenie 

przewidywanych oddziaływań oraz przedstawienie ich na załączniku kartograficznym, 
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− uwzględnienia zapisów „Waloryzacji krajobrazu naturalnego województwa opolskiego 

wraz z programem czynnej i biernej ochrony” , 

− uwzględnienia istniejących form ochrony przyrody oraz dokonania oceny stopnia 

zgodności postanowień projektu dokumentu z aktami prawnymi dotyczącymi form 

ochrony przyrody, w szczególności a odniesieniu do obowiązujących zakazów, 

− uwzględnienia problemu łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do jego zmian, w tym 

emisje gazów cieplarnianych, działania skutkujące ich pochłanianiem lub zmniejszaniem  

ich emisji oraz klęski żywiołowe, 

− zamieszczenia informacji na temat występowania na obszarze objętym planem 

potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, o których mowa w art. 

101 lit d ustawy Prawo ochrony środowiska. 

 

Celem prognozy jest identyfikacja możliwych wpływów na komponenty środowiska, jakie 

potencjalnie mogą wystąpić na skutek realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla południowej części wsi Staniszcze Małe, w tym w szczególności 

przewidywanych znaczących oddziaływań na obszary Natura 2000, a także ocena skuteczności 

przyjętych rozwiązań planistycznych sprzyjających ochronie środowiska. Ważnym zadaniem 

prognozy jest również informowanie lokalnej społeczności, władz samorządowych i podmiotów 

gospodarczych o skutkach realizacji ustaleń planu. 

 

Analiza projektowanego dokumentu obejmowała diagnozę stanu istniejącego środowiska, w tym 

problemy jego ochrony, a następnie ocenę przewidywanego oddziaływania ustaleń projektu planu 

miejscowego na środowisko, w tym oddziaływań bezpośrednich, pośrednich, wtórnych, 

skumulowanych, krótkoterminowych, średnioterminowych i długoterminowych, stałych 

i chwilowych oraz pozytywnych i negatywnych, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 

oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, w tym w szczególności na różnorodność 

biologiczną, zwierzęta, rośliny, ludzi, wodę, powietrze i powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, 

zasoby naturalne, zabytki i dobra materialne, z uwzględnieniem zależności między tymi 

elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy.  

W analizie zastosowano dwa warianty możliwych oddziaływań tj. wariant zerowy opisujący 

sytuację polegającą na zaniechaniu wdrożenia ustaleń planu oraz wariant pełny, realizujący w 

całości ustalenia planu. Analiza została przeprowadzona w oparciu o źródła literaturowe oraz 

ustalenia własne, które zestawiono z diagnozą stanu środowiska na badanym obszarze. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi 

Staniszcze Małe, którego ustalenia stanowią przedmiot niniejszej prognozy oddziaływania na 

środowisko, obejmuje obszar położony na południe od linii kolejowej nr 144 wraz z tą linią o 

powierzchni około 262,22 ha. 

Obsługę komunikacyjną obszaru stanowią drogi gminne oraz dwie drogi powiatowe, w tym: droga 

nr 1838 O relacji Staniszcze Wielkie - Staniszcze Małe oraz droga nr 1958 O relacji Myślina – 

Staniszcze Małe – Spórok.  W zakresie transportu kolejowego miejscowość jest obsługiwana 

przez linię kolejową nr 144 Fosowskie − Opole Główne o znaczeniu państwowym. Oprócz dróg 

publicznych obsługę komunikacyjną zapewniają także drogi wewnętrzne oraz drogi wewnętrzne 

transportu rolnego i leśnego. 

W granicach obszaru objętego planem występują obszary chronione na podstawie ustawy o 

ochronie przyrody, w tym Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”. 

Pod względem typologii krajobrazu obszar zalicza się w części centralnej i południowej do 

krajobrazu nizinnego fluwioglacjalnego, równinnego i falistego, dla którego charakterystyczne są 

gleby bielicowe, rdzawe oraz duża głębokość zalegania wód, a roślinność potencjalną stanowią 
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bory suche i mieszane.  Natomiast w części północnej występuje krajobraz dolin i obniżeń, 

zalewowych den dolin – akumulacyjnych, dla którego charakterystyczne są mady rzeczne oraz 

płytko zalegające wody podziemne. Dodatkowo obszar podlega okresowemu zalewaniu. 

Roślinność potencjalną stanowią łęgi. 

Rzeźba terenu jest mało zróżnicowana, w większości płaskorówninna. Spadki terenu kształtują 

się przedziale 0-3%, przy czym miejscami w strefie krawędziowej doliny Małej Panwi oraz na 

stokach wydm występujących na południe od obszaru opracowania, mogą być większe. 

Na obszarze opracowania planu występują niewielkie zbiorowiska leśne oraz rozległe obszary łąk 

i pastwisk. W północnej części obszaru występują dwa paleomeandry Małej Panwi wycięte 

wyraźnie w plejstoceńskiej dolinie nadzalewowej.  

Dla terenu gminy Kolonowskie geolog wojewódzki nie wskazał lokalizacji obszarów naturalnych 

zagrożeń geologicznych, ani też nie prowadzi rejestru zawierającego informacje o tych terenach. 

Na obszarze opracowania brak udokumentowanych złóż kopalin oraz obszarów prognostycznych 

i perspektywicznych. Warunki posadowienia budowli są przeciętne w obrębie występowania glin 

zwałowych oraz iłów, dobre w obrębie piasków i żwirów oraz słabe w obrębie namułów w 

dolinach rzecznych. Na obszarze opracowania niekorzystne warunki podłoża dla zabudowy 

występują lokalnie, w tym w części  północnej ze względu na gleby o wysokim stopniu 

uwodnienia oraz w części centralnej, na obszarze łąk na południe od zabudowy, ze względu na 

występowanie gleb o dużej skłonności do uplastyczniania pod wpływem wilgoci. 

Obszar opracowania nie leży na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, jednak w 

północnej części mogą występować lokalne podtopienia. Warunki wodne w północnej części 

obszaru objętego planem, szczególnie w rejonie starorzeczy, stanowią ograniczenia dla 

lokalizacji zabudowy. 

Zgodnie podziałem na jednolite części wód obszar opracowania należy do regionu wodnego 

środkowej Odry, zlewni Małej Panwi, o kodzie JCWPd 110 o wodach w stanie dobrym, 

potencjalnie niezagrożonych, przy czym w granicach planu występują tylko mniejsze nienazwane 

cieki wodne oraz sieć melioracji wodnych. 

Na obszarze opracowania występują triasowe, użytkowe poziomy wodonośne Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 335 Krapkowice − Strzelce Opolskie (zbiornik porowo-

szczelinowy triasu dolnego). Zwierciadło wód zbiornika zalega na głębokości 100-600m p.p.t. 

i jest dość dobrze izolowane przed zanieczyszczeniami z powierzchni ziemi. 

Pod względem przydatności rolniczej w granicach obszaru opracowania zdecydowanie dominują 

użytki zielone średnie (2z) stanowiące łąki IV i V klasy bonitacyjnej, wykształcone na czarnych 

ziemiach. W części północnej występują grunty rolne klasy V i VI stanowiące kompleksy żytnie 

słabe i bardzo słabe, wykształcone na madach oraz glebach bielicowych. Niewielka wartość 

użytkowa gleb wpływa na niski wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, który jest 

jednym z najniższych w województwie. 

Na obszarze objętym planem nie zidentyfikowano występowania potencjalnych historycznych 

zanieczyszczeń powierzchni ziemi, o których mowa w art. 101 lit d ustawy Prawo ochrony 

środowiska. 

Potencjalna roślinność naturalna charakterystyczna dla większości obszaru opracowania, to 

Galio Carpinetum Grąd środkowoeuropejski, odmiana śląsko-wielkopolska, forma niżowa, seria 

uboga.  Odpowiadaja mu typy siedliskowe: las mieszany świeży LMśw, las mieszany wilgotny 

LMw, las świeży Lśw i las wilgotny Lw.  

Żaden las w granicach opracowania nie jest zaliczony do wodochronnych ani glebochronnych.  
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Do najważniejszych uwarunkowań wpływających na rozwiązania planistyczne zaliczono : 

− istniejącą rozbudowaną sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej, 

− rozbudowaną sieć energetyczną, 

− położenie terenu w sąsiedztwie linii kolejowej nr 144 o znaczeniu państwowym, 

− funkcjonującą racjonalną i sprawną gospodarkę odpadami, 

− położenie terenu w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 335 

Krapkowice – Strzelce Opolskie 

− położenie w Regionie Środkowej Odry zlewni Małej Panwi, na obszarze o kodzie JCWPd 

110 o wodach w stanie dobrym, potencjalnie niezagrożonych, 

− brak zagrożenia powodzią, ale występuje zagrożenie podtopieniami, 

− brak zagrożenia osuwaniem się mas ziemnych, 

− brak udokumentowanych złóż kopalin oraz terenów górniczych, 

− zanieczyszczenie powietrza głównie pyłem zawieszonym PM10, a także przekroczone 

wartości dopuszczalne poziomu benzo(a)pirenu, 

− prawdopodobne przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu w otoczeniu linii kolejowej, 

− położenie obszaru objętego planem częściowo w granicach Obszaru Chronionego 

Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”. 

Dokonano identyfikacji istniejących obszarów i przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, do których zaliczono: 

− linię kolejową nr 144,  

− stację bazową telefonii komórkowej, 

− napowietrzną linię elektroenergetyczną 2x110kV zlokalizowana bezpośrednio poza 

granicami planu miejscowego, jako źródło promieniowania elektromagnetycznego PEM 

oraz hałasu (tylko w pasie technologicznym będącym w zasięgu opracowania planu), 

− istniejące drogi powiatowe, 

− obsada zwierzęca na terenie zabudowy zagrodowej do 49 DJP zgodnie z zapisami 

Studium. 

W wyniku dokonanej diagnozy stanu oraz identyfikacji zagrożeń stwierdzono, że pomimo 

występowania na obszarze opracowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, dotychczasowe zagospodarowanie terenu nie wywołuje znaczących negatywnych 

skutków dla środowiska. Wyjątkiem są uciążliwości generowane przez ruch pociągów na linii 

kolejowej nr 144, stanowiące źródło emisji pyłów oraz hałasu. 

Obszar objęty planem miejscowym podzielony został liniami rozgraniczającymi na tereny o 

różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, w tym:  

1. tereny zabudowy usługowej U oraz usług turystyki UT;  

2. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN oraz mieszkaniowo-usługowej MU; 

3. tereny użytkowane rolniczo, w tym: zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, 

hodowlanych i ogrodniczych RM, obsługi produkcji rolnej RR, tereny rolnicze R oraz łąk 

i pastwisk RZ; 

4. tereny zieleni i wód, w tym: lasów ZL, zieleni urządzonej ZP oraz wód śródlądowych WS; 

5. tereny komunikacji, w tym: komunikacji kolejowej KK, dróg publicznych klasy zbiorczej 

KDZ, klasy lokalnej KDL, klasy dojazdowej KDD, dróg wewnętrznych KDW, ciągu 

pieszego KP oraz dróg transportu rolnego i leśnego KDR,  

6. tereny infrastruktury technicznej, w tym: elektroenergetyki E, kanalizacji K oraz 

telekomunikacji T. 
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Projekt planu miejscowego, zgodnie z kierunkami polityki przestrzennej przyjętymi w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolonowskie, przyjętym 

uchwałą Nr X/68/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 12 września 2011 r., wprowadza 

zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej obszaru objętego opracowaniem poprzez:  

− przeznaczenie ok. 6,71 ha gruntów rolnych IV, V i VI klasy bonitacyjnej oraz gruntów Bz 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz mieszkaniowo-usługową, w tym 

przekształcenie terenu istniejącego trawiastego boiska będącego własnością gminy na 

działki budowlane; (na terenie wsi znajdują się inne obiekty sportowe, w tym boisko przy 

szkole podstawowej oraz przy straży pożarnej), 

− wyznaczenie drogi łączącej ul. 1 Maja i ul. Krzywą, stanowiącą przedłużenie 

ul. Sosnowej. 

Jednocześnie w projekcie planu: 

− utrzymano istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz tereny zabudowy 

usługowej, 

− utrzymano tereny usług turystyki UT, 

− dostosowano zapisy planu do faktycznego zagospodarowania terenu, w tym poprzez 

zmianę zabudowy zagrodowej na mieszkaniową, a także poprzez uwzględnienie 

prowadzonej działalności gospodarczej,  

− skorygowano układ komunikacyjny w zakresie przebiegu i szerokości dróg dojazdowych 

i wewnętrznych, 

− wskazano istniejącą linię kolejową nr 144 do utrzymania, przebudowy i rozbudowy; 

− ujednolicono wskaźniki zagospodarowania terenu i zasady kształtowania zabudowy. 

W projekcie planu miejscowego zrezygnowano z przeznaczania pod zabudowę mieszkaniową 

wszystkich terenów dopuszczonych w studium ze względu na zasadność dostosowania podaży 

nowych działek do potrzeb, rozwoju demograficznego i możliwości finansowania przez gminę 

budowy infrastruktury technicznej. 

Większość terenów przeznaczonych w planie pod zabudowę charakteryzuje się pełnym 

uzbrojeniem lub dobrym dostępem do sieci infrastruktury technicznej oraz możliwością 

zainwestowania przy wykorzystaniu istniejącego układu komunikacyjnego. Pełnego uzbrojenia 

wymagają jedynie tereny położone pomiędzy ul. F. Myśliwca i ul. Zieloną. 

W planie wprowadzono szereg nakazów, zakazów i ograniczeń mających na celu ochronę 

środowiska i przyrody, w tym m.in.  

− w celu ochrony powierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych nakazano 

zabezpieczenie powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem produktami 

ropopochodnymi i innymi substancjami szkodliwymi w sposób uniemożliwiający ich 

przenikanie do gruntu oraz wód podziemnych, wstępne podczyszczanie wód opadowych 

i roztopowych z terenów dróg publicznych, parkingów, placów manewrowych 

i składowych. Jednocześnie nakazano gromadzenie i przechowywanie środków ochrony 

roślin oraz nawozów mineralnych i organicznych w sposób uniemożliwiający ich 

przenikanie do gruntu i do wód; 

− w celu ochrony powietrza wprowadzono nakaz stosowania instalacji grzewczych opartych 

o niskoemisyjne techniki spalania paliw; nakaz magazynowania materiałów sypkich, 

mogących powodować zapylenie lub zanieczyszczenie powietrza, w zamkniętych 

urządzeniach lub obiektach oraz zakaz termicznego przekształcania odpadów, za 

wyjątkiem biomasy;  
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− wprowadzono zapisy określające dopuszczalny poziom hałasu na poszczególnych 

terenach; 

− w celu ochrony krajobrazu i przyrody wprowadzono zakaz likwidowania i niszczenia 

zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, 

− wprowadzono zakaz likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy 

i obszarów wodno-błotnych oraz zmniejszania retencji wód poprzez zmianę stosunków 

wodnych, a także zakaz zmiany rzeźby terenu poza obszarami przeznaczonymi pod 

zabudowę. 

− występujące na obszarze opracowania ekosystemy łąk i pastwisk pozostawiono w 

użytkowaniu rolniczym, z wprowadzonym zakazem zabudowy, 

− uwzględniono cele ochrony ustalone dla obszarów objętych ochroną na podstawie ustawy 

o ochronie przyrody, w tym: Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-

Turawskie, użytków ekologicznych „Stoczek” i „Bagno”, 

− objęto ochroną siedlisko przyrodnicze oraz stanowiska roślin chronionych i rzadkich, a 

także drzewa wzdłuż dróg. 

W zakresie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

przepisów odrębnych, na obszarze planu ustalono zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem linii kolejowej nr 144 przebiegającej 

na terenie oznaczonym symbolem KK. 

Dopuszczono lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko w zakresie zgodnym z przeznaczeniem terenu określonym w przepisach 

szczegółowych uchwały, w tym: na terenach RM w zakresie obsady zwierzęcej, na terenach dróg 

publicznych oraz na terenach infrastruktury technicznej kanalizacji K i telekomunikacji T. 

Jednocześnie wprowadzono zakaz lokalizacji instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii 

elektrycznej energię wiatru, których wysokość całkowita mierzona łącznie ze śmigłem przekracza 

30 m. 

Na całym obszarze objętym planem zakazano się lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym 
ryzyku wystąpienia poważnych awarii.  

Teren nie jest położony na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, nie zostały również 

wyznaczone przez geologa wojewódzkiego obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemi. W 

planie został natomiast wyznaczony obszar zagrożony podtopieniami, dla którego ustalono nakaz 

stosowania rozwiązań technicznych służących zabezpieczeniu budynków przed zalaniem. 

Obszar objęty planem położony jest w całości w strefie ograniczonej wysokości zabudowy (BRA) 

lotniczego urządzenia naziemnego (LUN), stanowiącego radar meteorologiczny (MET) numer 

9902. 

W zakresie wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną projekt planu zakłada pełne 

uzbrojenie terenu w podstawowe media i sieci, w tym wodę, energię elektryczną oraz kanalizację 

sanitarną i deszczową, a docelowo także w gaz.  

Jako odbiornik wód opadowych i roztopowych ustalono kanalizację deszczową, a także studnie 

i rowy chłonne, zbiorniki retencyjne i retencyjno-infiltracyjne oraz rozprowadzenie wód po działce 

budowlanej, w sposób nie powodujący zalewania nieruchomości sąsiednich oraz po 

zastosowaniu przewidzianych prawem urządzeń oczyszczających. Dopuszczono realizację 

lokalnych systemów retencyjnych obejmujących więcej niż jedną nieruchomość gruntową. 

W projekcie planu utrzymano istniejące linie elektroenergetyczne 15kV, dla których dopuszczono 

przebudowę i modernizację, pod warunkiem, że nie spowoduje to zwiększenia napięcia 

i poszerzenia pasa technologicznego oznaczonego na rysunku planu. W przypadku kolizji 
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nowego zagospodarowania z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej takimi jak 

napowietrzne linie elektroenergetyczne 15kV w planie dopuszczono ich przeniesienie lub 

przebudowę. 

Zaopatrzenie w energię cieplną utrzymane zostało na bazie indywidualnych niskoemisyjnych 

źródeł ciepła pracujących na paliwach niskoemisyjnych. Dopuszczono także wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii o mocy do 100kW.  

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych (Dz.U. Z 2010 r. Nr 106 poz. 675 ze zm.) nie ogranicza się możliwości 

budowy infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze planu.  

Zagospodarowanie odpadów nakazano prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami 

odrębnymi i planem gospodarki odpadami.  

Założenia analizowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

sposób optymalny chronią poszczególne elementy środowiska przed degradacją, jednak mimo 

wszystko nie można wykluczyć możliwości wystąpienia niekorzystnego oddziaływania na 

środowisko. Do największych zagrożeń środowiska należy zaliczyć hałas, melioracje prowadzące 

do osuszania łąk, zarastanie siedlisk, zanieczyszczenie wód powierzchniowych oraz 

zanieczyszczenie powietrza w zakresie niskiej emisji. 

Do najważniejszych działań ograniczających negatywne skutki dla środowiska należy zaliczyć 

ochronę łąk oraz terenów podmokłych przed osuszaniem i zalesianiem, odsunięcie nowej 

zabudowy mieszkaniowej od linii kolejowej jako liniowego źródła hałasu, odprowadzanie ścieków 

do sieci kanalizacji sanitarnej, zabezpieczenie powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem 

produktami ropopochodnymi i innymi substancjami szkodliwymi, w tym środkami ochrony roślin 

i nawozami przed przenikaniem do gruntu oraz wód. Właściwe gospodarowanie ściekami 

i odpadami pochodzenia rolniczego. Ograniczenie niskiej emisji poprzez stosowanie 

odpowiednich paliw oraz zwiększenie udziału energii odnawialnej.  

Stopień potencjalnych oddziaływań na środowisko jest zróżnicowany, przy czym w większości 
mają one charakter lokalny.  

Do korzystnych oddziaływań ustaleń projektu planu służących poprawie standardów jakości 

środowiska przyrodniczego oraz bezpieczeństwa ludności należą: 

− uwzględnienie istniejących form ochrony przyrody, 

− objęcie ochroną siedliska przyrodniczego oraz stanowisk roślin chronionych i rzadkich, 

− objęcie ochroną alei drzew oraz istniejących zadrzewień śródpolnych i przydrożnych, 

− nakaz podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, z dopuszczeniem przydomowych 

oczyszczalni, 

− wskazanie konieczności uregulowania gospodarki ściekowej w zakresie wód opadowych  

i roztopowych, 

− nakaz zabezpieczenia terenu przed przenikaniem zanieczyszczeń pochodzenia 

komunikacyjnego oraz środków ochrony roślin i nawozów do wód podziemnych i do 

gruntu, 

− zakaz lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z 

wyjątkiem linii kolejowej, 

− dopuszczenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii o mocy do 100kW do produkcji 

energii elektrycznej i cieplnej; 

Niewielki niekorzystny wpływ na środowisko nastąpi w wyniku zmiany przeznaczenia łącznie  

ok. 6,71 ha gruntów rolnych i Bz pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową, 
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Z niekorzystnym wpływem na komponenty środowiska związane są zapisy planu dotyczące: 

− utrzymania istniejącej linii kolejowej nr 144 oraz dopuszczenie jej rozbudowy, jako 
mogącej zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

− utrzymania istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej, jako mogącej potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko. 

Nie prognozuje się wystąpienia nowych znaczących negatywnych skutków realizacji zapisów 

planu miejscowego dla środowiska. 

Prognozuje się niekorzystne oddziaływanie na powierzchnię ziemi związane ze zmianą 

przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz uszczelnieniem powierzchni co wpłynie 

lokalnie na zmianę warunków hydroglebowych. Dopuszczenie nowej zabudowy na części 

obszaru będzie miało nieodwracalny wpływ na powierzchnię i rzeźbę terenu, możliwy jest także 

wzrost zanieczyszczenia atmosfery na skutek niskiej emisji, jednak będzie to oddziaływanie 

nieznaczne o zasięgu lokalnym. Prognozuje się również zwiększenie emisji hałasu oraz 

zanieczyszczenia powietrza głównie pochodzenia komunikacyjnego. Oddziaływanie na krajobraz 

o charakterze fizjonomicznym związane ze zmianą krajobrazu rolniczego na zabudowany, będzie 

nieznaczne. 

Pozostałe komponenty środowiska nie powinny ulec znaczącym zmianom. Przy całkowitej 

realizacji ustaleń planu oraz w sytuacji normalnej eksploatacji nie nastąpią negatywne zmiany 

charakteru chemicznego i biologicznego wód powierzchniowych i podziemnych. Nie prognozuje 

się negatywnego oddziaływania na zabytki, dobra materialne i zasoby naturalne. Nie powinien 

również nastąpić spadek różnorodności biologicznej, ani istotne zmiany gatunkowe flory i fauny.  

W wyniku realizacji ustaleń projektu planu miejscowego wystąpią oddziaływania na środowisko 

zarówno o charakterze pozytywnym jak i negatywnym o różnym natężeniu i zasięgu 

przestrzennym, przy czym nie prognozuje się skutków wykraczających poza granice 

opracowania. Podjęta analiza oddziaływania na środowisko pozwala na stwierdzenie, że 

planowane przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenów położonych w granicach obszaru 

objętego projektem planu nie spowoduje znaczących zmian w środowisku, a w szczególności 

istotnego pogorszenia jego stanu w stosunku do chwili obecnej. 

W ramach monitoringu skutków wdrażania postanowień dokumentu konieczne jest 

systematyczne sprawdzanie stanu wód powierzchniowych, pola elektromagnetycznego, poziomu 

hałasu oraz stanu sanitarnego powietrza atmosferycznego, a także stanu siedlisk przyrodniczych. 

W ramach monitoringu prowadzonego przez gminę zasadne jest zbieranie informacji dotyczących 

ilości podmiotów podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej oraz ilości i jakości wytwarzanych 

ścieków, liczby podmiotów stosujących zgodne z planem źródła energii cieplnej oraz ich mocy, w 

tym energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, liczby stacji bazowych telefonii komórkowej, 

wielkości obsady zwierzęcej, powierzchni gleb wyłączonej z produkcji rolnej. Monitoring powinien 

być realizowany raz na pięć lat w zakresie zagospodarowania terenu oraz min. raz na 5 lat w 

zakresie stanu komponentów środowiska. 

Zakres Prognozy uwzględnia wszystkie elementy, o których mowa w art. 51 ust. 2 Ustawy z dnia 

3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

przeanalizowane i ocenione w stopniu i zakresie adekwatnym do charakterystyki obszaru 

objętego opracowaniem oraz proponowanych rozwiązań planistycznych.  
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Załącznik nr 1  

do prognozy oddziaływania na środowisko  

Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części wsi Olszowa 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. f 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 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471), 

oświadczam, że spełniam wymagania, o których mowa w art. 74a ust. 2 ustawy. 

Ukończyłam 5 letnie jednolite studia magisterskie oraz brałam udział w przygotowaniu  

ponad 5 prognoz oddziaływania na środowisko.   

 

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

mgr inż arch. Renata Klimek 

Strzelce Opolskie, październik 2020 r. 


