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I. WPROWADZENIE 

Prognoza oddziaływania na środowisko dotyczy projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowski i Smogorzów. 

 

Prognoza spełnia wymogi art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

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

na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247), zawiera także informacje wymagane przez Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Opolu (uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości, sygn. pisma 

WOOŚ.411.1.70.2021.ER) oraz przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie 

(uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości, sygn. pisma NZ/AN-4321-10/12). 

 

Integralną częścią opracowania jest rysunek prognozy. 

 

II. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ 

JEGO POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI 

Projektowany dokument, jakim jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Józefków zawiera ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym m. in. 

przeznaczenia terenów, zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasad ochrony środowiska, przyrody 

oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy, a także zasad kształtowania infrastruktury technicznej. 

 

Miejscowość posiada obowiązujący plan miejscowy. Głównym celem zmian planu jest uaktualnienie 

zamierzeń Gminy Namysłów w sferze polityki przestrzennej, w tym przede wszystkim aktualizacja zasad 

zabudowy i zagospodarowania na terenach zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę oraz 

wyznaczenie nowych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i letniskowej (głównie z uwagi na wnioski 

złożone do planu) – nowe tereny w stosunku do planu obowiązującego oznaczono na rysunku prognozy 

różowym szrafem. 

 

Projektowany dokument powiązany jest ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Namysłów. 

 

III. INFORMACJE O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY 

Prognoza została opracowana na podstawie analizy ustaleń projektu planu, inwentaryzacji 

oraz po rozpoznaniu problemów związanych z ochroną środowiska, dotyczących obszaru objętego planem. Przy 

sporządzaniu prognozy wykorzystano także inne dokumenty i materiały studialne, w tym: 

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów, 



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice i Smogorzów 

 
4

• Opracowanie ekofizjograficzne podstawowym gminy Namysłów sporządzonym dla potrzeb zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, Gdańsk 2010, 

• Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego, uchwalonym Uchwałą 

Nr XLVIII/505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010 r.; 

• Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Namysłów na lata 2005-2006 oraz 2007-2013, uchwalonym uchwałami 

Nr XXIII/167/05 z dnia 27 stycznia 2005 r., Nr XXVIII/207/05 z dnia 15 września 2005 r., Nr XXXIII/249/06 z 

dnia 2 marca 2006 r., Nr X/85/07 z dnia 10 lipca 2007 r., 

• Program Ochrony Środowiska i Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Namysłów, uchwalonym 

Uchwałą Nr XXIV/174/05 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 marca 2005 r., 

• Geografię regionalną Polski, Kondracki J., wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000 r., 

• Geografię fizyczną Polski, Richling A., Ostaszewska K., wyd. PWN, 2005 r., 

• Geologię regionalną Polski, Stupnicka E., wyd. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2002 r., 

 

Oddziaływanie projektu planu na środowisko oceniono posługując się następującymi kryteriami: 

• rodzajem oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane), 

• czasem trwania oddziaływania (krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe), 

• częstotliwością oddziaływania (stałe, chwilowe), 

• zasięgiem oddziaływania (miejscowe, lokalne, ponadlokalne, regionalne), 

• intensywnością przekształceń (nieistotne, nieznaczne, zauważalne, duże, zupełne), 

• trwałością przekształceń (nieodwracalne, częściowo odwracalne, odwracalne), 

• charakterem zmian (korzystne, średniokorzystne, niekorzystne). 

 

IV. ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY TEGO STANU W PRZYPADKU 

BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

1.  Położen ie  f izycznogeograf iczne,  geomorfologia terenu  

Obszar opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje teren sołectwa 

Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów o łącznej powierzchni 2568 ha. Obie wsie mają charakter rolniczy. 

Zabudowa skupia się przede wszystkim wzdłuż dróg. Jest to zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa 

jednorodzinna. Na obszarze wsi Pawłowice Namysłowskie znajduje się park podworski. Na obszarze wsi 

Smogorzów znajduje się zabytkowy kościół,  

 

Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym J. Kondrackiego obszary będące przedmiotem niniejszego 

opracowania leżą w obrębie makroregionu Nizina Śląska mezoregion Równina Oleśnicka. 

Nizina Śląska jest to najdalej na południe wysunięty fragment makroregionu podprowincji Nizin 

Środkowopolskich. Leży pomiędzy Przedgórzem Sudeckim i Sudetami na południu, Kotliną Ostrawską na 
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południowym wschodzie, Wyżyną Śląsko-Krakowską i Wyżyną Małopolską na wschodzie, Wałem Trzebnickim na 

północy i Niziną Śląsko-Łużycką na zachodzie, głównie wzdłuż doliny Odry. Wysokość od ok. 100 do 260 m 

n.p.m. Nizina Śląska stanowi równinę o powierzchni ok. 13 000 km². Osią niziny z południowego wschodu na 

północny zachód płynie Odra, której dopływami z lewej strony są: Osobłoga, Nysa Kłodzka, Oława, Ślęza, 

Bystrzyca i Kaczawa oraz z prawej: Mała Panew, Stobrawa i Widawa. Nizina ma korzystne warunki klimatyczne i 

glebowe. 

Równina Oleśnicka (318.56) rozpościera się pomiędzy Pradoliną Wrocławską na południowym zachodzie, 

Wzgórzami Trzebnickimi, Wzgórzami Twardogórskimi i Wzgórzami Ostrzeszowskimi na północy, Wyżyną Śląsko-

Krakowską na wschodzie a Równiną Opolską na południowym wschodzie. 

Pod względem geologicznym jest to obszar monokliny śląsko-krakowskiej i monokliny przedsudeckiej, pokryty 

osadami plejstoceńskimi i holoceńskimi - iłami, piaskami, żwirami, glinami oraz lessami. Duże obszary w 

północnej części pokryte są piaszczystymi osadami sandrowymi. W części południowej przeważają gliny 

zlodowaceń środkowopolskich. Powierzchnie równiny Oleśnickiej tworzy głównie zdenudowana wysoczyzna 

morenowa. Dominującym typem gleb są bielice oraz gleby wytworzone z pyłów pochodzenia wodnego. stanowią 

one większość spośród gleb ornych. W dolinach Widawy i Studnicy dominują mady gliniaste i lekkie. 

 

2.  Zasoby przyrodn icze  i  krajobrazowe  i  ich ochrona prawna  

Obszar opracowania jest częściowo zainwestowany; pozostałą część stanowią głównie tereny rolne 

użytkowane jako pola uprawne lub częściowo odłogowane. W obniżeniach dolinnych występują kompleksy łąk 

wilgotnych i zalewowych oraz pastwisk. W części obniżeń dolinnych, w miejscu występowania gleb mułowo-

torfowych, łąki mają niewielką przydatność gospodarczą, natomiast dużą dla rozwoju fauny i flory. 

Lasy występujące na terenie opracowania obecnie daleko odbiegają składem gatunkowym od lasów 

naturalnych. Przeważają drzewostany zdominowane przez gatunki iglaste, głównie sosnę. Według regionalizacji 

przyrodniczo – leśnej lasy obszaru gminy położone są w krainie V Śląskiej, Dzielnicy 2 Wrocławskiej, 

mezoregionie Równin Oleśnickich.  

Ważnym elementem szaty roślinnej na terenie opracowania są zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne oraz 

zbiorowiska roślinności zielnej, trawiastej i łąkowej. Wśród roślinności łąkowej wyróżnić można takie gatunki jak: 

centuria pospolita czy ostrożeń łąkowy. Szczególnie cenne są także stanowiska łąkowo-wodne, na których 

spotkać można takie gatunki jak bobrek trójlistny, kosaciec syberyjski, wełnianka wąskolistna oraz gatunki 

storczyków. Spośród roślin wodnych warte podkreślenia są salwinia pływająca oraz grążel żółty. Dość licznie 

występuje bluszcz, który najczęściej można spotkać w parkach i na cmentarzach. Z drzew i krzewów należy 

wymienić kalinę koralową i wawrzynka wilczydełko. 

Wzdłuż wielu odcinków dróg występują szpalery i aleje drzew o zróżnicowanym składzie gatunkowym 

/głównie klon, robinia, lipa oraz kasztanowiec/. 

Zabudowie wiejskiej towarzyszą ogrody i sady, ze stosunkowo bogatymi zestawem roślinności. Są to zarówno 

typowe zbiorowiska ruderalne, jak też rośliny hodowane – ogrodowe. Lokalnie wokół obiektów rzemieślniczych, 
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przemysłowych i dużych gospodarstw rolnych występują ekosystemy terenów silnie przekształconych 

antropogenicznie. Wzdłuż dróg i w sąsiedztwie terenów zainwestowanych występuje zieleń ruderalna. 

 

W granicach opracowania nie występują tereny i obiekty podlegające ochronie prawnej. 

 

W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, może zostać utworzony obszar czy wyznaczony 

(na podstawie odrębnych przepisów) obiekt objęty prawną formą ochrony przyrody. 

3.  Powiązania  eko log iczne  

Przez północną część obszaru przebiega korytarz ekologiczny Stawy Milickie – Bory Stobrawskie (Korytarz 

Południowo-Centralny GKPdC-14). 

Korytarz ekologiczny stanowi obszar umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub grzybów. Korytarze 

ekologiczne są to liniowe pasy lasów, terenów porośniętych krzewami lub trawami umożliwiające zwierzętom 

przemieszczanie się oraz dające schronienie i dostęp do pożywienia. Istnienie tych terenów warunkuje 

prawidłowy rozwój gatunku, umożliwia znalezienie terytorium, ułatwia ucieczkę przed drapieżnikami. W 

zależności od gatunku, dla którego został stworzony korytarz powinien zapewniać jedną z potrzeb 

przemieszczania się zwierząt: 

• przemieszczanie się w ramach dobowej aktywności np. w celu szukania pożywienia, 

• migracje sezonowe następujące cyklicznie w raz ze zmianami pór roku, 

• rozproszenie się (dyspersję) młodych osobników, 

• przemieszczanie się w odpowiedzi na niekorzystne zmiany w siedlisku np. zmiany klimatyczne, 

• przemieszczanie się w ramach mieszania się populacji np. w czasie godów. 

 

4.  Warunki k limatyczne  

Według podziału Richlinga (2005) na dzielnice klimatyczne gmina Namysłów leży w obrębie dzielnicy 

Wrocławskiej, do której należy Nizina Śląska. Jest ona najcieplejszą dzielnicą klimatyczną w Polsce. 

Charakteryzuje się średnią roczną temperaturą powietrza ok. 8,5°C, roczną sumą opadów w granicach 580 – 

630 mm. Podstawowe parametry meteorologiczne dla rejonu Namysłowa przedstawiają się następująco: 

średnia temperatura stycznia 1,5OC 
średnia temperatura lipca 18,2 OC 
czas trwania zimy 60 dni 
czas trwania lata 98 dni 
liczba dni pogodnych 62 dni 
liczba dni pochmurnych 110 
opad atmosferyczny 610 mm 
liczba dni z szatą śnieżną 54 
średnia prędkość wiatru 2,3 m/s 
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przeważające kierunki wiatru N, W, SW 

 

Powyższe dane, z uwagi na bliskie położenie od stacji pomiarowej, można przyjąć jako reprezentatywne dla 

obszaru gminy. 

Warunki topoklimatyczne na terenie gminy są mało zróżnicowane. Wynika to z położenia, ekspozycji, różnic 

wysokości i powierzchni. Można jednak wyróżnić dwa rejony: 

– rejon I: obejmuje wysoczyznę morenową płaską o mało zróżnicowanym topoklimacie typowym dla terenów 

płaskich, z dość głębokim poziomem wody gruntowej, bez skłonności do gromadzenia się mgieł i tworzenia się 

zastoisk zimnego powietrza; teren poprawnie nawietrzany i przewietrzany, przeciętnie nasłoneczniony. 

– rejon II: obejmuje dolinę rzeki Widawy i obniżenie dolinne z mikroklimatem typowym dla dużych dolin 

płaskodennych, z bardzo płytkim poziomem wody gruntowej. Doliny są miejscem tworzenia się, zwłaszcza 

w okresie jesiennym, zastoisk zimnych mas powietrza, częstych przymrozków przygruntowych i mgieł 

radiacyjnych. Częściej występują wychłodzenia mas powietrza i ich stagnacja. Doliny tego typu o warunkach 

topoklimatycznych zbliżonych do kotlin są trudne do przewietrzania. Dolina rzeki Widawy stanowi okresowo rynnę 

spływu zimnych mas powietrza. 

 

5.  Gleby  

Gleby gminy Namysłów charakteryzują się dużym zróżnicowaniem pod względem typologicznym 

i gatunkowym. Uwarunkowane jest to budową geologiczną podłoża (gliny morenowe z licznymi 

przewarstwieniami piasków, miejscami mułów). 

W dolinie rzeki Widawy i w dolinach ważniejszych cieków występują, na warstwie piasków, mady 

zbudowane z glin i utworów aluwialno-deluwialnych oraz, zwłaszcza w okolicach Namysłowa, torfy w formie 

płatów o kilkumetrowej miąższości. 

Procentowy udział typów i gatunków gleb w gminie Namysłów przedstawia się następująco: 

gleby pseudobielicowe – 55,7 %; 

gleby brunatne – 22,4 %; 

czarne ziemie – 9,3 %; 

mady – 7,3 %; 

gleby organiczne – 5,3 %. 

 

W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu nie przewiduje się zmian w tym zakresie. 
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6.  Rzeźba terenu  

Pod względem geograficznym, zgodnie z podziałem Polski na jednostki fizyczno-geograficzne Kondrackiego 

(2000), obszar opracowania leży w podprowincji Niziny Środkowopolskie, w makroregionie Nizina Śląska, 

w mezoregionie Równina Oleśnicka. 

Obszar opracowania stanowią tereny o mało urozmaiconej rzeźbie, płaskie, o spadkach terenu w granicach 

1–2%, tylko lokalnie w części północnej i wschodniej do 7%. 

Pod względem geomorfologicznym na terenie badań wydzielono cztery formy morfologiczne: 

• wysoczyznę morenową płaską, 

• wysoczyznę morenową falistą z pagórem, 

• dolinę Widawy, 

• boczną dolinę Widawy. 

 

Płytkie podłoże badanego terenu zbudowane jest z utworów trzeciorzędowych i czwartorzędowych. Utwory 

trzeciorzędowe reprezentowane są przeważnie przez iły serii poznańskiej zalegające w podłożu całego terenu 

badań, fragmentarycznie przez mułki oraz piaski i żwiry. Strop tych osadów zalega na głębokości 50–60 m. 

Powyżej zalegają czwartorzędowe, plejstoceńskie utwory morenowe, związane z kolejnymi zlodowaceniami. 

Na obszarze Równiny Oleśnickiej prawie cały czwartorzęd reprezentowany jest przez gliny zwałowe moreny 

dennej zlodowacenia środkowopolskiego, w tej części terenu pokryte osadami wodnolodowcowymi 

o zróżnicowanej miąższości (Stupnicka, 2002). W glinach morenowych w późnym plejstocenie powstały rozmycia 

wodami rzecznymi wykorzystane przez rzekę Widawę. W dolinach osadzały się typowe osady rzeczne – 

plejstoceńskie piaski oraz holoceńskie mady. 

 

W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu nie przewiduje się zmian w tym zakresie. 

 

7.  Uwarunkowania  hydrogeo log iczne  

Zgodnie z regionalizacją hydrogeologiczną słodkich wód podziemnych według Atlasu hydrogeologicznego Polski 

[Paczyński red., 1995] zlewnia Widawy znajduje się w regionie wrocławskim (XV) subregionie kluczborskim 

(XV2). Nowszy podział klasyfikuje zlewnie Widawy w prowincji Odry, regionie środkowej Odry, subregionie 

południowym. Zgodnie z aktualnym podziałem obszaru Polski na jednolite części wód podziemnych JCWPd 

tereny opracowania położony jest w zasięgu JCWPd nr 93 (PLGW631093). 

Na obszarze zlewni Widawy wody podziemne o znaczeniu użytkowym występują w utworach czwartorzędowych i 

mioceńskich oraz bez znaczenia użytkowego w utworach triasowych. Większość obszaru zlewni charakteryzuje 

się korzystnymi warunkami hydrogeologicznymi, gdzie możliwe było wyznaczenie obszarów z użytkowymi 
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poziomami wodonośnymi. Tylko w części północnej w rejonie Wzgórz Twardogórskich oraz w części centralnej 

zlewni między Namysłowem, Bierutowem oraz Stradomią Dolną brak jest użytkowego poziomu wodonośnego. 

Poziom kajprowy nie jest rozpoznany i występuje na głębokości przekraczającej 50-70 m p.p.t. Woda tego 

poziomu jest silnie zmineralizowana. 

Poziom trzeciorzędowy jest również stosunkowo słabo rozpoznany, jedynie przez wiercenia wykonane dla ujęć 

wiejskich, browaru we wsiach Minkowskie i Rychnów. Głębokość występowania 20-60 m p.p.t. Woda znajduje się 

pod ciśnieniem hydrostatycznym. 

Poziom czwartorzędowy stanowią przewarstwienia piaszczyste, występujące wśród glin lub piasków leżących na 

glinach morenowych. Wśród glin występuje jedno lub dwa przewarstwienia piaszczyste o kilkumetrowych miąższ 

ościach, sporadycznie >10m. Wydajność z pojedynczego otworu wiertniczego wynosi 6,15 m3/h. Z piasków 

leżących na glinach morenowych ujmuje wodę większość studni gospodarczych. Wydajność tego poziomu jest 

stosunkowo niewielka, okresowo woda tego poziomu może zanikać. Głębokość występowania od 1.0 do 6.0-

8.0 m p.p.t. 

Miąższość warstwy nawodnionej 1-10 m. Brak warstwy izolującej od powierzchni terenu. 

W rejonie Kowalowic i dalej na zachód w stronę Jakubowic piętro czwartorzędowe składa się z 1-2 poziomów 

wśród utworów piaszczysto-żwirowych zalegających na lub pod glinami zwałowymi. Pierwszy, 

przypowierzchniowy poziom wodonośny budują piaszczysto-żwirowe utwory pochodzenia rzecznego, 

wodnolodowcowego i lodowcowego o miąższości od kilku do 20,0 m i współczynniku filtracji od 1,3 do 181 m/d. 

Zwierciadło wody ma charakter swobodny i zalega na głębokości 0,3-4,5 m. Drugi poziom wodonośny związany 

jest z utworami piaszczysto-żwirowymi występującymi wśród glin zwałowych, bądź pod glinami zwałowymi na 

utworach trzeciorzędowych. Miąższość warstwy wynosi od 8, 5 do 28 m. Współczynnik filtracji wynosi od 1,8 do 

57 m/d. Zwierciadło wody ma charakter lekko napięty. 

Zlewnia Widawy ma udokumentowane zasoby dyspozycyjne wód podziemnych, w ramach „Dokumentacji 

hydrogeologicznej zasobów wód podziemnych w utworach czwartorzędowych, trzeciorzędowych i triasowych 

rejonu niecki wrocławskiej (II etap) z uwzględnieniem GZWP” [Krawczyk, 1996]. W zlewni Widawy (o powierzchni 

1705,9 km2 – do przekroju Szewce) natomiast zasoby kształtują się następująco:  

piętro czwartorzędowe:  

zasoby odnawialne:  405 130 m3/d   237 m3/d/km2 

zasoby dyspozycyjne  285 189 m3/d   172,2 m3/d/km2 

piętro trzeciorzędowe:  

zasoby odnawialne  19 872 m3/d   15,5 m3/d/km2 

zasoby dyspozycyjne  19 872 m3/d   15,5 m3/d/km2 

sumarycznie:  

zasoby odnawialne  425 002 m3/d   249 m3/d/km2 

zasoby dyspozycyjne  305 061 m3/d   179 m3/d/km2 
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Tereny opracowania usytuowane są poza wydzielonymi Głównymi Zbiornikami Wód Podziemnych. 

W ramach monitoringu diagnostycznego wodę z czwartorzędowego poziomu wodonośnego JCWPd nr 93 

zakwalifikowano do III klasy. Charakteryzuje się ona dobrym stanem chemicznym i ilościowym (Monitoring stanu 

chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009‐2011). 

 

 

8.  Hydrograf ia  

Tereny objęte zmianą miejscowego planu położone są w zlewni rzeki Widawy. Widawa jest prawobrzeżnym 

dopływem Odry. Całkowita powierzchnia rzeki wynosi 1 759,7 km2 (w przekroju obliczeniowym zlewnia Widawy 

ma powierzchnię 600 km2).  

Na podstawie pierwszego wydzielenia zlewnia Widawy została przypisana do JCWPd nr 93, obejmującej 

także zlewnie Stobrawy. W 2008 r., została przeprowadzona weryfikacja przebiegu granic JCWPd wydzielonych 

w 2005 r., w wyniku, której zlewnia Widawy przynależeć będzie do JCWPd nr 96 (nowy podział obowiązywał 

będzie od 2015 r. po akceptacji KZGW). Obowiązujące „Warunki korzystania z wód zlewni Widawy” (Wrocław, 

październik 2012 r.) uwzględniają już nowy podział na JCWPd.  

Źródła Widawy znajdują się we Wzgórzach Twardogórskich na wysokości 204 m n.p.m. we wsi Drołtowice na 

północny zachód od Sycowa. W pobliżu Namysłowa rzeka zmienia kierunek z południowego na zachodni. 

Uchodzi do Odry na 267 kilometrze jej biegu, poniżej Wrocławia, stanowiąc jednocześnie północną granicę 

miasta. 

Brzegi Widawy są uregulowane i obwałowane całkowicie lub częściowo. Porasta je sitowie, trzcina i trawa. 

Przez większą część swego biegu Widawa przepływa szeroką i płaską doliną o niewielkim spadku. Ze względu 

na płytkie koryto, często zalewa przylegające do niej łąki. Widawa stanowi centralną arterię wodną Równiny 

Oleśnickiej. Na Równinie Wrocławskiej rzeka tworzy meandry aż do granic Wrocławia. Od tego miejsca jej koryto 

jest w większości wyprostowane i obwałowane. 

Rzeka ta ma charakter nizinny. W górnym i środkowym odcinku biegu rzeki powstały w ostatnich latach dwa 

zbiorniki retencyjne: w rejonie Sycowa o powierzchni ok. 40 ha i w miejscowości Michalice /na obszarze gminy 

Namysłów/ o powierzchni ok. 100 ha. 

Spadek rzeki na odcinku w rejonie Namysłowa waha się w granicach 0,3-0,5 promila. Różnica wysokości 

pomiędzy poziomem źródeł a ujściem wynosi 95 m przy długości rzeki wynoszącej 110 km. 

W przekroju obliczeniowym przepływy limitowane są przez zbiornik „Michalice”. Odległość przekroju 

obliczeniowego do zapory czołowej zbiornika wynosi ok. 3 km. Przyrost zlewni na tym odcinku wynosi około 

90 km2, a więc powierzchnia zlewni w tym przekroju wynosi 600 km2. 

W dolinie Widawy oprócz rzeki znajduje się szereg cieków, przeważnie okresowych odprowadzających wody 

do rzeki. 
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Do oceny jakości zasobów wodnych w zlewni Widawy wykorzystano wyniki badań monitoringowych 

wykonanych na tym obszarze w roku 2011 przez Wojewódzki Inspektorat  

Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w następujących przekrojach: 

• km 49,5; Widawa – poniżej Bierutowa prezentuje jakość JCW Widawa od zbiornika Michalice do 

Oleśnicy,  

• km 15,0; Widawa – most B. Krzywoustego przedstawia stan jakościowy JCW Widawa od Oleśnicy do 

Dobrej,  

• km 0,5; Widawa – ujście do Odry charakteryzujący jakość wód JCW Widawa od Dobrej do Odry; 

Wymienione wyżej przekroje zamykają jednolite części wód o charakterze naturalnym, zaliczone do typu 19 

rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta. 

Na podstawie analizowanych wyników badań ustalono, że jakość wód Widawy w zakresie elementów 

fizykochemicznych na całej swej długości mieściła się w II klasie ze względu na wielkości takich wskaźników jak: 

ChZT-Mn, wapń, twardość ogólna. W II klasie występował ogólny węgiel organiczny, poza odcinkiem źródłowym 

(I klasa) oraz zasadowość ogólna analizowana tylko w odcinku ujściowym Widawy. 

W zakresie badań stanu chemicznego poza WWA: suma benzo(g,h,i)perylen i indeno(1,2,3-cd)piren oraz 

sumy: aldryny, dieldryny, endryny i izodryny, pozostałe wskaźniki nie przekraczały wartości dla dobrego stanu 

chemicznego. Ze względu na wymienione wskaźniki stan wód Widawy w jej ujściowym odcinku określa się jako 

poniżej dobrego. Ogólnie wody Widawy w JCW Widawa od Dobrej do Odry charakteryzuje zły stan wód.  

 

W roku 2011 zgodnie z danymi WIOŚ Wrocław stan czystości rzek na terenie gminy przedstawiał się 

następująco: 

NAZWA 
PUNKTU  

POMIAROWO-
KONTROLNEGO 

KLASYFIKACJA  
ELEMENTÓW 

BIOLOG. 

KLASYFIKACJA  
ELEMENTÓW 

FIZ-CHEM. 

STAN  
POTENCJAŁ  

EKOLOGICZNY 

STAN  
CHEMICZNY 

STAN  
JCW 

Widawa  
poniżej Bierutowa 

II II DOBRY   

Widawa  
 most B. 
Krzywoustego 

III II UMIARKOWANY   

Widawa 
ujście do Odry 

II II DOBRY 
PSD 

/poniżej stanu 
dobrego/ 

ZŁY 

 
 

W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu nie przewiduje się zmian w tym zakresie. 

 

Zagrożenie powodziowe 

Na obszarze planu nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią. 
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9.  Powietrze  

Obszar opracowania położony jest w części województwa opolskiego uznawanej za najmniej narażoną na 

wpływ czynników degradujących środowisko. Na terenie gminy nie ma zakładów emitujących znaczne ilości 

zanieczyszczeń do atmosfery, większe źródła emisji to lokalne kotłownie, opalane węglem i koksem oraz 

paleniska domowe i ruch samochodowy. Najbliższe istotne źródło zanieczyszczeń to Elektrownia Opole, 

położona w odległości ok. 30 km od obszaru opracowania. Przy wysokich kominach elektrowni, wysokiej 

sprawności urządzeń redukujących zanieczyszczenia oraz wiatrów z północnego – zachodu może ona 

powodować minimalny opad pyłu i mało znaczące podwyższenie stężenia dwutlenku siarki i tlenków azotu. 

Zanieczyszczenia transgraniczne (np. z Zagłębia Morawskiego i Saksońskiego) w tym rejonie mają charakter 

śladowy. Na terenie gminy nie są prowadzone pomiary stanu higieny atmosfery. Według oceny jakości powietrza 

atmosferycznego, podanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, rejon Namysłowa jest 

zaliczany do klasy „A”, ponieważ ilość emitowanych do powietrza substancji nie przekracza wartości 

dopuszczalnych. 

 

W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu nie przewiduje się pogorszenia stanu czystości 

powietrza atmosferycznego, o ile w otoczeniu obszaru objętego planem nie powstanie zakład emitujący znaczne 

ilości zanieczyszczeń do atmosfery. 

 

10.  Hałas  

Głównym źródłem uciążliwości akustycznych na terenie gminy może być hałas komunikacyjny na trasach 

komunikacyjnych przebiegających przez obszar wsi. 

Najbliższe otoczenie tych dróg może być obszarem o obniżonych parametrach jakościowych klimatu 

akustycznego. 

Ze względu położenie wsi, w oddaleniu od dróg krajowych i wojewódzkich, obszar nie jest narażony na 

uciążliwości akustyczne związane z ruchem komunikacyjnym. 

 

W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu nie przewiduje się pogorszenia klimatu 

akustycznego. 

11.  Promieniowanie e lektromagnetyczne 

Na obszarze objętym opracowaniem nie istnieją istotne źródła promieniowania elektromagnetycznego.  

 

W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu nie przewiduje się zmian w tym zakresie. 
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12.  Ryzyko wystąpien ia  poważnych awari i  

Na obszarze opracowania nie występuje ryzyko wystąpienia poważnych awarii. Zagrożenia mogą być 

natomiast związane ze zdarzeniami losowymi, będącymi nie do przewidzenia na etapie sporządzania planu, w 

tym np. z wypadkami w transporcie kołowym, podczas przewozu materiałów niebezpiecznych dla środowiska 

oraz zdrowia i życia ludzi. 

 

W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu transport materiałów niebezpiecznych 

dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi nadal będzie się odbywał przez centrum miejscowości. 

13.  Obszary potenc ja lnych  historycznych  zan ieczyszczeń ziem i  

Na obszarze opracowania nie występują obszary potencjalnych historycznych zanieczyszczeń ziemi. 

 

V.  STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM 

ODDZIAŁYWANIEM 

Na obszarze opracowanie nie stwierdzono terenów o planowanym znaczącym oddziaływaniu na środowisko. 

Planowane zagospodarowanie nie będzie powodować znaczących zmian w jakości środowiska na terenie wsi. 

Potencjalne uciążliwości mieszczą się w granicach procesów urbanizacyjnych na obszarach wiejskich i są 

ograniczane i eliminowane przez ustalenia planu i przepisy odrębne. 

Projektowany plan zagospodarowania przestrzennego i jego ustalenia są zgodne z przepisami dotyczącymi 

ochrony środowiska, a jego realizacja nie wpłynie znacząco negatywnie na stan środowiska i nie będzie 

powodować istotnych skutków przestrzennych wykraczających poza granice opracowania, również w zakresie 

ochrony różnorodności biologicznej. 

 

VI. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, 

WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM 

Przy sporządzaniu zmiany planu miały zastosowanie cele ochrony środowiska określone w następujących 

aktach prawnych ustanowionych:  

• Na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym:  

1. Europejska Konwencja Krajobrazowa (Dz. U. z 2006 r. nr 14 poz. 1220 z dnia 27 czerwca 1985 r. 

w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko – 

dyrektywę niniejszą stosuje się do oceny skutków środowiskowych tych przedsięwzięć publicznych i 

prywatnych, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko. 

2. Decyzja 1386/2013/UE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie ogólnego unijnego 

programu działań do 2020 r. „Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety”. Decyzja 

zobowiązuje instytucje Unii i państwa członkowskie do podejmowania działań służących osiągnięciu celów 

priorytetowych Siódmego Programu, który stanowi załącznik aktu, a wszelkie organy publiczne do współpracy 
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z przedsiębiorstwami, partnerami społecznymi, społeczeństwem europejskim i obywatelami w realizacji 

programu. Cele priorytetowe Siódmego Programu to: 

─ ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego Unii, 

─ przekształcenie Unii w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną, 

─ ochrona obywateli Unii przed związanymi ze środowiskiem presjami i zagrożeniami dla zdrowia i 

dobrostanu, 

─ maksymalizacja korzyści z prawodawstwa środowiskowego, doskonalenie wiedzy i bazy dowodowej 

w zakresie środowiska i ochrony klimatu, 

─ zabezpieczenie inwestycji ekologicznych i wspieranie zrównoważonych miast, 

─ lepsze uwzględnianie w działaniach bardziej spójnej polityki środowiskowej i efektywne 

podejmowanie wyzwań międzynarodowych, dotyczących środowiska i klimatu. 

3. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej zapewnia ochronę środowiska człowieka, kierując się zasadą 

zrównoważonego rozwoju. Zasadę tę uwzględnia „II Polityka ekologiczna państwa” oraz dostosowane do niej 

strategie i programy środowiskowe, w tym przede wszystkim „Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-

2012 z perspektywą do roku 2016”, przyjęta 22 maja 2009 r. Jako najważniejsze wyzwanie na rzecz ochrony 

środowiska naturalnego polityki ekologicznej w skali kraju, dokument punktuje: 

- działania na rzecz zapewnienia realizacji zrównoważonego rozwoju, 

- ochronę różnorodności biologicznej. 

Jako najważniejsze wyzwanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego polityki ekologicznej w skali kraju, 

dokument punktuje:  

- działania na rzecz zapewnienia realizacji zrównoważonego rozwoju, 

- ochronę różnorodności biologicznej. 

Najważniejsze z punktu widzenia niniejszego opracowania (Prognozy) strategiczne cele Polityki ekologicznej 

to:  

- zachowanie bogatej różnorodności polskiej przyrody na różnych poziomach organizacji: na poziomie 

wewnątrzgatunkowym, gatunkowym oraz ponadgatunkowym (ekosystemowym) wraz 

z umożliwieniem zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju, który w sposób niekonfliktowy 

współistnieje z różnorodnością biologiczną, 

- w zakresie ochrony przed hałasem dokonanie wiarygodnej oceny narażenia społeczeństwa na 

ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono 

największe.  

 

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - określa cele, zasady i formy ochrony przyrody 

ożywionej i nieożywionej oraz krajobrazu. Ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy, polega na zachowaniu, 

zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody: dziko występujących 

roślin, zwierząt i grzybów, siedlisk przyrodniczych, szczątków przyrody ożywionej i nieożywionej oraz 

krajobrazu i zadrzewień. 
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Wymienione dokumenty strategiczne uwzględniają zobowiązania i cele ochrony środowiska przyjęte 

w ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską konwencjach międzynarodowych. Projekt zmiany planu 

opracowany jest zgodnie z powyższymi dokumentami, a ich wytyczne są uwzględnione w prognozie. 

 

 

• Na szczeblu regionalnym: 

Program ochrony środowiska na lata 2016 - 2020 jest ukierunkowany przede wszystkim na osiągnięcie 

podstawowych celów jakimi są: kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu i różnorodności 

biologicznej, zwiększanie lesistości i zrównoważona gospodarka leśna. Zadania związane z osiąganiem tych 

celów obejmują w szczególności zadania obejmujące: Sporządzanie planów ochrony form ochrony przyrody, 

wykonywanie zadań ochronnych w stosunku do gatunków i siedlisk, ustanawianie nowych form ochrony 

przyrody, inwentaryzowanie zasobów przyrodniczych, rewitalizację cennych terenów zielonych, zwiększanie 

lesistości i poprawa stanu siedlisk leśnych.  

 

Ponadto istotnymi dokumentami z punktu opracowywanej zmiany są: Aktualizacja Programu Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022 oraz Aktualizacja 

Programu Ochrony Środowiska na lata 2013-2016, z perspektywą na lata 2017 - 2020 dla Gminy Namysłów. 

 

W powyższych dokumentach zostały zawarte cele i zadania o charakterze systemowym dotyczące poprawy 

stanu ochrony środowiska na obszarze województwa opolskiego. Do najważniejszych celów należy planowanie 

przestrzenne zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, które powinno:  

- wskazywać obszary o szczególnych walorach przyrodniczych, w tym korytarze ekologiczne oraz 

uwzględniać w ustaleniach wymagania konieczne do ich ochrony, 

- uwzględniać ochronę krajobrazu kulturowego, w tym układów urbanistycznych, charakterystycznej 

zabudowy, panoram i osi widokowych, zieleni itp. 

 

Z punktu widzenia projektowanego dokumentu głównymi celami ochrony środowiska ustalonymi na szczeblu 

międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym i regionalnym jest:  

- ochrona krajobrazu, 

- lepsza wydajność zasobów oraz zarządzanie zasobami mając na celu zapewnienie, że spożycie 

odnawialnych i nieodnawialnych zasobów nie przekroczy zdolności środowiska naturalnego, 

- działania na rzecz zapewnienia realizacji zrównoważonego rozwoju. 

 

Powyższe cele zostały przeanalizowane i uwzględnione przy opracowywaniu zmiany „Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów” poprzez:  
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- ochronę, zachowanie, odbudowę i rozwijanie funkcjonowania systemów naturalnych (w tym ciągłości 

korytarzy ekologicznych), siedlisk przyrodniczych, dzikiej fauny i flory, 

- działania na rzecz zapewnienia realizacji zrównoważonego rozwoju, 

- ochronę różnorodności biologicznej, 

- przyczynianie się do wysokiego poziomu jakości życia i dobrobytu społecznego obywateli poprzez 

zapewnienie środowiska naturalnego, w którym poziom zanieczyszczenia nie powoduje szkodliwych 

skutków dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego oraz poprzez zachęcanie do stałego 

rozwoju urbanizacyjnego, 

- dokonanie oceny narażenia społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do 

zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe, 

- uwzględnienie ochrony krajobrazu kulturowego, w tym układów urbanistycznych, charakterystycznej 

zabudowy, panoram i osi widokowych, zieleni itp. 

 

VII. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTU 

PLANU 

Istniejące problemy ochrony środowiska, zgodnie ze stanem środowiska na obszarze objętym planem 

(opisanym w rozdziale IV niniejszej prognozy) dotyczą okresowych przekroczeń jakości powietrza 

atmosferycznego i klimatu akustycznego. Oddziaływanie ustaleń projektu planu związane jest z rozwiązaniami 

przyjętymi w projekcie planu i ich wpływem na środowisko (opisanymi w rozdziale VIII niniejszej prognozy). 

W większości zostały one ocenione jako obojętne dla środowiska. Jednocześnie wykazano, że w przypadku 

realizacji projektowanego dokumentu nie przewiduje się pogorszenia stanu jakości klimatu akustycznego 

i powietrza atmosferycznego. Postanowienia planu uwzględniają ochronę zasobów środowiska, wynikającą 

z kierunków zagospodarowania przestrzennego określonych w obowiązującym studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleń obowiązującego planu miejscowego, a także 

istniejących uwarunkowań przyrodniczych.  

Nie przewiduje się oddziaływania na obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody. 

 

VIII. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA 

Przy ocenie oddziaływań przyjęto założenie, że autorzy projektu planu uwzględnili wszystkie aspekty ochrony 

środowiska. 

Ocenę podzielono na trzy części: 

• pierwsza to synteza ustaleń projektu planu (pkt 1), 

• druga dotyczy prognozy oddziaływań na poszczególne elementy środowiska (pkt 2), 

• trzecia dotyczy prognozy oddziaływań terenów (pkt 3). 
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1.  Synteza ustaleń pro jektu p lanu  

Główne zamierzenia projektowe to: 

• uporządkowanie i aktualizacja zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, 

• wyznaczenie terenów pod zabudowę przede wszystkim mieszkaniową jednorodzinną jako uzupełnienie 

i kontynuacja istniejącego zagospodarowania wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów. 
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Syntezę ustaleń projektu planu przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 1. Synteza ustaleń projektu planu. 

Symbol Kategoria przeznaczenia terenu Cel Wybrane ustalenia 

P.1MN-
P.9MN 
S.1MN-
S.30MN 

teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

uporządkowanie i aktualizacja zasad zabudowy i 
zagospodarowania, umożliwienie realizacji nowej zabudowy 

• intensywność zabudowy: minimalna 0,01 maksymalna 0,6 
• minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej 
• maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej 
• maksymalna wysokość zabudowy: 9 m 

S.1MW, 
S.2MW 

teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej 

uporządkowanie i aktualizacja zasad zabudowy i 
zagospodarowania, umożliwienie realizacji nowej zabudowy 

• intensywność zabudowy: minimalna 0,01 maksymalna 0,8 
• minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej 
• maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej 
• maksymalna wysokość zabudowy: 10 m 

P.1MNU-
P.3MNU 
S.1MNU-
S.3MNU 

teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usługowej 

uporządkowanie i aktualizacja zasad zabudowy i 
zagospodarowania, umożliwienie realizacji nowej zabudowy 

• intensywność zabudowy: minimalna 0,01 maksymalna 0,8 
• minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej 
• maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej 
• maksymalna wysokość zabudowy: 10 m 

S.1U-
S.6U 

teren zabudowy usługowej uporządkowanie i aktualizacja zasad zabudowy i 
zagospodarowania, umożliwienie realizacji nowej zabudowy 

• intensywność zabudowy: minimalna 0,01 maksymalna 0,8 
• minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej 
• maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej 
• maksymalna wysokość zabudowy: 10 m 

P.1R-
P.9R 
S.1R-
S.6R 

teren rolniczy utrzymanie i ochrona istniejącego zagospodarowania • intensywność zabudowy: minimalna 0,01 maksymalna 0,3 
• minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej 
• maksymalna powierzchnia zabudowy: 10% powierzchni działki budowlanej 
• maksymalna wysokość zabudowy:10 m 

P.1RM-
P.6RM 
S.1RM-
S.16RM 

teren zabudowy zagrodowej utrzymanie i ochrona istniejącego zagospodarowania • intensywność zabudowy: minimalna 0,01 maksymalna 0,6 
• minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej 
• maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej 
• maksymalna wysokość zabudowy: 9 m 

P.1RU 
S.1RU-
S.3RU 

 

teren obsługi produkcji w 
gospodarstwach rolnych, hodowlanych, 
ogrodniczych oraz gospodarstwach 
leśnych 

utrzymanie i ochrona istniejącego zagospodarowania • intensywność zabudowy: minimalna 0,01 maksymalna 1,0 
• minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej 
• maksymalna powierzchnia zabudowy:50% powierzchni działki budowlanej 
• maksymalna wysokość zabudowy: 15 m 

P.1US 
S.1US 

teren sportu i rekreacji uporządkowanie i aktualizacja zasad zabudowy i 
zagospodarowania, umożliwienie realizacji nowych terenów 
wypoczynkowych  

• intensywność zabudowy: minimalna 0,01 maksymalna 1,0 
• minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 60% powierzchni działki budowlanej 
• maksymalna powierzchnia zabudowy: 20% powierzchni działki budowlanej 
• maksymalna wysokość zabudowy: 12 m 

P.1ZP-
P.3ZP 
S.1ZP 

teren zieleni urządzonej utrzymanie i umożliwienie realizacji nowych terenów 
wypoczynkowych  

• intensywność zabudowy: minimalna 0,01 maksymalna 1,0 
• minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 60% powierzchni działki budowlanej 
• maksymalna powierzchnia zabudowy: 20% powierzchni działki budowlanej 
• maksymalna wysokość zabudowy: 9 m 

S.1ZC cmentarz utrzymanie i ochrona istniejącego zagospodarowania • intensywność zabudowy: minimalna 0,01 maksymalna 1,0 
• minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej 
• maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej 
• maksymalna wysokość zabudowy: 8 m 
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Symbol Kategoria przeznaczenia terenu Cel Wybrane ustalenia 

P.1ZL-
P.3ZL 
S.1ZL-
S.10ZL 

 

las utrzymanie i ochrona  istniejącego zagospodarowania --- 

P.1ZA, 
P.2ZA 
S.1ZA 

 

grunt do zalesienia zwiększenie lesistości --- 

P.1WS,P.
3WS 

S.1WS-
S.12WS 

teren wód powierzchniowych śródlądowych utrzymanie i ochrona  istniejącego zagospodarowania --- 

P.1KDZ, 
P.2KDZ 
S.1KDZ, 
S.2KDZ 

teren drogi klasy zbiorczej utrzymanie istniejącego zagospodarowania --- 

P.1KDL 
 

teren drogi klasy lokalnej utrzymanie istniejącego zagospodarowania --- 

P.1KDD 
S.1KDD-
S.7KDD 

teren drogi klasy dojazdowej utrzymanie istniejącego zagospodarowania --- 

P.1KDPJ, 
P.2KDPJ 
S.1KDPJ-
S.6KDPJ 

teren ciągu pieszo-jezdnego utrzymanie istniejącego zagospodarowania --- 

P.1KDPR, 
P.2KDPR 
S.1KDPR-
S.4KDPR 

teren ciągu pieszo-rowerowego utrzymanie istniejącego zagospodarowania --- 

P.1KDW, 
S.1KDW-
S.3KDW 

teren drogi wewnętrznej utrzymanie istniejącego zagospodarowania --- 

P.1E 
S.1E 

teren infrastruktury technicznej – 
elektroenergetyka 

utrzymanie istniejącego zagospodarowania • intensywność zabudowy: minimalna 0,01 maksymalna 2,0 
• minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 5% powierzchni działki budowlanej 
• maksymalna powierzchnia zabudowy: 80% powierzchni działki budowlanej 
• maksymalna wysokość zabudowy: 8 m 

S.1K teren infrastruktury technicznej – 
kanalizacja 

utrzymanie istniejącego zagospodarowania • intensywność zabudowy: minimalna 0,01 maksymalna 2,0 
• minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 5% powierzchni działki budowlanej 
• maksymalna powierzchnia zabudowy: 80% powierzchni działki budowlanej 
• maksymalna wysokość zabudowy: 6 m 

Źródło: Opracowanie własne. 



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice i Smogorzów 

 

20 

2. Oddziaływania na poszczególne elementy środowiska 

Podsumowując proponowane w analizowanym dokumencie zmiany w strukturze przestrzennej i przeznaczeniu 

terenów, projekt zmiany miejscowego planu wyznacza projektowane tereny (oznaczone na rysunku prognozy 

różowym szrafem): 

• tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, 

• tereny zabudowy zagrodowej RM, 

• tereny zabudowy usługowej U, 

• teren sportu i rekreacji US, 

• teren zieleni urządzonej ZP. 

 

Realizacja ustaleń zmiany miejscowego planu spowoduje przede wszystkim: 

• trwałe wykluczenie gruntów z użytkowania rolniczego i zabudowę terenów otwartych, biologicznie 

czynnych, 

• zmianę walorów krajobrazowych terenów, 

• wprowadzenie potencjalnych punktowych źródeł zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego w 

postaci terenów zabudowanych nieskanalizowanych (w pierwszym etapie), 

• wprowadzenie źródeł niskiej emisji z indywidualnych instalacji grzewczych budynków mieszkalnych i 

usługowych. 

Skutki realizacji zmiany planu kwalifikować się będą do oddziaływań o niewielkim natężeniu - obejmujące 

oddziaływanie nie wykraczające praktycznie poza powszechne korzystanie ze środowiska lub korzystanie 

gospodarcze ze środowiska w stopniu nie wywołującym skutków o zasięgu ponad miejscowym, przy braku 

przeciwwskazań w opracowaniu ekofizjograficznym oraz na podstawie własnych analiz dotyczących w 

szczególności wrażliwości środowiska i jego podatności na degradację. 

Poniżej omówiono szczegółowo wpływ realizacji projektu miejscowego planu na poszczególne komponenty 

środowiska w stopniu adekwatnym do szczegółowości przyjętych rozwiązań planistycznych. 

 

Wpływ na powierzchnię ziemi łącznie z glebą 

Realizacja zmiany ustaleń miejscowego planu na powierzchnię ziemi zaznaczy się głównie w fazie 

zagospodarowywania terenów dla projektowanych funkcji i wynikać będzie z koniecznych prac ziemnych dla 

potrzeb posadowienia projektowanej zabudowy, realizacji terenów komunikacji oraz wyposażenia terenów w 

niezbędną infrastrukturę techniczną. 
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• Wpływ realizacji miejscowego planu na ukształtowanie powierzchni będzie generalnie nieznaczny, o 

miejscowym zasięgu ale nieodwracalnym charakterze – projektowana zabudowa w większości wymagać 

będzie jedynie prac mikroniwelacyjnych. 

• Wpływ realizacji ustaleń planu na pokrywę glebową będzie wynikiem konieczności zdjęcia wierzchniej 

warstwy gleby w granicach projektowanych prac ziemnych i budowlanych, zniekształcenia profilu oraz 

zmiany właściwości fizykochemicznych gruntów w otoczeniu. Zasadniczym skutkiem realizacji ustaleń 

miejscowego planu jest trwałe wykluczenie gleb z rolniczego użytkowania. 

W fazie zagospodarowywania terenów dla nowych funkcji największe znaczenie ma ochrona zebranej warstwy 

gleby, która powinna zostać zeskładowana oraz wykorzystana gospodarczo na przedmiotowym terenie (właściwe 

zabezpieczenie urodzajnej warstwy gleby polega przede wszystkim na niedopuszczeniu do jej zanieczyszczenia 

w tym ziemią pochodzącą z głębszych warstw oraz nadmiernego ubicia niszczącego jej strukturę; urodzajna 

warstwa gleby winna być przechowywana w pryzmach, których wysokość nie powinna przekraczać 1,5 m a 

szerokość 2÷4 m o lekko wklęsłej górnej powierzchni co zapewnia lepsze przyjmowanie wód opadowych; 

długotrwałe przechowywanie w pryzmach powoduje procesy beztlenowego rozkładu materii organicznej, 

obniżające wartość biologiczną ziemi). Skała macierzysta z wykopów pod fundamenty może posłużyć do 

niwelacji terenu lub prac inżynierskich.  

 

Potencjalnym źródłem uciążliwości dla pokrywy glebowej są adaptowane tereny rolne. Racjonalne użytkowanie 

gruntów rolniczych powinno zapewniać ochronę gleby przed erozją, niszczeniem mechanicznym oraz 

zanieczyszczeniem substancjami szkodliwymi. Do najważniejszych zabiegów ochronno – pielęgnacyjnych 

gruntów rolnych należy przede wszystkim stosowanie właściwych metod uprawy ze szczególnym 

uwzględnieniem płodozmianu (płodozmian przeciwerozyjny lub ochronny ustalany na szereg lat dla pól w danym 

gospodarstwie), odpowiedniego rozplanowania użytków, wprowadzania zadarnień lub zadrzewień śródpolnych 

(stosowanie pasów chłonnych – kilkumetrowej szerokości pasów gruntów umocnionych trwałą roślinnością, 

usytuowanych prostopadle do spadku terenu, stosowanych głównie w celu rozpraszania spływów 

powierzchniowych) oraz nawożenia organicznego niezbędnego do zachowania lub odtworzenia właściwych 

warunków rozwoju organizmów i stosunków wodnych w glebie. Zadrzewienia śródpolne mają szczególne 

znaczenie dla utrzymania produkcyjności gleby i zachowanie równowagi biologicznej w środowisku. 

Wpływ na kopaliny 

Ustalenia planu nie ograniczają w żaden sposób dostępności kopalin. W granicach terenów opracowania i ich 

sąsiedztwie nie występują żadne udokumentowane złoża kopalin, na których dostępność realizacja ustaleń planu 

mogłaby wywierać wpływ. 
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Wpływ na klimat 

W obszarach projektowanej zabudowy wystąpi wpływ na warunki mikroklimatyczne o miejscowym zasięgu – 

modyfikacje warunków mikroklimatycznych w wyniku wprowadzenia zabudowy i utwardzonych nawierzchni 

powodować będzie przede wszystkim zakłócenia naturalnej równowagi cieplno-wilgotnościowej i radiacyjnej tj. 

niższą wilgotność względną powietrza i wzrost radiacji. Projektowana zabudowa powodować będzie również 

problemy dodatkowej dostawy energii ze źródeł sztucznych – wypromieniowywanie ciepła w sezonie grzewczym. 

Ponadto wprowadzenie zabudowy (o maksymalnej wysokości do 12 m) powodować będzie modyfikacje siły i 

kierunków wiatrów. W pozostałych terenach projektowanych do zabudowy, w szczególności w obszarach 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, omówione powyżej skutki wystąpią z nieznacznym natężeniem.  

Dla ograniczania niekorzystnych skutków najistotniejsze znaczenie ma wprowadzanie zróżnicowanej zieleni 

towarzyszącej stanowiącej ruszt klimatyczny obszaru również o funkcjach izolacyjnych i ochronnych. 

W zakresie kształtowania prawidłowych warunków topoklimatycznych najistotniejszy jest: 

• zakaz przegradzania dolin cieków zabudową uniemożliwiającą spływ wilgotnych i zanieczyszczonych 

mas powietrza; 

• zakaz zabudowy terenów dolinnych pełniących funkcje klimatyczne i kształtujących odpowiednie warunki 

przewietrzania. 

 

Nie przewiduje się, aby ustalenia zmiany planu mogły w sposób znaczący wpływać na pogłębienia zmian 

klimatycznych.  

W związku z realizacją projektowanego planu ocenia się ważne z punktu widzenia pogłębienia zmian 

klimatycznych kwestie:  

• bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych powodowane przez działania towarzyszące przedsięwzięciu 

– projekt planu ustala: zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła, 

• bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych powodowanych przez transport towarzyszący 

przedsięwzięciu – projekt planu uwzględnia istniejące zagospodarowanie, przewiduje nowe drogi, o 

charakterze lokalnym, na terenach przewidzianych wcześniej pod zabudowę, w związku z tym możliwy 

niewielki wzrost ilości pojazdów mechanicznych w obrębie obszaru planu. Projekt planu utrzymuje 

istniejące tereny zieleni urządzonej. W projekcie ustalono właściwy wskaźnik powierzchni biologicznie 

czynnej dostosowany do funkcji terenów oraz aktualnego stanu zabudowy i zagospodarowania, 

• działania skutkujące zmniejszaniem emisji gazów cieplarnianych – do projektu planu wprowadzono 

ustalenia mające służyć ograniczaniu emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzących ze spalania 

paliw w celu uzyskania ciepła, tj. „zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł 

ciepła”. 
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Projekt zmiany planu uwzględnia problematykę pogłębiających się zmian klimat, a jego zapisy umożliwiają 

adaptację w przypadku wystąpienia zjawisk kryzysowych (ekstremalnych) będących wynikiem zmian 

klimatycznych: 

• powodzie - obszar objęty projektem znajduje się poza obszarami zagrożonymi wystąpieniem powodzi, 

• fale upałów - projekt planu ustala wysoki udział powierzchni biologicznie czynnej uniemożliwiający 

uszczelnienie powierzchni terenu i tworzenia się wysp ciepła, 

• susze - projekt planu ustala wysoki udział powierzchni biologicznie czynnej umożliwiający zatrzymanie 

wody opadowej i roztopowej na terenie na którym spadła, dzięki czemu zasilone zostaną wody 

gruntowe. 

• nawalne deszcze i burze - projekt planu ustala wysoki udział powierzchni biologicznie czynnej, a także 

otwarte tereny zieleni, dzięki czemu na terenie na którym powstanie woda opadowa i roztopowa możliwa 

będzie jej retencja, a ograniczony zostanie spływ powierzchniowy – małych powodzi spowodowanych 

deszczem nawalnym;  

• osuwiska – teren ten nie jest zagrożony wystąpieniem osuwisk. 

 

Wpływ na warunki przyrodniczo – krajobrazowe 

Realizacja zmiany ustaleń planu spowoduje przede wszystkim uszczuplenie terenów biologicznie czynnych, 

trwałe wykluczenie gleb z rolniczego użytkowania oraz likwidację terenów biologicznie czynnych dla 

planowanych, nowych terenów zainwestowania przede wszystkim zabudowy mieszkaniowej oraz utwardzonych 

nawierzchni wewnętrznego układu komunikacyjnego.  

Wpływ projektowanej zabudowy na warunki przyrodnicze dotyczyć będzie przede wszystkim:  

• zmian w lokalnym obiegu wody – zmniejszenie zasilania przez pokrycie terenu materiałami 

nieprzepuszczalnymi, odprowadzanie wód kanalizacją do lokalnych odbiorników (zlewnia Widawy),  

• dodatkowej dostawy energii ze źródeł sztucznych (wypromieniowywanie ciepła z budynków w sezonie 

grzewczym)  

• wprowadzenia źródeł uciążliwości – emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, powstawanie ścieków 

(socjalnych, technologicznych, potencjalnie zanieczyszczonych wód opadowych) i odpadów. 

Zasięg i natężenie oddziaływań będzie zróżnicowane w zależności od projektowanych funkcji. Wpływ terenów 

zabudowy mieszkaniowej będzie niewielki, miejscowy, nie wykraczający generalnie poza zwykłe korzystanie ze 

środowiska. Najistotniejsze oddziaływania i potencjalnie zagrożenia dla środowiska w przypadku nieprawidłowych 

rozwiązań stanowić będą tereny o charakterze usługowym i usługowo-produkcyjnym: emisja ze źródeł 

technologicznych, ścieki technologiczne, wymagania w zakresie obsługi komunikacyjnej. Dla projektowanych 

terenów zabudowy plan ustala minimalne powierzchnie biologicznie czynne (10% tereny PU; 50% tereny MN; 



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice i Smogorzów 

 
24

20% MNU), które winny być zagospodarowane zróżnicowaną zielenią uwzględniającą dobór rodzimych gatunków 

drzew i krzewów. 

Dla ochrony istniejących, lokalnych zasobów przyrodniczych oraz zachowania i kształtowania odpowiedniej 

struktury przyrodniczej obszaru najistotniejsza jest: 

• ochrona istniejących terenów leśnych, 

• ochrona doliny Widawy – stanowiącej regionalny korytarz ekologiczny. 

Obszary dolinne i ekotonowe stanowią kluczowe elementy struktury przyrodniczej będąc potencjalnymi 

obszarami o wysokiej bioróżnorodności a jednocześnie stanowią obszary bardzo wrażliwe i podatne na 

degradację antropogeniczną. Przedmiotowe tereny winny podlegać bezwzględnej ochronie w zakresie 

naturalnego ukształtowania terenu (zakaz wszelkich prac ziemnych w zakresie niwelacji, zasypywania terenu) i 

istniejącej zieleni z dopuszczeniem jej uzupełnienia w kierunku zieleni zgodnej siedliskowo. Roślinność 

przywodna w istotny sposób modyfikuje warunki mikroklimatyczne, w tym temperaturę i wilgotność gleby i 

atmosfery, siłę i szybkość wiatru, naświetlenie, spowalnia docieranie wody do gleby i jej odpływ, zatrzymuje śnieg 

oraz funkcjonuje jak filtr biologiczny przechwytując i kumulując substancje toksyczne z otoczenia zmniejszając w 

ten sposób ich ilość krążącą w otaczających ekosystemach lądowych lub odpływającą do innych ekosystemów 

wodnych. 

 

Wpływ na korytarz ekologiczny 

Największy wpływ na korytarze ekologiczne mają inwestycje drogowe, które mogą tworzyć bariery na szlakach 

migracyjnych. Projekt planu nie przewiduje tego typu większych inwestycji, obsługa komunikacyjna obszaru 

przewidziana jest poprzez istniejący system dróg uzupełniony o drogi dojazdowe i wewnętrzne o charakterze 

lokalnym. Natężenie ruchu na tych drogach nie będzie miało negatywnych oddziaływań na funkcjonowanie 

korytarza ekologicznego. 

 

Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne 

Najistotniejszym źródłem zagrożeń dla środowiska są tereny zabudowane nieskanalizowane. Ścieki bytowe 

wprowadzane do gruntu lub cieków powierzchniowych mają istotny wpływ na jakość wód podziemnych, 

powodując podwyższoną zawartość związków azotowych, fosforu, chlorków, wodorowęglanów, sodu, potasu 

oraz występowanie podwyższonych stężeń metali ciężkich w wodach gruntowych w pobliżu osiedli 

nieskanalizowanych.  

Ustalenia planu w zakresie rozwiązań infrastrukturalnych przewidują docelowe odprowadzanie ścieków do 

gminnej kanalizacji sanitarnej a do czasu realizacji zorganizowanego systemu czasowego zastosowania 

rozwiązań indywidualnych. 
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Przy doborze pojemności zbiorników bezodpływowych należy uwzględnić z jednej strony ilość powstających 

ścieków, a z drugiej – warunki pracy transportu asenizacyjnego. Przyjmuje się, iż pojemność zbiorników winna 

zabezpieczać 14–dniowy okres bezpiecznego przechowywania ścieków lub Inwestor winien posiadać 

zapewnienie odpowiednio częstszego odbioru ścieków. Konstrukcja zbiornika powinna być całkowicie szczelna, 

uniemożliwiająca przedostawanie się ścieków do gruntu. Ścieki bytowe wprowadzane do gruntu lub cieków 

powierzchniowych mają istotny wpływ na jakość wód podziemnych, powodując podwyższoną zawartość 

związków azotowych, fosforu, chlorków, wodorowęglanów, sodu, potasu oraz występowanie podwyższonych 

stężeń metali ciężkich w wodach gruntowych w pobliżu osiedli nieskanalizowanych.  

Zastosowanie lokalnych oczyszczalni ścieków musi uwzględniać przede wszystkim warunki gruntowo-wodne 

(wykształcenie litologiczne podłoża, przepuszczalność gruntu, pierwszy poziom wód gruntowych) oraz możliwości 

odprowadzania oczyszczonych ścieków (np. zapotrzebowanie terenu w przypadku zastosowania drenażu 

rozsączającego). Dobór i możliwości zastosowania oczyszczalni lokalnej zależne będą od oszacowanej wielkości 

powstających ścieków. W przypadku oczyszczalni przydomowych stosowana jest kombinacja metod 

oczyszczania: mechanicznej oraz biologicznej tlenowej i beztlenowej. Podawane przez producentów 

charakterystyki techniczne gwarantują stopień oczyszczania ścieków na poziome: 95% redukcji BZT5 i zawiesin, 

90% redukcji ChZT, do 40% redukcji azotu ogólnego, do 50% redukcji fosforu ogólnego oraz do 99% redukcji 

bakterii E.Coli. 

Szczegółowe warunki, które winny spełniać oczyszczone ścieki sanitarne określa rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do 

wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 

poz. 1800). Zgodnie z §13 ust. 5 ścieki z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego zlokalizowanego poza 

aglomeracją, mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność odprowadzającego, 

jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:  

• ilość ścieków nie przekracza 5,0 m3 na dobę, 

• BZT5 ścieków dopływających jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co 

najmniej o 50%, 

• miejsce wprowadzania ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od 

najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.  

Zgodnie z §13 ust. 7 ścieki z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego zlokalizowanego poza aglomeracją, 

mogą być wprowadzane do urządzeń wodnych, w granicach gruntu stanowiącego własność odprowadzającego, 

jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:  

• ilość ścieków nie przekracza 5,0 m3 na dobę, 

• ścieki odpowiadają wymaganiom dla oczyszczalni o RLM od 2000 do 9999, określonym w załączniku nr 

2 do rozporządzenia, 

• najwyższy użytkowy poziom wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5 m pod dnem tych urządzeń.  
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Źródłem zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego mogą być również nieprawidłowe rozwiązania 

gospodarki odpadami. Projektowane tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowej i usługowej będą źródłem 

powstawania znacznych ilości odpadów komunalnych. Odpady komunalne przejściowo składowane winny być w 

odpowiednich pojemnikach, a następnie wywożone na składowisko odpadów komunalnych przez 

wyspecjalizowane jednostki. W celu ograniczenia masy odpadów kierowanych na składowisko oraz 

wyeliminowania zagrożeń dla środowiska związanych np. z odpadami niebezpiecznymi ze strumienia odpadów 

komunalnych, konieczne jest wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki.  

Powstające odpady z działalności usługowej, w zależności od rodzaju, winny być selektywnie gromadzone, w 

odpowiednio przystosowanych pojemnikach w wyznaczonych miejscach. Okresowo, odpady odbierane winny być 

przez specjalistyczne jednostki zajmujące się ich utylizacją lub gospodarczym wykorzystaniem.  

Sposób czasowego przechowywania odpadów winien zabezpieczyć je przed infiltracją wód opadowych, które 

wypłukując zanieczyszczenia stanowić mogą poważne źródło zagrożenia dla środowiska gruntowo – wodnego.  

 

W zakresie ochrony środowiska gruntowo-wodnego projekt miejscowego planu ustala: 

• nakaz odprowadzania ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej oraz, w razie braku warunków 

przyłączenia do tej sieci, do zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, 

z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 

• nakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 

• do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza się unieszkodliwianie ścieków w obrębie 

własnej działki za pomocą szczelnych zbiorników bezodpływowych, po zrealizowaniu kanalizacji 

sanitarnej nakaz podłączenia się do niej i likwidacji zbiornika na ścieki, 

• nakaz prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, a dla 

podmiotów gospodarczych obowiązek posiadania uregulowań formalno – prawnych, określonych w 

obowiązujących przepisach w zakresie ochrony środowiska. 

Wpływ na jakość powietrza atmosferycznego 

Niekorzystny wpływ zmiany planu na jakość powietrza atmosferycznego związany jest z wyznaczonymi terenami 

zabudowy, które będą źródłem emisji zanieczyszczeń głównie z procesów grzewczych i komunikacyjnych a także 

w przypadku terenów usługowo-produkcyjnych ze źródeł technologicznych. 

Wpływ źródeł grzewczych na stan sanitarny powietrza zależny jest przede wszystkim od technicznych 

parametrów zastosowanych urządzeń grzewczych (sprawność energetyczna, warunki spalania oraz warunki 

wprowadzania emisji zanieczyszczeń – parametry emitora) oraz zastosowanego rodzaju paliwa. Dla ochrony 

jakości powietrza konieczne jest w przypadku zabudowy istniejącej wyeliminowanie przestarzałych 

technologicznie urządzeń grzewczych oraz procederu spalania odpadów natomiast w przypadku wyznaczonych 
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projektowanych terenów zabudowy instalacja nowoczesnych systemów grzewczych o korzystnej dla środowiska 

charakterystyce energetyczno-emisyjnej. 

Wielkość emisji niezorganizowanej ze źródeł motoryzacyjnych zależna jest w głównej mierze od natężenia ruchu, 

jego struktury oraz czasu emisji. Wymagania w zakresie obsługi komunikacyjnej projektowanych terenów 

zabudowy są zróżnicowane. Natężenie ruchu w związku z obsługą komunikacyjną terenów zabudowy 

mieszkaniowej będzie niewielkie (usługi lokalizowane w obszarze zabudowy mieszkaniowej wykluczają realizację 

inwestycji znacznie intensyfikujących ruch komunikacyjny), a jego wpływ na stan sanitarny powietrza pomijalnie 

mały. Uciążliwości powodowane konieczną obsługą komunikacyjną pojawiać się mogą przede wszystkim na 

styku terenów o różnych funkcjach i różnych wymaganiach w zakresie warunków sanitarnych tj. przede 

wszystkim sąsiedztwa terenów usługowo-produkcyjnych i terenów zabudowy mieszkaniowej. W przypadku 

terenów, na których prowadzona będzie działalność usługowa lub wytwórcza szczególną uwagę należy zwrócić 

na projekt zagospodarowania terenu, a przede wszystkim wewnętrznego układu komunikacyjnego tj. dróg 

wewnętrznych, parkingów, placów manewrowo–rozładunkowych, tak, aby źródła uciążliwości były maksymalnie 

odsunięte od sąsiadujących terenów mieszkaniowych, wykorzystanie obiektów kubaturowych jako naturalnych 

ekranów oraz, przede wszystkim, założenia zieleni o charakterze izolacyjnym. 

Dla ograniczania niekorzystnych skutków realizacji zabudowy zasadnicze znaczenie ma funkcjonowanie 

powierzchni kontrastowych termicznie – przede wszystkim terenów zieleni towarzyszącej w obszarach zabudowy 

– poprawiających warunki przewietrzania poprzez dynamizowanie ruchów pionowych powietrza. Efektywnie 

funkcjonujące tereny zieleni pozwolą na regenerację powietrza, pełniąc funkcję biologicznego filtru. 

 

Wpływ ustaleń miejscowego planu na klimat akustyczny 

Projekt miejscowego planu, zgodnie z art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony 

środowiska, wskazuje tereny podlegające ochronie przed hałasem: 

• tereny zabudowy mieszkaniowej MN, dla których obowiązują poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej,  

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

obowiązują poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy zagrodowej,  

• tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej MNU, dla których obowiązują poziomy 

hałasu jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych, 

• tereny sportu i rekreacji US i tereny zieleni urządzonej ZP, dla których obowiązują poziomy hałasu jak 

dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. 

Wśród projektowanych terenów dominują tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Tereny zabudowy 

mieszkaniowej stanowią jednocześnie źródła hałasu i obiekty chronione przed hałasem. Funkcjonowanie terenów 

mieszkaniowych powoduje emisję hałasu o niewielkim poziomie, związanym z bytowaniem ludzi. Realizacja 
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działalności usługowej o określonej ustaleniami planu specyfice nie wpłynie zasadniczo na warunki akustyczne – 

sama działalność przeważnie nie wiąże się z emisją hałasu, nie wymaga również intensywnej obsługi 

komunikacyjnej, która mogłaby podwyższyć poziom hałasu w środowisku. Znaczące pod względem potencjalnej 

emisji hałasu do środowiska są wyznaczone tereny zabudowy przemysłowo-składowej. Emisja hałasu z terenów 

usługowo-produkcyjnych będzie generowana w wyniku pracy urządzeń i instalacji związanych z prowadzoną 

działalnością usługową lub produkcyjną. Oddziaływanie akustyczne w takich przypadkach najczęściej nie stwarza 

uciążliwości dla otoczenia pod warunkiem odpowiedniego zaprojektowania i konstrukcji obiektów (o odpowiedniej 

izolacyjności akustycznej), dostosowanej do charakteru działalności i poziomu hałasu wewnątrz pomieszczeń. 

Najistotniejszym źródłem hałasu będzie obsługa komunikacyjna. Działalność produkcyjna oraz usługowa może 

się wiązać z intensywną obsługą komunikacyjną, szczególnie z dużym udziałem pojazdów klasy ciężkiej (tereny 

składów, magazyny). 

Wpływ na zabytki i dobra materialne 

Na obszarze opracowania znajdują się zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków: park dworski (wpis 

nr 60/81 z 15.07.1981 r.), kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela (wpis nr 1108/66 z 5.02.1966 r.), które 

podlegają ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Na obszarze wskazuje się obiekty objęte ochroną konserwatorską (budynki, ogrodzenie z bramą wokół kościoła 

w Smogorzowie), które podlegają ochronie na podstawie planu miejscowego. 

Na obszarze występują zabytki archeologiczne, dla których wymagane jest przeprowadzenie badań 

archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Wpływ na poziom niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego 

Realizacja ustaleń zmiany planu może być źródłem promieniowania elektromagnetycznego związanego przede 

wszystkim z dalszym rozwojem infrastruktury technicznej w zakresie linii i urządzeń elektroenergetycznych. 

 

3. Oddziaływania terenów 

Przewiduje się następujące oddziaływanie terenów na środowisko: 

• oddziaływanie korzystne – tereny istniejące: teren rolniczy (R), las (ZL), teren zieleni 

urządzonej (ZP), cmentarz (ZC), teren wód powierzchniowych śródlądowych (WS), grunt do zalesienia (ZA), 

tereny projektowane: teren zieleni urządzonej (ZP): przewiduje się utrzymanie terenów rolniczych, lasów, 

parków i terenów wód powierzchniowych śródlądowych oraz powiększenie obszarów leśnych, przyczyni się to 

do zachowania istniejących walorów przyrodniczych i krajobrazowych, utrzymania wysokiego udziału 

powierzchni biologicznie czynnej, zachowania bioróżnorodności oraz możliwości migracji drobnej fauny. 

Ocena oddziaływania: 

- pod względem rodzaju oddziaływania – bezpośrednie 
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- pod względem czasu trwania oddziaływania – długoterminowe 

- pod względem częstotliwości oddziaływania – stałe 

- pod względem zasięgu oddziaływania – lokalne 

- pod względem intensywności przekształceń – nieznaczne 

- pod względem trwałości przekształceń – odwracalne 

- pod względem charakteru zmian – korzystne 

 

• oddziaływanie średniokorzystne – tereny istniejące: teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (MN), teren zabudowy zagrodowej (RM), teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej (MNU), 

teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW), teren sportu i rekreacji (US), teren zabudowy usługowej 

(U), teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach 

leśnych i rybackich (RU), tereny projektowane: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), teren 

zabudowy usługowej (U), teren zabudowy zagrodowej (RM), teren sportu i rekreacji (US): zakłada się 

uporządkowanie i aktualizację zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, umożliwienie 

realizacji nowej zabudowy (przede wszystkim zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) na wybranych, 

dotychczas niezabudowanych terenach. Przewiduje się zdjęcie humusu z powierzchni ziemi przeznaczonej 

bezpośrednio do realizacji zabudowy, wprowadzenie wymogu zachowania wysokiego udziału powierzchni 

biologicznie czynnej, wprowadzenie wymogu zaopatrzenia w ciepło z niskoemisyjnych lub nieemisyjnych 

źródeł ciepła oraz odprowadzania ścieków bytowych do sieci kanalizacyjnej; jednocześnie przewiduje się 

wzrost ilości ścieków bytowych, wzrost ilości odprowadzanych wód opadowych z terenów utwardzonych, 

wzrost ilości odpadów oraz wzrost poziomu hałasu komunikacyjnego. 

 

Ocena oddziaływania: 

- pod względem rodzaju oddziaływania – bezpośrednie i pośrednie 

- pod względem czasu trwania oddziaływania – długoterminowe 

- pod względem częstotliwości oddziaływania – stałe i chwilowe 

- pod względem zasięgu oddziaływania – miejscowe 

- pod względem intensywności przekształceń – zauważalne i duże 

- pod względem trwałości przekształceń – częściowo odwracalne i nieodwracalne 

- pod względem charakteru zmian – średniokorzystne i niekorzystne 

 

• oddziaływanie niekorzystne – tereny istniejące: teren drogi klasy zbiorczej (KDZ), teren drogi 

dojazdowej (KDD), teren ciągu pieszo-jezdnego (KDPJ), teren ciągu pieszo-rowerowego (KDPR), teren drogi 

wewnętrznej (KDW), teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka (E), teren infrastruktury technicznej – 

ujęcie wody (W), teren infrastruktury technicznej – kanalizacja (K): zakłada się wzrost ilości odprowadzanych 

wód opadowych z terenów utwardzonych, wzrost ilości odpadów, wzrost poziomu hałasu komunikacyjnego, 

wzrost zanieczyszczenia powietrza oraz emisji ciepła o zasięgu miejscowym. 
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Ocena oddziaływania: 

- pod względem rodzaju oddziaływania – bezpośrednie i pośrednie, 

- pod względem czasu trwania oddziaływania – długoterminowe, 

- pod względem częstotliwości oddziaływania – stałe i chwilowe, 

- pod względem zasięgu oddziaływania – miejscowe, 

- pod względem intensywności przekształceń – duże i zupełne, 

- pod względem trwałości przekształceń – nieodwracalne, 

- pod względem charakteru zmian – niekorzystne. 

 

IX.  TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 

Nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

 

X.  ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB 

KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 

ŚRODOWISKO 

W celu eliminacji bądź ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków realizacji ustaleń planu miejscowego 

należy uwzględnić: 

• konieczność dotrzymania wszelkich obowiązujących norm dotyczących ochrony poszczególnych 

komponentów środowiska, 

• stosowanie proekologicznych i odnawialnych źródeł energii oraz stosowanie urządzeń grzewczych 

o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji, 

• zdjęcie próchniczej warstwy gleby (humusu) i wtórne jej wykorzystanie, 

• ograniczenie do niezbędnego minimum trwałych przekształceń powierzchni ziemi, 

• obowiązek korzystania z sieci kanalizacyjnej do odprowadzania ścieków bytowych, 

• warunki aerodynamiczne (właściwe rozmieszczenie obiektów budowlanych tak, aby nie zakłócały 

warunków przewietrzania). 

 

XI.  ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH 

W PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE 

Projektowany dokument nie przewiduje rozwiązań alternatywnych. 
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XII .  METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO 

DOKUMENTU 

W celu analizy skutków realizacji postanowień projektu planu – pod kątem wpływu na środowisko – proponuje 

się przeprowadzenie: 

1. Analizy oddziaływania ustaleń planu na środowisko – poprzez okresowe badania stanu środowiska 

(monitoring środowiska, analiza wpływu sposobu użytkowania terenów na jakość życia mieszkańców), 

2. Analizy przestrzegania ustaleń planu – poprzez ocenę wdrożenia planu, analizę stanu 

zainwestowania, analizę przestrzegania regulacji planu, aktualizowanie zmian przestrzennych oraz 

potrzeb i preferencji mieszkańców, a także tendencji rozwojowych obszarów i przyjętych założeń polityki 

przestrzennej. 

Częstotliwość przeprowadzania powyższych analiz powinna być uwarunkowana częstotliwością badania 

aktualności kierunków polityki przestrzennej, zawartych w planach, programach i studiach oraz w aktach prawa 

miejscowego. Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wyniki 

omawianych analiz powinny być przekazywane co najmniej raz w czasie trwania kadencji rady, a więc takie 

analizy również co najmniej raz w czasie trwania kadencji rady winny być przeprowadzone. W niniejszym 

opracowaniu proponuje się natomiast, aby takie analizy były przeprowadzane raz na dwa lata. 

 

XII I .  STRESZCZENIE  W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów. 

Prognoza obejmuje zagadnienia związane z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego 

i kulturowego, ochroną zdrowia mieszkańców, ochroną zasobów naturalnych, a także z kształtowaniem i ochroną 

walorów krajobrazowych. Zawiera analizę stanu funkcjonowania środowiska i jego poszczególnych elementów 

oraz określa potencjalne zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń planu, zarówno w obszarze opracowania, 

jak i w obszarach objętych przewidywanym oddziaływaniem. Informuje ponadto o przewidywanych 

przyrodniczych skutkach gospodarowania przestrzenią, związanych z ustaleniami planu miejscowego. 

Struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru opracowania jest charakterystyczna dla terenów wiejskich. 

Wsie posiadają obowiązujące plany miejscowe. Głównym celem zmiany planów jest uaktualnienie zamierzeń 

Gminy Namysłów dla ww. wsi w sferze polityki przestrzennej, w tym przede wszystkim aktualizacja zasad 

zabudowy i zagospodarowania na terenach zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę oraz 

wyznaczenie nowych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 

Na obszarze opracowanie nie stwierdzono terenów o planowanym znaczącym oddziaływaniu na środowisko. 

 

Wszystkie przewidywane zamierzenia są zgodne z kierunkami rozwoju przestrzennego wyrażonymi 

w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Namysłów. 
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Analiza zapisów dotyczących środowiska przyrodniczo-kulturowego pozwala stwierdzić, że ustalenia projektu 

planu są zgodne z przesłaniami dokumentów rangi ponadlokalnej i lokalnej. 

 

Główne zamierzenia projektowe to: 

• uporządkowanie i aktualizacja zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, 

• wyznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną jako uzupełnienie i kontynuacja 

istniejącego zagospodarowania wsi. 

Wszystkie przewidywane zamierzenia są zgodne z kierunkami rozwoju przestrzennego wyrażonymi 

w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Namysłów.  

Przewiduje się następujące oddziaływanie terenów na środowisko: 

• oddziaływanie korzystne – tereny istniejące: teren rolniczy (R), las (ZL), teren zieleni 

urządzonej (ZP), cmentarz (ZC), teren wód powierzchniowych śródlądowych (WS), grunt do zalesienia (ZA), 

tereny projektowane: teren zieleni urządzonej (ZP): przewiduje się utrzymanie terenów rolniczych, lasów, 

parków i terenów wód powierzchniowych śródlądowych oraz powiększenie obszarów leśnych, przyczyni się to 

do zachowania istniejących walorów przyrodniczych i krajobrazowych, utrzymania wysokiego udziału 

powierzchni biologicznie czynnej, zachowania bioróżnorodności oraz możliwości migracji drobnej fauny. 

Ocena oddziaływania: 

- pod względem rodzaju oddziaływania – bezpośrednie 

- pod względem czasu trwania oddziaływania – długoterminowe 

- pod względem częstotliwości oddziaływania – stałe 

- pod względem zasięgu oddziaływania – lokalne 

- pod względem intensywności przekształceń – nieznaczne 

- pod względem trwałości przekształceń – odwracalne 

- pod względem charakteru zmian – korzystne 

 

• oddziaływanie średniokorzystne – tereny istniejące: teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (MN), teren zabudowy zagrodowej (RM), teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej (MNU), 

teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW), teren sportu i rekreacji (US), teren zabudowy usługowej 

(U), teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach 

leśnych i rybackich (RU), tereny projektowane: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), teren 

zabudowy usługowej (U), teren zabudowy zagrodowej (RM), teren sportu i rekreacji (US): zakłada się 

uporządkowanie i aktualizację zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, umożliwienie 

realizacji nowej zabudowy (przede wszystkim zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) na wybranych, 

dotychczas niezabudowanych terenach. Przewiduje się zdjęcie humusu z powierzchni ziemi przeznaczonej 

bezpośrednio do realizacji zabudowy, wprowadzenie wymogu zachowania wysokiego udziału powierzchni 

biologicznie czynnej, wprowadzenie wymogu zaopatrzenia w ciepło z niskoemisyjnych lub nieemisyjnych 

źródeł ciepła oraz odprowadzania ścieków bytowych do sieci kanalizacyjnej; jednocześnie przewiduje się 
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wzrost ilości ścieków bytowych, wzrost ilości odprowadzanych wód opadowych z terenów utwardzonych, 

wzrost ilości odpadów oraz wzrost poziomu hałasu komunikacyjnego. 

 

Ocena oddziaływania: 

- pod względem rodzaju oddziaływania – bezpośrednie i pośrednie 

- pod względem czasu trwania oddziaływania – długoterminowe 

- pod względem częstotliwości oddziaływania – stałe i chwilowe 

- pod względem zasięgu oddziaływania – miejscowe 

- pod względem intensywności przekształceń – zauważalne i duże 

- pod względem trwałości przekształceń – częściowo odwracalne i nieodwracalne 

- pod względem charakteru zmian – średniokorzystne i niekorzystne 

 

• oddziaływanie niekorzystne – tereny istniejące: teren drogi klasy zbiorczej (KDZ), teren drogi 

dojazdowej (KDD), teren ciągu pieszo-jezdnego (KDPJ), teren ciągu pieszo-rowerowego (KDPR), teren drogi 

wewnętrznej (KDW), teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka (E), teren infrastruktury technicznej – 

ujęcie wody (W), teren infrastruktury technicznej – kanalizacja (K): zakłada się wzrost ilości odprowadzanych 

wód opadowych z terenów utwardzonych, wzrost ilości odpadów, wzrost poziomu hałasu komunikacyjnego, 

wzrost zanieczyszczenia powietrza oraz emisji ciepła o zasięgu miejscowym. 

 

Ocena oddziaływania: 

- pod względem rodzaju oddziaływania – bezpośrednie i pośrednie, 

- pod względem czasu trwania oddziaływania – długoterminowe, 

- pod względem częstotliwości oddziaływania – stałe i chwilowe, 

- pod względem zasięgu oddziaływania – miejscowe, 

- pod względem intensywności przekształceń – duże i zupełne, 

- pod względem trwałości przekształceń – nieodwracalne, 

- pod względem charakteru zmian – niekorzystne. 

 

Nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

Projektowany dokument nie przewiduje rozwiązań alternatywnych. 

 

W celu analizy skutków realizacji postanowień projektu planu – pod kątem wpływu na środowisko – proponuje 

się przeprowadzenie: analizy oddziaływania ustaleń planu na środowisko i analizy przestrzegania ustaleń planu. 

W niniejszym opracowaniu proponuje się, aby takie analizy były przeprowadzane raz na dwa lata. 

 

Ustalenia projektu planu uwzględniają uwarunkowania przyrodnicze i ograniczają uciążliwości dla środowiska 

przyrodniczego, związane z planowanym zagospodarowaniem, podają także rozwiązania mające na celu 
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eliminację, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnego oddziaływania ustaleń planu na 

środowisko, nie eliminują jednak wszystkich uciążliwości, co jest naturalną konsekwencją rozwoju 

gospodarczego. Generalnie jednak nie przewiduje się wprowadzenia zmian mogących zagrozić środowisku 

przyrodniczemu. 

 


