
 

 



Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Malerzowice Wielkie 

 

2 

 
SPIS TREŚCI:
 
1 PODSTAWA PRAWNA .......................................................................................................................................................... 4 
 
2 ZAKRES OPRACOWANIA ..................................................................................................................................................... 4 
 
3 ZAWARTOŚĆ I GŁÓWNE CECHY PROJEKTOWANEGO PLANU, POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI, METODA 

OPRACOWANIA. ................................................................................................................................................................... 4 
 
4 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM.................................................... 6 
 
5 OCENA STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA ........................................................................................................ 7 
5.1 ZASOBY I WALORY ŚRODOWISKA .................................................................................................................................. 7 
5.1.1 LOKALIZACJA OBSZARU OPRACOWANIA, POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE I GEOGRAFICZNE ............................ 7 
5.1.2 RZEŹBA TERENU .......................................................................................................................................................... 7 
5.1.3 BUDOWA GEOLOGICZNA I HYDROGEOLOGIA ........................................................................................................... 7 
5.1.4 SUROWCE MINERALNE ................................................................................................................................................ 8 
5.1.5 HYDROGEOLOGIA ........................................................................................................................................................ 8 
5.1.6 WARUNKI KLIMATYCZNE ............................................................................................................................................. 9 
5.1.7 WARUNKI HYDROGRAFICZNE .................................................................................................................................. 10 
5.1.8 GLEBY ......................................................................................................................................................................... 10 
5.1.9 WALORY PRZYRODNICZE I ICH OCHRONA PRAWNA.............................................................................................. 10 
5.1.10 OBIEKTY PRAWNIE CHRONIONE ........................................................................................................................... 10 
5.1.11 SZATA ROŚLINNA .................................................................................................................................................... 11 
5.1.12 FAUNA ...................................................................................................................................................................... 12 
5.2 ODPORNOŚĆ NA DEGRADACJĘ I ZDOLNOŚĆ DO REGENERACJI .............................................................................. 13 
5.3 STAN I ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO ZWIĄZANE Z ISTNIEJĄCYM SPOSOBEM I STANEM 

ZAGOSPODAROWANIA OBSZARÓW OBJĘTYCH POSTANOWIENIAMI PROJEKTU PLANU ....................................... 13 
5.3.1 ZANIECZYSZCZENIE ATMOSFERY ........................................................................................................................... 14 
5.3.2 GOSPODARKA WODNA I ŚCIEKOWA ........................................................................................................................ 15 
5.3.2.1 STAN CZYSTOŚCI RZEK ......................................................................................................................................... 15 
5.3.2.2 WODY PODZIEMNE ................................................................................................................................................. 16 
5.3.2.3 GOSPODARKA ŚCIEKOWA ..................................................................................................................................... 16 
5.3.3 GOSPODARKA ODPADAMI ........................................................................................................................................ 16 
5.3.4 HAŁAS ......................................................................................................................................................................... 17 
5.3.5 PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE ......................................................................................................... 17 
5.3.6 WPŁYW NA GLEBY ..................................................................................................................................................... 17 
5.3.7 WPŁYW NA KOPALINY ............................................................................................................................................... 17 
5.3.8 RYZYKO WYSTĄPIENIA POWAŻNYCH AWARII ......................................................................................................... 17 
5.4 TENDENCJA DO ZMIAN PRZY BRAKU REALIZACJI USTALEŃ PLANU ......................................................................... 18 
 
6 OCENA ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH I INNYCH USTALEŃ PLANU ............................................ 18 
6.1 ZGODNOŚĆ PROJEKTOWANEGO UŻYTKOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z UWARUNKOWANIAMI Z 

OPRACOWANIA EKOFIZJOGRAFICZNEGO ................................................................................................................... 18 
6.2 ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA DOTYCZĄCYMI OCHRONY ŚRODOWISKA, W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY 

PRZYRODY ...................................................................................................................................................................... 18 
6.3 ZGODNOŚĆ ZE STANOWISKIEM WROP ........................................................................................................................ 20 
6.4 CELE OCHRONY  ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I 

KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE 

CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWANIA DOKUMENTU 

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………20 
6.5 SKUTECZNOŚĆ OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ ................................................................................. 21 
6.6 OCENA WŁAŚCIWYCH PROPORCJI MIĘDZY TERENAMI O RÓŻNYCH FORMACH UŻYTKOWANIA PRZESTRZENI 

…………………………………………………………………………………………………………………….………………........22 
 
7 OCENA OKREŚLONYCH W PROJEKCIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA, 
PRAWIDŁOWEGO GOSPODAROWANIA ZASOBAMI PRZYRODY ORAZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH
 ............................................................................................................................................................................................. 22 

 
8 OCENA ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA, W TYM DLA ZDROWIA LUDZI ZWIĄZANYCH Z PROGNOZOWANYM 

SPOSOBEM I STANEM ZAGOSPODAROWANIA OBSZARÓW OBJĘTYCH POSTANOWIENIAMI PROJEKTU PLANU W 
OBRĘBIE OBSZARÓW OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM ........................................... 39 

 
9 OCENA SKUTKÓW DLA ISTNIEJĄCYCH FORM OCHRONY PRZYRODY ......................................................................... 40 
 
10 OCENA ZMIAN W KRAJOBRAZIE .................................................................................................................................... 40 



Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Malerzowice Wielkie 

 

3 

 
11 OCENA SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z PROJEKTOWANEGO PRZEZNACZENIA 

TERENU W ZASIĘGU OBSZARÓW OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM ..................... 41 
11.1 WPROWADZENIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO ATMOSFERY.......................................................................................... 41 
11.2 WYTWARZANIE ODPADÓW ......................................................................................................................................... 41 
11.3 WPROWADZANIE ŚCIEKÓW DO WÓD LUB DO ZIEMI ................................................................................................. 41 
11.4 WYKORZYSTYWANIE ZASOBÓW ŚRODOWISKA ....................................................................................................... 42 
11.5 ZANIECZYSZCZENIE GLEB LUB ZIEMI ........................................................................................................................ 42 
11.6 NIEKORZYSTNE PRZEKSZTAŁCENIE NATURALNEGO UKSZTAŁTOWANIA TERENU .............................................. 42 
11.7 EMISJA HAŁASU ........................................................................................................................................................... 42 
11.8 EMITOWANIE PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH ....................................................................................................... 43 
11.9 RYZYKO WYSTĄPIENIA POWAŻNYCH AWARII ........................................................................................................... 43 
11.10 WPŁYW NA GLEBY ..................................................................................................................................................... 43 
11.11 WPŁYW NA KOPALINY ............................................................................................................................................... 44 
11.12 WPŁYW NA FAUNĘ ..................................................................................................................................................... 44 
 
12 PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA, W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, 

WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I 
CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE, NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 
ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU, A TAKŻE NA ŚRODOWISKO ....................................................................... 44 

 
13 OCENA SKUTKÓW REALIZACJI USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŚRODOWISKA 

NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM .................................................. 45 
 
14 OCENA MOŻLIWOŚCI ROZWIĄZAŃ ELIMINUJĄCYCH LUB OGRANICZAJĄCYCH NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIE NA 

ŚRODOWISKO NA OBSZARACH OBJĘTYCH ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM ......................................................... 46 
 
15 PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ 

PROJEKTU ....................................................................................................................................................................... 46 
 
16 INFORMACJA O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU ......................................................................... 47 
 
17 OCENA ZGODNOŚCI PROJEKTOWANYCH DOKUMENTÓW Z CELAMI OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONYMI 

NA SZCZEBLU WSPÓLNOTOWYM, KRAJOWYM I REGIONALNYM .............................................................................. 47 
17.1 CELE NA SZCZEBLU WSPÓLNOTOWYM, POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ ............................................................... 47 
17.2 DOKUMENTY KRAJOWE. ............................................................................................................................................. 50 
17.3 DOKUMENTY REGIONALNE. ........................................................................................................................................ 51 
 
18 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM. ................................................................................................. 53 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Malerzowice Wielkie 

 

4 

 Podstawa prawna  

  
Podstawę prawną do wykonania niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko stanowią:  
 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  z 2018 r. poz. 779 ze zm.); 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.) 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1945 ze zm.); 

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 
(Dz. U.  

z 2018 r. poz. 2081 ze zm.); 

- Stanowisko RDOŚ w Opolu w sprawie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w 
prognozie oddziaływania na środowisko (nr pisma WOOŚ.411.1.46.2018.MO z dnia 13.06.2018r.); 

- Stanowisko PPIS w Nysie w sprawie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w 
prognozie oddziaływania na środowisko (nr pisma NZ.4311.25.2018.HW z dnia 11.06.2018r.); 

- Uchwała Nr XXVII/168/09 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi 
Mańkowice, Bielice, Piątkowice, Lasocice, Drogoszów i części wsi Malerzowice Wielkie. 

 

 Zakres opracowania  
 

Zgodnie z art. 46 i 50 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, przy sporządzaniu planu miejscowego lub dokonując jego zmiany przeprowadza się 
strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko oraz sporządza prognozę oddziaływania na 
środowisko. Organ sporządzający plan miejscowy lub jego zmianę zgodnie z art. 51 w/w ustawy 
sporządza prognozę oddziaływania na środowisko uwzględniając określony w tym artykule zakres 
prognozy. Przedmiotową prognozę wykonywano równolegle do sporządzania projektu planu.  
Zakres przestrzenny prognozy obejmuje tereny znajdujące się w granicach planu oraz obszary 
przyległe w strefie potencjalnych oddziaływań ustaleń planu. 
W prognozie wykorzystano informacje zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym, studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, istniejących prognozach 
oddziaływań na środowisko ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
programie ochrony środowiska dla powiatu nyskiego, decyzjach o warunkach zabudowy, decyzjach 
określających warunki korzystania ze środowiska i innych dokumentacjach przyrodniczych   
i planistycznych. 

 
 Zawartość i główne cechy projektowanego planu, powiązania z innymi 

dokumentami, metoda opracowania. 
 
Analizowany w prognozie dokument jest projektem uchwały Rady Gminy Łambinowice  
i składa się z: 

 części tekstowej niniejszej uchwały; 

 części graficznej tj. rysunku planu w skali 1: 1000, stanowiącego załącznik nr 1 będący 
integralną częścią uchwały. 

 rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 
do niniejszej uchwały; 
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 rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

Plan miejscowy powiązany jest z: 

 uchwałą Rady Gminy Łambinowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, 

 opracowaniem ekofizjograficznym Gminy Łambinowice, 

 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łambinowice,  

 Planem zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, 

 wydanymi decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzjach o warunkach 
zabudowy, pozwoleń wodnoprawnych, 

 przepisami szczególnymi z zakresu ochrony środowiska, planowania przestrzennego, 
ochrony gruntów ornych i leśnych, ochrony dóbr kultury i zabytków, ochrony przyrody  
i innymi właściwymi w zakresie ustaleń planu przepisami szczególnymi.  

 
Część opisowa projektowanego dokumentu zawiera ustalenia ogólne (zasady) i ustalenia szczegółowe 
obejmujące:  

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu; 
4) zasady kształtowania krajobrazu; 
5) zasady ochrony i dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;  
6) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 
7) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i 

minimalną intensywność zabudowy, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie 
czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, 
minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów 
zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty 
obiektów;  

8) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalone 
na podstawie odrębnych przepisów - obszarów  i terenów górniczych, a także szczególnego 
zagrożenia powodzią; 

9) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym; 
10) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy; 
11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 
12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.). 
 
Ze względu na specyfikę obszaru objętego planem nie ustalono: 

 zasad ochrony krajobrazów kulturowych - ze względu na brak takich krajobrazów;  

 granic i sposobów zagospodarowania obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów 
priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa – ze względu na brak takich terenów, obszarów, obiektów oraz 
krajobrazów priorytetowych;  

 sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – ze 
względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów.  

 
Ocenę skutków realizacji planu przedstawiono metodą opisową, bazując na znajomości terenu 
opracowania oraz ustaleń planistycznych. W związku z charakterem projektowanych w planie funkcji 
przestrzennych, w szczególności ich niskim potencjalnie poziomem zagrożenia dla środowiska 
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przyrodniczego (ustalenia nakazujące domknąć w granicach własności negatywne oddziaływania), a 
także częściowo lokalizacją na terenach o jednolitym charakterze istniejącego zagospodarowania 
(zabudowa zagrodowa, tereny mieszkaniowe, usługowe, produkcyjno-usługowe i otwarte w tym tereny 
rolnicze i leśne) zastosowano metody porównawcze, obejmujące porównanie z istniejącymi podobnymi 
terenami z obszaru województwa opolskiego. Ocenę wpływu ustaleń planu oparto o stan wiedzy na 
temat wpływu budowy obiektów mieszkaniowych, usługowych i produkcyjno-usługowych w strefach 
wolnych od zabudowy na środowisko przyrodnicze.  
Plan w sposób typowy dla tego typu dokumentów nie przesądza, jakie podmioty usługowe i 
produkcyjno-usługowe będą się lokować na wydzielonym terenie, co utrudnia bardziej precyzyjną 
ocenę i sprawia, ze metoda porównawcza na tym poziomie ogólności jest odpowiednia do rozpoznania 
wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze.  
Na podstawie oceny stanu zagrożenia środowiska przyrodniczego terenu planu i terenów przyległych, a 
także na podstawie zapisu planu nakazującego uciążliwości i ponadnormatywne zagrożenia zamknąć w 
granicach planu, uznano, że zasięg przestrzenny obszaru projektu planu pokrywa się z zasięgiem 
przestrzennym znacznego (istotnego) negatywnego oddziaływania zapisów planu na środowisko 
przyrodnicze. Oddziaływania te mają charakter przestrzenny, ale lokalny, stąd ich zasięg przestrzenny 
jest lokalny. Rozwój i funkcjonowanie zabudowy produkcyjno-usługowej w części centralnej planu, po 
południowej stronie drogi krajowej, gdzie jest już ona zorganizowana, bez zmian w gabarytach 
budynków, nie zmienia warunków środowiskowych w innych terenach zabudowanych, w tym 
mieszkaniowych .  

Określenie, analiza i ocena istniejącego oraz projektowanego sposobu zagospodarowania 
przedstawiona została na rysunkach prognozy, a także w części opisowej. W tekście prognozy 
przedstawiono wpływ istniejącego sposobu zagospodarowania na stan środowiska, a także opis 
przewidywanych oddziaływań. Uwzględniono ocenę wpływu na obszary chronione, w tym w 
szczególności Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie, korytarz ekologiczny Dolina Nysy 
Kłodzkiej czy pomniki przyrody.  

W związku z tym, że na obszarze planu oraz w zasięgu jego oddziaływań stwierdzono 
występowanie form ochrony przyrody, zostały one zaznaczone w kartograficznej części opracowania, w 
części dotyczącej docelowego zagospodarowania.  

Rysunek planu sporządzono na aktualnych mapach cyfrowych. Ustalenia planistyczne 
dostosowano do obowiązujących przepisów, uproszczono zapisy funkcjonalne. Uwzględniono ponadto 
wnioski zgłoszone przez właścicieli i władających nieruchomościami pozytywnie rozstrzygnięte przez 
Wójta Gminy Łambinowice. 
 

Na rysunku planu obowiązującymi ustaleniami są: 
 granica obszaru objętego planem;  

 linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie zagospodarowania;  

 nieprzekraczalne linie zabudowy;  

 numer wyróżniający i symbol literowy przeznaczenia terenu;  

 wymiarowanie podane w metrach;  

 zabytek objęty ochroną konserwatorską; 

 pomnik przyrody ożywionej; 

 granica OChK Bory Niemodlińskie;  

 granica korytarza ekologicznego Dolina Nysy Kłodzkiej; 

 złoże Malerzowice;  

 Główny Zbiornik Wód Podziemnych 338 Paczków-Niemodlin; 

 obszar ochrony zasobów wód powierzchniowych Zlewnia Nysy Kłodzkiej;  

 obszar szczególnego zagrożenia powodzią Q1%, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia 
powodzi jest średnie i wynosi 1%; 

 obszar szczególnego zagrożenia powodzią Q10%, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia 
powodzi jest wysokie i wynosi 10%; 

 granica strefy konserwatorskiej od pomników zagłady;  

 strefa B ochrony konserwatorskiej (jest wymieniona w GPONZ ale bez lokalizacji); 
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 strefa sanitarna cmentarza;  

 linia elektroenergetyczna 220kV relacji Groszowice-Ząbkowice Śląskie – Świebodzice z pasem 
technologicznym;  

 podstawowe przeznaczenie terenów. 
 
W części opisowej planu przyjmuje się szczegółowe ustalenia i regulacje przestrzenne dla terenów 
funkcjonalno-przestrzennych obejmujących głównie: 

 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

 MU – tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej;  

 MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;  

 MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami;  

 RM – tereny zabudowy zagrodowej;  

 RM, MN – tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej;  

 U – tereny zabudowy usługowej;  

 UKP – teren usług kultury i pamięci narodowej; 

 US – tereny usług sportu i rekreacji;  

 RU – tereny zabudowy obsługi produkcji rolnej w gospodarstwach rolnych;  

 PU– tereny zabudowy produkcyjnej z usługami;  

 PG – obszar i teren górniczy; 

 KS – tereny urządzeń transportu samochodowego;  

 ZL – lasy;  

 ZC – cmentarz;  

 ZP – zieleń parkowa;  

 ZŁ – zieleń łęgowa i przywodna; 

 R – tereny rolnicze; 

 WS – tereny wód powierzchniowych;  

 E – zabudowa i obiekty infrastruktury technicznej – elektroenergetyki;  

 KDGP – tereny dróg publicznych głównych przyspieszonego ruchu; 

 KDZ – tereny dróg publicznych zbiorczych; 

 KDL – tereny dróg publicznych lokalnych;  

 KDD – tereny dróg publicznych dojazdowych;  

 KDW – tereny dróg wewnętrznych;  

 TDG – tereny dróg transportu rolnego;  
 
Część graficzna obejmująca obszary objęte planem wykonana została w skali 1:1000.  
 
Dla całego terenu planu przyjęto ogólne zasady ochrony środowiska, które w dalszej części będą 
analizowane.  
 
W trakcie sporządzania prognozy wykorzystano opracowania ekofizjograficzne, wydane decyzje  
o warunkach zabudowy, dane literaturowe, informacje zawarte na stronach internetowych gov.pl. 
Wykaz opracowań źródłowych przedstawiono na końcu opracowania. 
 
Ocenę skutków realizacji planu przedstawiono metodą opisową, bazując na znajomości terenu 
opracowania oraz ustaleń planistycznych. 
 

 
 Istniejący stan zagospodarowania obszaru objętego opracowaniem 

 
Obszar objęty opracowaniem obejmuje tereny otwartych obszarów rolnych oraz obszar zurbanizowany 
wsi Malerzowice Wielkie. W strefie zurbanizowanej dominują tereny zabudowy zagrodowej, z udziałem 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Na terenie wsi występują tereny zabudowy 
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usługowej, jak również tereny zabudowy przemysłowo-składowej i zabudowy obsługi produkcji rolnej  
w gospodarstwach rolnych oraz teren eksploatacji kruszywa. Tereny zieleni obejmują tereny zieleni 
cmentarnej, parkowej i zieleni wzdłuż cieków jak również tereny lasów. Obszary otwarte to przede 
wszystkim teren pól uprawnych i łąk. W zachodniej części planu teren położony jest w obrębie 
obniżenia doliny rzecznej Nysy Kłodzkiej, narażony na zalanie raz na 10 i 100 lat. 
Część północna wsi położona jest w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Borów Niemodlińskich”. 
Podstawowy układ komunikacyjny tworzą przebiegające przez wieś drogi: krajowa nr 46 oraz dwie 
powiatowe nr 1535 i 1534. Na południe od terenów zwartej zabudowy wsi przebiega napowietrzna linia 
elektroenergetyczna o napięciu 220kV. 
 
Projektowany dokument sporządzony został dla części wsi Malerzowice Wielkie. Z opracowania 
planu miejscowego wyłączony został obszar przysiółka Malerzowice Wielkie, teren górniczy 
złoża kruszywa naturalnego „Bielice I”, dla których sporządzone zostały plany miejscowe. 
Wyłączono ponadto z opracowania złoże kruszywa naturalnego Malerzowice II.  Na terenie 
objętym planem miejscowym można wyróżnić 3 główne strefy funkcjonalno-przestrzenne: 

- Strefę I - zabudowy, z dominacją zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami, zabudową produkcyjną i zielenią urządzoną  
i przydomową – strefa zlokalizowana jest w północno-wschodniej części planu, 

- Strefę II - wolną od zabudowy, obejmującą tereny rolne zlokalizowane wokół ww. zabudowy, 

- Strefę III - tereny zieleni leśnej, znajdujące się w strefie wschodniej planu. 
 

 

 Ocena stanu i funkcjonowania środowiska 

 

5.1 Zasoby i walory środowiska   
  

5.1.1 Lokalizacja obszaru opracowania, położenie administracyjne i 

geograficzne  
 
Plan wykonano dla obszaru części wsi Malerzowice Wielkie (województwie opolskim powiat nyski, 
północno-wschodnia część gminy Łambinowice). Przez wieś przebiega droga krajowa nr 46 (Kłodzko – 
Opole) oraz drogi powiatowe 1534 O (Malerzowice Wielkie – Łambinowice) i 1535 O (przez wieś). 
Z opracowania planu miejscowego wyłączono przysiółek Dworzysko oraz tereny eksploatacji kruszywa. 
Pod względem regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski (Kondracki 1998) leży na obszarze 
makroregionu Niziny Śląskiej (318.5), mezoregionu Doliny Nysy Kłodzkiej (318.54) i mezoregionu 
Równina Niemodlińska (318.55) - mikroregionu Wał Niemodliński. 
 

5.1.2 Rzeźba terenu 

 
Tereny wsi Malerzowice Wielkie to głównie płaskie terasy nadzlewowe Nysy Kłodzkiej, wznoszące się 
na wysokość od ok. 170m n.p.m. ze stromymi skarpami na granicy z wysoczyzną polodowcową  
i wysoczyzną plejstoceńską na wysokości 215 m n.p.m. Na wysoczyźnie deniwelacje nie przekraczają 
5-7 m, spadki terenu 5%. Tereny ze skarpami charakteryzują się najmniej korzystnymi warunkami do 
zabudowy. Zasadnicza część wsi znajduje się w dolinie Nysy Kłodzkiej, pozostała, obejmująca 
przysiółek Dworzysko, na obszarze wysoczyzny. Na obecny charakter rzeźby wpłynęły procesy 
denudacyjnej i akumulacyjnej działalności lądolodów w szczególności ostatniego na tym terenie 
zlodowacenia Odry, a przede wszystkim procesy erozji i akumulacji fluwialnej Nysy Kłodzkiej 
zachodzące w plejstocenie i holocenie. 
Na obszarze opracowania położone są obniżenia rozległych paleomeandrów Nysy Kłodzkiej, których 
powierzchnia położona jest o ok. 1-2 m poniżej powierzchni tarasu zalewowego. Obniżenia mają 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Regionalizacja_fizycznogeograficzna_Polski
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szerokość od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów, kolisty kształt i długość dochodzącą do kilku 
kilometrów. Wzdłuż zachodniej granicy opracowania przepływa rzeka Nysa Kłodzka.   
Obszar wsi Malerzowice Wielkie jest przekształcony antropogenicznie poprzez prowadzoną od 
wielu lat eksploatację kruszyw. Formy poeksploatacyjne oraz wały przeciwpowodziowe są 
znaczącym elementem krajobrazu wsi.  
 

5.1.3 Budowa geologiczna i hydrogeologia 

 
Gmina Łambinowice charakteryzuje się złożoną budową tektoniczną, która jednak w stosunkowo 
niewielkim stopniu rzutuje na charakter rzeźby terenu i przez to również możliwości rozwoju 
zagospodarowania przestrzennego. Ma natomiast bardzo duże znaczenie hydrogeologiczne.  
W budowie geologicznej obszaru biorą udział skały karbonu dolnego (reprezentowane przez piaskowce 
szarogłazowe, mułowce i łupki biotytowe) oraz osady górnej kredy (wykształconej jako spągowe piaski  
i piaskowce cenomanu, centralnie położone wapienie i margle turonu oraz stropowe margle i iły 
margliste koniaku). Na utworach tych spoczywają grube osady morskie i barkiczne trzeciorzędu. Osady 
trzeciorzędowe reprezentowane są przez iły, piaski, mułki, lokalnie z gipsami miocenu. Ich stropową 
warstwę stanowią iły, mułki z przewarstwieniami piasków i żwirów, a lokalnie również węgli brunatnych. 
Profil trzeciorzędu kończy gruba, ponad 20 metrowa, pokrywa, w skład której wchodzą piaski i żwiry 
rzeczne plioceńskiej sieci rzecznej. 
Strop miocenu, który na części obszarów gminy występuje na powierzchni, a na znacznej części 
pod niewielkiej miąższości przykrywą osadów młodszych, budują kompleksy iłów, piasków, żwirów, 
mułków z węglami brunatnymi serii poznańskiej. 
Utwory czwartorzędowe na analizowanym terenie cechują się nieznaczną miąższością od jednego 
do kilkunastu metrów (max. 13,5m), przy czym miąższość osadów wzrasta w kierunku północnym. 
Czwartorzęd to głównie osady fluwioglacjalne zlodowacenia środkowopolskiego, a także 
piaszczysto-żwirowe osady rzeczne. W stropowej części wykształciły się piaski z domieszką żwirów 
wodnolodowcowych lub jako piaski i żwiry wodnomorenowe z lokalnymi płatami glin 
wodnomorenowych.  
 

5.1.4 Surowce mineralne 
 
Gmina Łambinowice należy do rejonów o znaczących zasobach kruszyw naturalnych w skali 
województwa opolskiego. W miejscowości Malerzowice Wielkie i Bielice utworzony został obszar i teren 
górniczy „Bielice 1” ustanowiony dla eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Bielice” na podstawie 
koncesji nr 78/2009 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 27.07.2009r. Znak DOŚ.II.KD.7513-
16/09. Ważność koncesji ustalono do dnia 31.12.2024r. 
Złoże „Bielice 1” znajduje się poza obszarem niniejszego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Dla tego terenu obowiązuje zatwierdzony w 2005r. miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego położonego w granicach udokumentowanego 
złoża kruszywa naturalnego „Bielice I”. 
W obszarze planu występuje złoże Malerzowice Wielkie o powierzchni 1,8789 ha, z zasobami kruszyw 
naturalnych kat. C1. Złoże to jest wydobywane w obszarze i terenie górniczym Malerzowice, 
posiadającym koncesję do 2030r. Dodatkowo na obszarze planu znajduje się zaniechana eksploatacja 
kruszywa naturalnego o pow. 30,1833 ha. Cały teren wsi Malerzowice Wielkie położony jest w zasięgu  
wody termalnej w kat. C. 
 

5.1.5 Hydrogeologia 

 
Obszar wsi położony jest w granicach Opolskiego Regionu Hydrogeologicznego w strefie granicznej  
z Regionem Przedsudeckim. Występują tu dwa główne poziomy wodonośne: 

 w czwartorzędzie, 

 w trzeciorzędzie. 
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Poziom czwartorzędowy, ze względu na niewielką miąższość osadów oraz brak ciągłości nie ma 
większego znaczenia. Warstwy osadów polodowcowych oraz najwyższej terasy nadzalewowej Nysy 
Kłodzkiej mają miąższość rzędu kilku metrów oraz są zaglinione. 
Zwierciadło wód czwartorzędowych jest swobodne, lokalnie pod glinami może być lekko napięte. Spąg 
porowych utworów wodonośnych stanowią słabo przepuszczalne osady ilaste trzeciorzędu. Kierunki 
przepływu wód czwartorzędowych są zgodne ze spadkami zboczy doliny Nysy Kłodzkiej. 
Poziom trzeciorzędowy, który jest na terenie gminy Łambinowice głównym i perspektywicznym 
poziomem wodonośnym, zalega najczęściej dosyć płytko od 10 do 30m. Wody trzeciorzędowe na 
terenie gminy występują w przewarstwieniach piaszczystych i żwirowych zlokalizowanych w seriach 
ilastych i mułkowych. Występują dwa takie przewarstwienia. Pierwsze na głębokości 28,0- 37,0 m p.p.t., 
drugie na głębokości 38,0- 38,6 m p.p.t. Zwierciadło wód w trzeciorzędzie jest napięte. Wydajność 
poziomów wodonośnych w trzeciorzędzie jest zmienna. 
Duże znaczenie trzeciorzędowego poziomu wodonośnego na terenie gminy oraz na rozległym 
obszarze przyległym spowodowały wyznaczenie tu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych o znaczeniu 
regionalnym o numerze 338  Subzbiornik Paczków-Niemodlin.  
Charakterystykę zbiornika przedstawiono poniżej w tabeli. 
 
Tabela 1. Charakterystyka zbiornika wód podziemnych (źródło: Kleczkowski AS. (red.) 1990,   oprac. 
własne. 
 

Nazwa zbiornika: Subzbiornik Paczków – Niemodlin 

Numer GZWP: 338 

Stratygrafia: Ng 

Ranga: główny 

Powierzchnia GZWP (km
2
):     385,91 

Wiek utworów wodonośnych:  Tr - trzeciorzędowe 

Typ zbiornika: porowy 

Klasa jakości wód: Ic - b nieznacznie zanieczyszczone, łatwe do uzdatnienia 

Średnia głębokość ujęć (m): 80 - 150 

Szacunkowe zasoby dyspozycyjne  
(tyś m

3
/d): 

60 

 
Dominujące kierunki przepływu wód podziemnych dla GZWP 338 obejmują kierunek północny. Ruch 
ten oceniany jest jako wolny – 10 - 30 m/a.  
 

5.1.6 Warunki klimatyczne  
 
Warunki klimatyczne obszaru badań charakteryzują się następującymi parametrami: 

- Średnia temperatura roczna od +8,5
o
 C; 

- Średnia temperatura stycznia – 1,5
o
 C; 

- Średnia temperatura czerwca +17,0
o
 C; 

- Dni z przymrozkami występują od października do kwietnia; 

- Roczne sumy opadów atmosferycznych – około 650 mm; 

- Liczba dni zalegania pokrywy śnieżnej- ok. 65; 

- Średnia roczna liczba dni z burzą – około 20; 

- Dominujące kierunki wiatrów – sektor zachodni; 

- Udział cisz atmosferycznych- około 10% dni w roku; 
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- Termiczne pory roku: 

 przedwiośnie - 25 II – 3.IV, 

 wiosna - 3 IV - 30 IV, 

 przedlecie - 30 IV - 5 VI, 

 lato - 5 VI – 5 I X, 

 polecie – 5 I X - 5 X, 

 jesień - 5 X - 10 XI, 

 przedzimie - 10 XI - 15 XII, 

 zima - 15 XII – 25II.  
 

Analizowany tereny charakteryzuje się korzystnymi warunkami mikroklimatycznymi. Obszary te są 
dobrze przewietrzane i nasłoneczniane.  
 

5.1.7 Warunki hydrograficzne  
 
Teren planu należy do zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej. Sieć rzeczna, która jest zagęszczona w strefie rzeki 
Nysy Kłodzkiej, uzupełniona jest przez zbiorniki wodne. Najczęściej stanowią je nieliczne starorzecza 
Nysy Kłodzkiej (paleomeandry). Układ hydrograficzny wzbogacają suche doliny, rowy oraz zbiorniki 
poeksploatacyjne.  
 

5.1.8 Gleby  
 
Najlepsze warunki glebowe panują w zalewowej dolinie Nysy Kłodzkiej gdzie znaczy udział osiągają 
żyzne mady. Najmniej korzystne warunki panują na wysoczyznach piasków i żwirów 
wodnolodowcowych oraz na piaszczysto-żwirowych terasach nadzalewowych rzecznych. Pod 
względem typologicznym obszar opracowania to tereny piaszczysto-żwirowe wysoczyzny 
polodowcowej oraz tereny terasów nadzalewowcyh Nysy Kłodzkiej. Dominują tu średnio zagęszczone 
piaski o stosunkowo dobrej nośności. Lokalnie w profilach większy może być udział glin i glin 
piaszczystych, które w większości są osadami plastycznymi lub twardoplastycznymi. Warstwy tych glin 
nie są jednak zbyt grube. Zdarzają się również przewarstwienia żwirowe oraz głazy polodowcowe. 
Pod względem typologicznym występują na obszarze planu następujące rodzaje gleb: 
- gleby napływowe (gleby aluwialne mad rzecznych) – występują pospolicie na terasach dennych Nysy 

Kłodzkiej oraz jej dopływów, 
- gleby autogeniczne:  

 rdzawe i bielicowe – występują na obszarze wysoczyzny i na nadzalewowych terasach Nysy 
Kłodzkiej, 

 brunatne kwaśne rzadziej brunatne właściwe, 
- gleby antropogeniczne: 

 gleby industrio- i urbanoziemne - zajmują duże obszary na terenach osadniczych większych 
wsi, w szczególności o zwartej zabudowie. Są to gleby przekształcone przez zabudowę 
mieszkaniową, zwałowiska i ciągi infrastruktury technicznej.  

Pod względem bonitacyjnym przeważają gleby kl.III-IV, zaliczone pod względem przydatności do 
kompleksu pszennego. 

  

5.1.9 Walory przyrodnicze i ich ochrona prawna. 
 

5.1.10 Obiekty prawnie chronione 
 

Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie 
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Ustanowiony na mocy uchwały nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z 26 maja 
1988r. OChK obejmuje północną część wsi Malerzowice Wielkie. Przedmiot ochrony OChK Bory 
Niemodlińskie reguluje Uchwała nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 
2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. z 2016r., poz. 2017). W w/w 
uchwale wskazano zasady i preferowane kierunki działań na tych terenach, w odniesieniu do 
poszczególnych ekosystemów.   

 
Drzewostany Borów Niemodlińskich to przeważnie bory i bory mieszane, sprzyjające intensywnej 
penetracji ludzkiej. Bliskie sąsiedztwo ośrodków miejskich (Opole, Prószków, Krapkowice, Niemodlin, 
Gogolin, Korfantów) i dużych wiejskich (Tułowice, Łambinowice) stwarza warunki dla rozwoju form 
turystyki rekreacyjno-wypoczynkowych. Wiąże się to z pewnymi negatywnymi skutkami, takimi jak m.in. 
zwiększenie zagrożenia pożarowego, szybsza i silniejsza ekspansja roślin towarzyszących człowiekowi 
w siedliska o charakterze naturalnym. Stąd rodzi się potrzeba ukierunkowania ruchu turystycznego 
poprzez wyznaczenie i zagospodarowanie szlaków turystycznych i ścieżek przyrodniczych łączących 
tereny o wyróżniających się walorach krajobrazowych i przyrodniczych, położonych w sąsiadujących ze 
sobą gminach. Nie bez wpływu na stan ekosystemów tego obszaru ma autostrada. Do rzadkości 
florystycznych Borów Niemodlińskich należy kotewka orzech wodny Trapa natans - roślina występująca 
w rezerwacie przyrody pod nazwą Staw Nowokuźnicki (Nowa Kuźnia, gm. Prószków), zaliczona do 
kategorii skrajnie zagrożonych wyginięciem w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin, a także salwinia 
pływająca Salvinia natans, grzybienie białe Nymphaea alba i grążel żółty Nuphar lutea.  
W zbiorowiskach leśnych OChK Bory Niemodlińskie stwierdzono kilka gatunków storczykowatych,  
w tym podkolana białego Platanthera bifolia, kruszczyka szerokolistnego Epipactis helleborine  
i gnieźnika leśnego Neottia nidus-avis, a także barwinka pospolitego Vinca minor, wawrzynka 
wilczełyko Daphne mezereum, konwalię majową Convallaria majalis, śnieżyczkę przebiśnieg Galanthus 
nivalis, lilię złotogłów Lilium martagon i inne. 
Najlepiej poznaną gromadą kręgowców Borów Niemodlińskich są ptaki. W proponowanym rezerwacie 
przyrody Sangów zarejestrowano m.in. lęgi bąka Botaurus stellaris, łabędzia niemego Cygnus olor, gęsi 
gęgawy Anser anser, mewy śmieszki Larus ridibundus, krzyżówki Anas platyrhynchos, głowienki 
Aythya ferina i łyski Fulica atra. Okoliczne lasy są ostoją bociana czarnego Ciconia nigra, coraz mniej 
licznego cietrzewia Tetrao tetrix, kani czarnej i rdzawej Milvus migrans i M. milvus, trzmielojada Pernis 
apivorus i dzięcioła zielonosiwego Picus canus. Z gatunków borealno-górskich występują tu orzechówki 
Nucifraga caryocatactes, czyże Carduelis spinus, pokrzywnice Prunella modularis i gile Pyrrhula 
pyrrhula. Herpetofauna reprezentowana jest tu przez zaskrońca Natrix natrix, żmiję zygzakowatą Vipera 
berus, ropuchę paskówkę Bufo calamita, ropuchę zieloną Bufo viridis, grzebiuszkę ziemną Pelobates 
fuscus, padalca Anguis fragilis, jaszczurkę zwinkę Lacerta agilis i jaszczurkę żyworodną Lacerta 
vivipara. W rzekach omawianego obszaru żyją przedstawiciele krainy brzany - kiełb Gobio gobio, śliz 
Nemachilus barbatulus i koza Cobitis taenia - gatunki objęte ochroną prawną.  
  
Na obszarze objętym planem, w granicach OChK, proponuje się wyznaczenie użytku 
ekologicznego Stara Nysa obejmującego starorzecze Nysy Kłodzkiej (paleander). W jego 
bogatym biotopie występuje m.in. grążel żółty Nuphar lutea. 
 
Poza OChK, na terenie wsi, ochroną prawną w formie pomnika przyrody objęte są - 2 dęby 
szypułkowe (Quercus robur) Pomniki przyrody ustalone zostały uchwałą Nr XIV/89/04, Rady Gminy 
Łambinowice z dnia 22 stycznia 2004 r.  
Nie stwierdzono na obszarze opracowania występowania grzybów podlegających ochron ie. 
 
Na badanym terenie występują siedliska przyrodnicze: 

 9170 – grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny, 

 9110 – kwaśne buczyny, 

 9190 – kwaśne dąbrowy, 

 91F0 – łęgowe lasy dębowo – wiązowo – jesionowe.  
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W bliskim sąsiedztwie opracowania, lecz poza granicami planu, znajduje się także siedlisko 91E0 – łęgi 
wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, które zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska, w  
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów 
wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 
2014, poz. 1713), został oznaczony jako siedlisko o znaczeniu priorytetowym.  
 
Korytarz ekologiczny Dolina Nysy Kłodzkiej o randze krajowej w typie leśno-łąkowym, znajduje się 
w północno-zachodniej części planu. Tworzy powiązania z jedną z największych liczbą form ochrony 
przyrody, w tym parków krajobrazowych, obszarów Natura 2000 i Obszarów Chronionego Krajobrazu. 
Docelowo korytarz ten ma tworzyć powiązania leśno – wodno – łąkowe. Na obszarze niniejszego planu 
korytarz ten tworzony jest głownie przez wody powierzchniowe sieci rzecznej w dolinach i 
starorzeczach oraz wyrobiskach poeksploatacyjnych. Wydłużony charakter dolin rzecznych sprzyja 
migracji gatunków roślin i zwierząt zbiorowisk łąkowo-pastwiskowych. Dodatkowo w miejscach o 
najmniej korzystnych warunkach ekologicznych  tj. wzdłuż koryt rzek, na obszarach podmokłych oraz 
wzdłuż dróg rolniczych korzystnym uwarunkowaniem dla ochrony różnorodności biologicznej i 
podtrzymywaniu funkcji migracyjnej są zadrzewienia, charakteryzujące się bardzo dużą różnorodnością 
gatunkową drzew i krzewów. 
 

5.1.11 Szata roślinna  
 
Potencjalną roślinność naturalną w granicach gminy Łambinowice tworzą na wysoczyznach grądy 
środkowoeuropejskie (Galio-Carpinetum) odmiany śląsko-wielkopolskiej, formy niżowej, serii ubogiej, 
grądy środkowoeuropejskie (Galio Carpinetum, a także na piaszczysto-żwirowych obszarach 
polodowcowych kontynentalne bory mieszane (Querco - Pinetum). W dolinach rzecznych potencjalna 
roślinność naturalna to łęgi olszowe i jesionowo-olszowe (Circaeo - Alnetum), a także łęgi wierzbowo-
topolowe Salici-Populetum.  
Najcenniejsza pod względem florystycznym jest północna część wsi położona jest w granicach OChK 
Bory Niemodlińskie. Na terenie gminy Łambinowice podczas badań stwierdzono w OChK 
występowanie około 90 zespołów i ezbiorowisk roślinnych.  
Północna i zachodnia część wsi obejmująca zróżnicowane biocenozy wodno-błotne w dolinie Nysy 
Kłodzkiej ze starorzeczami, szuwarami, łozinami nadrzecznymi oraz podmokłymi łąkami  
i turzycowiskami stanowią ostoję florystyczną o znaczeniu regionalnym. Duże znaczenie mają lasy,  
z których największy kompleks położony jest w strefie skarpy pomiędzy wysoczyzną, a obszarem 
dolinnym. Lasy przyczyniają się do stabilizacji skarpy. W drzewostanie mieszanym dominuje sosna. 
Występują również na obszarze wsi fragmentarycznie - kompleksy łęgu wiązowo-jesionowego Ficario-
Ulmetum campestris, żyznej buczyny niżowej Melico-Fagetum oraz lasów dębowo-grabowych Querco-
Carpinetum medioeuropaeum. Fitocenozy tych kompleksów są zazwyczaj mocno zniekształcone 
i zubożałe pod względem florystycznym. 
Bogata roślinność wodna, szuwarowa, łąkowa i leśna gminy powinna być przedmiotem szczególnej 
troski. Najcenniejsze pod względem przyrodniczym fragmenty łąk i lasów liściastych powinny zostać 
objęte ochroną. Wszelkie zmiany w stosunkach wodnych podmokłych łąk mogą spowodować 
nieodwracalne zmiany w ich składzie gatunkowym. Zaniechanie ich koszenia powoduje natomiast 
zarastanie roślinnością krzewiastą i zanik interesujących zbiorowisk roślinnych i co za tym idzie 
zmniejszenie wysokich walorów florystycznych. Zbiorowiska leśne wydają się być zagrożone głównie 
przez zmianę warunków hydrologicznych siedlisk. Wynikiem tego jest proces zanikania lasów łęgowych 
i grądowych, który obserwuje się powszechnie.  
Najbardziej pospolitymi zbiorowiskami wsi są zespoły roślinne chwastów użytków rolnych 
(agrobiocenoz) zarówno upraw zbożowych jak i okopowych. Stanowią je zespoły segetalnych 
chwastów upraw zbożowych i okopowych o bardzo niskich walorach przyrodniczych. Na terenach 
zabudowanych występują zbiorowiska roślin ruderalnych i synantropijnych o bardzo niskich walorach 
przyrodniczych.  
Na terenie opracowania zaobserwować można występowanie takich gatunków jak: 
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 Bluszcz pospolity Hedera helix 

 Kruszyna pospolita Frangula alnus 

 Kalina koralowa Viburnum opulus 

 Konwalia majowa Convallaria maja lis 

 Śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis 

  Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum 

  Grążel żółty Nuphar lutea 

  Zimowit jesienny Colchicum autumnale 

  Grzybień biały Nymphaea alba 

 Kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis (G.Śl.-V, O-VU)  

 Goździk kropkowany Dianthus deltoides  

 Pierwiosnek wyniosły Primula elatior 
 

5.1.12 Fauna  
 
Na obszarze wsi Malerzowice dominują następujące typy przenikających się zgrupowań 
faunistycznych: 
 

 zgrupowanie fauny terenów upraw rolnych gruntów ornych z lokalnymi zadrzewieniami – 
występuje na całym obszarze wsi Malerzowice. Zespół ten przenika się z zespołami 
faunistycznymi typowymi dla obszarów wsi zespołami typowymi dla terenów zabudowanych.   
Do gatunków stwierdzanych w tej strefie należą m.in.: skowronek Alauda arvensis, przepiórka 
Coturnix coturnix, kuropatwa Pedrix pedrix, bażant Phasianus colchicus, zając Lepus caeusis, 
ropucha szara Bufo bufo, nornik zwyczajny Microtus arvalis, mysz domowa Mus musculus, kret 
Talpa europaea. 
 

 zgrupowanie fauny terenów strefy ekotonowej kompleksów leśnych - występuje w strefie 
granicy lasu – pola przy kompleksie leśnym Borów Niemodlińskich. Do gatunków stwierdzanych w 
tej strefie należą potrzeszcz Miliaria calandra, myszołów Buteo buteo, Jastrząb Accipiter gentilis, 
świergotek drzewny Anthus trivialis, słowik rdzawy Luscinia megarynchos, kos Turdus merula, 
drozd śpiewak Turdus philomelos, cierniówka Sylvia communis, dzięcioł duży Dentrocopos major, 
piecuszek Phylloscopus trochilus, ropucha paskówka Bufo calamita, jeleń Cervus elaphus, sarna 
Capreolus capreoulus, dzik Sus scrofa, lis Vulpes vulpes. 
 

3) zgrupowanie fauny terenów zurbanizowanych - występuje na zabudowanych obszarach wsi 
Malerzowice – jest to zgrupowanie gatunków podobnych do strefy gruntów ornych, tyle, że bardziej 
zubożone pod względem bioróżnorodności występujących taksonów. 
 

4) zgrupowanie fauny naturalnych łąkowych, szuwarowych i leśnych obszarów wodno-
błotnych – występuje na terenie paleomeandrów Nysy Kłodzkiej, w obrębie teras zalewowych 
oraz  w strefie łęgów nadrzecznych występujących przy różnowiekowych korytach rzeki, a także  
w dolinkach innych cieków, w tym podmokłej dolinie Kiełcznicy i Krzywuli. Do gatunków, które 
można stwierdzić na tych terenach należą m.in.: derkacz Crex crex, muchołówka białoszyja 
Ficedula albicollis, muchołówka szara Ficedula parva, dzięcioł średni Dendrocopos medius  
i zielonosiwy Picus viridis, kanie Milvus sp., większość krajowych gatunków płazów i wiele innych 
gatunków. Fauna obszarów wodno-błotnych charakteryzuje się najwyższymi walorami 
przyrodniczymi. Naturalne leśne i otwarte siedliska dla tego zgrupowania fauny powinny w planie 
podlegać bezwarunkowej ochronie. Dotyczy to najcenniejszych obszarów występujących  
w obrębie zalewowych teras rzecznych Nysy Kłodzkiej.  
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5) zgrupowanie fauny typowej dla wnętrz dużych kompleksów leśnych – występuje w obrębie 

kompleksu leśnego Borów Niemodlińskich. W porównaniu do innych stref charakteryzuje się 
występowaniem dużych ssaków łownych, w szczególności jelenia i dzika. Generalnie 
różnorodność faunistyczna w tej grupie jest bardzo duża i obejmuje zarówno bezkręgowce, jak  
i kręgowce. Występujące tu gatunki najmniej ulegają synatropizacji. Zgrupowanie ma bardzo duże 
znaczenie waloryzacyjne. 
 

6) zgrupowanie fauny typowej dla wód płynących – występuje w obrębie wód rzeki Nysy Kłodzkiej 
i jej dopływów.  
Badania składu gatunkowego ryb wykazały, że w rzece Nysie Kłodzkiej dominuje płoć, kleń, ukleja, 
a jako nowe gatunki pojawiają się: szczupak, sandacz, jazgarz, leszcz i krąp. Wymienione gatunki 
są stałymi mieszkańcami akwenów kaskady Nysy Kłodzkiej, a rybostan odcinka rzeki  
w rejonie Malerzowic Wielkich jest modyfikowany przez ich migracje ze zbiorników zaporowych. 
Dolny bieg rzeki zasiedlony jest przez zespół ichtiofauny typowy dla rzek nizinnych z dominującymi 
ukleją i płocią.  
Wzdłuż wód wolno płynących, rzek i kanałów spotkać można także cenne gatunki fauny objęte 
ochroną gatunkową: 

 Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia -  ścisła ochrona gatunkowa; 

 Kumaka nizinnego Bombina bombina - ścisła ochrona gatunkowa; 

 Wydrę europejską Lutra lutra - częściowa ochrona gatunkowa. 
Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska, w  sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących 
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do 
uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 powyższe gatunki zostały oznaczone jako gatunki 
wymagające ochrony w formie obszaru Natura 2000.  
 

5.2 Odporność na degradację i zdolność do regeneracji    
 
Ocena odporności środowiska na degradację oraz zdolność do regeneracji. Na obszarze opracowania 
ekofizjograficznego wyróżnia się następujące typy obszarów o różnym stopniu odporności ekologicznej 
na degradację: 

 odporne – obejmują większe kompleksy leśne, 

 o średniej odporności – obejmują znaczne obszarowo łąkowo – zadrzewieniowe obszary 
dolin rzecznych i zbiorników wodnych oraz mniejsze kompleksy leśne i zadrzewieniowe, 

 o małej odporności – obejmują tereny gruntów ornych, 

 nie odporne – obejmują obszary w granicach zabudowy zwartej wiejskiej oraz tereny 
komunikacyjne. 

 
Ze względu na zdolność do regeneracji wyróżnia się następujące typy obszarów: 

 o dużej zdolności – obejmują tereny leśne wykształcające warunki ekologiczne wnętrza 
leśnego, 

 o średniej zdolności – obejmują tereny łąkowo – pastwiskowe i zadrzewieniowe w dolinach 
rzecznych i obszarach wysoczyznowych, 

 o małej zdolności – obejmują tereny gruntów ornych,  

 o bardzo małej zdolności – obejmują część zabudowy wiejskiej o małym stopniu koncentracji, 

 z utraconą zdolnością – obejmują tereny zwartej zabudowy wiejskiej oraz ciągi 
komunikacyjne. 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gatunkowa_ochrona_zwierząt
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5.3 Stan i zagrożenia środowiska przyrodniczego związane z istniejącym 
sposobem i stanem zagospodarowania obszarów objętych 
postanowieniami projektu planu 

 

5.3.1 Zanieczyszczenie atmosfery 
 
Wg publikowanej przez WIOS oceny, jakości powietrza w Województwie Opolskim za rok 2017 
dotyczących monitoringu zanieczyszczeń powietrza teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest  
w strefie opolskiej.  
Na potrzeby oceny bieżącej (rocznej) wykonano klasyfikację stref w oparciu o następujące założenia:  

 klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej; nie jest wymagane 
prowadzenie działań na rzecz poprawy, jakości powietrza; 

 klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową; należy określić obszary 
przekroczeń oraz dążyć do osiągnięcia wartości kryterialnych, niezbędne jest opracowanie 
programu ochrony powietrza POP; 

 
Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej dokonanej  
z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia.  
 

Lp. Strefa 
Kod 

strefy 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy 
 

SO2 NO2 CO C6H6 PM10 Pb As Cd Ni B(a)P PM2,5
*
 O3

** 

1 
strefa 

opolska 
PL1602 A A A A C A A A A C C C 

*wg poziomu dopuszczalnego 
**wg poziomu docelowego 
 
Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z 
uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin.  
 

Lp. Nazwa strefy Kod strefy 
Klasa strefy 

SO2 NOx O3
* 

1 Strefa opolska PL 1602 A A A 

*wg poziomu docelowego 
 
W gminie Łambinowice nie są prowadzone pomiary i monitoring jakości powietrza. Dla powiatu 
nyskiego  w 2018 r. badania prowadzone były w jednym stanowisku pomiarowym .  
Wyniki pomiarów stężeń dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i benzenu w powiecie nyskim w 2018 roku 
(źródło: WIOŚ) 
 

Lokalizacja stanowisk pomiarowych Typ pomiaru Wartości średnich rocznych stężeń [g/m
3
] 

SO2 NO2 C6H6 

Nysa,  ul. Tkacka  pasywny - - 1,2 

 
 „(…) Stężenia dwutlenku siarki, na terenie województwa opolskiego, już od wielu lat utrzymują się na 
bardzo niskim poziomie, również w 2018 roku nie wystąpiły przekroczenia standardów jakości 
powietrza ustalonych dla tego zanieczyszczenia. Podobnie jak w przypadku dwutlenku siarki, stężenia 
dwutlenku azotu otrzymane w 2018 roku osiągnęły niski poziom i są porównywalne z uzyskiwanymi w 
poprzednich latach. Wartości stężeń średniorocznych dwutlenku azotu nie przekroczyły 



Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Malerzowice Wielkie 

 

17 

dopuszczalnego poziomu substancji. Zarejestrowane w 2018 roku stężenia benzenu wykazały się nieco 
większym zróżnicowaniem, w zależności od lokalizacji stacji, jednakże na żadnej z nich nie odnotowano 
przekroczenia wartości dopuszczalnej. (…)” (Źródło: WIOS). 
 
Wyniki pomiarów pyłu PM10 i PM2,5 przeprowadzonych w 2018 roku zamieszczono w tabeli poniżej 
(źródło:WIOŚ) 
 

Lokalizacja stanowisk pomiarowych Typ pomiaru Wartości średnich rocznych stężeń pyłu [g/m
3
] 

PM10 PM2,5 

Nysa,  ul. Rodziewiczówny  manualny 32 - 

 
„Analizując poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10, można zauważyć, że w 
roku 2018, rozpatrując dwa kryteria ustanowione dla pyłu PM10, wartość średnioroczna nie została 
przekroczona na żadnym ze stanowisk rejestrujących stężenia tego zanieczyszczenia.” (Źródło: WIOS). 
 
Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza są: 

 źródła energetyczne, usługowe oraz rolnicze;  

 niska emisja (emisja substancji toksycznych pochodzących z procesów spalania paliw takich 
jak węgiel kamienny i koks); 

 komunikacyjne źródła zanieczyszczeń (droga krajowa 46, drogi powiatowe) - w wyniku spalania 
benzyn lub oleju napędowego powstają zanieczyszczenia takie jak w dwutlenek azotu, tlenek 
węgla, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, pyły, dwutlenek siarki i związki ołowiu związane 
ze spalaniem etylin. 

 

5.3.2 Gospodarka wodna i ściekowa 
 
5.3.2.1 Stan czystości rzek  

 
Badania stanu czystości rzek prowadzone są na rzece Nysie Kłodzkiej przepływającej przez obszar 
objęty projektem planu miejscowego. W poniższej tabeli zestawiono aktualne szczegółowe badania 
zanieczyszczeń prowadzonych w 2016r. w punkcie pomiarowym Nysa Kłodzka – Skorogoszcz. 
 
Tab. Wskaźniki fizykochemiczne, chemiczne z grupy specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych  
i niesyntetycznych, mikrobiologiczne w punkcie pomiarowym Nysa Kłodzka Skorogoszcz. 
 

Lp. 
Wskaźnik jakości  
wody 

Jednostka 
 

Minimum 
 

Maksimum 
 

Średnia  

  Temperatura wody °C  1,9 21,1 11,5 

  Tlen rozpuszczony mg O2/l  9,1 15,2 11,7 

  BZT5 mg O2/l  1,4 5,0 2,6 

  Ogólny węgiel  
Organiczny 

mg C/l  3,77 7,36 5,08 

  Przewodność  
w 20

o
C 

uS/cm  264 583 332 

  Substancje rozpuszczone mg/l  162  259 209 
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  Twardość ogólna mg CaCO3/l 115 218 149 

  Odczyn pH -  7,8  8,4 8,0 

  Azot amonowy mg N/l  0,055  0,21 0,12 

  Azot Kjeldahla mg N/l  <0,20  1,56 0,09 

  Azot azotanowy  mg N/l  0,31 2,74 1,11 

  Azot azotynowy mg N/l  0,010 0,061 0,031 

  Azot ogólny mg N/l  1,14 3,55 2,09 

  Fosforany PO4 mg PO4/l  <0,077 0,64 0,15 

  Fosfor ogólny mg P/l  0,06 0,35 0,16 

  Azotany  mg NO3/l 1,4 12,1 4,9 

Źródło:WiOŚ 

 
 
Nysa Kłodzka - Skorogoszcz (PLRW 60000191299) ma stan (potencjał) ekologiczny słaby, skład 
chemiczny dobry, a stan jcwp oceniany jest jako zły. 

 
5.3.2.2 Wody podziemne 

   
Cały obszar wsi Malerzowice Wielkie położony jest w obrębie JCWPd 109. Jakość wód podziemnych 
badana była, w 2016 r. na obszarze Opolszczyzny z poziomu czwartorzędowego (Q) w jednym punkcie 
pomiarowym nr 572 - Rudziczka. Kompleksowa ocena stanu (chemicznego i ilościowego) JCWP 109 
wykazała, że w tym punkcie pomiarowym wody mają III klasę czystości - wody mało zanieczyszczone. 
Wody podziemne występujące w obrębie opracowania planu ujęte są w zbiornik porowy GZWP nr 338 
Subzbiornik Paczków - Niemodlin, który znajduje się w granicach województwa opolskiego. 
Charakteryzuje się następującymi parametrami: powierzchnia – 385 km

2
; średnia głębokość ujęć 80-

160m.  
 
 

5.3.2.3 Gospodarka ściekowa 
 
Wieś Malerzowice Wielkie, tak jak inne wsie gminy Łambinowice oraz zlokalizowane na ich terenie 
zakłady nie posiadają zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej. Na terenie gminy zlokalizowane są 
jedynie 4 oczyszczalnie ścieków, z tego 3 w samej wsi gminnej. Dwie oczyszczalnie związane są z 
działalnością miejscowych zakładów pracy (Mleczarnia i ŁFM „Celpa” S.A.), 1 komunalna 
eksploatowana przez SM Łambinowice i 1 komunalna we wsi Lasocice. 
  We wsi Malerzowice Wielkie ścieki gospodarcze i nieczystości odprowadzane są do lokalnych 
zbiorników wybieralnych (szamb) i zagospodarowywane zgodnie z systemem przyjętym w gminie 
Łambinowice. 
 

5.3.3 Gospodarka odpadami 
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Gmina Łambinowice przynależy do południowo – zachodniego regionu gospodarki odpadami, w 
obrębie którego działają 3 regionalne instalacje przetwarzania odpadów zlokalizowane w Regionalnym 
Centrum Gospodarowania Odpadami w Domaszkowicach (gm. Nysa).  
Od 1 lipca 2013 r. na ternie gminy został wprowadzony nowy system gospodarowania odpadami 
komunalnymi zgodnie z którym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami komunalnymi 
jest Gmina Łambinowice. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Łambinowice realizowany jest 
przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Komunalnik Sp. z o. o.  z siedzibą we Wrocławiu, oddział 
Nysa. Umowa została podpisana na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r 
Według Planu Gospodarki Odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z 
uwzględnieniem lat 2023-2028 istniejące w Okopach (gm. Łambinowice) składowisko odpadów 
odbierające odpady komunalne z terenów objętych planem, zostanie zamknięte do 2022 r.  
 

5.3.4 Hałas  
 
Dopuszczalne poziomy hałasu reguluje Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu  
w środowisku (Dz. U. Nr 120 poz.826) wraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia  
1 października 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu  
w środowisku (Dz. U. z 2012 r. poz. 1109). Głównym źródłem hałasu na obszarze opracowania jest ruch 
samochodowy. Liniowym źródłem oddziaływania akustycznego na analizowanym terenie jest istniejący 
system komunikacji drogowej o niezbadanym średniodobowym natężeniu ruchu. Hałas generowany 
jest również przez urządzenia i maszyny wykorzystywane do eksploatacji kruszywa na terenie 
górniczym Bielice (poza granicami planu) we wschodniej części wsi. 

 

5.3.5 Promieniowanie elektromagnetyczne 
 
W granicach analizowanego terenu przebiegają linie niskiego i średniego napięcia oraz  
1 napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia o napięciu znamionowym 220kV, 
planowana do przebudowy na linię 400kV. Poza linią nie znajdują się na terenie objętym planem 
inne urządzenia elektroenergetyczne  stanowiące źródło promieniowania elektromagnetycznego.  
Analiza badań monitoringowych poziomów pól elektromagnetycznych za 2016r. prowadzonych 
przez WIOŚ Opole, wykazała, że w otoczeniu źródeł pól elektromagnetycznych będących 
przedmiotem pomiarów nie stwierdzono miejsc występowania poziomów pól elektromagnetycznych 
o wartościach wyższych od dopuszczalnych i w związku z tym spełnione są wymagania odnośnie 
kryteriów dot. poziomów pól elektromagnetycznych, jakie mogą wystąpić w środowisku.  

 

5.3.6 Wpływ na gleby 
 
Na obszarze planu występują bardzo zróżnicowane warunki glebowe. Gleby pod terenami 
zabudowanymi i infrastrukturalnymi są przekształcone i występują jak urbanoziemne i industrioziemne. 
Na terenach wolnych od zabudowy, użytkowanych jako grunty orne występują gleby naturalne  
o niewielkim stopniu degradacji. Obszarami podwyższonego ryzyka związanego z istniejącym stanem 
zagospodarowania są tereny wzdłuż dróg. 
 

5.3.7 Wpływ na kopaliny 
 
Obecny stan zagospodarowania ma neutralny wpływ na kopaliny. Na terenie opracowania znajduje się 
udokumentowane złoże surowców mineralnych, dla którego prowadzi się eksploatację. Pozostałe złoża 
„Bielice I” i „Malerzowice II” znajdują się poza granicami opracowania planu. 

 



Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Malerzowice Wielkie 

 

20 

5.3.8 Ryzyko wystąpienia poważnych awarii 
 
Na terenie planu nie występują obszary o podwyższonym ryzyku wystąpienia awarii z poważnymi 
skutkami dla środowiska i zdrowia ludzi.  
 

5.3.9 Zagrożenie powodziowe  
 
Na terenie planu występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią, dla których 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%) oraz obszary 

szczególnego zagrożenia powodzią, dla których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest 

średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%). Obszarami szczególnie narażonymi na zalanie we wsi 

Malerzowice Wielkie, są głównie tereny rolnicze. Na obszarze gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia 

powodzi jest średnie, znajdują się także tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej.   

Dla obszarów szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują ustalenia wynikające z przepisów 

odrębnych, w tym wynikające z ustawy Prawo Wodne, a także warunki i obowiązki wynikające z 

pozwoleń wodnoprawnych. 

 

5.4 Określenie, analiza oraz ocena istniejących problemów ochrony 
środowiska istotnych z punktu widzenia projektowanego dokumentu, w 
szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  

 
Obszar objęty mpzp podzielić można na dwa typy. W jednej części ma charakter antropogeniczny – są 
to tereny zurbanizowane (zabudowane i komunikacyjne) z dominacją zabudowy zagrodowej, 
mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, z towarzyszącymi usługami, zabudową produkcyjną i 
zielenią przydomową – strefa zlokalizowana jest w północno-wschodniej części planu. Drugą część 
planu tworzą obszary rolnicze i leśne. 
Północna część obszaru objętego planem znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Bory Niemodlińskie którego granice, cele ochrony i oraz wprowadzone zakazy określone zostały w 
uchwale Sejmiku Województwa Opolskiego nr XX/228/2016 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie 
obszarów chronionego krajobrazu. 
Przez obszar opracowania przebiega także korytarz ekologiczny Dolina Nysy Kłodzkiej 36K 
zaliczonego do podsystemu dolinnych korytarzy ekologicznych krajowej sieci ekologicznej Econet PL 
(korytarz rangi krajowej – dolina rzeki Nysy Kłodzkiej). Ochrona korytarza ekologiczno opiera się na 
przepisach zawartych w Ustawie o ochronie przyrody z 2004r. (Dz. U. z  2018 r. poz. 1614 ze zm.) oraz 
koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planie zagospodarowania przestrzennego 
województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 
Ochronie podlegają pomniki przyrody określony Uchwałą Nr XIV/89/2004 Rady Gminy Łambinowice z 
dnia 22 stycznia 2004 r., rosnące na terenach 1US, 1ZP i 3U.  
Istotnymi elementami w strukturze środowiska przyrodniczego są występujące w obszarze planu 
siedliska przyrodnicze, które kwalifikują się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000. 
 

Analizując stan zagospodarowania obszaru opracowania można wyodrębnić następujące 
problemy dotyczące ochrony środowiska:  

a) obszar przewidziany pod zabudowę zasadniczo nie jest zagrożony powodzią,  

b) największym zagrożeniem dla terenów zieleni jest ekspansja gatunków inwazyjnych,  

c) na obszarze chronionego krajobrazu zagrożeniem jest niepożądana działalność człowieka, w 
tym: tworzenie nowych dróg, dzikie składowanie odpadów, a także źle organizowana 
działalność rolnicza, 
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d) przerwanie funkcjonalności korytarza ekologicznego, przez rozwój terenów mieszkaniowych, 
usługowych czy terenów górniczych,  

e) korzystne zmiany związane z funkcjonowaniem środowiska przyrodniczego wynikają z 
wprowadzenia zadań ochronnych dla Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie, 

f) korzystne są także działania polegające na utrzymaniu istniejących warunków środowiska w 
obszarach występowania siedlisk przyrodniczych oraz ograniczenia związane z działalnością 
człowieka na tych terenach. 

 
Poza w/w zagrożeniami nie stwierdzono tu problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia 
projektowanego dokumentu, szczególnie dotyczących obszarów podlegających ochronie na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  
 
 

5.5 Tendencja do zmian przy braku realizacji ustaleń planu   
   

Przy założeniu pozostawienia obecnej struktury środowiska przyrodniczego obszarów planu 
funkcjonowanie środowiska nie ulegnie większym zmianom lub nieznacznie się pogorszy i na 
każdym z tych obszarów będzie przebiegać odmiennie. Na terenach rolnych zlokalizowanych przy 
obszarach zabudowanych biocenozy będą miały charakter monokultur gruntów ornych ze 
zmieniającymi się sezonowo, w zależności od upraw, zespołami segetalnych roślin i pospolitych dla 
agroekosystemów gatunków zwierząt. Kierunki i intensywność degradacji środowiska będą zależne 
od intensywności nawożenia oraz stosowania środków ochrony roślin. Degradacja nastąpi  
w wyniku zastosowania dawek przekraczających próg odporności biocenoz.  
Na terenach zabudowanych wsi w przypadku braku realizacji ustaleń planu prognozuje się rozwój 
flory i fauny ruderalnej, która będzie przenikać zbiorowiska segetalne oraz w mniejszym zakresie 
degradować zbiorowiska łąkowe. Wyjątkowo zagrożoną grupą są rośliny siedlisk marginalnych, 
czyli skrajnie wilgotnych i skrajnie suchych. Będą one podlegały dalszej deprecjacji, choć już dziś 
nie przedstawiają szczególnych walorów. 
W zakresie akumulacji zanieczyszczeń oraz intensywnych zmian roślinności postępować będzie 
również degradacja terenów położonych w obrębie funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz przy 
głównych drogach. Z jednej strony na terenach tych zwiększy się akumulacja komunikacyjnych 
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych (w tym metali ciężkich), z drugiej strony wzdłuż tych dróg 
odbywać się będzie zasilanie nowymi dla obszaru badań gatunkami synantropijnymi.   
W zakresie prognozowanych zmian w środowisku przyrodniczym możliwe i bardzo prawdopodobne 
są następujące procesy:  

- dalsza koncentracja zanieczyszczeń w glebach i powietrzu atmosferycznym, w szczególności  
w pasie przyległym do dróg, 

- pogorszenie stanu czystości wód podziemnych poziomu czwartorzędowego,  

- dalsze zmniejszanie walorów przyrodniczych, w tym naturalnej różnorodności florys tycznej  
i faunistycznej, 

- zwiększenie się obszarów bezpowrotnie zdewastowanych przez procesy urbanizacji.  

- klęski żywiołowe związane z ociepleniem się klimatu wywołanego przez emisję gazów 
cieplarnianych.  

 

 Ocena rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i innych ustaleń planu    

 

6.1 Zgodność projektowanego użytkowania i zagospodarowania terenu z 
uwarunkowaniami z opracowania ekofizjograficznego  
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Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne są zgodne z uwarunkowaniami określonymi  
w opracowaniu ekofizjograficznym. Rozwój przestrzenny wsi dostosowany jest do warunków 
fizjograficznych. Ochrona walorów przyrodniczych określonych w opracowaniu została 
uwzględniona w formie rozwiązań planistycznych związanych z wprowadzeniem proj. OChK Dolina 
Nysy Kłodzkiej i proj. użytku ekologicznego Stara Nysa oraz ochroną istniejących form ochrony 
przyrody. 
 

 

6.2 Zgodność z przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska, w 
szczególności ochrony przyrody  

 
Przedmiot ochrony Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie, zakazy i odstępstwa od nich 
określa aktualnie Uchwała Nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 
2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. z 2016 r., poz. 2017). W w/w uchwale 
wskazano zasady i preferowane kierunki działań na tych terenach, w odniesieniu do poszczególnych 
ekosystemów.  
W zakresie czynnej ochrony ekosystemów leśnych za zasadne uznano preferowanie działań 
zmierzających do zachowania i utrzymywania w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących 
śródleśnych cieków, mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw napiaskowych poprzez m.in. 
ekstensywne użytkowanie i niedopuszczanie do zarastania drzewami i krzewami otwartych przestrzeni;  
W zakresie czynnej ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych za zasadne uznano: 

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

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

 preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi, 

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

 zachowanie śródpolnych torfowisk, zabagnień, podmokłości oraz oczek wodnych, 

 zachowanie zbiorowisk wydmowych, muraw na piaskowych i psiar, 

 zachowanie zbiorowisk muraw kserotermicznych, 

 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, 

 eksploatowanie surowców mineralnych w sposób minimalizujący negatywne oddziaływania na 
przyrodę, 

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

 przeciwdziałanie przerywaniu ciągłości korytarzy ekologicznych, 

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

 preferowanie zabudowy w zwartych układach ruralistycznych 
 
W zakresie czynnej ochrony ekosystemów wodnych za zasadne uznano:  

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

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

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

4) utrzymanie i odtwarzanie meandrów na wybranych odcinkach cieków, 
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5) zwiększanie małej retencji poprzez zachowanie lub odtwarzanie siedlisk hydrogenicznych, w tym 
źródlisk oraz starorzeczy i lokalnych obniżeń terenu. 

 
Mając powyższe na uwadze dokonano oceny zgodności ustaleń planu miejscowego  
w odniesieniu do OChK Bory Niemodlińskie i stwierdzono, że ustalenia projektu mpzp są zgodne 
z przepisami Uchwały Nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. w 
sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. z 2016 r., poz. 2017 ) i nie naruszają zakazów 
ustanowionych dla obszaru.  
 

Obszar Natura 2000 
Nie występuje na obszarze objętym planem.  W zachodniej części gminy, na terenie wsi Sowin  
w gm. Łambinowice i na terenie sąsiednich gmin wyznaczony został w kilku kompleksach projektowany 
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO) Bory Niemodlińskie. Kod obszaru: PHL16_01. Data 
opracowania: 04-2009. Projektowany obszar Natura 2000 występuje w granicach Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. 
 
Użytki ekologiczne 
Nie występują na obszarze objętym planem.  
 
Pomniki przyrody 
Na terenie wsi Malerzowice ochronie podlegają następujące pomniki przyrody:  
- 2 dęby szypułkowe (Quercus robur) Pomniki przyrody ustalone uchwałą Nr XIV/89/2004, Rady 
Gminy Łambinowice z dnia 22 stycznia 2004 r.  
  
Rezerwaty przyrody 
Nie występują na obszarze objętym planem.  
 
Planowane obszary i obiekty chronione 
W granicy opracowania planu występuje projektowany OCHK  Dolina Nysy Kłodzkiej oraz projektowany 
park kulturowy Dolina Nysy Kłodzkiej.  
Na obszarze objętym planem, w granicach OChK, proponuje się wyznaczenie użytku ekologicznego 
Stara Nysa obejmującego starorzecze Nysy Kłodzkiej (paleander). W jego bogatym biotopie występuje 
m.in. grążel żółty Nuphar lutea. 
 
Realizacja ustaleń projektowanego dokumentu nie będzie znacząco oddziaływać na w/w Obszary  
i obiekty chronione. Ustalenia nie stwarzają dla nich zagrożeń i są zgodne z przepisami ochrony 
środowiska przyrodniczego, w szczególności z przepisami ustawy o ochronie przyrody.  

   

6.3 Zgodność ze stanowiskiem WROP 

Zgodnie z wymogami sprecyzowanymi w piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 
niniejsza prognoza powinna zawierać ocenę zgodności ze stanowiskiem Wojewódzkiej Rady Ochrony 
Przyrody w Opolu z dnia 1 października 2008 r., w sprawie ochrony krajobrazu w procesie lokalizacji 
farm wiatrowych na terenie województwa opolskiego.  

Na obszarze opracowania nie planuje się obszarów farm wiatrowych.  

 

6.4 Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 
wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego 
dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska 
zostały uwzględnione podczas opracowania dokumentu 
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W opracowaniu uwzględniono uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne wynikające z programów 
wyższego rzędu oraz dokumentów planistycznych uwzględniających ochronę środowiska. W skali Unii 
Europejskiej wpisują się priorytety i cele VI Wspólnotowego Programu Działań w Zakresie Środowiska 
Naturalnego. 
 Do najważniejszych wyzwań programu należą: 

 możliwość zapewnienia realizacji zasad zrównoważonego rozwoju, 

 przystosowanie do zmian klimatu 

 ochrona różnorodności biologicznej 

Jest to podstawowy dokument określającym cele ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym  
w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Założenia przyjęte w miejscowym planie nie będą 
naruszać ustaleń w/w programu.  

Jednym z najważniejszych celów ochrony środowiska na szczeblu wspólnotowym jest zachowanie 
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk flory i fauny na terenie ostoi siedliskowych Natura 2000 oraz na 
terenach Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk. 

Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej, w tym tworzenie sieci obszarów chronionych NATURA 
2000, ochrona i kształtowanie krajobrazu, rozwój parków narodowych i krajobrazowych jako wyraz 
dbałości o zachowanie dziedzictwa przyrody należą do celów zapisanych w Strategii Rozwoju Kraju 
2007-2015.  

Z obecnego rozpoznania zasięgu przestrzennego siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk flory i fauny 
wynika, że ustalenia planu nie zmierzają do ich przekształcenia. Dla ochrony walorów przyrodniczych  
i krajobrazowych proponuje się dodatkowo, poza utrzymaniem istniejących form ochrony przyrody, 
wyznaczenie proj. OChK Dolina Nysy Kłodzkiej oraz proj. użytku ekologicznego Stara Nysa (na 
obszarze OChK Bory Niemodlińskie). 

Istniejące oraz projektowane obszary Natura 2000 położone są poza granicami obszaru objętego 
opracowaniem. Ustalenia projektowanego planu nie będą oddziaływać na istniejące i projektowane 
obszary Natura 2000. 

Projekt dokumentu zgodny jest również z politykę ekologiczną Państwa, która zakłada ochronę 
zasobów naturalnych polegającą m. in. na ochronie przyrody, ochronie i zrównoważonym rozwoju 
lasów, ochronie powierzchni ziemi. Założenia planu nie naruszają również ustaleń Programu Ochrony 
Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do, 2019r., który formułuje 
główny ogólny cel i potrzebę zachowania dobrego stanu środowiska jako podstawowego warunku 
równoważonego i harmonijnego rozwoju. Przyjęte w miejscowym planie rozwiązania nie wpłyną 
negatywnie na obecny stan środowiska.  
 
Reasumując, cele i rozwiązania ochrony środowiska określone w projektowanym dokumencie, 
uwzględniają wymogi prawne ustanowione na szczeblu wspólnotowym i krajowym. Dzieje się tak, 
ponieważ normy wspólnotowe wprowadzone zostały do przepisów ustawowych oraz aktów 
wykonawczych do ustaw, a te dokonują w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektyw Wspólnot 
Europejskich dotyczących: ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz ochrony przyrody  
i bioróżnorodności. Cele i rozwiązania wynikające z tych przepisów zostały uwzględnione w projekcie 
planu miejscowego. 

 

6.5 Skuteczność ochrony różnorodności biologicznej  
 
Biocenotyczne zróżnicowanie analizowanego obszaru znalazło swój wyraz także w strukturze 
przestrzennej krajobrazu. Krajobraz analizowanego obszaru można podzielić na dwa główne typy 
strukturalne ekosystemów, które go kształtują, charakteryzujące się odmiennym stopniem naturalności, 
a tym samym zróżnicowaną bioróżnorodnością. Są to: 
• ekosystemy naturalne i półnaturalne, 
• ekosystemy zdewastowane i zdegradowane. 
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Ekosystemy naturalne i półnaturalne. 
Do tego typu ekosystemów zalicza się kompleksy leśne oraz ekosystemy wodne, wodno – błotne  
i łąkowe. W dolinach rzecznych występują lasy grądowe z fragmentami łęgów i olsów. Charakteryzują 
się one bardzo wysoką wartością przyrodniczą. Ekosystemy półnaturalne w postaci kompleksów łąk 
zajmują na omawianym obszarze znaczne powierzchnie jedynie w niższych położeniach dolinnych. Na 
obszarze planu ekosystemy te występują w formie enklaw w południowej części terenu objętego 
opracowaniem.  
 
Ekosystemy zdegradowane 
Do tego typu ekosystemów zalicza się głównie tereny istniejącej zabudowy zagrodowej i mieszkalnej 
jednorodzinnej oraz tereny dróg. Tereny osadnicze nie mają zasadniczego znaczenia dla zachowania 
bioróżnorodności. Ich znaczenie związane jest z powstawaniem zagrożeń. 
 
Ekosystemy zdewastowane. 
Do tego typu ekosystemów zalicza się głównie grunty orne.  

 
Przyjęte w projektowanym dokumencie rozwiązania przestrzenne zapewniają ochronę 
różnorodności biologicznej. Ekosystemy naturalne i półnaturalne nie są przewidziane do 
zainwestowania i zmian w ich użytkowaniu. Tereny rozwojowe wsi (m.in. tereny mieszkaniowe  
i usługowe) przewidziane są do realizacji na obszarze ekosystemów zdewastowanych  
i zdegradowanych. Poszerzenie drogi krajowej nr 46 i budowa stacji paliw przewidziane są 
zasadniczo na gruntach ornych  
 
 

6.6 Ocena właściwych proporcji między terenami o różnych formach użytkowania przestrzeni   
  
Ustalenia planu zachowują właściwe proporcje między terenami zabudowanymi i biologicznie czynnymi. 
Zasadniczo na terenach mieszkaniowych założono udział terenów biologicznie czynnych na poziomie 40%. 
Na terenach usługowych i produkcyjnych udział tych terenów jest na niższym poziomie. 
 

 Ocena określonych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
warunków zagospodarowania terenu wynikających z potrzeb ochrony środowiska, 
prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych    

 
 
Ocenia się, że przyjęte dla poszczególnych terenów planu zapisy i ustalenia ogólne są 
prawidłowe. Pozostałe warunki ochrony środowiska przyrodniczego powinny zostać 
zrealizowane przez stosowanie przepisów szczególnych, w szczególności w zakresie ochrony 
wód powierzchniowych i podziemnych, gospodarki odpadami, ograniczania hałasu. 
 

 Ocena zagrożeń dla środowiska, w tym dla zdrowia ludzi związanych z prognozowanym 
sposobem i stanem zagospodarowania obszarów objętych postanowieniami projektu planu 
w obrębie obszarów objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem  

 
Największe potencjalne zagrożenia środowiska przyrodniczego na terenie opracowania związane są ze 
zjawiskami: 
 
- intensyfikacji rolnictwa poprzez: 

 stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, 
 gromadzenie gnojówki i gnojowicy oraz obornika w nieszczelnych zbiornikach, 
 zaorywanie miedz i nieużytków, 
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 likwidację zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, pełniących funkcję przeciwerozyjną – 
zagrożenie najbardziej istotne w północnej części gminy i w dolinach rzecznych, 

 przenawożenie łąk i pastwisk – zagrożenie istotne w dolinach rzecznych Nysy Kłodzkiej i jej 
dopływów, 

 melioracje – zagrożenie występuje we wszystkich dolinach rzecznych, a także lokalnie na 
terenach leśnych; 

 
- zanieczyszczania wód podziemnych i powierzchniowych wskutek: 

 nieuregulowanego systemu odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych – brak kanalizacji, 

 odprowadzania ścieków bytowych i bytowo-gospodarczych do wód powierzchniowych i do 
ziemi, 

 niewłaściwe zabezpieczenie gnojowników, pryzm kompostowych i kiszonkowych oraz zapasów 
wapna, 

 intensywnej gospodarki rolnej – spływ do wód powierzchniowych środków ochrony roślin i 
nawozów – zagrożenie najistotniejsze na obszarze doliny Nysy Kłodzkiej oraz na wychodniach 
wodonośnych osadów trzeciorzędowych, 

 nielegalnego składowania odpadów – lokalnie na terenie całej gminy, w szczególności na 
nieużytkach i niewielkich starych wyrobiskach, 

 
- zanieczyszczenia atmosfery poprzez: 

 emisję zanieczyszczeń komunikacyjnych, 

 tzw. niską emisję zanieczyszczeń powietrza z lokalnych kotłowni, 
 

- niewłaściwej gospodarki leśnej poprzez: 

 wprowadzanie gatunków drzew niezgodnych z siedliskiem (degeneracja lasu), 

 odmładzanie drzewostanów, wskutek czego zmniejsza się ilość potencjalnych nisz 
ekologicznych i pozbawia się ekosystem leśny gatunków zwierząt właściwych dla 
drzewostanów wyższych klas wieku (dziuplaki, sowy, tysiące gatunków bezkręgowców) — 
zagrożenie ustępuje z na skutek coraz powszechniejszego wprowadzania ekologicznych zasad 
gospodarki leśnej, 

 zubażanie fitocenoz leśnych o materię organiczną wskutek wywożenia i spalania materiału z 
cięć pielęgnacyjnych — we wszystkich lasach gminy, 

 likwidację zadrzewień, 

 usuwania z lasów starych, martwych i dziuplastych drzew będących środowiskiem życia dla 
tysięcy gatunków roślin i zwierząt — we wszystkich lasach, 

 likwidację śródleśnych oczek wodnych i łąk będących żerowiskiem dla wielu gatunków 
zwierząt, głównie ssaków i ptaków, a także podnoszących bioróżnorodność lasu — zagrożenie 
coraz mniej istotne ze względu na wprowadzanie ekologicznych zasad leśnictwa. 

 
- emitowanie hałasu i pól elektromagnetycznych: 

 hałas na terenie wsi koncentruje się w pasie przylegającym do drogi krajowej oraz do dróg 
powiatowych oraz w strefie przylegającej do terenu górniczego Bielice I, na którym prowadzona jest 
eksploatacja kruszywa (praca koparek, taśmociągów, In.), 

 zagrożenie promieniowaniem z linii elektroenergetycznych obejmuje jedynie istniejącą linię 220 kV 
przewidzianą do przebudowy na napięcie 400kV. Zagrożenie wystąpi w strefie kilkunastu metrów od 
przewodów skrajnych 

 
Dotychczas na terenie gminy nie wyznaczono obszarów ograniczonego użytkowania w rozumieniu 
przepisów Prawa ochrony środowiska. Obszar taki każdorazowo powinien być wyznaczony po rozpoznaniu 
wystąpienia ponadnormatywnych zagrożeń dla środowiska przyrodniczego. 
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 Ocena skutków dla istniejących form ochrony przyrody     
 

Na terenie planu ochroną prawną objęty jest Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie oraz 
pomniki przyrody. Ustalenia planu chronią ww. walory. Realizacja ustaleń planu nie będzie znacząco 
oddziaływać na obszary i obiekty chronione.  
 

 Ocena zmian w krajobrazie   

   
Realizacja ustaleń planu związana z rozbudową zabudowy mieszkalnej, usługowej i produkcyjnej  
w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowy wsi oraz z uporządkowaniem istniejącej zabudowy,  
w tym zagrodowej i gospodarczej, nie będzie miała istotnego wpływu na zmiany krajobrazowe. 
Niewątpliwie nastąpi uszczuplenie ekosystemów otwartych (rola) przez tereny zabudowy oraz 
towarzyszącej zabudowy gospodarczej. Wprowadzone w ustaleniach planu maksymalne wysokości 
budynków oraz ściśle określone standardy zabudowy nie spowodują dysharmonii w ukształtowanym 
krajobrazie osadniczym wsi Malerzowice Wielkie.  
Znaczącym elementem dysharmonizującym krajobraz wsi pozostanie napowietrzna linia 220kV 
przewidziana do przebudowy na napięcie 400kV.  
Krajobraz wschodniej części wsi zmieniany jest sukcesywnie w trakcie postępu eksploatacji na terenie 
górniczym złoża kruszywa Bielice I (poza granicami opracowania). Do czasu zakończenia eksploatacji  
i rekultywacji terenu uznać można, że nowe bardzo duże antropogeniczne formy rzeźby w postaci 
nasypów i wyrobisk zaburzą walory krajobrazowe tej części wsi. 
Na OChK ustalenia planu nie wprowadzają nowych inwestycji i nie zmieniają sposobu użytkowania 
terenu, poza stacją paliw zlokalizowaną na gruntach rolnych, w oparciu o decyzję o warunkach 
zabudowy (Nr PD-7331/1/09 z dn.15.08.2009r.), przy drodze krajowej 46.  Zmiana parametrów drogi 
krajowej 46 (z klasy G do klasy GP) będzie mieć miejsce na terenie przylegającym do granic OChK.  
Ustalenia projektu dokumentu nie zmieniają również zagospodarowania w projektowanym OChK Dolina 
Nysy Kłodzkiej, gdzie głównym elementem dysharmonizującym pozostanie teren d. zakładu 
przeróbczego eksploatacji kruszywa (teren wyłączony z opracowania).   
 

 Ocena skutków dla środowiska, które mogą wynikać z projektowanego przeznaczenia 
terenu w zasięgu obszarów objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem 

 

11.1  Wprowadzenie gazów lub pyłów do atmosfery 
 
Wprowadzane zanieczyszczenia gazowe i pyłowe będą głównie produktami spalania paliw  
w instalacjach ogrzewania, procesów technologicznych w zakładach przemysłowych oraz będą 
pochodzić z emisji komunikacyjnych, szczególnie na drodze krajowej 46. Dla zakładów produkcyjnych  
i dużych składów ochrona przed emisją do atmosfery powinna być rozwiązana na etapie postępowania 
OOŚ. Ustalenia planu dla terenów o największej potencjalnej uciążliwości wprowadzają nakaz 
ograniczenia tych uciążliwości do granic działek, na których prowadzone są procesy produkcyjne.  
Pylenie wtórne może występować i sprawiać lokalne uciążliwości na placach manewrowych oraz 
składach przy zakładach produkcyjnych i bazach rolniczych oraz z sąsiednich terenów górniczych 
eksploatacji kruszywa.   
W odniesieniu niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego do problemu zmian klimatu 
związanego z globalnym ociepleniem, zapisy miejscowego planu uwzględniają ochronę atmosfery, w 
tym ochronę związaną z łagodzeniem zmian klimatu i adaptacji do jego zmian poprzez stosowanie w 
zakładach produkcyjnych i usługowych oraz na terenach mieszkaniowych niskoemisyjnych źródeł 
energii (gaz, olej opałowy), z dopuszczeniem nowoczesnych wysokosprawnych źródeł opalanych 
paliwem stałym. Ograniczy to emisję zanieczyszczeń. Docelowo nie powinna ona przekraczać 
obowiązujących norm. 

Głównymi składnikami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego pochodzących ze spalania paliw będą 
CO2, H2O, SOj, NOx, pyły zawieszone. Chwilowe uciążliwości związane z niską emisją do atmosfery mogą 
nastąpić przy warunkach pogodowych utrzymujących stagnację powietrza przy gruncie. 
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11.2  Wytwarzanie odpadów  

 
Na terenie realizacji ustaleń planu będą powstawać typowe odpady bytowo-gospodarcze na 
terenach mieszkaniowych i z zapleczy trenów usługowych. Przeznaczenie terenów na działalność 
usługową wiąże się z powstawaniem odpadów, głównie komunalnych i innych, związanych  
z prowadzoną działalnością gospodarczą. 
Odpady bytowo – gospodarcze czasowo powinny być gromadzone w pojemnikach na zapleczach 
zabudowań mieszkalnych i usługowych, po czym powinny być wywożone na zorganizowane 
składowisko odpadów. Przy odpowiedniej kontroli sposobu postępowania z odpadami oraz 
odpowiednim poziomie kultury ekologicznej społeczeństwa odpady te na terenie objętym 
opracowaniem nie będą stanowiły zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. Docelowy system 
odbioru odpadów pozostanie zbliżony do obecnie występującego na terenie wsi Malerzowice 
zwiększy się ich ilość. 
Prawidłowo prowadzona gospodarka odpadami nie powinna być przyczyną pogorszenia stanu 
zanieczyszczenia wód i gruntu.  
 

11.3  Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi  
 
Na terenie objętym projektem planu będą powstawać typowe ścieki komunalne z zabudowy 
mieszkalnej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej oraz ścieki deszczowe z dróg, utwardzonych 
placów i parkingów. Ustalenia planu precyzują sposoby postępowania ze ściekami deszczowymi z 
placów i dróg oraz ze ściekami sanitarnymi. Biorąc pod uwagę zaproponowane w planie zapisy, przy 
zachowaniu wymagań zawartych w przepisach szczególnych, nie przewiduje się zanieczyszczenia 
środowiska wodno-gruntowego w wyniku realizacji projektu planu.  
Zgodnie z Koncepcją gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Łambinowice ścieki ze wsi Malerzowice 
Wielkie odprowadzane będą systemem kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków 
do projektowanej oczyszczalni we wsi Drogoszów. 
 
11.4  Wykorzystywanie zasobów środowiska 

  
Realizacja ustaleń zmiany planu będzie się odbywać bez wykorzystania gospodarczego lokalnych 
zasobów środowiska. Przewiduje się tu dla nowych terenów osadniczych doprowadzenie wód siecią 
wodociągową wodociągu wiejskiego.  

Najsilniejszej dewastacji podczas budowy na nowych terenach przeznaczonych do zainwestowania 
będą podlegać zasoby glebowe. Ich ochrona w procesie inwestycyjnym powinna następować w oparciu 
o odpowiednie przepisy prawa regulujące ochronę gleb (konieczność zdejmowania i odpowiedniego 
zagospodarowania nadkładu glebowego). 

 
11.5  Zanieczyszczenie gleb lub ziemi 

 
Zanieczyszczenie gleb lub ziemi może nastąpić w wyniku przemieszania gruntu z materiałami 
budowlanymi podczas budowy, stosowania środków chemicznych zimowego utrzymania dróg,  
a także w wyniku emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych ze spalania paliw (ogrzewanie, 
komunikacja). Na terenach pozostawionych w rolniczym użytkowaniu głównym źródłem 
zanieczyszczeń mogą być stosowane w nadmiernych dawkach nawozy i środki ochrony roślin.  
Skalę degradacji zasobów glebowych i geologicznych związanych z zanieczyszczeniami ocenia się 
jako niską z wyjątkiem pasa terenu przyległego do dróg, w którym środki zimowego utrzymania 
dróg mogą powodować silne zasolenie gleb. W sytuacjach awaryjnych, silne, ale lokalne 
zanieczyszczenie może również następować w wyniku niekontrolowanych wycieków paliw i olejów 
samochodowych. 

 



Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Malerzowice Wielkie 

 

29 

11.6  Niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu 
 
Realizacja zabudowy mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej z infrastrukturą techniczną wraz z 
ewentualną realizacją budynków gospodarczych nie przyczyni się do rażącego przekształcenia 
naturalnego ukształtowania terenu. W małej skali przekształcenie może nastąpić przez budowę 
obiektów małej architektury, np. skalniaków. Ogólnie zagrożenie przekształceniem rzeźby terenu 
ocenia się jako niewielkie.  
 

11.7  Emisja hałasu  
  
Dopuszczalne poziomy hałasu reguluje Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku (Dz.U. Nr 120 poz.826 z późn. zm.) 
Realizacja ustaleń zawartych w projekcie planu może spowodować wzrost oddziaływań 
akustycznych ze względu na powstanie nowych źródeł hałasu (tereny usługowe, zabudowy 
zagrodowej, produkcyjne, tereny obsługi produkcji rolnej w gospodarstwach rolnych). Przepisy 
szczególne wymagają stosowania zabezpieczeń zapewniających odpowiednią ochronę sąsiednich 
terenów. Zapisy planu wystarczająco uwzględniają wymagania ochrony środowiska przed hałasem. 
Korzystnym elementem ochrony akustycznej zabudowy mieszkaniowej od drogi krajowej 46 
(przewidzianej do poszerzenia) będzie zaproponowany w projekcie planu pas zieleni.   
  

11.8  Emitowanie pól elektromagnetycznych 
 
Wokół linii napowietrznych i stacji elektroenergetycznych występuje zarówno pole elektryczne, jak  
i magnetyczne. Są to pola o bardzo niskiej częstotliwości (50 Hz). Według WHO za bezpieczne dla 
zdrowia natężenie pola elektrycznego o częstotliwości 50 Hz przyjmuje się: 
• 5 kV/m – w przypadku nieograniczonego czasu narażenia, 
• 5 kV/m–10 kV/m – przy czasie narażenia ograniczonym do kilku godzin dziennie. 
Podane wielkości dotyczą wyłącznie otwartych przestrzeni. Promieniowanie wewnątrz budynków jest 
znikome i pomijane. 
W Polsce dopuszczalne poziomy promieniowania elektromagnetycznego regulowane są przez 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów dotrzymywania tych poziomów 
(Dz.U. z 14 listopada 2003 r. Nr 192, poz. 1883). Zgodnie z nim dla pól o częstotliwości 50 Hz 
dopuszczalne poziomy promieniowania elektromagnetycznego dla miejsc dostępnych dla ludzi 
wynoszą: 
• składowa elektryczna – 10 kV/m, 
• składowa magnetyczna – 60 A/m. 
W przypadku linii średniego napięcia 15kV oraz stacji transformatorowej 15/0,4kV należy mówić o 
oddziaływaniu pomijalnym, nie stwarzającym zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. W ramach zmian 
funkcjonalnych obszaru wsi nastąpi realizacja nowych sieci energetycznych do obsługi 
nowopowstałych terenów mieszkaniowych, produkcyjnych oraz usługowych. Sieci te planuje się 
realizować jako podziemne. 
Istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna 220kV przewidziana jest do przebudowy na napięcie 
400kV. Linia ta przebiega przez centralną niezabudowaną część wsi. Dla linii tej ustalono pas 
technologiczny o szerokości ok.70m ze strefą ograniczonego użytkowania. Linia ta będzie źródłem 
zwiększonej emisji pól elektromagnetycznych. 
   
11.9  Ryzyko wystąpienia poważnych awarii 

  
W obszarze objętym opracowaniem poważnymi awariami stwarzającymi zagrożenie dla środowiska 
mogą być wypadki komunikacyjne, w wyniku których występuje nagłe wprowadzenie do środowiska 
dużych ilości substancji szkodliwych, toksycznych lub łatwopalnych.  
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W wyniku realizacji projektu planu nie nastąpi wzrost zagrożenia poważną awarią na terenie 
opracowania ani w jego otoczeniu. W celu zapobiegania skutkom lokalnych awarii w planie 
wprowadzono zapisy nakazujące ujmowanie ścieków opadowych, budowę urządzeń służących 
ochronie wód i gruntów przed skutkami awarii oraz odsunięcie linii zabudowy od głównych dróg.  
 

11.10  Wpływ na gleby 
 
Planowane zagospodarowanie na części terenu doprowadzi do przekształcenia naturalnych warunków 
glebowych, w tym dewastacji gleb. Jest ona nieunikniona w procesie urbanizacji. Przy 
przekształceniach gleb będą stosowane przepisy szczególne. 
Na obszarach już zabudowanych nie przewiduje się dalszej istotnej dewastacji i degradacji 
warunków glebowych. 

 

11.11  Wpływ na kopaliny 
 
Ustalenia planu nie obejmują udokumentowanych złóż surowców mineralnych. Ich wpływ na kopaliny 
nie występuje. 
 
11.12 Wpływ na faunę 
   
Ustalenia planu nie przewidują negatywnego oddziaływania na faunę. Nie naruszają również 
zakazów i sposobu ochrony gatunków w stosunku do zwierząt należących do gatunków dziko 
występujących określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w 
sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U.z 2016 r.,poz. 2183). 
   
  

 Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, 
wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i 
chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 
oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko 

 
   
Nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania ustaleń projektu mpzp wsi Malerzowice 
Wielkie na obszary Natura 2000 „Bory Niemodlińskie” oraz na integralność tych obszarów oraz związki 
między nimi. Ustalenia planu nie mają istotnego znaczenia dla siedlisk i gatunków. 
 
Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko mogą wystąpić jedynie na obszarze objętym 
postawieniami projektu planu.  
 
Wpływ realizacji ustaleń planu na poszczególne elementy środowiska: 
 

Lp. Element środowiska Sposób oddziaływania. Ocena skutków 
oddziaływania. 

1 Różnorodność 
biologiczna 

Stopniowy zanik bioróżnorodności 
związany z zajmowaniem terenu 
pod zabudowę. 

Bezpośrednie, 
długoterminowe, 
negatywne. 

2 Ludzie Po zrealizowaniu zabudowy i eksploatacji 
wzrośnie hałas, zostanie zmieniony 
krajobraz; rozbudowa funkcji produkcyjnej, usługowej 
będzie wiązała się ze stworzeniem nowych miejsc 
pracy. 

Bezpośrednie, 
długoterminowe. 
(pozytywne w zakresie miejsc 
pracy) 

3 Zwierzęta Zwierzęta wyemigrują na tereny sąsiednie; 
zostanie ograniczona fauna glebowa. 

Bezpośrednie, 
długoterminowe, 
negatywne. 
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4 Rośliny Tereny rolnicze będą etapowo zajmowane na rzecz 
powiększającego się terenu zurbanizowanego. 

Bezpośrednie, 
długoterminowe. 

5 Wody powierzchniowe i 
podziemne 

Na etapie realizacji zabudowy, przy głębokim 
fundamentowaniu, możliwa zmiana poziom wód 
gruntowych. Możliwe zanieczyszczenie wód przy 
niewłaściwym odprowadzaniu ścieków z zabudowy 
zagrodowej w gospodarstwach hodowlanych 
.  

Bezpośrednie, 
krótkoterminowe na etapie 
realizacji zabudowy, pośrednie 
negatywne (w zakresie hodowli 
zwierząt) 

6 Powietrze i klimat 
lokalny 

Nastąpi lokalne zwiększenie hałasu  
i emisji pyłów i spalin samochodowych do 
atmosfery; nastąpią zmiany mikroklimatyczne – 
osłabienie siły i kierunków wiatrów, podniesienie 
temperatury. 

Bezpośrednie, 
długoterminowe, 

7 Powierzchnia ziemi Realizacja zabudowy spowoduje trwałe 
przekształcenie terenu, pierwotna rzeźba nie ulegnie 
znacznemu przekształceniu. 

Bezpośrednie, długoterminowe, 
stałe, 
negatywne. 

8  Krajobraz Zmieniony zostanie sposób użytkowania 
terenu poprzez wyłączenie gruntów 
rolnych z produkcji, które przeznaczone będą pod 
zabudowę mieszkaniową, produkcyjną i usługową 
oraz dodatkowe elementy infrastruktury technicznej 
(linie energetyczne, nowe drogi). 
. 

Bezpośrednie, 
długoterminowe, stałe. 

 
 
 

 Ocena skutków realizacji ustaleń miejscowego planu na poszczególne elementy 
środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem 

 
Na podstawie przeprowadzonych powyżej analiz prognozuje się wystąpienie następujących 
skutków dla poszczególnych elementów środowiska: 

 powietrze – nieznaczny wzrost emisji i imisji typowych dla procesów spalania paliw 
(ogrzewanie, komunikacja) zanieczyszczeń, które nie powinny poważnie przekroczyć 
dopuszczalnych norm, znaczny może być wzrost zanieczyszczeń z terenów produkcyjno – 
usługowych, dróg i parkingów samochodowych,   

 powierzchnia ziemi – średnią dewastację na terenie zabudowanym wsi,  

 gleby – bardzo dużą dewastację i degradację, w szczególności pod zabudową mieszkaniową 
jednorodzinną, zagrodową, produkcyjno - składową i usługową oraz drogi, 

 wody powierzchniowe – przy realizacji ustaleń planu oraz stosowaniu przepisów szczególnych 
nie powinny być zanieczyszczone, po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej i uporządkowaniu 
gospodarki ściekowej może nastąpić poprawa jakości wód, 

 wody podziemne – przy zachowaniu sprawnego systemu odbierania ścieków bytowych, 
komunalnych oraz opadowych, zagrożenie niewielkie,  

 klimat – lokalne nieznaczne zmiany mikroklimatyczne w zakresie np. wilgotności powietrza, 
temperatury, amplitud temperatur dobowych, lokalnej cyrkulacji przyziemnych warstw 
atmosfery i przewietrzania terenów, 

 zwierzęta i rośliny – z jednej strony tworzenie nisz dla nowych, znoszących sąsiedztwo 
zabudowy gatunków, z drugiej strony wzrost presji gatunków ruderalnych i segetalnych; 
ogólnie pogorszenie walorów, 

 ekosystemy – ogólna dalsza degradacja i dewastacja nie charakteryzujących się dużymi 
walorami przyrodniczymi agroekosystemów i ekosystemów zurbanizowanych,   

 krajobraz – średni wzrost walorów widokowych na terenach zainwestowanych, w 
szczególności w strefie istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
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utrzymanie dotychczasowych walorów krajobrazowych na OChK Bory Niemodlińskie i 
proj.OChK Dolina Nysy Kłodzkiej, 

 Natura 2000 – w granicach planu brak obszarów chronionych. Nie przewiduje się negatywnego 
wpływu na obszary NATURA 2000. 

 
 

 Ocena możliwości rozwiązań eliminujących lub ograniczających negatywne oddziaływanie 
na środowisko na obszarach objętych znaczącym oddziaływaniem 

 
Za rozwiązania, które mogą ograniczyć negatywne dla środowiska przyrodniczego skutki 

realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można zaliczyć:  
 

- w zakresie dewastacji terenów czynnych biologicznie –wykonywanie nasadzeń drzewami i 
krzewami wewnątrz działki budowlanej oraz stosowanie nasadzeń izolujących, stosowanie 
gatunków rodzimych; 
 
- w zakresie gospodarki ściekowej – ścisła kontrola wykonania i funkcjonowania przyłączy 
kanalizacyjnych, elementów kanalizacji deszczowej; 
 
- w zakresie odpadów – stosowanie sprawnego systemu ich gromadzen ia w stałych zbiornikach i 
wywozu na składowisko odpadów komunalnych, prowadzenie gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi;  
 
- w zakresie zmian warunków mikroklimatycznych – stosowanie nasadzeń; 
 
- w zakresie emisji hałasu – budowa pasów zieleni izolującej wzdłuż granic terenów 
produkcyjnych i dróg, realizacja pasa zieleni o charakterze izolującym od strony drogi krajowej 46.  
 

 Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 
projektu 

 
Do oceny skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego proponuje się 
dokonanie oceny porealizacyjnej zgodności nowych form zagospodarowania z ustaleniami mpzp. 
Bieżąco należy również monitorować stan środowiska w zakresie: 

- klimatu akustycznego – z częstotliwością co 5 lat, w ramach państwowego monitoringu środowiska 
oraz monitoringu hałasu prowadzonego przez inne organy administracji publicznej; 

- jakości powietrza - z częstotliwością i zgodnie z metodami stosowanymi w ramach państwowego 
monitoringu środowiska oraz w ramach monitoringu prowadzonego przez inne organy administracji 
publicznej, gminę oraz podmioty gospodarcze; analiza wyników kontroli podmiotów gospodarczych 
przeprowadzanych przez WIOŚ; kontrola domowych palenisk, zwłaszcza w sezonie grzewczym; 

- stanu gleb - z częstotliwością i zgodnie z metodami stosowanymi w ramach państwowego 
monitoringu środowiska oraz w ramach badań monitoringowych prowadzonych przez inne 
podmioty (Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Opolu, IUNiG), gminę, powiat (okresowe 
badania jakości gleb) oraz podmioty gospodarcze; kontrola zastosowanego systemu 
odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków sanitarnych i przemysłowych; kontrola skuteczności i 
prawidłowości gospodarki odpadami (segregacja odpadów); 

- hałasu i promieniowania niejonizującego – z częstotliwością i zgodnie z metodami stosowanymi w 
ramach monitoringu WIOŚ; 

- zmian w krajobrazie; 

- stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych, w tym ujmowanych w ujęciach wód –  
z częstotliwością i metodyką badań uzyskanych w ramach państwowego monitoringu środowiska 
oraz monitoringu prowadzonego przez inne organy administracji publicznej, gminę oraz podmioty 
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gospodarcze; kontrola zastosowanego systemu odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków 
sanitarnych i przemysłowych; kontrola skuteczności i prawidłowości gospodarki odpadami 
(segregacja odpadów); 

- emisji gazów cieplarnianych  
 
 
Zakres monitoringu środowiska powinien wynikać z ocen oddziaływania na środowisko (dla inwestycji, 
które będą wymagać przeprowadzonej procedury), wymaganych pozwoleń oraz stosowania się 
obowiązujących wymogów prawnych wynikających z przepisów szczególnych. 
Na terenach otwartych, po realizacji ustaleń mpzp zaleca się dokonanie oceny wystąpienia strat 
przyrodniczych. W miejscu gdzie możliwe jest przekształcenie ważnych walorów przyrodniczych wydaje 
się konieczne wykonanie kompensacji przyrodniczej poniesionych strat. W szczególności dotyczy to 
nasadzeń roślinnością wysoką i niską tam, gdzie wystąpi potrzeba usunięcia zadrzewień i zakrzewień. 
W przypadku wykonania nasadzeń w różnych strefach mpzp przewidujących takie nasadzenia 
postuluje się wykonanie w trzech latach oceny udatności wykonanych nasadzeń i ich uzupełnienie. 
 
Dla oceny skutków realizacji projektu planu proponuje się: 
- dokonywać corocznej oceny zmian stanu środowiska przyrodniczego terenu planu z 
uwzględnieniem danych z państwowego monitoringu ochrony środowiska, danych podmiotów 
prywatnych i stacji sanitarno-epidemiologicznych, 
- dokonywać oceny zmian zagospodarowania przestrzennego na podstawie inwentaryzacji 
terenowej, w czasookresach 4 lat - powtarzać inwentaryzację przyrodniczą, ze szczególnych 
uwzględnieniem stanu zasobów przyrody ożywionej, gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, 
hałasu i zanieczyszczeń powietrza. 
 
 

 Informacja o możliwym transgranicznym oddziaływaniu 
 
Charakter i zakres ustaleń planu nie spowodują oddziaływań transgranicznych, dla których należy 
przeprowadzić postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. Obszar 
opracowania położony jest w znacznej odległości od granic państwowych, a oddziaływanie ustaleń 
planu ograniczać się będzie do granic opracowania.  
 
 

 Ocena zgodności projektowanych dokumentów z celami ochrony środowiska 
ustanowionymi na szczeblu wspólnotowym, krajowym i regionalnym 

 
 

17.1 Cele na szczeblu wspólnotowym, polityka Unii Europejskiej 
 

Główne zobowiązania międzynarodowe Polski w dziedzinie ochrony środowiska wynikają z jej 
członkowstwa w Unii Europejskiej. Główne dokumenty programowe UE wprowadzające koncepcję 
trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zasady ochrony środowiska do polityk krajowych: 

-Nowa agenda do 2030 r. „Zrównoważony rozwój dla wszystkich”; 

- Strategia Lizbońska; 

- Ogólny Unijny Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego do roku 2020 „Dobrze żyć w 
granicach naszej planety” ; 

-Siódmy Unijny Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego do roku 2020 „Dobra jakość 
życia z uwzględnieniem  ograniczeń naszej planety ”; 

-Odnowiona Strategia Zrównoważonego Rozwoju UE; 

-„Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
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włączeniu społecznemu”. 
 
Nowa agenda do 2030 r. „Zrównoważony rozwój dla wszystkich” 
Agenda 2030 ma charakter uniwersalny. Obejmuje 17 celów zrównoważonego rozwoju oraz 
powiązanych z nimi 169 zadań, które oddają trzy wymiary zrównoważonego rozwoju – gospodarczy, 
społeczny i środowiskowy. Przewiduje działania na poziomie globalnym, narodowym i lokalnym 
prowadzone w celu koordynacji wysiłków w rozwiązywaniu problemów światowej ekologii i polityki 
rozwoju. Program dotyczy wszystkich dziedzin życia, w których człowiek oddziałuje na środowisko. 
Najważniejsze założenia i cele.: 

 Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie 

 Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz 
promować zrównoważone rolnictwo 

 Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt 

 Zapewnić wszystkim wysokiej jakości edukację oraz promować uczenie się przez całe życie 

 Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt 

 Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez  zrównoważoną 
gospodarkę zasobami wodnymi.  

 Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po 
przystępnej cenie 

 Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne 
zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi 

 Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać 
innowacyjność 

 Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami 

 Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi 
włączeniu społecznemu 

 Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji 

 Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom 

 Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony 

 Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, 
zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać 
proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej 

 Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do 
wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne 
instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu 

 Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalnego partnerstwo na rzecz zrównoważonego 
rozwoju. 

 
Siódmy Unijny Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego do roku 2020 „Dobra 
jakość życia z uwzględnieniem  ograniczeń naszej planety”  
Siódmy program EAP obejmuje dziewięć celów priorytetowych. Trzy z nich dotyczą głównych obszarów 
działań: ochrony przyrody, bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów i przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną oraz ochrony zdrowia ludzi przed zagrożeniami środowiskowymi. Cztery inne cele są 
związane ze sposobami osiągnięcia tych założeń przez UE i państwa członkowskie, zaś dwa ostanie są 
ukierunkowane na poprawę obszarów zurbanizowanych i współpracę w skali globalnej. Zostały w nim 
określone między innymi priorytetowe pola aktywności dotyczące: 

- kapitału naturalnego; 

- zasobooszczędnej gospodarki niskoemisyjnej; 

- zdrowia i dobrostanu ludzi; 

- zrównoważonego rozwoju. 
 



Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Malerzowice Wielkie 

 

35 

Analiza w/w zapisów dotyczących środowiska przyrodniczo-kulturowego pozwala stwierdzić, iż 
ustalenia projektu planu są zgodne z przesłaniami powyższego dokumentu: 
- zasobooszczędnej gospodarki niskoemisyjnej 

 - wprowadzenie nakazu stosowania paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami 
emisyjnymi; 

- kapitału naturalnego 
 - wyznaczenie w planie terenów zieleni urządzonej oraz określenie minimalnych wartości 

powierzchni terenów biologicznie czynnych; ochrona OChK Bory Niemodlińskie, wprowadzenie 
proj.OChK Dolina Nysy Klodzkiej, ochrona pomników przyrody, lasów, 

- zdrowia i dobrostanu ludzi  
 - wprowadzenie w planie nakazu stosowania paliw charakteryzujących się najniższymi 

wskaźnikami  emisyjnymi oraz dopuszczenie stosowania środków i urządzeń zapewniających 
odpowiedni klimat akustyczny; 

- zrównoważonego rozwoju 
- brak zasobów naturalnych w postaci surowców mineralnych na obszarze planu; 

 - wprowadzenie nakazu gromadzenia odpadów zgodnie z gminnym planem gospodarki 
odpadami i regulaminem utrzymania czystości i porządku,. 

 
Dyrektywy 
Cele wynikające z dyrektyw Unii Europejskiej, które są sukcesywnie wdrażane do polskiego 
prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska wynikają m.in. z następujących dyrektyw: 

 Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny wpływu niektórych 
planów i programów na środowisko wprowadzająca procedury sporządzania i uchwalania m.in. 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin; 

 Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE regulująca politykę wodną Unii Europejskiej; 

 Dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony wód 
podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu oraz 2008/105/EWG w 
sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej (tzw. córki Ramowej 
Dyrektywy Wodnej); 

 Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka 
powodziowego i zarządzania nim (tzw. dyrektywa powodziowa); 

 Dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie krajowych poziomów 
emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza (tzw. dyrektywa pułapowa); 

 Dyrektywa Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania jakością 
otaczającego powietrza; 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i 
czystszego powietrza dla Europy (dyrektywa CAFE); 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa (tzw. dyrektywa ptasia); 

 Dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i 
flory (tzw. dyrektywa siedliskowa); 

 Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów; 

 Dyrektywa Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych; 

 Dyrektywa Rady 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów; 

 Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za 
środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku 
naturalnemu. 

 
Najważniejsze dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska odnoszą się do:  

- standardów imisji SO2, NOX, pyłów zawieszonych i dopuszczalnych emisji tych substancji przez 
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instalacje przemysłowe, energetyczne oraz transport, 

- zanieczyszczeń emitowanych przez silniki (samochodów, pociągów, samolotów), 

- jakości wody pitnej, 

- redukcji zanieczyszczeń wód powierzchniowych przez nawozy i pestycydy, 

- ochrony zasobów wodnych i ekosystemów zależnych od wody, 

- oczyszczania i odprowadzania ścieków, 

- instalacji do przerobu lub utylizacji odpadów, 

- gospodarowania odpadami przemysłowymi, 

- użytkowania i składania odpadów niebezpiecznych i toksycznych, 

- gospodarki odpadami opakowaniowymi, 

- ograniczania różnych rodzajów hałasu, 

- zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń oraz zarządzania ryzykiem ekologicznym, 

- ochrony przyrody, w tym powstrzymania utraty różnorodności biologicznej, m. in. utworzenia 
europejskiej sieci obszarów Natura 2000. 

 
Z członkostwa w Unii wynikają zobowiązania w zakresie wdrażania Dyrektyw Unii Europejskiej. Zasady 
polityki regionalnej Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020 przenoszone są na procesy programowania na 
poziomie krajowym, a dalej także na poziom regionów.  
Analizowany plan nie zawiera treści sprzecznych z w/w dyrektywami. 
 
 

17.2 Dokumenty krajowe. 
 

Najważniejsze cele krajowe dotyczą takich dokumentów jak: 

- Konstytucja Rzeczpospolitej Polski, 

- "II Polityka Ekologiczna Państwa", 

- Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywa do roku 2016. 

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, 

- Ustawa dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

- Ustawa dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, 

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, 

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

-  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

- 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. 

 
"II Polityka Ekologiczna Państwa" 
Podstawowym dokumentem programowym na szczeblu krajowym w zakresie ochrony środowiska jest 
uchwalona w 2001 roku "II Polityka Ekologiczna Państwa" ustalająca cele ekologiczne Polski do 2010 i 
2025 roku. Głównym celem "II Polityki Ekologicznej Państwa" jest zapewnienie bezpieczeństwa 
ekologicznego kraju, przy założeniu, że skuteczna regulacja i reglamentacja korzystania ze środowiska 
nie dopuści do powstania zagrożeń dla jakości i trwałości zasobów przyrodniczych. Zakłada ona, że 
niepodważalnym kryterium obowiązującym na każdym - także lokalnym i regionalnym szczeblu - jej 
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realizacji jest człowiek, jego zdrowie oraz komfort środowiska, w którym żyje i pracuje. Cele polityki 
ekologicznej określono w sferach racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych i jakości środowiska.  
 
Miejscowy plan nie narusza w/w celów zawartych w II Polityce Ekologicznej Państwa. 

 
Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywa do roku 2016. 
Dokumentem strategicznym wskazującym na główne wyzwania i najważniejsze priorytety polityki 
ekologicznej RP w najbliższych 4 latach i z perspektywą 4-letnią jest Polityka Ekologiczna Państwa na 
lata 2009-2012 z perspektywa do roku 2016. Główne cele to m.in. 

 uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych; 

 aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska; 

 udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska poprzez podnoszenie 
świadomości ekologicznej społeczeństwa; 

 ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody; 

 poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. 
 
Podstawową zasadą realizacji Polityki Ekologicznej Państwa jest zasada zrównoważonego rozwoju 
zakładająca jakość życia na poziomie, na jaki pozwala obecny rozwój cywilizacyjny, bez umniejszania 
szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. 
W Polityce Ekologiczna  podkreśla się fakt, iż system planowania przestrzennego powinien w większym 
stopniu niż dotychczas odnosić się do lokalizacji obiektów mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, uwzględniania obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych, optymalizowania 
potrzeb transportowych, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i zachowania proporcji pomiędzy 
terenami zainwestowanymi i biologicznie czynnymi.  
 
W projekcie planu w celu określenia kierunków rozwoju struktury funkcjonalno – przestrzennej przyjęto 
zasadę zrównoważonego rozwoju, jako generalny kierunek działania. Zrównoważony rozwój, zgodnie z 
ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska to  rozwój społeczno – gospodarczy, w 
którym następuje proces integrowania. Projektowane plan miejscowy spełnia warunki zawarte w tym 
dokumencie tj. kształtuje ład przestrzenny pozwalając na racjonalną gospodarkę. Przez ład 
przestrzenny należy rozumieć sposób ukształtowania przestrzeni, który tworzy harmonijną całość. 
Zapisy planu są zgodne z zapisami tego dokumentu w kwestiach ochrony przyrody i krajobrazu , 
dalszej poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. 
 

17.3 Dokumenty regionalne. 
 

Dokumenty ustanowione na szczeblu wojewódzkim: 

- Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą do 
roku 2019 

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego (uchwała Nr XLVIII 
/505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010 r., w sprawie uchwalenia 
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego (Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 132 poz. 1509 z dnia 18 listopada 2010 r.) 

- Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Opolskiego  
 

Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą do 
roku 2019 
Na szczeblu województwa podstawowym dokumentem dotyczącym problematyki ochrony środowiska 
jest Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego. Dokument wymienia długoterminowe i 
krótkoterminowe cele w ramach polityki ochrony środowiska: 
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- Ochrona wód i gospodarka wodna 

- Ochrona powierzchni ziemi przed odpadami 

- Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami i środowiska człowieka przed hałasem. 

- Ochrona  dziedzictwa  przyrodniczego  i  racjonalne  użytkowanie  zasobów  przyrody. 

- Ochrona  powierzchni  ziemi  i  środowiska  glebowego. 
 
W/w cele i założenia mają odniesienie w zapisach planu stawiające za cel ochronę walorów środowiska 
przed zanieczyszczeniami związanymi ze środowiskiem zurbanizowanym  oraz utrzymanie części 
terenów biologicznie czynnych.  
 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego jest podstawowym narzędziem 
prowadzenia polityki przestrzennej na poziomie regionu. Głównym zadaniem planu jest określenie 
przestrzennych uwarunkowań rozwoju oraz kierunków i priorytetów kształtowania środowiska 
przyrodniczego, kulturowego i zurbanizowanego w dostosowaniu do strategicznych kierunków rozwoju 
społecznego i gospodarczego województwa zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego. 
Plan województwa uwzględnienia koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju. 
 
Do najważniejszych kwestii związanych z ochroną przyrody w Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Opolskiego należą: 
- Dostosowanie zagospodarowania przestrzennego województwa do naturalnych przyrodniczych 
predyspozycji, uwarunkowań i walorów: 
-ustalenia planu uwzględniają predyspozycje przyrodnicze obszaru objętego planem (m.in. OChK Bory 
Niemodlińskie, proj. OChK Dolina Nysy Kłodzkiej), 
 
-Zachowanie i ochrona różnorodności biologicznej, pomnażanie dziedzictwa i walorów 
przyrodniczo-krajobrazowych: 
- projekt planu określa zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków, granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów (w tym terenów i obszarów 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi), 
 - ustalone w projekcie dokumentu parametry zabudowy oraz inne ustalenia związane z nowymi 
inwestycjami uchronią krajobraz przed chaotyczną zabudową; 
 
- Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska: 
- projekt planu w ogólnych zasadach ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz  w ustaleniach 
szczegółowych dla wydzielonych terenów odnosi się do ochrony i gospodarowania zasobami 
środowiska,  
- pełna ochrona zapewniona jest w ustaleniach planu dla istniejących i projektowanych form ochrony 
przyrody (istniejący OChK, pomnik przyrody, proj. OChK, proj. użytek ekologiczny), 
 
- Poprawa stanu środowiska naturalnego i jakości życia mieszkańców: 
- ten cel został spełniony w planie poprzez m.in. ochronę przed emisjami zanieczyszczeń, ustalenie 
dopuszczalnych poziomów hałasu dla obszarów normowanych, uporządkowaną gospodarkę wodno-
ściekową (budowa kanalizacji ścieków), uporządkowaną gospodarkę odpadami. 
 
- Aktywizacja gospodarcza regionu oparta na istniejących predyspozycjach, zasobach i walorach 
przyrodniczo-krajobrazowych oraz ich rezerwach. 
 
Projekt mpzp uwzględnia cele i zadania zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego 
województwa opolskiego, szczególnie w zakresie ochrony i kształtowania środowiska oraz głównego 
celu kształtowania struktury przestrzennej pobudzającej rozwój województwa, zapewniającej 



Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Malerzowice Wielkie 

 

39 

konkurencyjność w stosunku do otoczenia zewnętrznego i eliminującej niekorzystne różnice w 
warunkach życia wewnątrz regionu.  
 
Podsumowując stwierdzić należy, że realizacja projektowanego dokumentu powinna przyczynić 
się do osiągnięcia w/w celów zawartych w dokumentach. Ochrona zasobów przyrodniczych 
Realizowana będzie poprzez ustalenia wynikające z ustaleń planu i poprzez wskazanie lub 
odesłanie w projektowanym dokumencie do norm prawnych regulujących ochronę obszarów i 
obiektów cennych przyrodniczo. Wyznaczone w projektowanym zgodnie z art.15 ust.2 pkt.3 
ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2011r. 
poz.1073 z późn. zm.) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz 
ustalenia szczegółowe, oparte są na normach prawa krajowego zgodnych z prawem 
wspólnotowym oraz międzynarodowym.  
 

 Streszczenie w języku niespecjalistycznym. 
 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządzono dla części obszaru wsi Malerzowice 
Wielkie obejmującej zasadniczo zabudowę istniejącą i projektowaną określoną w studium gminy 
Łambinowice, położonej w północno-wschodniej części gminy Łambinowice. 
 
Na analizowanym terenie można następujące główne strefy funkcjonalno-przestrzenne: 

 Strefę I - zabudowy, z dominacją zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami, zabudowy produkcyjnej, zabudowy obsługi 
produkcji rolnej w gospodarstwach rolnych i zieleni osiedlowej i przydomowej – strefa 
zlokalizowana jest w północno-wschodniej części planu, 

 Strefę II - wolną od zabudowy, obejmującą tereny rolne zlokalizowane wokół ww. zabudowy, 

 Strefę III - tereny zieleni leśnej, znajdujące się w strefie wschodniej planu. 
 

Część wsi położona jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”. Projektowany 
obszar natura 2000 „Bory Niemodlińskie” znajduje się poza granicami wsi. Najbliższy, jedyny w gminie 
Łambinowice projektowany obszar Natura 2000 znajduje się na terenach leśnych wsi Sowin.  
 
Plan pozostawia w dotychczasowym użytkowaniu wszystkie grunty leśne, w tym lasy na OChK. 
Zachowana zostanie integralność tego obszaru. Ustalenia planu utrzymują zasadę ochrony wszystkich 
ustanowionych form ochrony przyrody.  
 
Analiza ustaleń planu wskazuje na możliwość wystąpienia nieznacznego wzrostu emisji i imisji 
zanieczyszczeń typowych dla procesów spalania paliw (ogrzewanie, komunikacja, produkcja), jednak 
nie powinny one istotnie wpłynąć na przekroczenie norm. W zakresie wpływu na powierzchnię ziemi i 
stan gleb prognozuje się średnią dewastację na większości obszarów oraz bardzo dużą dewastację i 
degradację na terenach przeznaczonych pod zabudowę, pod projektowanymi drogami, w tym również 
pod słupami elektroenergetycznymi linii 220 kV, projektowanej do przebudowy na napięcie 400kV, 
przewidzianej do realizacji na obszarze rolnym.  
 
Nie przewiduje się przy realizacji ustaleń planu oraz stosowaniu przepisów szczególnych 
zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Po pełnym uporządkowaniu gospodarki ściekowej i 
wybudowaniu systemu kanalizacyjnego istnieje możliwość poprawy jakości wód. Jakość wód 
podziemnych również nie powinna ulec pogorszeniu, pod warunkiem zachowania sprawnego systemu 
odbierania ścieków bytowych, komunalnych i opadowych. 
 
Przewiduje się lokalne, nieznaczne zmiany mikroklimatyczne oraz ogólne pogorszenie walorów 
przyrodniczych pod względem różnorodności fauny i flory. 
Przy realizacji ustaleń planu przewiduje się dalszą degradację i dewastację niecharakteryzujących 
się dużymi walorami przyrodniczymi agroekosystemów i ekosystemów zurbanizowanych. Nastąpić 
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może natomiast nieznaczny wzrost walorów krajobrazowych na terenach zainwestowanych, w 
szczególności w strefie zabudowy wsi. Pogorszone natomiast zostaną walory krajobrazowe 
związane z realizacją napowietrznego odcinka linii 400kV przechodzącego przez tereny rolne. Linia 
ta stanowić będzie potencjalne źródło promieniowania niejonizującego. Jej przebieg poza terenami 
zabudowanymi będzie neutralny dla zdrowia ludzi.  
Ustalenia planu nie przewidują działań inwestycyjnych na terenach leśnych Borów Niemodlińskich. 
Ustalenia planu nie będą oddziaływać na ustanowione formy ochrony. 
 
Ustalenia planu nie powinny w znaczący sposób wpływać na stan środowiska przyrodniczego, w 
tym zdrowie i życie ludności. Nie będą również znacząco wpływać na OChK i projektowany obszar 
Natura 2000 „Bory Niemodlińskie” (poza granicami planu). 

 
 
ZAŁĄCZNIKI: 
- zał. nr 1 – obszary chronione przyrodniczo i kulturowo 
- zał. nr 2 – stan projektowany 
- zał. nr 3 – dokumentacja fotograficzna 
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