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1. Wprowadzenie 
 

1.1. Podstawa prawna, cel i zakres opracowania 

Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika z art. 46 ustawy z dnia  
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, która 
jednocześnie ustala zakres merytoryczny opracowania. Oświadczenie autora o spełnieniu 
wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2 wspomnianej ustawy, stanowi załącznik do prognozy.  
Zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym prognozę oddziaływania na środowisko sporządza organ opracowujący projekt 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).  

Celem sporządzenia prognozy jest ocena skutków (zarówno negatywnych, jak  
i pozytywnych), jakie mogą wynikać z projektowanego przeznaczenia terenu oraz realizacji ustaleń 
projektu planu na środowisko, a w szczególności na różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, 
rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne oraz zabytki, z 
uwzględnieniem wzajemnych powiązań między tymi elementami.  

W opracowaniu przedstawiono analizę stanu i funkcjonowania środowiska, jego zasobów i 
innych uwarunkowań przyrodniczych. Prognoza ocenia rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne i 
inne ustalenia zawarte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod 
kątem zgodności z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi, zgodności z przepisami prawa 
dotyczącymi ochrony środowiska. Prognoza identyfikuje przewidywane zagrożenia dla środowiska, 
które mogą powstać na terenach znajdujących się w zasięgu oddziaływania wynikającego z 
realizacji ustaleń MPZP.  

 

1.2. Opis metod pracy 

W trakcie przygotowania niniejszego opracowania rozpoznano walory i zasoby przyrodnicze, 
stan zagospodarowania, walory krajobrazowe, stan środowiska i istniejące zagrożenia oraz 
uciążliwości dla środowiska i zdrowia człowieka. Wykorzystano opracowania poruszające 
problematykę ochrony środowiska, materiały kartograficzne, a także przeprowadzono wizję terenu.  

Zastosowana w prognozie metoda polega na porównaniu obecnego funkcjonowania 
środowiska obszaru z funkcjonowaniem przewidywanym jako skutek realizacji ustaleń planu.  

Realizacja ustaleń zawartych w projekcie opisywanego dokumentu spowoduje zróżnicowane 
zmiany w środowisku. Ich charakter, intensywność oraz zasięg uzależniony będzie od faktycznego 
sposobu zagospodarowania terenu oraz stopnia realizacji zapisów zawartych w projekcie 
analizowanego dokumentu.  

Ocenę następstw realizacji ustaleń projektowanego dokumentu dokonano z podziałem ze 
względu na wpływ na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego i antropogenicznego (w 
tym na zdrowie ludzi) znajdującego się w obrębie granic omawianego obszaru, uwzględniając 
wzajemne zależności między nimi. Wpływ na środowisko skutków realizacji ustaleń projektu planu 
różnicuje się w zależności od: 

– bezpośredniości oddziaływania – bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane; 
– okresu trwania oddziaływania – długoterminowe, średnioterminowe, krótkoterminowe; 
– częstotliwości oddziaływania – stałe, chwilowe; 
– charakteru zmian – pozytywne, negatywne, bez znaczenia; 
– zasięgu oddziaływania – miejscowe, lokalne, ponadlokalne, regionalne, ponadregionalne; 
– trwałości przekształceń – nieodwracalne, częściowo odwracalne, odwracalne, możliwe do 

rewaloryzacji; 
– intensywności przekształceń - nieistotne, nieznaczne, zauważalne, duże, zupełne. 
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1.3. Informacje o zawarto ści i głównych celach projektowanego dokumentu 

 Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego ma na celu ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie 
inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy 
terenu. Ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawarto w 
projekcie tekstu uchwały oraz na projekcie rysunku planu.  
 Przedmiotem planu jest przeznaczenie działki pod teren infrastruktury technicznej, na którym 
dopuszcza się obiekty lub urządzenia związane z gospodarowaniem odpadami w zakresie punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Umożliwia się pozyskiwanie energii ze źródeł 
odnawialnych. 

W planie miejscowym stwarza się odpowiednie warunki dla rozwoju ustalonych funkcji, 
odpowiedniego wyposażenia terenu w systemy infrastruktury technicznej. Ustala się również 
podstawowe wymogi dotyczące zachowania ładu przestrzennego i ochrony środowiska. Kierunki 
rozwoju terenu objętego planem zostały wytyczone w „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała”. 

 

1.4. Informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko sporz ądzonych dla 
innych dokumentów powi ązanych z projektem omawianego dokumentu  

 Zgodnie z art. 52 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, w prognozie oddziaływania na środowisko uwzględnia się 
informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla innych, 
przyjętych już, dokumentów powiązanych z projektem dokumentu będącego przedmiotem 
postępowania. 
 W niniejszym opracowaniu wykorzystano informacje zawarte w Prognozie oddziaływania na 
środowisko projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Biała (P. Malec, Wrocław 2020 r.). W opracowaniu tym zwraca się uwagę na korzystne aspekty 
związane z możliwością rozwoju energetyki odnawialnej na wybranych terenach gminy. Ponadto 
nie zawarto szczegółowych ustaleń odnoszących się do terenu projektu MPZP.  

 
 

2. Ocena stanu i funkcjonowania środowiska oraz tendencje zmian 
przy braku realizacji MPZP 

 

2.1 Charakterystyka środowiska 

 

Poło żenie geograficzne i administracyjne, zagospodarowan ie 

 Teren planu to działka nr 1589 obr. Biała położona w miejscowości Biała (powiat prudnicki, 
woj. opolskie) przy ul. Prudnickiej 43. Jej powierzchnia wynosi ok. 0,3 ha. Przestrzeń jest 
zagospodarowana, znajduje się tu przedsiębiorstwo usługowe. Znajdują się tu dwa budynki 
biurowo-magazynowe, garaż, ponadto parking, plac manewrowy, niewielkie zieleńce z zielenią 
ozdobną. W otoczeniu obszaru położone są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
mieszkaniowo-usługowej (warsztat samochodowy i budynek mieszkalny), tereny rolne (uprawy 
polowe). Na północ od obszaru MPZP znajduje się stacja paliw, po przeciwnej stronie ulicy mieści 
się komis samochodowy. 
 Położenie obszaru opracowania na ortofotomapie przedstawia Ryc. 1.  
 Według podziału fizyczno-geograficznego Polski Kondrackiego obszar opracowania 
położony jest w prowincji Niż Środkowoeuropejski, podprowincji Niziny Środkowopolskie, 
makroregionie Nizina Śląska i mezoregionie Płaskowyż Głubczycki. 
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Ryc.1. Położenie obszaru MPZP na tle ortofotomapy (źródło: geoportal.gov.pl). 

 
 

Rzeźba terenu i charakterystyka geologiczna 

Cały obszar Płaskowyżu Głubczyckiego przykryty jest zwartą pokrywą utworów lessowych i 
pyłowych. Osady te częściowo maskują starszą rzeźbę. Akumulacja pyłów eolicznych częściowo 
wyrównała rzeźbę Płaskowyżu Głubczyckiego. Jednak późniejsza erozja nadała mu typowy 
erozyjny charakter przejawiający się powstaniem gęstej sieci dolinek denudacyjnych. Dolinki te 
mają kształt nieckowaty w górnej części i V-kształtny w części środkowej. Część z tych dolin 
została antropogenicznie przekształcona w wąwozy drogowe. W osiach połogich dolin, o 
głębokości 30–40 m, powstałych przed fazą lessotwórczą utworzył się system współczesnych dolin 
rzecznych i młodych rozcięć erozyjnych. Na krawędziach tych dolin (długich stokach) wskutek 
działalności erozji bocznej i procesów denudacyjnych po każdej fazie akumulacji pyłów eolicznych 
następowało odsłanianie starszych utworów geologicznych. 

Procesy erozyjne i denudacyjne zachodzące od recesji zlodowacenia Odry na obszarze 
Równiny Niemodlińskiej przekształcały obszary polodowcowych wysoczyzn morenowych i 
wodnolodowcowych. Na obszarze tym dominują denudacyjne formy rzeźby. Płaskie obszary 
wysoczyzn stanowią dziś fragmenty rozległej równiny denudacyjnej podciętej stosunkowo 
stromymi krawędziami. W krawędzie te wcięte są liczne suche dolinki. Szczytowa powierzchnia 
Wału Niemodlina wznosi się od 190 do 210 m n.p.m., a jej szerokość sięga 5 km. Wysokości 
względne wału w stosunku do dolin Nysy Kłodzkiej i Ścinawy Niemodlińskiej wynoszą 10–35 m. W 
powierzchni grzbietowej wału w rejonie Jasienicy Dolnej widoczne są ślady szerokich, 
meandrowych paleoprzepływów. Formy te wyerodowała Nysa Kłodzka prawdopodobnie po 
zlodowaceniach południowopolskich, a w początkowej fazie recesji lądolodu zlodowacenia Odry 
formy te zostały odpreparowane. Oprócz szerokich rozmyć zachowały się tu pagóry będące 
przypuszczalnie ostańcami meandrowymi. 

Budowa geologiczna obszaru gminy rozpoznana jest w bardzo małym stopniu, za pomocą 
kilku głębokich otworów badawczych zlokalizowanych w okolicy Białej, Szybowic, Lubrzy, 
mających za zadanie rozpoznanie podłoża. Najstarsze utwory uznane za proterozoiczne, budujące 
podłoże krystaliczne nawiercono w otworze w okolicy Białej. Są to gnejsy i amfibolity. 
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Do paleozoiku należą osady permu, nawiercone w kilku otworach, wykonanych w okolicy 
Szybowic, Białej i na południowy zachód od Białej. Jest on reprezentowany przez osady 
czerwonego spągowca, rozpoznane w otworze wiertniczym w okolicy Białej. Ich miąższość wynosi 
tu 20 m. Są to głównie piaskowce szarogłazowe rzadziej arenity kwarcowe lub arkozowe, 
przeważnie średnioziarniste, niekiedy gruboziarniste i zlepieńcowate, barwy brunatnoczerwonej. 

Spośród utworów mezozoiku, na omawianym obszarze występują osady górnej kredy, 
Utwory kredy górnej występują w podłożu podkenozoicznym na całym obszarze arkusza, nie 

odsłaniając się jednak na powierzchni. Zostały stwierdzone między innymi w otworze badawczym 
w okolicy Białej, gdzie zalegają na głębokości 469 m p.p.m. Profil osadów kredy górnej obejmuje 
cenoman, turon i koniak.  

Na utworach górnej kredy przekraczająco zalegają osady trzeciorzędowe, reprezentujące 
miocen i pliocen. Największą miąższość osiągają w tektonicznym rowie Kędzierzyna. Łączna ich 
miąższość w okolicy Białej przekracza 670 m. Najstarszymi osadami trzeciorzędowymi 
stwierdzonymi na omawianym obszarze są iły, piaski oraz wkładki lignitów miocenu dolnego - 
warstw kłodnickich. Osady te wyznaczają północnozachodni zasięg basenu zapadliska 
przedkarpackiego na bloku przedsudeckim. Najmłodszymi osadami trzeciorzędowymi na obszarze 
jest tzw. seria Gozdnicy, Są to plioceńskie piaski i żwiry, często o lepiszczu kaolinowym z 
przewarstwieniami ilastymi. 

W podłożu czwartorzędu tworzą rozległą formę między Głuchołazami a Rudziczką. Na 
powierzchni odsłaniają się w rejonie miejscowości Rudziczki, Łącznik i Mokra w formie 
izolowanych płatów. 

Utwory czwartorzędowe, reprezentowane przez plejstocen, występują niemal na całej 
powierzchni terenu. W wykształceniu osadów tego okresu rolę odegrały trzy zlodowacenia: 
południowo-, środkowo- i północnopolskie. W okresie zlodowaceń południowopolskich osadziły się 
na tym obszarze gliny zwałowe. Nie występują one na powierzchni.Znane są tylko z otworów 
wiertniczych (między Białą a Szybowicami).  

Na powierzchni dominują osady wodnolodowcowe i glacjalne zlodowaceń środkowopolskich, 
z pojedynczymi kemami oraz osady eoliczne zlodowaceń północnopolskich. Piaski i żwiry 
fluwioglacjalne, zlodowaceń środkowopolskich występują powszechnie na całym obszarze. Na 
Płaskowyżu Głubczyckim przykryte są lessami, a odsłaniają się głównie w rozcięciach erozyjnych. 
Są to utwory zróżnicowane litologicznie, od grubych żwirów z domieszką piasków do piasków 
drobnoziarnistych, a czasami mułków. Miąższość tych osadów na ogół nie przekracza 20 m. Do 
powszechnie występujących osadów zlodowaceń środkowopolskich zalicza się również: gliny 
zwałowe występujące w mniej lub bardziej zwartych płatach w okolicy Pogórza, Pleśnicy, Łącznika 
i Puszyny; bezstrukturalne, różnoziarniste piaski barwy żółtej do żółtobrązowej, z zawartością 
frakcji pylastej, żwirami i głazikami skał północnych, występujące w północno-zachodniej części; 
piaski, żwiry i głazy moren czołowych występujące na południowy wschód od Korfantowa oraz 
pojedyncze wystąpienia piasków i żwirów ozów, kemów i tarasów kemowych. Najmłodszymi 
osadami plejstocenu są lessy i gliny lessopodobne zlodowaceń północnopolskich. Zajmują około 
50% obszaru. Występują na Płaskowyżu Głubczyckim, tworząc zwartą pokrywę porozcinaną 
dolinami rzek i mniejszych cieków, osiągającą średnią miąższość od 2 do 4 m, maksymalnie do 10 
m. Utwory te są zwykle bezstrukturalne, barwy żółtej, żółtobrązowej lub płowej. Lessy zalegające w 
dolnej części stoków charakteryzują się większą zawartością frakcji ilastej i ciemniejszą barwą. 
Lessy redeponowane na stokach często zawierają wkładki piaszczyste, a nawet żwirowe. 

Współczesne osady czwartorzędowe reprezentowane są przez holocen. Są to mady, mułki, 
piaski i żwiry rzeczne o miąższości od l do 3 m, pokrywające dna wszystkich dolin rzecznych. W 
starorzeczach, oczkach wytopiskowych i innych zagłębieniach terenu wytworzyły się namuły i torfy. 

Na obszarze planu występują lessy i gliny lessopodobne zlodowacenia północnopolskiego 
oraz we wschodniej części gliny i piaski deluwialne (czwartorzęd). Nie występują tu złoża 
surowców mineralnych.  
 

Wody powierzchniowe i podziemne 

Obszar planu pozbawiony jest wód powierzchniowych. Wzdłuż wschodniej granicy przepływa 
rów melioracyjny. Zgodnie z informacjami zawartymi na mapach zagrożenia powodziowego, teren 
nie jest zagrożony powodzią.  
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Gmina Biała położona jest w granicach Przedsudeckiego Regionu Hydrogeologicznego, w 
strefie Podregionu Kędzierzyńskiego. Na terenie gminy Biała wody podziemne występują w 
czwartorzędowej i trzeciorzędowej formacji geologicznej. Woda z części ujęć dla celów pitnych 
wymaga uzdatnienia ze względu na zawartość związków żelaza i manganu. Poziom wód 
gruntowych piaszczystych utworów czwartorzędowych wykazuje zwiększone zanieczyszczenie 
antropogeniczne. Jakość wód poziomu trzeciorzędowego zasadniczo jest stała i nie uległa zmianie 
w ostatnich latach. Zbiorniki trzeciorzędowego piętra wodonośnego o przewodności T powyżej 20 
m³/d zalegają w zachodniej oraz południowo - wschodniej części gminy. Oddzielone od siebie 
czwartorzędowym piętrem wodonośnym, którego przebieg pokrywa się generalnie z przebiegiem 
doliny rzeki Biała, z kierunku południowo –zachodniego na północno - wschodni kierunek. Poziom 
trzeciorzędowy związany jest z piaskami zalegającymi między iłami, a głębokość występowania 
warstwy wodonośnej jest zróżnicowana i wynosi ok. 20,0 - 10,0 m. Wydajność poziomu 
wodonośnego waha się w granicach ok. 10 - 30 m³/h. Czwartorzędowy zbiornik wodonośny 
obejmuje pas terenu szerokości 3 - 4 km, ciągnący się wzdłuż kierunku południowo - zachodniego 
w stronę północno - wschodniego, wzdłuż doliny rzeki Biała.  

Poziomy wodonośne z wyjątkiem północnej części gminy izolowane są zmiennej miąższości 
warstwą osadów nieprzepuszczalnych i półprzepuszczalnych. Poziomy trzeciorzędowe 
występującej w południowej i centralnej części gminy są dobrze izolowane. Zalegające nad 
warstwą wodonośną osady lessowe i gliny zwałowe stanowią dość dobrą izolację. Grubość ich 
pokryw oraz właściwości litologiczne są dość zróżnicowane. 

Obszar planu znajduje się poza zasięgiem występowania głównych zbiorników wód 
podziemnych i stref ochronnych ujęć wody. 

 

Klimat lokalny 

Według regionalizacji klimatycznej Adama Schmucka gmina Biała leży na pograniczu dwóch 
regionów pluwiotermicznych, tj. nadodrzańskiego i podsudeckiego. W związku z tym występują 
zmiany warunków klimatycznych panujących na obszarze gminy Biała, pomiędzy północno – 
wschodnią i środkową częścią gminy (granice mezoregionu Kotliny Raciborskiej i Równiny 
Niemodlińskiej) a częścią południową (granice Płaskowyżu Głubczyckiego). Warunki klimatyczne 
gminy, chociaż nieco gorsze w porównaniu z terenami centralnej części województwa, wpływają 
korzystnie na wegetację roślin oraz sprzyjają osadnictwu. Zasadniczy wpływ wywiera na nie 
bliskość Gór Opawskich. Uwidacznia się to wyraźnie w warunkach termicznych oraz opadach 
atmosferycznych. Średnia temperatura roczna wynosi 8,0ºC, przy czym na terenach górskich jest 
ona niższa. Najcieplejszymi miesiącami są lipiec (ze średnią temperaturą + 18ºC) i sierpień 
(+16ºC), a najzimniej jest w lutym (kiedy średnia temperatura jest niższa od –4ºC) i styczniu (ze 
średnia temperaturą –1ºC). Średnia temperatura okresu wegetacyjnego na Płaskowyżu 
Głubczyckim wynosi +14ºC, a na pozostałym terenie gminy jest nieco niższa. Jego długość średnio 
wynosi 205 dni, czyli o 15 dni krótszy w porównaniu z resztą gminy. W ciągu roku jest 106 dni z 
przymrozkami, które zaczynają się już w październiku i trwają do kwietnia. Temperatura ujemna 
notowana jest od grudnia do marca i panuje przez 35 dni w roku. Pokrywa śnieżna utrzymuje się 
przez 65 dni w ciągu roku. 

Duże różnice wykazują również średnie roczne sumy opadów atmosferycznych, które dla 
północno wschodniej części gminy wynoszą 650 mm, a na południu około 700mm. Na okres 
wegetacyjny przypada około 425mm, czyli 65% rocznej sumy opadów. 

Na obszarze gminy dominują wiatry z zachodu i południa (23,5%). Jesienią pojawiają się 
wiatry wschodnie z kierunku południowo-wschodniego, wiosną zanikają. Silne wiatry pojawiają się, 
zazwyczaj w chłodnej porze roku, a najmocniejsze i często bardzo gwałtowne wieją z południa 
osiągając największą siłę w marcu, kwietniu i maju. Klimat gminy należy do dosyć ostrych w skali 
regionu. Znaczne są zróżnicowania amplitud temperatury, duża liczba opadów, stosunkowo krótki 
sezon wegetacyjny. Zimy są w gminie ostrzejsze i dłuższe niż w centralnej części regionu, lata 
krótsze i chłodniejsze.  
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Gleby 

Gleby na terenie gminy Biała zasadniczo są bardzo dobre dla produkcji rolnej. Najlepsze 
gleby występują w południowej części gminy. W obszarze Kotliny Raciborskiej i Równiny 
Niemodlińskiej, obejmujące północne tereny gminy, występują gleby o niższych walorach dla 
produkcji rolnej.  

Udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni gminy jest wysoki i wynosi ok. 75,4% z czego 
grunty orne zajmują ok. 65,4%, sady około 0,1%, łąki 8,9% a pastwiska ok. 0.1%. Grunty leśne w 
gminie najmują ok. 17,5% całkowitej powierzchni gminy.   

Na terenie gminy Biała przeważają użytki rolne o glebach III klasy bonitacyjnej (43,7%) i IV 
klasy (37,3%). Mniej jest gleb II klasy (0,08%), VI klasy (0,03%) i V klasy (0,08%). Najmniej jest 
gleb I klasy bonitacyjnej (0,01%). 

Na obszarze planu nie występują gleby użytkowane rolniczo.  
Na omawianym obszarze nie występują obszary potencjalnych historycznych 

zanieczyszczeń powierzchni ziemi, o których mowa w art. 101d ustawy Prawo Ochrony 
Środowiska. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu nie prowadził żadnego 
postępowania administracyjnego z zakresu szkód w środowisku lub historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi (zgodnie z pismem RDOŚ w Opolu WOF.402.241.2020.MPi z dnia 24 września 
2020 r.). 

 

Świat przyrody 

Obecny charakter roślinności to efekt przekształceń środowiska przez gospodarkę 
człowieka. Większość lasów została zastąpiona przez użytki rolne i tereny zabudowane ze 
specyficzną roślinnością synantropijną i segetalną. 

Na obszarze planu zieleń reprezentowana jest przez powierzchnie trawników, na których 
nasadzone są drzew i krzewy ozdobne (gatunki iglaste). Nie występują naturalnie rozwijające się 
formacje roślinne. Teren posesji otoczony jest płotem co utrudnia penetrację przez zwierzęta.  

Zgodnie z dostępnymi materiałami poruszającymi problematykę ochrony przyrody na terenie 
gminy, w obrębie omawianego obszaru nie rozpoznaje się stanowisk chronionych gatunków roślin, 
zwierząt i grzybów. Obszar znajduje się poza zasięgiem obszarów chronionych przyrodniczo.  

 
 

2.2 Stan oraz tendencje przeobra żeń środowiska przyrodniczego 

 

Informacje o problemach środowiska istotnych z punktu widzenia projektu MPZP   

Istniejące problemy ochrony środowiska, istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 
dokumentu, to: 

- emisja zanieczyszczeń atmosferycznych ze źródeł punktowych napływająca z terenów 
sąsiednich (użytkowanie instalacji grzewczych o niskiej sprawności opartych o paliwa 
stałe); 

- możliwe pogorszenie warunków zamieszkiwania w otoczeniu ul. Prudnickiej spowodowane 
emisją hałasu. 

 

Powietrze atmosferyczne 

 Wyróżnia się trzy główne grupy zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Należą do nich 
źródła komunalno-bytowe, transport drogowy oraz przemysł.  
 Źródła komunalno-bytowe, w głównej mierze odpowiedzialne są za podwyższone stężenia 
zanieczyszczeń, szczególnie pyłu zawieszonego, benzo(a)pirenu i dwutlenku siarki w sezonie 
zimowym. Stosowanie w lokalnych kotłowniach i domowych piecach grzewczych niskosprawnych 
urządzeń i instalacji kotłowych, ich zły stan techniczny i nieprawidłowa eksploatacja oraz spalanie 
złej jakości paliw (zasiarczonych, zapopielonych i niskokalorycznych węgli, mułów węglowych, a 
także wszelkich odpadów z gospodarstw domowych), są głównym powodem tzw. niskiej emisji. 
Duża ilość źródeł wprowadzających zanieczyszczenia z kominów o niewielkiej wysokości sprawia, 
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że zjawisko to jest bardzo uciążliwe, gdyż zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca 
powstawania, a są to najczęściej obszary o zwartej zabudowie mieszkaniowej.  
 Transport drogowy wpływa na całoroczny poziom tlenków azotu w powietrzu oraz 
podwyższony poziom pyłu zawieszonego PM10 i benzenu. Duże zanieczyszczenie powietrza 
występuje na skrzyżowaniach głównych ulic i dróg, przy trasach komunikacyjnych o dużym 
natężeniu ruchu biegnących przez obszary o zwartej zabudowie. Przyczyną nadmiernej emisji 
zanieczyszczeń ze środków transportu jest przede wszystkim zły stan techniczny pojazdów, ich 
nieprawidłowa eksploatacja, przestoje w ruchu spowodowane złą organizacją ruchu i zbyt małą 
przepustowością dróg.  
 Aktem prawnym regulującym dopuszczalne stężenia substancji w powietrzu jest 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu. Oceny jakości powietrza na terytorium kraju dokonuje się z 
uwzględnieniem dwóch grup kryteriów: ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi (z 
podziałem na ochronę zdrowia dla uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej) oraz 
ustanowionych ze względu na ochronę roślin. Ocena pod kątem ochrony zdrowia obejmuje: 
dwutlenek azotu NO2, dwutlenek siarki SO2, benzen C6H6, ołów Pb, arsen As, nikiel Ni, kadm Cd, 
benzo(a)piren B(a)P, pyły PM10 i PM2.5, ozon O3, tlenek węgla CO. W ocenie pod kątem ochrony 
roślin uwzględnia się: dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NOx, ozon O3. Zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości 
powietrza, przedmiotowy obszar znajduje się w strefie opolskiej.  
 Wynikiem oceny, zarówno pod kątem kryteriów dla ochrony zdrowia jak i kryteriów dla 
ochrony roślin dla wszystkich substancji podlegających ocenie, jest zaliczenie strefy do jednej z 
następujących klas: A (jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają 
odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych), B (jeżeli stężenia 
zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne, lecz nie przekraczają 
poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji), C (jeżeli stężenia 
zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines 
tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne, 
poziomy docelowe), D1 (jeżeli poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu 
długoterminowego) i D2 (jeżeli poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego). 
 

 Ocena według kryteriów odniesionych do ochrony zdrowia 

 Na podstawie klasyfikacji stref województwa lubelskiego za rok 2019 według kryteriów 
ochrony zdrowia, strefa opolska pod względem poziomów dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, 
tlenku węgla, ozonu, benzenu, aresnu, kadmu, niklu, ołowiu oraz pyłu zawieszonego PM2,5 
kwalifikuje się do klasy A, w której nie stwierdza się przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężeń 
i zaleca się utrzymanie jakości powietrza na tym samym lub lepszym poziomie. Pod względem 
poziomu pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu strefę zakwalifikowano do grupy C. 

 

Jakość wód podziemnych 

Zagrożenia wód podziemnych wynikają z ich kontaktu z powierzchnią ziemi, wodami 
glebowymi, wodami powierzchniowymi oraz opadami atmosferycznymi. W miejscach, gdzie brak 
jest izolacji poziomu wodonośnego lub izolacja jest niepełna następuje szybka wymiana wody, a 
tym samym przemieszczanie się zanieczyszczeń. Źródłem zagrożeń jakości wód podziemnych, 
podobnie jak wód powierzchniowych, są zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego oraz 
nieczystości przedostające się z obszarów nieskanalizowanych. 

Badania stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych prowadzone są przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie 
w ramach monitoringu diagnostycznego oraz monitoringu operacyjnego (obejmującego wody o 
statusie zagrożonych nieosiągnięciem dobrego stanu chemicznego oraz zlokalizowanych na 
obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych).  

Teren opracowania znajduje się znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych nr 
127. Jak wynika z danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (dane zamieszczone na 
stronie internetowej http://mjwp.gios.gov.pl/), stan ilościowy i chemiczny wód oceniony został jako 
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dobry Obowiązuje skala 5-cio stopniowa: I – jakość bardzo dobra, II- jakość dobra, III – jakość 
zadowalająca, IV – jakość niezadowalająca, V – jakość zła. Badania były wykonywane w roku 
2016. 
 

Klimat akustyczny 

Standardy jakości klimatu akustycznego zależą od funkcji i przeznaczenia terenu, zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku. Na obszarze opracowania nie identyfikuje się terenów 
chronionych przed hałasem.  

Poziom hałasu na terenie planu nie był badany. Klimat akustyczny jest kształtowany przez 
ulicę Prudnicką, przebiegającą od zachodu. Poziom hałasu w jej otoczeniu nie był badany.  

 

2.3. Tendencje zmian w środowisku w przypadku braku realizacji projektu oma wianego 
dokumentu 

W przypadku odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego będącej przedmiotem niniejszej analizy, zagospodarowanie terenu odbywać się 
będzie na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W 
planie tym przeznacza się część terenów na funkcje związane z usługami, zgodnie ze stanem 
obecnym. W związku z tym nie przewiduje się wystąpienia istotnych zmian w środowisku.  

 
 

3. Analiza ustale ń projektu planu miejscowego i ocena zgodno ści z 
uwarunkowaniami ekofizjograficznymi 

W niniejszym rozdziale dokonano analizy rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych zawartych 
w projekcie uchwały pod kątem zgodności z uwarunkowaniami określonymi w opracowaniu 
ekofizfograficznym, zgodności z przepisami ochrony środowiska oraz rozwiązań eliminujących lub 
ograniczających negatywne wpływy na środowisko. 

Plan miejscowy tworzy warunki dla realizacji terenu o funkcji infrastruktury technicznej –
punktu selektywnej zbiórki odpadów (w skrócie: PSZOK). W związku z tym dopuszcza się 
możliwość magazynowania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych powstających w 
gospodarstwach domowych (są to m.in. przeterminowane leki, chemikalia i zanieczyszczone 
opakowania, zużyte baterie i akumulatory), a także ich naprawa i przygotowania do ponownego 
użycia. Na potrzeby planowanych funkcji mogą zostać zaadaptowane istniejące budynki. Możliwa 
jest również budowa nowych budynków i obiektów budowlanych.  

Obowiązek utworzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów nakłada ustawa o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą każda gmina ma obowiązek zapewnić czystość i 
porządek na swoim terenie i tworzyć warunki niezbędne do ich utrzymania poprzez konieczność 
tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy 
dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. Przedmiotowa inwestycja pozwoli na wydzielenie 
odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych oraz stanowić będzie rozwiązanie 
dla mieszkańców, mających problem z pozbyciem się m.in. odpadów wielkogabarytowych, gruzu 
budowlanego, zużytych opon, przeterminowanych leków i chemikaliów, akumulatorów czy też 
odpadów zielonych. Jest to zatem zamierzenie o wysokiej przydatności dla ochrony środowiska. 
Utworzenie PSZOK przyczyni się do zmniejszenia porzucania odpadów w miejscach do tego 
nieprzeznaczonych. W punkcie zbiórki odpadów planowane jest zbieranie przedmiotów 
nadających się do ponownego użycia. Przedsięwzięcie stanowić będzie miejsce bezpiecznego dla 
środowiska i ludzi oraz zgodnego z prawem, zbierania i magazynowania dostarczonych przez 
mieszkańców odpadów komunalnych. Poza tym PSZOK pełnić będzie funkcje edukacyjną i 
informacyjną. Możliwa będzie także naprawa (przygotowanie do ponownego użycia) przedmiotów i 
odpadów wielkogabarytowych nadających się do ponownego wykorzystania1. 

                                                 
1 Informacje zawarte w opracowaniu „Program funkcjonalno-użytkowy Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, G. Rydian, P. Sadowski, K. Nowak, na zlecenie Gminy Biała, 2017 r.  
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W zakresie ograniczenia potencjalnych uciążliwości związanych z działalnością PSZOKu 
(przede wszystkim związanych z emisją hałasu) zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 
ochrony środowiska. Zgodnie z art. 144 ww. ustawy, eksploatacja instalacji powodująca 
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, emisję hałasu oraz wytwarzanie pól 
elektromagnetycznych nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska 
poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny.  

 
W zakresie ochrony środowiska i działań minimalizujących potencjalny negatywny wpływ 

przyszłego zagospodarowania na środowisko, istotne są ustalenia dotyczące gospodarki wodno-
ściekowej, pozyskiwania ciepła do ogrzewania budynków, a także kształtowania terenów zieleni.  

W projekcie planu ustala się przestrzeń przewidzianą na urządzenie powierzchni biologicznie 
czynnej w obrębie działek budowlanych. Pozostawienie tej powierzchni jest istotne ze względu na 
potrzeby retencji wód opadowych i roztopowych przez podłoże. Jest to również przestrzeń mogąca 
zostać zagospodarowana zielenią.  

Na obszarze planu stwarza się warunki dla rozbudowy systemów infrastruktury technicznej.  
Istotne dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych jest określenie sposobu 

odprowadzania ścieków z terenów zabudowanych. Projekt planu nakazuje odprowadzanie ścieków 
do sieci kanalizacji sanitarnej, a następnie do oczyszczalni ścieków, co należy uznać za korzystne 
z punktu widzenia ochrony jakości środowiska gruntowo-wodnego. Obowiązek podłączenia 
nowych obiektów do sieci nakłada taki nakłada art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach, zgodnie z którym właściciel nieruchomości musi przyłączyć nieruchomość do 
istniejącej sieci kanalizacyjnej.  

Wody opadowe i roztopowe z terenów zainwestowanych będą odprowadzane w 
dotychczasowy sposób do kanalizacji deszczowej lub retencjonowane i wykorzystane np. do celów 
gospodarczych. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z 
terenów utwardzonych (np. parkingów, ulic) obowiązuje usunięcie substancji określonych 
w przepisach odrębnych, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do odbiornika 
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego).  

Ustalenia planu wprowadzają obowiązek pozyskiwania ciepła w oparciu o indywidualne 
rozwiązania przy zastosowaniu paliw płynnych i gazowych lub paliw stałych, które będą zapewniać 
niskie wskaźniki emisji gazów i pyłów, zgodnie z przepisami odrębnymi. Dopuszcza się także 
wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. 

 
Na terenie planu dopuszcza się możliwość lokalizowania urządzeń wytwarzających energię z 

odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW za wyjątkiem urządzeń 
wykorzystujących energię wiatru oraz wytwarzania biogazu rolniczego. Zgodnie z dokumentacją 
„Program funkcjonalno-użytkowy Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, na terenie PSZOK-u planowana jest instalacja paneli 
fotowoltaicznych.  

Barierą rozwoju dla energetyki odnawialnej może być m.in. bliskość terenów 
mieszkaniowych. W celu ograniczenia potencjalnych negatywnych oddziaływań elektrowni 
wykorzystujących odnawialne źródła energii wprowadza się strefy ochronne związane z 
ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu dla urządzeń 
wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 110 kW. W strefie takiej 
powinno zamykać się niekorzystne oddziaływanie z zakresu emisji hałasu, promieniowania 
elektromagnetycznego itp. W projekcie planu strefa ta jest tożsama z granicą obszaru planu. 

Dla ograniczenia potencjalnego szkodliwego oddziaływania instalacji wykorzystujących 
energię odnawialną na tereny przyległe, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo ochrony 
środowiska. Zgodnie z art. 144 ww. ustawy, eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie 
gazów lub pyłów do powietrza, emisję hałasu oraz wytwarzanie pól elektromagnetycznych nie 
powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego 
prowadzący instalację ma tytuł prawny, podobnie jak przy sytuowaniu każdej innej działalności o 
charakterze produkcyjnym. 
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Brak jest danych literaturowych na temat negatywnego wpływu na środowisko, jaki może być 
wywołany pracą elektrowni wykorzystującej panele fotowoltaiczne. Potencjalny negatywny wpływ 
paneli na otoczenie to niepokój optyczny wywoływany refleksami świetlnymi. W celu eliminacji tego 
niekorzystnego zjawiska, panele fotowoltaiczne pokrywa się powłoką antyrefleksyjną. Na etapie 
eksploatacji paneli fotowoltaicznych nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu na 
środowisko. Praca elektrowni nie będzie powodować emisji hałasu, zanieczyszczeń powietrza 
atmosferycznego (brak źródeł emisji). Nie przewiduje się również wytwarzania odpadów. Pewne 
zagrożenie jest związane z koniecznością mycia paneli. W celu ochrony wód powierzchniowych i 
podziemnych przed zanieczyszczeniami, należy ograniczyć stosowanie detergentów i innych 
środków powierzchniowo czynnych. 

 
Projekt planu został sporządzony zgodnie z przepisami ochrony środowiska. Z punktu 

widzenia uwarunkowań ekofizjograficznych nie ma większych przeszkód dla wprowadzania 
nowego zagospodarowania na przedmiotowym terenie. Morfologia terenu oraz podłoże 
geologiczne nie tworzą przeszkód dla posadawiania obiektów inżynierskich. Planowana inwestycja 
wkracza na teren zurbanizowany, pozbawiony istotnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych. 
Projekt planu zgodny jest z polityką przestrzenną nakreśloną w „Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała”. Przyszłe zainwestowanie nie 
spowoduje pogorszenia jakości środowiska i krajobrazu w obrębie obszaru planu i terenów 
przyległych. 

 

4. Przewidywany wpływ realizacji ustale ń projektu planu na 
środowisko 

 

4.1. Wpływ realizacji ustale ń projektu na poszczególne elementy środowiska 

W niniejszym rozdziale dokonano analizy wpływu realizacji projektu zmiany planu na zasoby 
naturalne rozumiane jako poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego i kulturowego. 
Według definicji zamieszczonej w Encyklopedii PWN (encyklopedia.pwn.pl), zasoby naturalne to 
„twory organiczne (rośliny, zwierzęta, ekosystemy) i nieorganiczne (atmosfera, wody, minerały), 
wykorzystywane przez człowieka w procesie produkcji i konsumpcji”. 

 

Oddziaływanie na świat przyrody i bioró żnorodno ść 

Planowane zainwestowanie w postaci Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów znajdować się 
będzie na obszarze zurbanizowanym o niskich walorach przyrodniczych. Nie znajdują się tu 
elementy środowiska przyrodniczego wymagające objęcia ochroną prawną. Teren nie odgrywa 
istotnej roli w systemie przyrodniczym gminy. Ustalenia planu nie będą zatem miały znaczącego 
wpływu na istniejący świat przyrody oraz zmianę poziomu różnorodności biologicznej na obszarze 
planu i terenach przyległych.  

W planie nie wyznacza się nowych terenów zieleni, jednak ustala się minimalne udziały 
powierzchni biologicznie czynnej, na której będą mogły pojawić się nowe nasadzenia roślinności.  

 

Oddziaływanie na gleby i powierzchni ę ziemi 

Planowane zainwestowanie wkracza na teren przekształcony antropogenicznie, 
przystosowany do zabudowy. Ingerencja w obecny kształt powierzchni terenu może wynikać z 
przeprowadzenia prac ziemnych pod fundamenty nowych budynków lub budowli. Niewielkie 
obiekty nie będą wymagały wykonania głębokich wykopów, dzięki czemu przekształcenia rzeźby 
terenu nie będą duże.  
 Zwiększenie areału terenów zabudowanych i utwardzonych w pewnym stopniu obniży 
zdolności retencyjne podłoża. Ze względu na zachowanie zdolności chłonnej terenów, 
wprowadzono obowiązek zachowania części terenów w postaci powierzchni biologicznie czynnej. 
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Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne 

Za szkodliwe emisje odpowiadać będzie ruch samochodowy oraz emisje z sektora 
komunalnego (spaliny samochodowe, wytwarzanie ciepła do ogrzewania pomieszczeń). Przyszłe 
zagospodarowanie generować będzie ruch samochodowy, co przełoży się na emisję 
zanieczyszczeń komunikacyjnych (dwutlenek azotu, tlenki węgla, węglowodory) oraz pyłów 
emitowanych do atmosfery. Trudno jest rozstrzygnąć czy będzie on większy niż obecnie. 

Wielkość i charakter emisji zanieczyszczeń pochodzących z ogrzewania budynków zależeć 
będzie od preferencji inwestorów w zakresie wyboru czynnika grzewczego. Dla zachowania dobrej 
jakości powietrza powinny być preferowane proekologiczne media grzewcze oparte o niskiej 
wskaźniki emisji. Pozytywnie ocenia się możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

 

Oddziaływanie na klimat lokalny 

W obrębie terenów przeznaczonych na zainwestowanie przewiduje się przekształcenie 
warunków klimatu miejscowego w kierunku topoklimatu umiarkowanego, cechującego tereny 
zabudowane. Taki topoklimat charakteryzuje się bardziej zróżnicowanym przebiegiem temperatury 
i wilgotności względnej powietrza, zmniejszonymi prędkościami wiatru oraz zwiększonym 
zanieczyszczeniem powietrza w stosunku do terenów otwartych. Zabudowa zmniejsza możliwości 
swobodnego przemieszczania się mas powietrza. W najbliższym sąsiedztwie budynków, terenów 
utwardzonych oraz terenów komunikacji spodziewać się będzie można wzrostu średnich 
temperatur oraz spadku wilgotności powietrza. Zakres zmian topoklimatu jest uzależniony od 
charakteru zagospodarowania terenu, w szczególności wielkości powierzchni zabudowy, a także 
kubatury obiektów. Istotne znaczenie będzie miała wielkość powierzchni utwardzonych.  

Obszar planu jest przekształcony antropogenicznie i zabudowany. Charakter zmian 
przestrzennych będzie niewielki i nie przełoży się na zmiany klimatu lokalnego. Uznaje się, że ze 
względu na niewielką powierzchnię obszaru przeznaczonego do zainwestowania w stosunku do 
rozległych powierzchni terenów zieleni pozostających na terenie gminy, nie będzie występował 
istotny, negatywny wpływ na klimat powodowany emisją gazów cieplarnianych. Nie przewiduje się 
również zwiększenia ryzyka wystąpienia zjawisk ekstremalnych, takich jak powódź i susza.  

Ocenia się, że teren planu nie odgrywają istotnej roli ze względu na wychwytywanie 
dwutlenku węgla. Za pochłanianie tego gazu w największym stopniu odpowiedzialne są drzewa. 
Teren planu jest zabudowany i pozbawiony większych powierzchni zieleni wysokiej.  

W zakresie rozwiązań zapewniających przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom 
klimatycznym plan zakłada pozyskiwanie ciepła w oparciu o niskoemisyjne nośniki energii oraz 
wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. 

 

Oddziaływanie na klimat akustyczny 

Klimat akustyczny na terenie planu będzie kształtowany przez ruch samochodowy 
odbywający się istniejącymi drogami. Przyszłe zagospodarowanie będzie generować większy niż 
dotychczas ruch samochodowy, który może powodować pogorszenie jakości klimatu 
akustycznego. Będzie on zależał od atrakcyjności projektowanych terenów jako celu podróży.  

Zmiany użytkowania przestrzeni mogą doprowadzić do powstania źródeł hałasu 
przemysłowego. Dla ochrony klimatu akustycznego terenów mieszkaniowych położonych w 
najbliższym sąsiedztwie obszaru planu, istotne znaczenie mają ustalenia ustawy Prawo ochrony 
środowiska, mówiące o tym, że uciążliwości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 
nie mogą wykraczać poza granice działki inwestora. W przypadku stwierdzenia przekroczeń 
dopuszczalnych poziomów dźwięku na terenach zabudowy chronionej przed hałasem, konieczne 
będzie podjęcie działań ograniczających, np. budowę osłon zmniejszających emisję hałasu, 
ekranów akustycznych.  

 

Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 

 Zabudowanie oraz utwardzenie części powierzchni terenów ograniczy infiltrację wód 
opadowych i roztopowych zmniejszając zasilanie wód gruntowych na terenach zainwestowanych. 
Na obszarze MPZP planuje się podłączenie wszystkich nowych obiektów do sieci kanalizacyjnej. 
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Uznaje się zatem, że realizacja postanowień planu w obrębie terenów przeznaczonych na 
zabudowę nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na wody powierzchniowe 
(przepływający w sąsiedztwie rów) i podziemne. 
   

Oddziaływanie na krajobraz, zabytki i dobra materia lne 

Realizacja ustaleń planu oznaczać może zmiany w krajobrazie polegające na dostosowaniu 
istniejącej zabudowy lub infrastruktury do funkcji punktu zbiórki i przetwarzania odpadów. W 
zakresie kształtowania krajobrazu oraz zachowaniu ładu przestrzennego istotne znaczenie mają 
ustalania dotyczące ukształtowania zabudowy, sposobu rozmieszczenia obiektów w przestrzeni, a 
także wysokości budynków i obiektów budowlanych.  

Fragment terenu znajduje się w obrębie obszaru o wysokich walorach fizjonomicznych 
krajobrazu, zgodnie z zapisami dokumentu „Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa 
opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony (K. i K. Badora, Opole 2006 r.). Są to 
obszary obejmujące m.in. tereny najcenniejszych typów krajobrazu naturalnego o zróżnicowanej 
ekspozycji, z dominacją kilku i kilkunastokilometrowych otwarć widokowych. Dla strefy postuluje 
się ograniczenie możliwości lokalizowania dominant krajobrazowych degradujących walory 
fizjonomiczne, w szczególności elektrowni wiatrowych > 50 m wysokości, linii energetycznych 
wysokiego napięcia > 110 kV oraz masztów, urządzeń technologicznych, itp. > 50 m.  

Planowana inwestycja znajduje się na terenie zabudowanym, w zurbanizowanej części 
miasta, przez co nie wywoła istotnych zmian krajobrazowych. Nie nastąpi również zasłonięcie 
panoram widokowych lub wglądów w kierunku terenów otwartych. Ponadto ul. Prudnicka, przy 
której znajduje się obszar MPZP biegnie w obniżeniu, przez co zabudowa nie powinna być 
widoczna z dalekich odległości. Nie sytuuje się dominant krajobrazowych w postaci linii wysokiego 
napięcia lub elektrowni wiatrowych. Planowana zabudowa o wysokości sięgającej maksymalnie 15 
m nie powinna górować nad otoczeniem. Teren planu znajduje się poza granicami obszarów 
chronionych ze względu na unikatowy krajobraz takich jak obszar chronionego krajobrazu, park 
krajobrazowy.  

Na terenie planu nie występują zabytki lub inne dobra kultury godne objęcia ochroną 
konserwatorską. 

 

Oddziaływanie na ludzi 

Dopuszczone w planie kategorie przeznaczenia i funkcje terenów w zasadzie wykluczają 
możliwość realizacji inwestycji i obiektów mogących w sposób znacząco negatywny wpłynąć na 
środowisko życia i zdrowie mieszkańców. Okresowe pogorszenie warunków zamieszkiwania 
będzie miało miejsce w okresie realizacji poszczególnych inwestycji (emisja hałasu, pyłów, 
pogorszenie estetyki krajobrazu). W pewnym stopniu warunki zamieszkiwania może pogorszyć 
nadmienia emisja zanieczyszczeń atmosferycznych z sektora komunalnego i transportowego, 
jednak w przypadku wypełnienia zawartych w projekcie uchwały ustaleń, niekorzystny wpływ 
powinien zostać zminimalizowany. 

 

Opis oddziaływa ń o charakterze skumulowanym 

Potencjalne oddziaływania skumulowane obejmują emisję hałasu oraz emisje 
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery. Hałas powodowany będzie transportem 
samochodowym na drogach obsługujących ruch w kierunku obszaru zainwestowania oraz 
wewnątrz omawianego terytorium. Emisje zanieczyszczeń do atmosfery uwalnianych z 
grzewczych oraz transportu samochodowego nie spowodują znaczącego zwiększenia stężenia 
szkodliwych substancji w powietrzu. Niemniej jednak obserwuje się wzrost ilości terenów 
zabudowanych na terenie gminy, co w przyszłości może powodować efekt kumulacji 
niekorzystnych presji na środowisko np. nadmierną emisję szkodliwych substancji do atmosfery. 
Będą to oddziaływania o charakterze stałym.  
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4.2. Oddziaływanie planu miejscowego poza obszarem opracowania 

 Miejscowy plan zagospodarowania w nieznacznym stopniu będzie oddziaływał na 
środowisko poza jego granicami. Obejmują one głównie emisje zanieczyszczeń atmosferycznych 
oraz potencjalne emisje hałasu. Oprócz tego przewiduje się zwiększenie poboru wody z miejskich 
ujęć oraz innych mediów, m.in. energii elektrycznej. Uciążliwości związane ze wzrostem natężenia 
ruchu samochodowego będą odczuwalne na całej długości tras dojazdowych do obiektów 
umiejscowionych na obszarze opracowania. 

 

4.3. Informacje o mo żliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko  

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko, o którym mowa w ustawie z dnia  
3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oceniane jest 
w aspekcie granic międzynarodowych. Projekt planu nie zawiera rozstrzygnięć, ani nie stwarza 
możliwości, w wyniku których mogłoby wystąpić transgraniczne oddziaływanie na środowisko. 
Zagospodarowanie obszaru nie będzie oddziaływać na środowisko terenów położonych poza 
granicami kraju. 

 

4.4. Oddziaływanie na formy ochrony przyrody 

 Realizacja postanowień planu nie będzie wywierać oddziaływania na formy ochrony 
obszarowej, w tym obszary Natura 2000. Uznaje się, że skala i rodzaj oddziaływania na 
środowisko realizacji ustaleń planu nie zagraża jakości środowiska na terenach objętych ochroną. 
Planowane zagospodarowanie, ze względu na oddalenie od granic terenów chronionych, nie 
będzie wywierać negatywnego wpływu na warunki występowania siedlisk i gatunków zwierząt. 
 

4.5. Kompleksowa ocena skutków wpływu ustale ń planu na środowisko  

 Opisane w tekście oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska, zgodnie z 
przyjętymi założeniami, przedstawiono poniżej w formie tabelarycznej. 
  

Tab. 1. Zróżnicowanie skutków oddziaływania na poszczególne elementy środowiska - istniejące i planowane tereny zabudowane, w 
tym elementy systemu komunikacyjnego. 

 Oddziaływanie pod wzgl ędem:  
Oddziaływanie 
na: bezpośrednio ści  okresu trwania  częstotliwo ści  charakteru 

zmian zasięgu trwało ści 
przekształce ń 

intensywno ści 
przekształce ń 

świat przyrody i 
bioró żnorodno ść 

bezpośrednie i 
pośrednie 

długoterminowe stałe negatywne miejscowe i 
lokalne 

nieodwracalne zauważalne 

gleby i 
powierzchni ę 
terenu 

bezpośrednie 
długoterminowe 

i 
krótkoterminowe 

stałe negatywne miejscowe nieodwracalne zauważalne 

powietrze 
atmosferyczne 

bezpośrednie i 
wtórne 

długoterminowe 
i 

krótkoterminowe 

stałe i 
chwilowe negatywne miejscowe i 

lokalne 
możliwe do 

rewaloryzacji zauważalne 

klimat lokalny bezpośrednie  długoterminowe stałe bez 
znaczenia 

miejscowe i 
lokalne 

częściowo 
odwracalne 

nieznaczne 

klimat 
akustyczny bezpośrednie 

długoterminowe 
i 

krótkoterminowe 
stałe negatywne miejscowe, 

lokalne  
odwracalne zauważalne 

wody pośrednie długoterminowe stałe negatywne 
miejscowe, 

lokalne i 
ponadlokalne 

częściowo 
odwracalne nieznaczne 

krajobraz i 
zabytki 

bezpośrednie i 
pośrednie długoterminowe stałe 

pozytywne 
i 

negatywne 
miejscowe nieodwracalne zauważalne 

ludzi bezpośrednie i 
pośrednie 

długoterminowe stałe pozytywne miejscowe i 
lokalne 

częściowo 
odwracalne 

zauważalne 

 

Funkcje powodujące przekształcenia w środowisku i krajobrazie, skutkujące emisją hałasu, 
zanieczyszczeń do atmosfery i wód (Tabela 1) 
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Planowane tereny obiektów służących gospodarce odpadami będą miały zróżnicowany wpływ na 
środowisko. Ustalenia planu w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury technicznej pozwalają 
zminimalizować negatywne oddziaływanie planowanych funkcji na jakość wód powierzchniowych i 
podziemnych, środowisko akustyczne i powietrze atmosferyczne. Ustalenia planu przewidują 
utworzenie powierzchni biologicznie czynnej na działkach budowlanych, co stwarza możliwości 
kształtowania terenów zieleni urządzonej. Utworzenie obiektów służącym zagospodarowaniu 
odpadów przyczyni się do poprawy jakości środowiska w gminie. 

Przeznaczenie terenów pod planowane funkcje będzie oddziaływać na poszczególne elementy 
środowiska, ale pomimo bezpośredniego i stałego charakteru niektórych oddziaływań, przy 
zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych, przekroczenie standardów jakości 
środowiska określonych prawem jest mało prawdopodobne. 

 

5. Metody analizy realizacji postanowie ń projektu planu 
Przewidywane metody analizy realizacji postanowień projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pod kątem wpływu na środowisko mogą się odnosić do 
przestrzegania ustaleń dotyczących przeznaczenia terenu, ukształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu, ustaleń dotyczących wyposażenia w infrastrukturę techniczną, ochrony 
i kształtowania środowiska oraz ładu przestrzennego, a także ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków. Skutki realizacji planu podlegają badaniom w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska. Monitoring poszczególnych komponentów środowiska prowadzi Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowy Instytut Geologiczny i starosta powiatu 
prudnickiego, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz ustawie Prawo wodne.  

Monitorowanie stanu środowiska i zmian w nim zachodzących powinno być realizowane w 
odniesieniu do terenów objętych planem, a także komponentów środowiska, które mogą być 
najbardziej podatne na negatywny wpływ powodowany realizacją omawianego dokumentu.  
W tym zakresie proponuje się objąć monitoringiem następujące komponenty środowiska: 

- klimat akustyczny na terenach chronionych przed hałasem - ocena poziomu hałasu 
wyrażona wskaźnikami mającymi zastosowanie do ustalania i kontroli warunków 
korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby: LAeq D – równoważny poziom 
dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6:00 do godz. 22:00), 
LAeqN – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od 
godz. 22:00 do godz. 6:00, wyrażone w dB); 

Monitoring ten może być również prowadzony w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych 
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, a także innych badań wykonywanych w 
zależności od zapotrzebowania np. w przypadku pojawienia się skarg mieszkańców na 
uciążliwości prowadzonej działalności w oparciu o plan miejscowy.  

Częstotliwość przeprowadzania analiz powinna być uwarunkowana częstotliwością badania 
aktualności kierunków polityki przestrzennej, zawartych w planach, programach i studiach oraz w 
aktach prawa miejscowego. Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym wyniki omawianych analiz powinny być przekazywane co najmniej raz w czasie 
trwania kadencji rady. Proponuje się zatem, aby analizy dotyczące ochrony środowiska były 
przeprowadzane również z taką częstotliwością. 
 

6. Przedstawienie rozwi ązań mających na celu zapobieganie, 
ograniczenie lub kompensacj ę przyrodnicz ą negatywnych 
oddziaływa ń na środowisko 

W celu ograniczenia lub eliminacji niekorzystnego wpływu na środowisko będącego efektem 
realizacji omawianego dokumentu należy uwzględnić: 

- konieczność dotrzymania wszelkich obowiązujących norm dotyczących ochrony 
poszczególnych komponentów środowiska; 

- odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej; 
- odprowadzanie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych do kanalizacji; 
- ograniczenie zasięgu uciążliwości do granic działki inwestora, 
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- stosowanie do ogrzewania proekologicznych, niskoemisyjnych mediów grzewczych. 
Uznaje się, że przyjęte w projekcie omawianego dokumentu rozwiązania nie będą 

powodować negatywnych oddziaływań o charakterze znaczącym na środowisko oraz jakość życia 
i zdrowie mieszkańców gminy. Nie przedstawia się zatem dodatkowych rozwiązań mających na 
celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na 
środowisko.  

 

7. Przedstawienie rozwi ązań alternatywnych do rozwi ązań 
zawartych w projekcie omawianego dokumentu 

W zakresie rozwiązań alternatywnych proponuje się rozważyć: 
- zwiększenie udziału powierzchni terenów biologicznie czynnej na działkach budowlanych 

terenów planowanego zainwestowania. 
Rozwiązaniem alternatywnym jest również brak realizacji analizowanego dokumentu, jest to 

jednak całkowicie sprzeczne z zamierzeniami inwestycyjnymi i interesem ekonomicznym gminy 
oraz oczekiwaniami i potrzebami inwestorów. 

 

8. Informacje o celach ochrony środowiska ustanowionych na 
szczeblu mi ędzynarodowym, wspólnotowym i krajowym oraz 
powi ązania z innymi dokumentami 

Działania przewidziane w zmianie studium w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego 
oraz skutków oddziaływania kierunków jego zagospodarowania mają charakter lokalny, jednak 
uwzględniają cele ochrony środowiska zawarte w dokumentach strategicznych opracowywanych 
na szczeblu krajowym i regionalnym oraz w dyrektywach Unii Europejskiej.  

 

Tab. 2. Analiza celów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia projektowanego dokumentu 

Nazwa dokumentu Cel ochrony środowiska Sposób, w jaki cel został 
uwzgl ędniony w MPZP 

Dokumenty rangi międzynarodowej i wspólnotowej 
Konwencja Genewska w sprawie 
transgranicznego zanieczyszczenia 
powietrza na dalekie odległości z 
1979 r. wraz z II protokołem 
siarkowym z 1994 r. (Oslo) 

Powstrzymanie przemieszczania się 
szkodliwych zanieczyszczeń na 
dalekie odległości 

Zapisy o wykorzystywaniu 
proekologicznych, niskoemisyjnych 
nośników energii oraz energii 
odnawialnej  

Konwencja Ramsarska o obszarach 
wodno – błotnych z 1971 r. ze 
zmianami w Paryżu (1982 r.) i 
Regina (1987 r.), 

Ochrona obszarów wodno-błotnych, 
w szczególności mających 
znaczenie dla ptaków 

– Dyrektywa 43/92 EEC z 21 
maja 1992 r. (z późn. zm.) w 
sprawie ochrony siedlisk 
naturalnych oraz dzikiej fauny i 
flory  

– Dyrektywa 79/409/EWG z 2 
kwietnia 1979 r. o ochronie 
ptaków, będąca podstawą 
tworzenia Europejskiej Sieci 
Ekologicznej NATURA 2000 

Ochrona siedlisk i zwierząt (w tym 
ptaków) mających znaczenie dla 
utrzymania zróżnicowania 
biologicznego, tworzenie sieci 
obszarów Natura 2000 

Brak negatywnego oddziaływania na 
ekosystemy wodne gminy, brak 
ingerencji w system hydrograficzny  

− Dyrektywa Ramowej UE 
dotyczącej wody, przyjętej w 
1997 r., 

− Dyrektywa 98/15/EC z 27 lutego 
1998 r. dot. wprowadzania 
zanieczyszczeń do wód. 

Ochrona zasobów wód 
powierzchniowych i podziemnych. 
Dążenie do osiągnięcia wysokiej 
jakości wód.  

Brak negatywnego oddziaływania na 
ekosystemy wodne gminy, brak 
ingerencji w system hydrograficzny 
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Ramowa Konwencja Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu z Rio de Janeiro, 1992 r., 
Ramowa Konwencja Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu z Kioto, 1997 r. 

Powstrzymanie niekorzystnych 
zmian klimatycznych – ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych (w tym 
dwutlenku węgla) 

Dopuszczenie pozyskiwania energii 
odnawialnej  

Dokumenty rangi krajowej 

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami  

Zaplanowanie zintegrowanej 
gospodarki odpadami w kraju, w 
sposób zapewniający ochronę 
środowiska z uwzględnieniem 
obecnych i przyszłych możliwości 
technicznych, organizacyjnych 

Utworzenie PSZOK pozwoli na 
poprawę bezpieczeństwa 
środowiska w zakresie gospodarki 
odpadami 

Polityka Energetycznej Polski do 

2030 roku 

Krajowy plan działań w zakresie 

energii ze źródeł odnawialnych 

Zwiększenie udziału energii ze 
źródeł odnawialnych (w 
szczególności wykorzystanie energii 
elektrycznej z wiatru) w krajowym 
bilansie energetycznym 

Dopuszczenie pozyskiwania energii 
odnawialnej 

 
 

9. Streszczenie 
Niniejsze opracowanie analizuje i ocenia potencjalny wpływ realizacji ustaleń projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Prudnickiej w Białej, 
działka o nr ewid. gruntu 1589 k.m. 25. Przedmiotem planu jest przeznaczenie działki pod teren 
infrastruktury technicznej, na którym dopuszcza się obiekty lub urządzenia związane z 
gospodarowaniem odpadami w zakresie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 
Umożliwia się pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. 

Obowiązek utworzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów nakłada ustawa o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą każda gmina ma obowiązek zapewnić czystość i 
porządek na swoim terenie i tworzyć warunki niezbędne do ich utrzymania poprzez konieczność 
tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy 
dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. Przedmiotowa inwestycja pozwoli na wydzielenie 
odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych oraz stanowić będzie rozwiązanie 
dla mieszkańców, mających problem z pozbyciem się m.in. odpadów wielkogabarytowych, gruzu 
budowlanego, zużytych opon, przeterminowanych leków i chemikaliów, akumulatorów czy też 
odpadów zielonych. Jest to zatem zamierzenie o wysokiej przydatności dla ochrony środowiska. 

Zaplanowane na terenie planu funkcje będą miały zróżnicowany wpływ na środowisko. 
Ustalenia planu w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury technicznej pozwalają 
zminimalizować negatywne oddziaływanie planowanych funkcji na jakość wód powierzchniowych i 
podziemnych, środowisko akustyczne i powietrze atmosferyczne. Utworzenie obiektów służącym 
zagospodarowaniu odpadów przyczyni się do poprawy jakości środowiska w gminie. Z punktu 
widzenia uwarunkowań ekofizjograficznych nie ma przeszkód dla realizacji postanowień planu 
miejscowego. Uznaje się, że plan miejscowy nie będzie wywierał negatywnego wpływu na 
środowisko przyrodnicze i krajobraz miasta, a także obszary powołane na podstawie ustawy o 
ochronie przyrody. W planie przyjęto korzystne rozwiązania z zakresu ochrony środowiska. Projekt 
planu miejscowego został przygotowany zgodnie z przepisami ochrony środowiska i z 
poszanowaniem zasad ładu przestrzennego. 
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Inne, nie wymienione w spisie pozycje, przytoczono w tekście opracowania. 

 
 



- 20 - 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 

 Oświadczam, że posiadam uprawnienia do sporządzania prognoz oddziaływania  
na środowisko (wykształcenie kierunkowe, ponad 5-letnie doświadczenie  
w sporządzaniu prognoz), zgodnie z wymogami art. 74a ust. 2 ustawy z dnia  
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  
na środowisko. 

 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
 
Rafał Odachowski 
 
 
 
 
 
 
 

 


