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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 ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

prognozę oddziaływania na środowisko sporządza organ opracowujący projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (w skrócie MPZP).  

Celem sporządzenia prognozy jest ocena skutków, jakie mogą wynikać z projektowanego 

przeznaczenia terenów 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 

oraz 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 oraz ochrony różnorodności biologicznej. Prognoza identyfikuje przewidywane 

zagrożenia dla środowiska, które mogą powstać na terenach znajdujących się w zasięgu 

oddziaływania wynikającego z realizacji ustaleń MPZP.  

 

1.2. Metody 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; 
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– zasięgu oddziaływania – miejscowe, lokalne, ponadlokalne, regionalne, 

ponadregionalne; 

– trwałości przekształceń – nieodwracalne, częściowo odwracalne, odwracalne, możliwe 

do rewaloryzacji; 

– intensywności przekształceń - nieistotne, nieznaczne, zauważalne, duże, zupełne. 

 

1.3. Informacje o zawartości, głównych celach projektu MPZP 

 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.  

 Głównym celem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 

umożliwienie budowy oczyszczalni ścieków niezbędnej do realizacji zadań własnych gminy i tym 

samym usankcjonowanie ustaleń wynikających ze Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy. Kolejnym celem planu jest umożliwienie budowy ciągu 

pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 łączącego wsie Chrzelice i Łącznik 

stanowiącego element poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powiązany jest ze „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białej”. Zgodność planu 

miejscowego ze Studium wymagana jest przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

 

1.4. Informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych 

dla innych dokumentów powiązanych z projektem MPZP 

Na omawianym obszarze obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

dla którego wykonano prognozę oddziaływania na środowisko. Opracowanie to nie było dostępne 

w trakcie sporządzania niniejszej prognozy.  

 

 

2. Ocena stanu i funkcjonowania środowiska oraz tendencje zmian 

przy braku realizacji zmiany MPZP 

 

2.1 Charakterystyka środowiska 

 

Położenie geograficzne i administracyjne, zagospodarowanie 

Obszar planu znajduje się w obrębie Chrzelice w gminie Biała (powiat prudnicki, woj. 

opolskie). Położony jest przy drodze, która łączy wsie Łącznik i Chrzelice. Wzdłuż południowej 

części granicy przebiega rzeka Biała, która w dwóch miejscach wkracza na obszar planu. 

Przestrzeń niemal w całości zagospodarowany jest w postaci gruntów ornych. Część terenu 

wzdłuż drogi stanowi ciąg pieszy porośnięty drzewami i krzewami. W otoczeniu obszaru występują 

przede wszystkim tereny rolne. 
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Według podziału fizyczno-geograficznego Polski Kondrackiego obszar opracowania położony 

jest w prowincji Niż Środkowoeuropejski, podprowincji Niziny Środkowopolskie, makroregionie 

Nizina Śląska i mezoregionie Równina Niemodlińska. 

 

Rzeźba terenu i budowa geologiczna 

Nizina Śląska jest to najdalej wysunięty na południe makroregion podprowincji Nizin 

Środkowopolskich. Leży pomiędzy Przedgórzem Sudeckim i Sudetami na południu, Kotliną 

Ostrawską na południowym wschodzie, Wyżyną Śląsko-Krakowską na wschodzie, Wałem 

Trzebnickim na północy i Niziną Śląsko-Łużycką na zachodzie, głównie wzdłuż doliny Odry. 

Wysokość od ok. 100 do 260 m n.p.m. 

Równina Niemodlińska od  zachodu i północnego zachodu graniczy z Doliną Nysy Kłodzkiej, 

od wschodu i północnego wschodu z Pradoliną Wrocławską, a od południa z Płaskowyżem 

Głubczyckim i Kotliną Raciborską. Powierzchnia Równiny wynosi ok. 800 km². Większą część 
terenu pokrywają osady piaszczyste zlodowaceń środkowopolskich. Z uwagi na słabe gleby obszar 

ten porastają kompleksy leśne Borów Niemodlińskich.  

Morfologia działek na których zlokalizowana będzie oczyszczalnia ścieków jest mało 

urozmaicona. Nachylenie terenu w kierunku do rzeki Biała z bardzo minimalnym spadkiem.   

W rejonie projektowanej oczyszczalni ścieków od powierzchni terenu występują utwory 

czwartorzędowe do głębokości ok. 12,0 m ppt, reprezentowane przez piaski drobnoziarniste, 

częściowo średnioziarniste oraz gliny pylaste. Poniżej zalegają utwory trzeciorzędowe, zbudowane 

naprzemiennie przez warstwy piasków i iłów. 

Na terenie opracowania nie znajdują się złoża surowców mineralnych. Nie stwierdza się 

obecności obszarów narażonych na niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych. 

 

Wody powierzchniowe i zagrożenie powodziowe 

Obszar planu położony jest wzdłuż rzeki Biała, która przepływa w sąsiedztwie. Jest to główna 

rzeka gminy, która jest lewobrzeżnym, największym dopływem rzeki Osobłoga (lewy dopływ Odry). 

Według planu gospodarowania wodami obszaru dorzecza Odry obiekt jest położony na 

obszarze jednolitych części wód rzecznych RW6000191176899 Biała od Śmickiego Potoku do 

Osobłogi. Jest to silnie zmieniona część wód. Aktualny stan wód jest zły. Nie jest zagrożona 

nieosiągnieciem celów środowiskowych, do których należą osiągniecie dobrego potencjału 

ekologicznego i chemicznego.  

Teren opracowania znajduje się w zasięgu obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, na 

którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%. Ponadto położony jest 

w granicach obszarów, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 

0,2%. 

 

Wody podziemne 

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 
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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 – 10 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. 

 

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 
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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 występują gleby użytkowane rolniczo jako uprawy polowe.  

Na omawianym obszarze nie występują obszary potencjalnych historycznych 

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

Środowiska.  

 

Świat przyrody 

Największą powierzchnię obszaru pokrywają użytki rolne, przede wszystkim grunty orne. 

Ekosystem upraw polowych jest mało zróżnicowany biologicznie. Agrocenoza cechuje się 

jednolitym składem gatunkowym i wiekowym uprawianym roślin.  

Wzdłuż drogi sąsiadującej z obszarem planu ciągnie się ścieżka porośnięta nieregularnie 

zadrzewieniam i krzewami.  

Rzeka Biała stanowi lokalny korytarz migracyjny umożliwiający przemieszczanie się 

gatunków a tym samym wymianę genową. Stanowi środowisko życia wielu organizmów, w tym 

chronionych gatunków ryb (śliz).  

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 przeobrażeń środowiska 

 

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); 

- zagrożenie dla wód powierzchniowych i podziemnych spowodowane niedostatecznym 

skanalizowaniem terenów gminy. 

 

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. 



- 8 - 

Duża ilość źródeł wprowadzających zanieczyszczenia z kominów o niewielkiej wysokości sprawia, 

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 opolskiego za rok 2020 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. 

  

Ocena według kryteriów odniesionych do ochrony roślin 

Wyniki pomiarów jakości powietrza na obszarze województwa według kryteriów określonych 

pod kątem ochrony roślin wykazują brak przekroczeń stężeń dopuszczalnych określonych dla 

dwutlenku siarki i tlenków azotu. 
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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. 

Na obszarze województwa badania jakości wód prowadzi Główny Inspektorat Ochrony 

Środowiska. Badania chemizmu wód podziemnych w ramach monitoringu diagnostycznego i 

operacyjnego prowadzone są przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie.  Obszar objęty 

opracowaniem zlokalizowany jest w obrębie jednolitych części wód podziemnych nr 127. W 2019 r. 

wody uzyskały dobry stan ilościowy, natomiast stan chemiczny oceniony został jako słaby. 

 

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 (Tabela 1). Na obszarze opracowania nie identyfikuje się terenów 

chronionych przed hałasem.  

 

Tab. 1 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowane przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez 

starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie energetyczne, wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki mają 

zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem. 

Dopuszczalny długookresowy średni poziom  
dźwięku A w dB 

Drogi lub linie kolejowe
1)

 
Pozostałe obiekty i działalność będąca 

źródłem hałasu 

LDWN LN LDWN LN 

przedział czasu odniesienia równy wszystkim 

Rodzaj terenu 

dobom w roku porom nocy dobom w roku porom nocy 

Strefa ochronna „A” uzdrowiska 
Tereny szpitali poza miastem 

50 45 45 40 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
Tereny zabudowy związanej ze stałym pobytem 
dzieci i młodzieży 
Tereny domów opieki społecznej 
tereny szpitali w miastach 

64 59 50 40 

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorowego 
Tereny zabudowy zagrodowej 
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 
Tereny mieszkaniowo-usługowe 

68 59 55 45 

Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 
100 tys. mieszkańców 

2)
 

70 65 55 45 

Objaśnienia: 
1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych. 
2)Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, 

handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys. mieszkańców, można wyznaczyć w 

tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych 

i usługowych. 

 

Poziom hałasu na terenie planu nie był badany. Klimat akustyczny jest kształtowany przez 

drogę łączącą okoliczne wsie. Poziom hałasu w jej otoczeniu nie był badany. Nie wyróżnia się 

źródeł hałasu przemysłowego, kolejowego i lotniczego.  
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2.3. Tendencje zmian w środowisku w przypadku braku realizacji MPZP 

W przypadku odstąpienia od sporządzenia zmiany MPZP będącego przedmiotem niniejszej 

prognozy, zagospodarowanie terenu odbywać się będzie na podstawie obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzelice (uchwała nr XVII.160.2016 

Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2016 r.). W planie tym zachowuje się omawiany teren w 

stanie obecnym (tereny rolne, wody powierzchniowe). W związku z tym nie przewiduje się 

wystąpienia zmian w środowisku.  

 

 

3.  Analiza ustaleń projektu planu miejscowego i ocena zgodności  

z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi 

Analizę rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych zawartych w projekcie omawianego 

dokumentu dokonuje się pod kątem zgodności z uwarunkowaniami ekofizfograficznymi, zgodności 

z przepisami ochrony środowiska oraz rozwiązań eliminujących lub ograniczających negatywne 

wpływy na środowisko.  

 Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenu pod teren oczyszczalni ścieków, drogi 

zbiorczej, komunikacji pieszo-rowerowej oraz wód powierzchniowych śródlądowych. 

Utworzenie terenów zainwestowanych odbędzie się kosztem przestrzeni rolniczej. Wymaga 

to przeprowadzenia procedury wyłączenia gleb z produkcji rolnej. Zmiana przeznaczenia gruntów 

rolnych na cele nierolnicze przeprowadzana jest na podstawie przepisów ustawy o ochronach 

gruntów rolnych i leśnych. Zniszczenie przydatnej dla rolnictwa pokrywy glebowej należy uznać za 

niekorzystne. Część gleb może zostać zachowana i posłużyć jako podłoże dla kształtowania 

terenów biologicznie czynnych, jednak nie będzie wykorzystywana rolniczo.  

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 możliwości kształtowania 

terenów zieleni.  

Istotne dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych jest określenie sposobu 

odprowadzania ścieków z terenów zabudowanych. Wytwarzane ścieki zagospodarowane będą na 

terenie oczyszczalni. Takie rozwiązanie należy uznać za korzystne z punktu widzenia ochrony 

jakości środowiska gruntowo-wodnego. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków będzie rzeka Biała. 

Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane do kanalizacji deszczowej lub 

ogólnospławnej, gromadzone w obrębie działek budowlanych, do dołów chłonnych lub do 

zbiorników retencyjnych. Wody zgromadzone na terenie zabudowanym będą mogły być 
wykorzystane do celów gospodarczych. Wody opadowe z terenów na których może dojść do 

zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi należy po podczyszczeniu odprowadzić do sieci 

kanalizacji deszczowej. Jest to zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i 

Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi 

ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych. 

Ustalenia planu wprowadzają możliwość pozyskiwania ciepła w oparciu o indywidualne 

rozwiązania, które powinny odpowiadać przepisom odrębnym dotyczącym gospodarki 

energetycznej i ochrony środowiska. Dopuszcza się także wykorzystywanie odnawialnych źródeł 

energii (elektrownia słoneczna) z wyłączeniem elektrowni wiatrowych. 

W zakresie gospodarowania odpadami obowiązują przepisy przyjęte przez władze gminy.  

W tym względzie obowiązuje również wojewódzki plan gospodarki odpadami.  
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Planowana oczyszczalnia będzie położona w niedalekiej odległości od terenów 

mieszkaniowych, zlokalizowanych ok. 350 m na południowy-zachód od planowanego 

przedsięwzięcia. W zakresie ograniczenia potencjalnych uciążliwości związanych z działalnością 

terenu oczyszczalni (przede wszystkim związanych z emisją hałasu, wibracjami i polami 

elektromagnetycznymi) 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.  

Lokalizowanie funkcji infrastruktury technicznej obok mieszkaniowej może być niekorzystne i 

stanowić źródło konfliktów przestrzennych. Szczególnie dokuczliwy dla mieszkańców może być 
hałas przemysłowy, który – w przypadku jego wystąpienia – ze względu na swój charakter 

(zazwyczaj ciągła praca urządzeń) oceniany jest jako najbardziej uciążliwe źródło hałasu. Istotne 

jest zastosowanie odpowiednich technologii zabezpieczających przed szkodliwymi emisjami lub 

odpowiednie rozlokowanie funkcji na terenach zainwestowanych. Obowiązek ograniczenia 

negatywnego wpływu do terenu zajmowanego przez inwestora powinno wymusić takie 

rozplanowanie funkcji, aby nie powodowały one negatywnego wpływu na zdrowie i jakość życia 

ludzi. Od strony zabudowy mieszkaniowej nie powinno się lokalizować instalacji generujących 

hałas np. wentylatorów, placów przeładunkowych, parkingów maszyn itp. Projekt planu nie 

rozstrzyga się takich kwestii, niemniej jednak nie tworzy przeszkód dla wprowadzenia ograniczeń 

w zagospodarowaniu na terenie inwestora. Wybór technologii zabezpieczających pozostawać 
będzie w gestii zarządcy terenu.  

Korzystnym rozwiązaniem jest odseparowanie terenów mieszkaniowych i przemysłowych 

zabudową nie wymagającą ochrony przed hałasem np. zabudową usługową (mogą to być obiekty 

administracyjno-techniczne oczyszczalni) lub pasami zieleni izolacyjnej. Pasma takie powinny być 
odpowiednio szerokie, aby w skuteczny sposób minimalizować negatywny wpływ hałasu. 

Dodatkowo zieleń pochłaniać będzie niektóre zanieczyszczenia atmosferyczne. 

W celu eliminacji uciążliwości zapachowych konieczne będzie zastosowanie odpowiedniego 

systemu wentylacji i urządzeń ograniczających przedostawanie się odorów poza urządzenia 

oczyszczalni. 

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

widzenia uwarunkowań ekofizjograficznych nie ma większych przeszkód dla wprowadzania 

planowanego zainwestowania. Teren jest płaski a podłoże nie stwarza przeszkód dla sytuowania 

budynków i obiektów budowlanych. Część terenu znajduje się na obszarze szczególnego 

zagrożenia powodzią. W tej strefie obowiązują ograniczenia i zakazy wynikające z przepisów 

odrębnych.  

 Utworzenie oczyszczalni podyktowane jest wzrastającym zapotrzebowaniem na 

zagospodarowanie ścieków w tej części Gminy Biała. Jest to inwestycja o dużej przydatności dla 

środowiska przyczyniająca się do poprawy jakości wód i komfortu życia mieszkańców. Aktualnie 

gospodarka ściekowa w tej części gminy oparta na zbiornikach wybieralnych i usuwaniu ścieków 

do oczyszczalni w Białej. Do projektowanej oczyszczalni doprowadzone zostaną ścieki z terenu 

miejscowości Łącznik, Chrzelice i Pogórze. Aktualnie wymienione miejscowości nie są 

skanalizowane. 

 Planowane zainwestowanie zajmie niewielką powierzchnię rolną i nie będzie oddziaływać na 

otoczenie, dlatego też nie przewiduje się możliwości wystąpienia negatywnego oddziaływania na 

środowisko o charakterze znaczącym. 
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4. Przewidywany wpływ realizacji ustaleń projektu planu na 

środowisko 

 

4.1. Wpływ realizacji ustaleń projektu planu na poszczególne elementy środowiska 

W niniejszym rozdziale dokonano analizy wpływu realizacji projektu planu miejscowego 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 bioróżnorodność 

Planowane zmiany użytkowania terenów polegać będą na przekształceniu przestrzeni 

rolniczej w zurbanizowaną. W miejscu zbiorowisk upraw polowych pojawią się obiekty kubaturowe, 

elementy sieci infrastruktury technicznej i drogowej. Na terenach tych dopuszcza się możliwość 
wprowadzania zieleni urządzonej. Wyposażenie terenów zurbanizowanych w powierzchnie zielone 

umożliwiają zapisy ustalające obowiązek pozostawienia powierzchni biologicznie czynnej w 

obrębie działek budowlanych. Przestrzeń zurbanizowana nie będzie tworzyć dogodnych warunków 

dla pojawiania się dziko żyjących gatunków roślin i zwierząt. Tereny te nie będą pełnić praktycznie 

żadnej roli na mapie systemu przyrodniczego gminy. W wyniku wprowadzenia zabudowy 

różnorodność biologiczna terenu opracowania ulegnie spadkowi. 

Zachowuje się przebieg potoku Biała wraz z obudową biologiczną. Rzeka będzie w dalszym 

ciągu pełnić funkcję korytarza migracyjnego i środowiska życia ryb. 

 

Oddziaływanie na gleby i powierzchnię ziemi 

Realizacja postanowień planu spowoduje nieznaczne przekształcenie morfologii terenu w 

związku z koniecznością wykopania fundamentów budynków, a także przeprowadzenia 

ewentualnych niwelacji na potrzeby utworzenia dróg, parkingów itp. W obrębie terenów 

przeznaczonych pod zabudowę planuje się niewysokie obiekty. Niewielkie budynki nie będą 

wymagały wykonania głębokich wykopów, dzięki czemu przekształcenia rzeźby terenu nie będą 

duże. Charakter ukształtowania terenu zostanie zachowany.  

Zwiększenie areału terenów zabudowanych i utwardzonych obniży zdolności retencyjne 

podłoża. Ze względu na zachowanie zdolności chłonnej terenów, wprowadzono obowiązek 

zachowania części terenów w postaci powierzchni biologicznie czynnej. 

Za niekorzystne z punktu widzenia środowiska uznaje się likwidację przydatnych rolniczo 

gleb. 

 

Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne 

Na terenie planu przewiduje się wzniesienie budynków, które ogrzewane będą za pomocą 

indywidualnych systemów grzewczych. Jest to równoznaczne jest z pojawieniem się nowych 

emitorów zanieczyszczeń atmosferycznych. W trosce o jakość atmosfery, ustalenia planu 

miejscowego zakładają pozyskiwanie ciepła ze źródeł o niskim stopniu emisji. Przy zastosowaniu 

zawartych w projekcie uchwały planu zaleceń uznaje się, że oddziaływanie nowych emitorów 

zanieczyszczeń nie powinno wpłynąć ujemnie na jakość powietrza atmosferycznego na 

omawianym obszarze i terenach przyległych.  
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W dalszym ciągu źródłami emisji będzie transport samochodowy oraz zanieczyszczenia 

uwalniane w wyników procesów spalania paliw w urządzeniach grzewczych w istniejących 

obiektach. Pojawienie się nowych obiektów będzie generować większy niż dotychczas ruch 

samochodowy, zatem wielkość emisji zanieczyszczeń atmosferycznych zwiększy się.  

Praca oczyszczalni ścieków może być źródłem uciążliwości odorowych. W celu ograniczenia 

emisji przykrych zapachów powinny zostać zastosowane odpowiednie zabezpieczenia techniczne 

w postaci systemu napowietrzania i wentylacji.  

 

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 terenu zmniejszy 

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 będzie 

uzależniony od charakteru zagospodarowania terenu, w szczególności wielkości powierzchni 

zabudowy, a także kubatury obiektów. Istotne znaczenie będzie miała wielkość powierzchni 

utwardzonych. 

Uznaje się, że 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. Niemniej jednak sygnalizuje się, że pojawienie się  

w przestrzeni obszarów rolnych nowych obiektów, może w pewien sposób oddziaływać na klimat  

w wyniku wzrostu emisji zanieczyszczeń atmosferycznych.  

W zakresie przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatycznym istotne znaczenie ma 

również zachowanie jak największej liczby zbiorników wodnych i cieków, co będzie miało miejsce 

na terenie planu miejscowego (zachowuje się przebieg rzeki Białej).  

Na terenie planu nie znajdują się zgrupowania zieleni wysokiej, które tworzyłyby 

powierzchnię zapewniającą sekwestrację CO2.  

Na omawianym terenie nie przewiduje się zwiększenia ryzyka wystąpienia zjawisk 

ekstremalnych, takich jak powódź i susza. 

W zakresie rozwiązań zapewniających przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom 

klimatycznym zakłada się pozyskiwanie ciepła w oparciu o niskoemisyjne nośniki energii oraz 

wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. 

 

Oddziaływanie na klimat akustyczny 

Klimat akustyczny na terenie planu w dalszym ciągu kształtowany będzie przez ruch 

samochodowy odbywający się drogami prowadzącymi do oczyszczalni. Pojawienie się obiektów 

może generować dodatkowy, większy niż obecnie ruch samochodowy, co może przełożyć się na 

zwiększenie emisji hałasu do otoczenia.  

 Oprócz tego możliwe jest pojawienie się obiektów generujących hałas przemysłowy. 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 
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ograniczających, np. budowę osłon zmniejszających emisję hałasu, ekranów akustycznych. 

Zaznacza się, że omawiany teren znajduje się w oddaleniu od terenów mieszkaniowych i innych 

terenów chronionych przed hałasem. 

 

Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 

 Na obszarze objętym planowanym zainwestowaniem przyjęto korzystne rozwiązania mające 

na celu ochronę stanu środowiska gruntowo-wodnego. Planowana oczyszczalnia w sposób 

znaczący wpłynie na poprawę jakości wód w okolicznych miejscowościach. Wraz z budową 

oczyszczalni ścieków w Łączniku skanalizowane zostaną sąsiednie wsie, z których ścieki w części 

trafiają do środowiska bez oczyszczenia. Powstałe na terenie planu ścieki również nie będą 

stanowić obciążenia dla środowiska.  

 Realizacja planu miejscowego nie będzie ingerować w przepływający w sąsiedztwie wraz z 

jego obudową biologiczną.  

 Projektowane korzystanie z wód tj. wykonanie urządzeń wodnych i dalszej kolejności 

odprowadzanie oczyszczonych ścieków do środowiska nie naruszy celów środowiskowych 

określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry oraz w warunkach 

korzystania z wód środkowej Odry. 

 

Oddziaływanie na krajobraz, zabytki i dobra materialne 

 W wyniku realizacji postanowień planu nastąpi przeobrażenie krajobrazu rolnego w 

przestrzeń infrastruktury technicznej oczyszczalni ścieków. W zakresie kształtowania krajobrazu 

oraz dla zachowania ładu przestrzennego istotne znaczenie mają ustalania dotyczące 

ukształtowania zabudowy, sposobu rozmieszczenia obiektów w przestrzeni, a także wysokości 

budynków i obiektów budowlanych. Pozytywny akcent krajobrazowy w dalszym ciągu tworzyć 
będzie dolina rz. Biła wraz z porastającą jej brzegi zielenią. 

 Na terenie planu nie występują dobra kultury i obiekty zabytkowe godne objęcia ochroną.  

 

Oddziaływanie na ludzi 

 Dopuszczone kategorie przeznaczenia i funkcji terenu wykluczają możliwość realizacji 

inwestycji i obiektów mogących w sposób jednoznacznie negatywny wpłynąć na środowisko życia i 

zdrowie mieszkańców miasta. Istotne będzie podejmowanie działań mających na celu 

ograniczenie ewentualnych negatywnych oddziaływań ze strony terenów oczyszczalni na 

otoczenie. Konieczne będzie zastosowanie technologii zabezpieczających przed szkodliwymi 

emisjami lub odpowiednie rozlokowanie funkcji na terenach przemysłowych. Pomimo braku 

jednoznacznych wytycznych w MPZP, wprowadzenie skutecznych rozwiązań chroniących tereny 

mieszkaniowe przed negatywnym wpływem funkcjonowania funkcji przemysłowej jest możliwe do 

wykonania. W tym względzie zastosowanie będą miały przepisy odrębne. Projekt planu nie tworzy 

przeszkód dla wprowadzenia ograniczeń w zagospodarowaniu na terenie inwestora. 

 Emisje hałasu powodowanego przejazdami samochodów oraz emisje zanieczyszczeń do 

atmosfery z obiektów infrastruktury oczyszczalni nie powinny w sposób istotny (ze względu na 

niewielką powierzchnię przewidzianą do zainwestowania) wpłynąć negatywnie na jakość 
środowiska i zdrowie mieszkańców.  

 Należy podkreślić, że utworzenie oczyszczalni prowadzące do poprawy jakości wód będzie 

wywierać pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców. 
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Opis oddziaływań 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 obszarów zainwestowanych oraz 

wewnątrz omawianego terytorium. Emisje zanieczyszczeń do atmosfery uwalnianych z urządzeń 

grzewczych oraz transportu samochodowego nie powinny spowodować znaczącego zwiększenia 

stężenia szkodliwych substancji w powietrzu. Niemniej jednak wzrost ilości terenów zabudowanych 

na terenie miasta w przyszłości może powodować efekt kumulacji niekorzystnych presji na 

środowisko np. nadmierną emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Będą to oddziaływania o 

charakterze stałym.  

 Nastąpi również oddziaływanie skumulowane w połączeniu z funkcjonowaniem oczyszczalni 

w Białej polegające na poprawie jakości wód powierzchniowych i podziemnych, a także 

polepszeniu jakości życia mieszkańców gminy.  

 

4.2. Oddziaływanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 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 możliwym 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 

 Na przedmiotowym terenie nie znajdują się obszary chronione na podstawie ustawy o 

ochronie przyrody. Nie stwierdza się również występowania cennych siedlisk przyrodniczych, a 

także stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Ocenia się, że planowane 

funkcje terenów zaprezentowane w projekcie planu nie będą powodować negatywnych 

oddziaływań na położony najbliżej obszaru MPZP Obszar Chronionego Krajobrazu Bory 

Niemodlińskie (ok.3 km w kierunku na północny wschód). Obszar ten znajduje się w znacznym 

oddaleniu od przedmiotowego terenu. Nie istnieją bezpośrednie powiązania ekologiczne pomiędzy 

obszarem chronionym a terenem przeznaczonym pod zainwestowanie. W planie miejscowym 

przyjęto korzystne rozwiązania chroniące środowisko przyrodnicze. Zachowane zostają 

najcenniejsze elementy środowiska w postaci obudowy biologicznej rzeki Biała, która tworzy 

lokalny korytarz ekologiczny.  
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4.5. Kompleksowa ocena skutków wpływu ustaleń planu na środowisko  

  

Przeznaczenie o umiarkowanym wpływie na środowisko powodujące przekształcenia w środowisku 

przyrodniczym i krajobrazie, skutkujące emisją hałasu, zanieczyszczeń do atmosfery i wód (Tab. 2) 

Tereny zainwestowane będą miały zróżnicowany wpływ na środowisko. Funkcjonowanie nowych 

terenów wiąże się z większym poborem wody oraz odprowadzaniem ścieków i odpadów, a także 

zanieczyszczeń atmosferycznych. Ustalenia planu w zakresie ochrony środowiska i wyposażenia 

terenów w infrastrukturę techniczną pozwalają na zminimalizowanie negatywnego wpływu 

przewidywanych funkcji na środowisko, w tym jakość wód, powietrze atmosferyczne. Rozwój 

nowych funkcji przyczyni się do zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej i utraty walorów 

produkcyjnych gleb. Ustalenia MPZP przewidują minimalne udziały powierzchni biologicznie 

czynnej na działkach budowlanych, co stwarza możliwości w zakresie kształtowania terenów 

zieleni urządzonej. Wprowadzenie zabudowy przyczyni się do nieznacznego przekształcenia 

morfologii terenu i miejscowych zmian w krajobrazie.  
 

Tab. 2. Zróżnicowanie skutków oddziaływania na poszczególne elementy środowiska – tereny zainwestowane i drogowe. 
 Oddziaływanie pod względem: 

Oddziaływanie na: 
bezpośredniośc

i 
okresu trwania 

częstotliwoś

ci 

charakteru 

zmian 
zasięgu 

trwałości 

przekształceń 

intensywności 

przekształceń 

świat przyrody i 

bioróżnorodność 

bezpośrednie i 

pośrednie 
długoterminowe stałe 

pozytywne i 

negatywne 

miejscowe i 

lokalne 
nieodwracalne duże 

gleby i 

powierzchnię 

terenu 

bezpośrednie długoterminowe  stałe negatywne miejscowe nieodwracalne zauważalne 

powietrze 

atmosferyczne 

bezpośrednie i 

wtórne 
długoterminowe stałe  bez znaczenia miejscowe  

częściowo 

odwracalne 
zauważalne 

klimat lokalny 
bezpośrednie i 

wtórne 
długoterminowe stałe bez znaczenia miejscowe  

częściowo 

odwracalne 
zauważalne 

klimat akustyczny bezpośrednie długoterminowe stałe bez znaczenia miejscowe  odwracalne zauważalne 

wody pośrednie długoterminowe stałe pozytywne miejscowe  
częściowo 

odwracalne 
nieznaczne 

krajobraz i zabytki 
bezpośrednie i 

pośrednie 
długoterminowe stałe bez znaczenia miejscowe  

częściowo 

odwracalne 
duże 

ludzi 
bezpośrednie i 

pośrednie 
długoterminowe stałe pozytywne miejscowe  

częściowo 

odwracalne 
duże 

 

 

5. Metody analizy realizacji postanowień projektu MPZP 

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 Główny 

Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny, starosta powiatu 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: 
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- 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 rozwiązań mających na celu zapobieganie, 

ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań 

na środowisko 

W celu ograniczenia lub eliminacji niekorzystnego wpływu na środowisko będącego efektem 

realizacji planu miejscowego należy uwzględnić: 
- konieczność dotrzymania wszelkich obowiązujących norm dotyczących ochrony 

poszczególnych komponentów środowiska, w szczególności w zakresie klimatu 

akustycznego i wód podziemnych; 

- stosowanie do ogrzewania proekologicznych (w tym odnawialnych) źródeł energii, 

stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji; 

- ograniczenie uciążliwości do granic działki inwestora, 

- wyposażenie zainwestowanych terenów w zieleń. 

Uznaje się, że pozostałe przyjęte w planie miejscowym 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 rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych 

w projekcie omawianego dokumentu 

W zakresie rozwiązań alternatywnych proponuje się należy rozważyć podniesienie wskaźnika 

powierzchni biologicznie czynnej w obrębie działek budowlanych na terenach planowanego 

zainwestowania. 

Rozwiązaniem alternatywnym jest również brak realizacji analizowanego dokumentu, jest to 

jednak całkowicie sprzeczne z zamierzeniami inwestycyjnymi i interesem ekonomicznym miasta 

oraz oczekiwaniami i potrzebami inwestorów. 
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8. Informacje o celach ochrony środowiska ustanowionych na 

szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym oraz 

powiązania 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. Powiązania celów 

ochrony środowiska przytoczonych w tych dokumentach przedstawia Tabela 3. 

 
Tab. 3. Analiza celów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia projektowanego dokumentu 

Nazwa dokumentu Cel ochrony środowiska 
Sposób, w jaki cel został 

uwzględniony w Studium 

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 dotyczące stosowania 

proekologicznych i niskoemisyjnych 

mediów grzewczych 

- dopuszczenie energetyki 

odnawialnej 

Konwencja Berneńska o ochronie dzikiej 

fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk 

naturalnych z 1979 r. 

Ochrona roślin, zwierząt i siedlisk 

przyrodniczych 

- Ochrona ekosystemów wód 

powierzchniowych 

- Sytuowanie zabudowy poza 

terenami cennymi przyrodniczo 

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. 

Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów 

i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu 

do roku 2020 z perspektywą do roku 

2030. 

Powstrzymanie niekorzystnych zmian 

klimatycznych – ograniczenie emisji 

gazów cieplarnianych (w tym dwutlenku 

węgla) 

− dopuszczenie wykorzystania 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 

- Zachowanie ekosystemów wodnych 

Dyrektywy 43/92 EEC z 21 maja 1992 r. 

(z późn. zm.) w sprawie ochrony siedlisk 

naturalnych oraz dzikiej fauny i flory oraz 

Dyrektywy 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 

- Ochrona ekosystemów wodnych 

- Sytuowanie zabudowy poza 

terenami cennymi przyrodniczo 

Dokumenty rangi krajowej 

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych 

Rozbudowa systemów oczyszczalni 

ścieków  

Budowa oczyszczalni przyczyni się do 

rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej 

Polityka Energetycznej Polski do 2030 

roku 

Krajowy plan działań w zakresie energii 

ze źródeł odnawialnych 

Zwiększenie udziału energii ze źródeł 

odnawialnych w krajowym bilansie 

energetycznym 

Na terenie planu wprowadza się 

możliwość pozyskiwania energii 

odnawialnej 
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9. Streszczenie 

 Głównym celem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 

umożliwienie budowy oczyszczalni ścieków niezbędnej do realizacji zadań własnych gminy i tym 

samym usankcjonowanie ustaleń wynikających ze Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy. Kolejnym celem planu jest umożliwienie budowy ciągu 

pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 łączącego wsie Chrzelice i Łącznik 

stanowiącego element poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 Utworzenie oczyszczalni podyktowane jest wzrastającym zapotrzebowaniem na 

zagospodarowanie ścieków w tej części Gminy Biała. Jest to inwestycja o dużej przydatności dla 

środowiska przyczyniająca się do poprawy jakości wód i komfortu życia mieszkańców. Aktualnie 

gospodarka ściekowa w tej części gminy oparta na zbiornikach wybieralnych i usuwaniu ścieków 

do oczyszczalni w Białej. Do projektowanej oczyszczalni doprowadzone zostaną ścieki z terenu 

miejscowości Łącznik, Chrzelice i Pogórze. Aktualnie wymienione miejscowości nie są 

skanalizowane. 

 Planowane zainwestowanie zajmie niewielką powierzchnię rolną i nie będzie oddziaływać na 

otoczenie, dlatego też nie przewiduje się możliwości wystąpienia negatywnego oddziaływania na 

środowisko o charakterze znaczącym. 

 

 

10. Literatura 

 Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano następujące materiały: 

 

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała. 

2. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Biała, P. Malec, Wrocław 2020 r.  

3. Karta informacyjna przedsięwzięcia Budowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną w miejscowości Chrzelice (projekt), Wodociągi i Kanalizacja sp. z 

o.o. w Białej, Opole 2022. 

4. Informacje o stanie środowiska województwa opolskiego publikowane przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. 

5. Informacje o stanie środowiska udostępnione przez Główny Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Warszawie. 

6. Materiały kartograficzne udostępnione na stronach internetowych: 

http://geoportal.kzgw.gov.pl, http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/, http://mjwp.gios.gov.pl/mapa/, 

http://bazagis.pgi.gov.pl/, http://geoserwis.gdos.gov.pl. 

7. Mapa stanu jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) wg podziału na 172 obszary 

udostępniona na portalu Inspekcji Ochrony Środowiska http://mjwp.gios.gov.pl. 

8. Aktualne akty prawne pochodzące z bazy umieszczonej na stronie internetowej 

http://isip.sejm.gov.pl. 

 

Inne, nie wymienione w spisie pozycje, przytoczono w tekście opracowania. 
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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 

 

 


