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I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PROGNOZY 

Projekt planu opracowany został w oparciu o uchwałę nr XXXVI/556/2018 Rady 

Miasta Racibórz z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w 

jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu. 

Podstawą prawną opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń 

projektu planu stanowią: 

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

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, (Dz. U. z 2017 r., poz. 

519); 

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

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073). 

Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego ma na celu dokonanie oceny skutków realizacji ustaleń planu w odniesieniu 

do poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego, wskazanie potencjalnie 

uciążliwych lub korzystnych dla środowiska ustaleń urbanistycznych i powinna stanowić 

integralną cześć opracowania planu i podawać rozwiązanie poprawiające istniejący 

i planowany sposób zagospodarowania. 
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II. MATERIAŁY WYJŚCIOWE,  METODA PRZYJĘTA 

W OPRACOWANIU 

Przy sporządzaniu Prognozy wykorzystano następujące materiały: 

1. Projekt uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej 

Płonia w Raciborzu, Wrocław, 2018; 

2. Rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu, Wrocław, 2018; 

3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza 

(Uchwała Nr XXXVIII/575/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 grudnia 2009 r.). 

Obowiązek sporządzenia Prognozy, a także jej ogólny zakres, wynika z 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 (art. 46 - 

53). Zgodnie z nim prognoza: 

- określa, analizuje i ocenia istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego 

stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, stan środowiska na 

obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, istniejące problemy 

ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, 

w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, cele ochrony środowiska ustanowione 

na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu 

widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy 

środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, przewidywane 

znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 

skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i 

chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 

2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: 

różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię 

ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne z 

uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między 

oddziaływaniami na te elementy; 

- przedstawia rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem 

realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony 

obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także biorąc pod uwagę cele 

i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 

oraz integralność tego obszaru - rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych 

w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod 

dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań 

alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających 

z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

Zakres merytoryczny prognozy jest bardzo szeroki i obejmuje kompleks zagadnień 

związanych z problematyką ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego 

i kulturowego, ochroną zdrowia mieszkańców i zasobów naturalnych, kształtowaniem 

i ochroną walorów krajobrazowych. 
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W trakcie sporządzania prognozy przeanalizowano rozwiązania funkcjonalno-

przestrzenne i pozostałe ustalenia projektu planu pod kątem ich zgodności 

z uwarunkowaniami określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym oraz pod kątem 

ochrony walorów środowiska kulturowego. Analizie poddano również ustalenia projektu 

planu dotyczące warunków zagospodarowania terenu. Podjęto również próbę oceny stanu 

i funkcjonowania środowiska, jego walorów i zasobów, określonych w opracowaniu 

ekofizjograficznym. 

Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze i zabytki zainwestowania przewidzianego 

projektem planu miejscowego oceniano, posługując się następującymi kryteriami: 

 charakterem zmian (bardzo korzystne, korzystne, niekorzystne, niepożądane, bez 

znaczenia), 

 intensywności przekształceń (nieistotne, nieznaczne, zauważalne, duże, zupełne), 

 bezpośredniości oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane), 

 okresu trwania oddziaływania (długoterminowe, średnioterminowe, 

krótkoterminowe),  

 częstotliwości oddziaływanie (stałe, okresowe, epizodyczne), 

 zasięgu oddziaływania (miejscowe, lokalne, ponadlokalne, regionalne, 

ponadregionalne), 

 trwałości przekształceń (nieodwracalne, częściowo odwracalne, odwracalne, 

możliwe do rewaloryzacji). 

Załącznikiem do tekstu Prognozy jest mapa w skali planu (1:1000). 

Zgodnie z procedurą zawartą w ustawie 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, na mocy art. 53, dział IV, rozdz. 2, otrzymano 

uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości przygotowywanej prognozy oddziaływania na 

środowisko z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym 

Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. 
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III. OCENA STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA  

1. Charakterystyka środowiska przyrodniczego 

Położenie geograficzne i administracyjne 

Obszar opracowania obejmuje tereny położone w jednostce strukturalnej Płonia w 

Raciborzu, przy ul. Sudeckiej. Obszar znajduje się w drugiej linii zabudowy i jest częściowo 

zagospodarowany budynkiem mieszkaniowym i gospodarczym. Większą część obszaru planu 

stanowią jednak tereny rolne. 

Pod względem geograficznym, zgodnie z podziałem Kondrackiego (2000), obszar 

opracowania położony jest w obrębie Niziny Śląskiej, w obrębie mezoregionu Kotlina 

Raciborska (318.59). 

Budowa geologiczna i rzeźba terenu 

Podłoże Raciborza budują utwory karbonu, trzeciorzędu i czwartorzędu. Utwory 

trzeciorzędu (miocen) są reprezentowane przez iły piaszczyste i margliste, piaski, żwiry 

i łupki ilaste z gipsem i anhydrytem warstw skawińskich-badenu i iły i piaski z syderytami 

(miejscami z węglem brunatnym) warstw kędzierzyńskich-sarmatu. Kompleks tych utworów 

o miąższości do 300 m przykryty jest utworami czwartorzędu. Największą miąższość 

utworów czwartorzędu stwierdzono w dolinie Odry, gdzie w kopalnej dolinie zwanej rynną 

erozyjną Raciborza wyerodowanej w nieprzepuszczalnych utworach trzeciorzędu osadzony 

jest kompleks piaszczysto – żwirowy zlodowacenia środkowopolskiego. Starsze od niego 

gliny zwałowe z mułkami i piaskami zlodowacenia południowopolskiego w dolinie górnej 

Odry zostały wyerodowane i stwierdzono je tylko na zachód od krawędzi doliny. Kompleks 

piaszczysto-żwirowy przykryty jest glinami zwałowymi, na których na wysoczyznach we 

wschodniej i zachodniej części miasta obserwuje się gliny lessopodobne, gdyż w dolinie Odry 

po ich wyerodowaniu osadziły się mułki, piaski i żwiry rzeczne z glinami deluwialnymi. 

Utwory te przykryte są kilkumetrową warstwą osadów holoceńskich wykształconych 

w postaci mułków, piasków rzecznych rzadziej mułków organicznych z torfami. Zajmują one 

oprócz doliny Odry, dolinki także mniejszych cieków rozcinających płaskowyż Głubczycki. 

Racibórz położony jest w dolinie górnej Odry. Na terenie gminy dolina Odry tworzy 

pas biegnący południkowo poprzez omawiany teren. Obszar ten ma mało urozmaiconą rzeźbę 

terenu. Tereny położone w zachodniej części miasta mają bardziej ciekawą rzeźbę. Jest to 

lekko pofalowana, łagodnie opadająca ku wschodowi powierzchnia. Jest ona z rzadka 

porozcinana ciekami powierzchniowymi o przepływie równoleżnikowym. Obszar planu 

znajduje się w zachodniej części miasta na wysoczyźnie ponad doliną Odry na wysokości 

około 190 m npm. 

Na obszarze planu w budowie geologicznej występują piaski, żwiry, mady rzeczne 

oraz torfy i namuły związane z akumulacyjna działalnością Odry w holocenie. Obszar planu 

położony jest na wysokości około 190 m npm, prawdopodobnie w granicach dawnego, 

kopalnego starorzecza (meandra) Odry. 

Topoklimat 

Racibórz leży we wschodniej części dzielnicy klimatycznej podsudeckiej – XVIII 

(według R. Gumiński 1948, zmodyf.). Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 

ok. 7,8C przy średniej dla stycznia –2,5C i średniej dla lipca 18,5C. Okres występowania 

średniej dobowej temperatury powietrza poniżej 0C – około 65 dni; dla średniej dobowej 

powyżej 15C – ponad 100 dni. Średnia roczna suma opadów atmosferycznych zmierzona 
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z wielolecia 1961-86 na posterunku opadowym w Raciborzu wyniosła 673 mm. Średnia 

liczba dni w roku z opadem powyżej 0,1 mm wynosi ok. 160 dni. Średnia liczba dni z opadem 

śnieżnym 40  45 dni; średni czas zalegania szaty śnieżnej 60 70 dni. Sytuacja 

anemometryczna nawiązuje do ogólnej cyrkulacji powietrza z kierunków zachodnich. 

Procentowy udział wiatru określony na stacji meteorologicznej w Raciborzu kształtuje się: 

NW - 20,0%; SW - 17,7%; S - 15,7%; SE - 13,7%. Największy udział ma tu wiatr słaby – do 

2 m/s – stanowiący 42% w roku. Zwraca uwagę znaczna ilość cisz wynosząca 7,4%. Wiatr 

silny o prędkości 10-15 m/s stanowi około 1% w roku, natomiast udział wiatru silnego – 

powyżej 15 m/s stanowią pojedyncze zdarzenia w skali dziesięciolecia (wg Prognoza 

skutków..., 1999). Okres wegetacyjny trwa ok. 220 dni. 

Obszar planu położony jest w obszarze inwersyjnym w dolinie Odry. Otoczony jest z 

jednej strony budynkami w zabudowie jednorodzinnej a z drugiej terenami rolnymi. W chwili 

obecnej jest to teren upraw rolnych z cechami topoklimatu pól uprawnych, z dobrym 

przewietrzaniem i wysokimi amplitudami temperatury.  

Wody powierzchniowe, zagrożenie powodziowe i wody podziemne 

Obszar Gminy Miasta Racibórz w całości położony jest w dorzeczu Odry, która jest 

osią hydrograficzną regionu. Na terenie gminy Racibórz długość Odry wynosi 9,3 km. Rzeka 

wpływa na jej teren w południowej części w 45,7 km i rozdziela się na dwie odnogi: Odrę 

przepływającą przez teren centrum miasta oraz Kanał Ulgi, sztucznie wybudowany w celu 

ochrony przeciwpowodziowej Raciborza, leżący po prawej stronie biegu rzeki o długości 

7,3 km. Kanał Ulgi ponownie łączy się z biegiem Odry w północnej części gminy. 

Zgodnie z podziałem na jednostki jcwp obszar planu znajduje się w dorzeczu Odry, 

regionie wodnym Górnej Odry, w zlewni JCWP o nazwie „Odra od wypływu ze zbiornika 

Polder Buków do Kanału Gliwickiego”. 

Tab. 1. Charakterystyka jcwp na obszarze planu (na podst. http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/) 

JCWP 
Stan / potencjał 

ekologiczny 

Stan 

chemiczny 

Ocena stanu 

wód JCWP 

Ocena ryzyka 

nieosiągnięcia 

celów 

środowiskowych 

Odra od wypływu 

ze zbiornika 

Polder Buków do 

Kanału 

Gliwickiego 

Zły Dobry Zły 

Zagrożona – 

odstępstwo do 

2027 r. 

Cele środowiskowe dla jednolitych części wód ustalone zostały w „Planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U z 2016 r., poz. 1967). Plany 

gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy są narzędziem polityki wodnej w Polsce, a 

ich opracowanie wynika z ustaleń Ramowej Dyrektywy Wodnej. Stanowią podstawę 

podejmowania decyzji mających wpływ na stan zasobów wodnych oraz określają zasady 

gospodarowania wodami w trakcie 6-letniego cyklu planistycznego. Cele środowiskowe dla 

części wód zostały oparte głównie na wartościach granicznych poszczególnych wskaźników 

fizyko-chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych określających stan ekologiczny 

wód powierzchniowych oraz wskaźników chemicznych świadczących o stanie chemicznym 

wody, odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu, z 

uwzględnieniem kategorii wód, wg rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 

jednolitych części wód powierzchniowych. Dla jednolitych części wód, będących obecnie w 

bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym, celem środowiskowym będzie utrzymanie 
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tego stanu/potencjału. Ponadto, ustalając cele uwzględniano także różnicę pomiędzy 

naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi częściami wód. Dla naturalnych części 

wód celem będzie osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie 

zmienionych i sztucznych części wód – co najmniej dobrego potencjału ekologicznego. 

Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału konieczne 

będzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego. 

Na obszarze planu występuje zagrożenie powodziowe. Obszar planu znajduje się w 

granicach obszaru, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 

raz na 500 lat oraz w granicach obszaru obejmującego tereny narażone na zalanie w 

przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego. 

Zgodnie z aktualnym podziałem JCWPd analizowany obszar zlokalizowany jest w 

graniach JCWPd nr 142. Poniżej zaprezentowano parametry hydrogeologiczne JCWPd 

(na podstawie „Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd”, 

PSH, 2015). 

Nr JCWPd: 142 - Powierzchnia: 761,3 km
2
, Region: Górnej Odry, Region hydrogeologiczny 

wg Atlasu hydrogeologicznego Polski 1995 r.: XIII – przedkarpacki. 

Ryc. 1. Zasięg JCWPd 142 

 
Zasilanie wód podziemnych odbywa się w wyniku infiltracji wód opadowych, w 

obszarze wychodni pierwszego czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Starsze poziomy 

czwartorzędowe i poziomy neogenu, triasu i karbonu nie posiadają wychodni na obszarze 

JCWPd. Ich zasilanie odbywa się poprzez przesączanie opadów atmosferycznych poprzez 
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słabo- lub półprzepuszczalne osady czwartorzędu lub neogenu, poprzez okna 

hydrogeologiczne w tych osadach bądź poprzez kontakt lateralny z innymi warstwami 

wodonośnymi. 

Naturalnymi strefami drenażu wewnątrz JCWPd są rzeki i cieki powierzchniowe, z 

których najważniejszą jest Odra, która wpływa na regionalny system drenażu, praktycznie w 

całej JCWPd.  

Funkcję drenażu pełnią także ujęcia wód podziemnych, z których największe 

zaopatrują Racibórz i Kuźnie Raciborską oraz zakłady Azotowe w Kędzierzynie-Koźlu. 

Wyrobiska górnicze znajdują się we wschodniej części JCWPd i na wschód od granicy 

JCWPd, a są to wyrobiska kopalni piasku czwartorzędowego "Kotlarnia" oraz wyrobiska 

kopalń węgla kamiennego "Rydułtowy" i "Anna". Kopalnie węgla kamiennego spowodowały 

w centrum eksploatacji (na obszarze JCWPd 144) osuszenie górotworu do głębokości 200-

400 m, a obszar ich oddziaływania obejmuje wschodnią część JCWPd 142. Oddziaływanie to 

obejmuje warstwy wodonośne karbonu i spągowe warstwy wodonośne neogenu (warstwy 

dębowieckie), w których przepływ następuje na wschód. Bezpośrednio nad obszarami 

górniczymi występuje obszar pozbawiony GPU, a w obszarze przyległym, naturalny kierunek 

drenażu, w wyższych poziomach wodonośnych, wyznaczony przez Odrę, jest zachodni i 

północno-zachodni.  

Ryc. 2. Schemat przepływu wód podziemnych w granicach JCWPd 142 

 

Cele środowiskowe dla jednolitych części wód ustalone zostały w „Planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967). Dla wód 

podziemnych ustalono następujące główne cele środowiskowe: 
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 zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód 

podziemnych, 

 zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych, 

 zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych, 

 wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego 

się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek 

działalności człowieka. 

Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w 

co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie 

utrzymanie tego stanu. 

Według klasyfikacji Kleczkowskiego oraz zgodnie z obowiązujących od 2016 r. 

podziałem na GZWP obszar planu znajduje się poza granicami głównego zbiornika wód 

podziemnych - GZWP 332 „Zbiornik Subniecka (Tr) kędzierzyńsko-głubczycka” – jest to 

zbiornik trzeciorzędowy, posiada zasoby dyspozycyjne w wysokości 130 tys. m
3
/d, a średnia 

głębokość ujęć to 80 –120 m. 

Gleby 

Na terenach rolniczych Raciborza występują mady, czarnoziemy zdegradowane, 

czarnoziemy deluwialne, gleby brunatne oraz gleby pseudobielicowe, przy czym dominują 

mady wytworzone z osadów aluwialnych o budowie warstwowej i zaliczane są do mad 

bardzo ciężkich, ciężkich i średnich. 

Szata roślinna i świat zwierzęcy 

Szata roślinna 

Obecnie cały region cechuje bardzo silne przekształcenie antropogeniczne środowiska 

naturalnego, które wyraża się rolniczo-osadniczym użytkowaniem terenu. Na obszarze planu 

dominują zbiorowiska roślinne związane z uprawą rolną oraz zieleń synantropijna związana z 

siedliskami ludzkimi. Występują tu zbiorowiska chwastów polnych, nie posiadające walorów 

przyrodniczych. W obrębie zabudowy zieleń występuje w formie ozdobnej. 

Świat zwierzęcy 

Fauna obszaru planu jest uboga ze względu na bliskie sąsiedztwo terenów 

zurbanizowanych oraz obecnego użytkowania terenu jako grunty rolne. Mimo to mogą na tym 

terenie występować drobne ssaki takie jak mysz polna, zające itp. Niektóre ze zwierząt, 

szczególnie ptaki, od dawna zamieszkują część zurbanizowaną miasta - jak np. jaskółka 

dymówka i oknówka, kawka, gołąb. W pobliżu terenów zabudowanych można zaobserwować 

liczniejsze występowanie takich ptaków, jak: kos, szpak, sikora bogatka, sikora modra, zięba, 

grzywacz, sierpówka, kopciuszek i sroka. 

Chronione elementy środowiska 

Obszar planu zlokalizowany jest poza granicami obszarów chronionych. Najbliżej 

znajdujące się obszary chronione (2-8 km) to Park Krajobrazowy Cysterskich Kompozycji 

Krajobrazowych Rud Wielkich oraz rezerwat przyrody „Łężczok” i obszar Natura 2000 

„Stawy Łężczok”. 

Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” powstał na 

mocy Rozporządzenia Wojewody Katowickiego z dnia 23 listopada 1993 r., ma 49 387 ha 

powierzchni. Park ten oprócz naturalnych walorów przyrodniczych chroni także wartości 

historyczno-kulturowe. Wśród nich należy wyróżnić krajobraz ukształtowany w wyniku 
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działalności cystersów. Na terenie parku zachowały się pozostałości pocysterskiej kuźnicy 

miedzi z XVIII w. kopalni rud żelaza z XVIII w, hut żelaza z XVI-XIX w., hałd 

poeksploatacyjnych. W Rudach zachował się pocysterski kościół i zespół klasztorno-

pałacowy z jednym z największych w Polsce parków w stylu angielskim. Szata roślinna 

ukształtowała się tu w holocenie, po ustąpieniu ostatniego zlodowacenia plejstoceńskiego. 

Tworzyły ją prawie wyłącznie zespoły leśne. Do dzisiaj ekosystem leśny przetrwał głównie 

na terenach nieatrakcyjnych dla rolnictwa z powodu nieurodzajnych, piaszczystych gleb 

(rozległy kompleks lasów rudzkich w północnej i środkowej części Parku) oraz w miejscach 

trudnodostępnych ze względu na zabagnienie lub niekorzystną rzeźbę terenu (jary, stoki). 

Najnowsze prace florystyczne potwierdziły występowanie 49 gatunków roślin naczyniowych 

objętych ochroną gatunkową. Natomiast 29 innych gatunków chronionych wyginęło tu na 

stanowiskach naturalnych w ciągu ostatnich stu lat. Florę Parku wzbogacają gatunki przybyłe 

w sposób naturalny z różnych krain geograficznych, między innymi: z Niziny Węgierskiej 

przez Bramę Morawską, z Karpat i z Sudetów. 

Na obszarze Parku Krajobrazowego odnotowano 14 gatunków płazów, 6 gatunków 

gadów, 236 gatunków ptaków oraz 50 gatunków ssaków. Spośród kręgowców uznawanych za 

zagrożone w skali kraju, zakwalifikowanych do „Polskiej czerwonej księgi zwierząt”, 

w granicach Parku przystępują do rozrodu: traszka grzebieniasta, bąk, bączek, hełmiatka, 

bielik, zielonka, podróżniczek i przedstawiciel nietoperzy - borowiaczek, a przypuszczalnie 

także gniewosz plamisty, rożeniec, kania czarna, koszatka i popielica. 

Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” chroni 

przestrzeń głównego w południowej Polsce korytarza ekologicznego przebiegającego 

równoleżnikowo. Łączy on doliny górnej Wisły i Odry oraz strefy podgórskie Karpat 

i Sudetów. Tworzą go zwarte kompleksy lasów rudzkich i pszczyńskich. Krytyczny, 

najwęższy pas pomostu ekologicznego znajduje się wokół Szczejkowic. Tamtejszy ekosystem 

leśny wymaga tym samym szczególnej ochrony. Opisywany ciąg ekologiczny dopełniany jest 

przez systemem hydrograficzny rzek: Rudy, Pszczynki, Korzeńca i Gostyni, umożliwiający 

migrację organizmów wodnych między zlewniami Wisły i Odry. 

Otulina zgodnie z ustawą o ochronie przyrody to „strefa ochronna granicząca z formą 

ochrony przyrody i wyznaczona indywidualnie dla formy ochrony przyrody w celu 

zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka”. 

Przy czym na obszarach graniczących z Parkiem Narodowym wyznacza się otulinę, natomiast 

na obszarach graniczących z Parkiem Krajobrazowym otulina może być wyznaczona. 

Otulina Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud 

Wielkich” ma powierzchnię 14010 ha. 

Obszar Natura 2000 Stawy Łężczok obejmuje kompleks 8 stawów o powierzchni od 2 

do 90 ha (łącznie 247 ha), istniejących tu od XIII wieku. Kompleks stawów otaczają lasy 

o charakterze naturalnym, z licznymi starymi drzewami. Największy obszar pokrywają grądy 

Tilio-Carpinetum, są też płaty łęgów wiązowo-jesionowych Fraxino-Ulmetum, olsów Circaeo 

elongatae-Alnetum, a także łęgów wierzbowo-topolowych Salici-Populetum. Na terenie 

obszaru występują też niewielkie powierzchnie łąk, starorzecza. Płynie tu niewielka rzeka 

Łęgoń. Stawy są częściowo porośnięte trzciną i szuwarami (25-50% powierzchni stawów). Na 

niektórych groblach rosną stare dęby. Ostoja ptasia o randze krajowej K 72. Występują co 

najmniej 24 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 2 gatunki 

z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Gniazduje tu 118 gatunków ptaków, wśród nich liczne 

rzadkie i zagrożone, np. podgorzałka. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% 

populacji krajowej (C3 i C6) następujących gatunków ptaków: podgorzałka (PCK), czernica, 

hełmiatka (PCK), zausznik; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) występuje 

muchołówka białoszyja. W okresie wędrówek duże koncentracje (C7) osiąga czapla biała. 

Obszar jest jedną z nielicznych enklaw naturalnej roślinności w dolinie górnej Odry. 
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Wyróżniono tu 45 zbiorowisk roślinnych (8 leśnych i 37 nieleśnych). Wyróżniono 9 rodzajów 

siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Flora liczy 596 

gatunków, wśród nich są gatunki prawnie chronione oraz rzadkie i zagrożone, w tym 

aldrowanda pęcherzykowata - gatunek z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG (jest to 

jedno z nielicznych stanowisk tego gatunku w Polsce). Na terenie obszaru stwierdzono liczne 

występowanie 10 gatunków nietoperzy. Występuje tu 5 gatunków zwierząt z Załącznika II 

Dyrektywy Rady 92/43/EWG. 

Rezerwat przyrody Łężczok został utworzony w 1957 roku (na podstawie decyzji 

Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23.01.1957 r opublikowanej w Monitorze 

Polskim nr 14 poz.109 z 22.02.1957r) dla ochrony wielogatunkowego lasu łęgowego 

i pocysterskich stawów rybnych. Ogólnie zajmuje powierzchnię 408 ha, natomiast w obrębie 

Raciborza zajmuje powierzchnię ok. 70 ha. Leży na terenie Parku Krajobrazowego CKKRW. 

Dominujące siedliska leśne na terenie rezerwatu to: 

 grąd subkontynentalny z drzewostanami dębowo-grabowymi z domieszką lipy 

drobnolistnej. Występuje tutaj większość chronionych leśnych gatunków: lilia 

złotogłów, barwinek pospolity, bluszcz pospolity, marzanka wonna, 

 łęg jesionowo-wiązowy, najbardziej charakterystyczny zespół rezerwatu, najlepiej 

zachowany. Występuje tutaj starodrzew z przewagą dębu szypułkowego, jesionu 

i klonu z niewielka ilością lip, grabów i wiązów, 

 olszowy łęg przypotokowy, występuje we wschodniej części rezerwatu, dominuje 

olsza czarna z domieszką jesionu, dębu szypułkowego i świerka. W runie występują 

gatunki łęgowe (czartawa leśna, niecierpek pospolity), olsowe, szuwarowe, a także 

grądowe, 

 ols porzeczkowy, występuje w północno-wschodniej części rezerwatu, dominuje tutaj 

olsza czarna, a w runie występują prócz roślin typowych dla olsu (porzeczka czarna, 

turzyca długokosa, karbieniec pospolity), również bagienne gatunki traw i turzyc, 

 kwaśna dąbrowa z dominującymi dębami szypułkowymi i brzozą brodawkowatą 

z domieszką sosny pospolitej. 

Dużą atrakcją rezerwatu są założone przez cystersów na przełomie XIV i XV w. stawy 

na terenie Raciborza: Brzeziniak i Markowiak oraz poza gminą: Salm Duży, Salm Mały, 

Babiczak, Tatusiak, Grabowiec i Ligotnik. Ogólna powierzchnia stawów wynosi 218ha, 

ponad 50% ogólnej powierzchni rezerwatu. W związku z tym występuje tutaj bogactwo 

awifauny, ponad 210 gatunków ptaków, w tym 121 lęgowych. Gniazdują m.in. ptaki wodno-

błotne, np.: bocian czarny, kania czarna, perkoz, trzmielojad, kormoran i orlik krzykliwy. 

Na podmokłych terenach rezerwatu rośnie roślinność wodna i nawodna, najciekawsze 

gatunki to: kotewka orzech wodny, storczyk, strzałka wodna, salwinia pływająca, grzybień 

biały, grążel żółty. Ponadto cenne wartości przyrodnicze przedstawiają ponad dwustuletnie 

aleje nagroblowe, gdzie udokumentowano wiele ciekawych okazów drzew. 

2. Stan środowiska 

Powietrze atmosferyczne 

Dopuszczalne wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu, określone 

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 1031) 

przedstawiono w tabeli poniżej (tab. 2). 
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Tab. 2. Wartości dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu, określone ze 

względu na ochronę zdrowia ludzi i roślin. 

Nazwa substancji 

Okres 

uśredniania 

wyników 

pomiarów 

Poziom 

dopuszczalny 

substancji w 

powietrzu 

[µg/m
3
] 

Margines tolerancji 

[%] 

---------- 

[µg/m
3
] 

2010 2011 2012 2013 2014 

Benzen 
rok 

kalendarzowy 
5

c)
 - - - - - 

Dwutlenek azotu 

jedna godzina 200
c)
 - - - - - 

rok 

kalendarzowy 
40

c)
 - - - - - 

Tlenki azotu
d)

 
rok 

kalendarzowy 
30

e)
 - - - - - 

Dwutlenek siarki 

jedna godzina 350
c)
 - - - - - 

24 godziny 125
c)
 - - - - - 

rok 

kalendarzowy i 

pora zimowa 

(okres od 01 X 

do 31 III) 

20
e)
 - - - - - 

Ołów
f)
 

rok 

kalendarzowy 
0,5

c)
 - - - - - 

Pył zawieszony 

PM 2,5
g) 

rok 

kalendarzowy 

25
c), j) 

4 3 2 1 1 

20
c), k) 

- - - - - 

Pył zawieszony 

PM 10
h) 

24 godziny 50
c)
 - - - - - 

rok 

kalendarzowy 
40

c)
 - - - - - 

Tlenek węgla osiem godzin 
i) 

10.000
c), i)

 - - - - - 

c) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi; d) Suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na 

dwutlenek azotu; e) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin; f) Suma metalu i jego związków w pyle 

zawieszonym PM10; g) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 μm (PM2,5) mierzone metodą wagową z 

separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne; h) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 μm 

(PM10) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne; i) Maksymalna średnia 

ośmiogodzinna, spośród średnich kroczących, obliczanych co godzinę z ośmiu średnich jednogodzinnych w ciągu doby. 

Każdą tak obliczoną średnią ośmiogodzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy; pierwszym okresem 

obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1700 dnia poprzedniego do godziny 100 danego dnia; ostatnim 

okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1600 do 2400 tego dnia czasu środkowoeuropejskiego CET; 

j) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2015 r. (faza I); k) Poziom 

dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza II). 

Na jakość powietrza atmosferycznego wpływa przede wszystkim tzw. dolna emisja. 

Większość mieszkańców miasta korzysta z indywidualnych źródeł ciepła, głównie palenisk 

węglowych, wprowadzających do atmosfery tlenki siarki i azotu, pyły i gazy. Emisje dolne 

wydają się stanowić jedno z poważniejszych zagrożeń dla stanu czystości powietrza, 

przynajmniej w obrębie terenów zabudowanych i okolicach. Ich oddziaływanie jest 

szczególnie natężone w okresie sezonu grzewczego. Ze względu na niską intensywność 

pobliskiej zabudowy oraz przylegające tereny otwarte i leśnie nie należy spodziewać się 

przekroczeń dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym w całym 

roku. Stężenie podstawowych zanieczyszczeń dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu 

zawieszonego będzie rosło w sezonie grzewczym jednak wzrost ten nie powinien być 

znaczny. Źródłem zanieczyszczenia powietrza są też opady atmosferyczne zawierające 

substancje chemiczne, wśród których należy wymienić przede wszystkim siarczany, miedź, 

a w dalszej kolejności azotyny i azotany. 
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Na jakość powietrza nie mają wpływu środki komunikacji, ze względu na brak 

głównych dróg w pobliżu obszaru planu i niewielką intensywność ruchu. Nie przewiduje się 

ponadnormatywnej imisji zanieczyszczeń powietrza z tego źródła. 

Utrzymanie dobrej jakości powietrza a nawet poprawę jego jakości można uzyskać 

przez ograniczenie szkodliwych dla środowiska technologii, zmniejszenie oddziaływania 

obszarów niskiej emisji na środowisko naturalne, stworzenie warunków rozwoju dla 

gazyfikacji gminy (budowy sieci gazowej wysokiego ciśnienia i stacji redukcyjnych, 

doprowadzenie sieci do miejscowości o zwartej zabudowie), likwidację lub modernizację 

kotłowni tradycyjnych (zmiana nośnika energii z węgla np. na gaz), poprawę nawierzchni 

dróg, budowę obwodnic, a przede wszystkim poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze 

źródeł odnawialnych (energię wiatru, promieniowania słonecznego, energia geotermalna, 

biogaz). 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach wydał w 2017 roku 

„Piętnastą roczną ocenę jakości powietrza obejmująca rok 2016”. Województwo zostało 

podzielone na strefy, Racibórz znalazły się w strefie śląskiej. Ze względu na ochronę zdrowia, 

zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki (SO2), dwutlenkiem azotu (NO2), benzenem (C6H6), 

arsenem (As), kadmem (Kd), niklem (Ni) oraz tlenkiem węgla (CO), sytuowało strefę śląską 

w klasie A, dla której stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają 

odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych lub poziomów celów 

długoterminowych. Natomiast zanieczyszczenie benzo(a)pirenem w pyle PM10, ozonem (O3 

– poziom celu długoterminowego i dopuszczalnej częstości przekraczania) oraz pyłem 

zawieszonym (PM10 i PM2,5) sytuowało tą strefę w klasie C, dla której stężenia 

zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines 

tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne, 

poziomy docelowe, poziomy celów długoterminowych. 

Tab. 3. Wynikowe klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń dla strefy śląskiej uzyskane w ocenie 

rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia w 

2016 roku (Piętnasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim obejmująca 

rok 2016, WIOŚ, Katowice, 2017). 

Strefa 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla 

obszaru całej strefy 

Klasa 

ogólna 

strefy SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO O3 BaP PM2,5 

Warmińsko 

- mazurska 
A A C A A A C, D2 C A C 

Gospodarka cieplna na terenie gminy opiera się o własne kotłownie lokalne 

i indywidualne źródła ciepła. Kotłownie opalane są głównie paliwem stałym (węgiel) oraz 

coraz częściej projektowanymi kotłowniami na olej opałowy. Istniejące źródła ciepła 

zaspokajają poszczególnych odbiorców, jednakże stan techniczny tych obiektów w 

większości nie odpowiada obowiązującym normom, a ich niska sprawność, wysoki poziom 

emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, czy wysokie koszty eksploatacji 

sprawiają, że stają się one nieekonomiczne. Energia cieplna z lokalnych lub indywidualnych 

kotłowni ma swoje uzasadnienie w przypadku rozproszonej zabudowy. Na terenie gminy 

zachodzi konieczność modernizacji źródeł ciepła. Następować to powinno przez eliminację 

nierentownych źródeł ciepła w wyniku kompleksowego zastosowania automatyki 

i najnowszych technologii oczyszczania spalin oraz przez udział gazu ziemnego jako paliwa 
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opałowego w przypadkach sfinansowania przez zainteresowanych użytkowników realizacji 

sieci rozdzielczej gazowej, w celu przyłączenia ich nieruchomości. 

Klimat akustyczny 

Wskaźniki dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku znajdują się w 

rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku (Dz. U. z 2014, poz. 112). W przypadku planowania przestrzennego, które jest 

działaniem długookresowym zasadnym jest wykorzystywanie wskaźników długookresowych 

LDWN i LN, które odnoszą się do wszystkich dób w ciągu roku. Z kolei wskaźniki dobowe 

LAeqD i LAeqN wskazują hałas „chwilowy” odnotowany w danym miejscu w obrębie jednej 

konkretnej doby i są skutecznie stosowane w celach kontrolnych. 

Tab. 4. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to 

wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony 

przed hałasem. 

Rodzaj terenu 

Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w 

dB 

Drogi lub linie kolejowe 
Pozostałe obiekty i działalność 

będąca źródłem hałasu 

LDWN LN LDWN LN 

przedział czasu odniesienia równy wszystkim 

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 lub czasowym 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 mieszkaniowo – usługowe 

Tereny rekreacyjno - 

wypoczynkowe 

68 59 55 45 

Tereny w strefie śródmiejskiej 

miast powyżej 100 tyś 

mieszkańców  
70 65 55 45 

Tab. 5. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wyrażone wskaźnikami LAeqD i LAeqN, które to 

wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia pomiarów kontrolnych w odniesieniu do jednej 

doby. 

Rodzaj terenu 

Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w 

dB 

Drogi lub linie kolejowe 
Pozostałe obiekty i działalność 

będąca źródłem hałasu 
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LAeqD 

przedział 

czasu 

odniesienia 

równy 16 

godzinom 

LAeqN 

przedział 

czasu 

odniesienia 

równy 8 

godzinom 

LAeqD 

przedział czasu 

odniesienia 

równy 8 

najmniej 

korzystnym 

godzinom dnia 

kolejno po sobie 

następujących 

LAeqN 

przedział czasu 

odniesienia 

równy 1 

najmniej 

korzystnej 

godzinie nocy 

Strefa ochronna „A” uzdrowiska 

Tereny szpitali poza miastem 
50 45 45 40 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

Tereny zabudowy związanej ze 

stałym lub czasowym pobytem 

dzieci i młodzieży 

61 56 50 40 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i zamieszkania 

zbiorowego 

Tereny zabudowy zagrodowej 

Tereny mieszkaniowo – usługowe 

Tereny rekreacyjno - 

wypoczynkowe 

65 56 55 45 

Tereny w strefie śródmiejskiej 

miast powyżej 100 tyś 

mieszkańców  
68 60 55 45 

Na klimat akustyczny wpływ ma głównie hałas komunikacyjny (drogowy, kolejowy). 

Hałas komunikacyjny można oceniać wg subiektywnej skali uciążliwości (opracowanej przez 

PZH). Dla niektórych terenów poziom dopuszczalny należy do kategorii o średniej, a nawet 

dużej uciążliwości. 

Tab. 6. Skala subiektywnej uciążliwości hałasu komunikacyjnego  

Uciążliwość Laeq [dB] 

mała < 52 

średnia 52...62 

duża 63......70 

bardzo duża > 70 

Głównym źródłem uciążliwości związanych z hałasem jest komunikacja 

samochodowa i kolejowa. Na obszarze planu brak jest głównych dróg kołowych i linii 

komunikacyjnych. Na obszarze planu i jego bezpośredniej bliskości nie prowadzono badań 

hałasu komunikacyjnego wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Ze względu na niska rangę dróg 

w sąsiedztwie nie prognozuje się występowania uciążliwego hałasu. Okresowo hałas 

pochodzić może od prac polowych. 

Jakość wód powierzchniowych 

W roku 2016 dokonano wstępnej klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego i stanu 

chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych na podstawie badań prowadzonych w 

2016 roku w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 roku w 

sprawie klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych 
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norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1187) oraz wytycznych 

głównego inspektoratu ochrony środowiska. Czystości wód powierzchniowych wykonuje 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, najbliższy punkt kontrolny w 

obrębie jcw zlokalizowany był w Krzyżanowcach. 

Tab. 6. Wstępna klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych 

części wód powierzchniowych na podstawie badań prowadzonych w 2016 roku w 

oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych 

norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1187) oraz 

wytycznych głównego inspektoratu ochrony środowiska (WIOŚ, Katowice, 2017) 

Nazwa 

jcwp 
Nazwa ppk 

Klasa 

elementów 

biologicznych 

Klasa elementów 

hydromorfologicznych 

Klasa 

elementów 

fizykochemic

znych (grupa 

3.1 – 3.5 

Klasa elementów 

fizykochemiczny

ch (grupa 3.6) 

Stan/potencjał 

ekologiczny 

Stan 

chemiczny 

Odra od 

wypływu ze 

zbiornika 

Racibórz 

Górny – 

Buków do 

Kanału 

Gliwickiego 

Odra w 

Krzyżanowicach IV II PPD II Słaby PSD_sr 

Głównym źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych na terenie są spływy 

powierzchniowe – związane z rolniczym charakterem niektórych obszarów, oraz ścieki 

socjalno-przemysłowe, często zrzucane bezpośrednio do potoków bez oczyszczenia. Słaba 

kanalizacja gmin oraz przestarzałe i nieszczelne zbiorniki szambowe zwiększają możliwości 

przedostania się zanieczyszczeń do wód powierzchniowych. W ostatnich latach widoczna jest 

stopniowa poprawa stanu czystości rzek. Zmniejszają się przekroczenia wskaźników 

zawiesiny, zanieczyszczeń bakteriologicznych, stężenia fosforu. Poprawia się również stan 

sanitarny rzek i potoków. Jednak nadal głównym czynnikiem powodującym niską 

klasyfikację rzek są zanieczyszczenia bakteriologiczne (przekroczenie wskaźnika miana 

Coli). 

Jakość wód podziemnych 

Jakość wód podziemnych na terenie gminy Racibórz była badana przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska.  

Tab. 7. Klasyfikacja i wyniki wskaźników nieorganicznych w punktach pomiarowych 

przeprowadzonych w 2016 roku w sieci krajowej monitoringu wód podziemnych (badania 

wykonane na zlecenie GIOŚ przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut 

Badawczy) (WIOŚ, Katowice, 2017) 

Klasa jakości – wskaźniki 

fizykochemiczne 
Końcowa klasa jakości Przyczyna zmiany klas jakości 

III II 

tylko Fe (geogeniczne 

pochodzenie) i O2 (pomiar w 

zróżnicowanych warunkach 

środowiskowych) w III klasie 

http://www.katowice.pios.gov.pl/monitoring/informacje/stan2016/klasyfikacja2016.xlsx
http://www.katowice.pios.gov.pl/monitoring/informacje/stan2016/klasyfikacja2016.xlsx
http://www.katowice.pios.gov.pl/monitoring/informacje/stan2016/klasyfikacja2016.xlsx
http://www.katowice.pios.gov.pl/monitoring/informacje/stan2016/klasyfikacja2016.xlsx
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jakości, głębokość otworu 70 

m, w profilu mułki, poziom 

wodonośny podścielony iłem 

Promieniowanie jonizujące i elektromagnetyczne 

Istotnym elementem uwarunkowań środowiskowych są również gazociągi 

wysokoprężne i stacje redukcyjne gazu, a także linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia, 

w tym linie najwyższych napięć. Na obszarze opracowania zlokalizowana jest sieć niskiego 

napięcia. 

Dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego, dla 

pól stałych oraz zmiennych o częstotliwości 50 Hz i o częstotliwości od 0,001 do 

300 000 MHz zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 

października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 

w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z dnia 14 

listopada 2003 r.). 

Linie wysokiego napięcia powyżej 110 kV są źródłami pola elektromagnetycznego 

mogącego powodować przekroczenie wartości dopuszczalnych na terenach zamieszkałych. 

Największa wartość natężenia pola elektrycznego, jaka może wystąpić pod linią lub w jej 

pobliżu, zgodnie z przepisami, nie powinna przekraczać składowej elektrycznej 1 kV/m 

i składowej magnetycznej 60A/m. Szacuje się na podstawie badań pomiarowych, że granica 

strefy, w obrębie, której nie dopuszcza się do lokalizowania budynków przeznaczonych na 

stały pobyt ludzi wynosi, co najmniej 14 m od osi linii (mierząc na poziomie 2 m npt. lub 

1,6 m od krawędzi balkonu, tarasu, dachu albo ściany budynku mieszkalnego). Ostatecznie 

o zachowaniu norm rozstrzygać powinny stosowne pomiary. 

Prawo ochrony środowiska nie ustala obowiązku uzyskania pozwolenia na 

emitowanie pól elektromagnetycznych przez linie i stacje elektroenergetyczne o napięciu 

znamionowym 110 kV lub wyższym, oraz przez instalacje radiokomunikacyjne (telefonia 

komórkowa), radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowana 

izotropowo jest równa lub przekracza 15W, generujące pola o częstotliwościach od 30kHz do 

30 GHz. 

Potencjalnym źródłem emisji promieniowania elektromagnetycznego mogą być stacje 

bazowe telefonii komórkowej. Rozkład pola w terenie wokół stacji bazowych był 

przedmiotem pomiarów wykonywanych w wielu krajach i w różnych warunkach. Wyniki 

tych badań wskazują, że intensywność promieniowania MF wokół stacji bazowych jest 

bardzo niewielka i wynosi zwykle poniżej 1 mW/m
2
. 

W ocenie specjalistów, stacje bazowe telefonii komórkowej nie przedstawiają 

problemu z punktu widzenia oddziaływania na stan zdrowia ludności i na środowisko. 

Również w Polsce wykonano wiele pomiarów natężenia pól MF w otoczeniu stacji 

bazowych, zarówno zlokalizowanych na dachach budynków, jak i na specjalnych wieżach. 

Zmierzone wartości na zewnątrz budynków i w mieszkaniach wahały się w granicach 0,1 – 

0,5 mW/m
2
 (0.0001 – 0.0005 W/m

2
), a więc 200 – 1000 razy mniej niż dopuszczalna 

w Polsce norma. Nawet na balkonach w budynkach zlokalizowanych naprzeciw stacji 

bazowych na dachu sąsiedniego budynku natężenie pola nie przekraczało 1 mW/m
2
 

(0.001 W/m
2
). 
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Tab. 8. Natężenia pól mikrofalowych 900 MHz i 1800 MHz w okolicy anten stacji bazowych telefonii 

komórkowej (na podstawie 10 protokółów pomiarowych wykonanych w Polsce). 

 

Na obszarze planu nie znajdują się linie wysokiego napięcia. W związku z 

potencjalnym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych pochodzącym od linii 

elektroenergetycznych w planowaniu zabudowy zaleca się przestrzeganie przepisów 

odrębnych dotyczących lokalizowania linii energetycznych oraz dopuszczalnych poziomów 

pól elektromagnetycznych w środowisku. 

3. Uwarunkowania ekofizjograficzne 

W celu ograniczenia uciążliwości dla środowiska zagospodarowania oraz ograniczenia 

lub eliminacji niekorzystnych dla środowiska działań zaleca się uwzględnienie następujących 

ograniczeń i uwarunkowań wynikających z walorów przyrodniczych i krajobrazowych 

terenów opracowania oraz obowiązujących przepisów odrębnych i szczegółowych: 

- nie powinno się wprowadzać nowych działalności i obiektów uciążliwych dla 

środowiska i zdrowia ludzi; 

- kształtowanie układu funkcjonalno – przestrzennego musi uwzględniać zachowanie 

lokalnego systemu powiązań przyrodniczych i jego zewnętrznych połączeń; 

- obowiązuje zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do gruntu; 

- nie dopuszcza się odprowadzania nieoczyszczonych wód opadowych z nawierzchni 

terenów komunikacyjnych i utwardzonych wprost do gruntu, zaleca się oczyszczenie 

z substancji ropopochodnych i zawiesin na terenie inwestora przed wprowadzeniem do 

odbiornika; 

- obowiązuje retencjonowanie czystych wód opadowych i wykorzystywanie ich do 

nawodnień terenów zieleni; 

- zabudowa możliwa dopiero po skanalizowaniu terenu. Dla nowej zabudowy nie 

dopuszcza się szamb nawet czasowo chyba, że nie ma technicznych możliwości 

realizacji kanalizacji; 

- na działkach z planowaną zabudową mieszkaniową zaleca się ustalenie udziału 

powierzchni biologicznie czynnej, w tym przeznaczenie jak największej jej ilości na 

zieleń wysoką; 

- nie dopuszcza się instalacji grzewczych powodujących wysokie zanieczyszczenie 

środowiska. Proponuje się wykorzystanie proekologicznych i odnawialnych źródeł 

energii dla celów grzewczych. 
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IV. ANALIZA USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU 

1. Ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Ustalenia planu znajdują się w rozdziałach zawierających między innymi ustalenia 

ogólne, przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych zasadach zagospodarowania, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 

zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasady ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, zasady modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, ustalenia szczegółowe dla 

terenów w tym parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu, ustalenia końcowe. 

Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowią obowiązujące ustalenia 

planu: granice obszarów objętych planem, linie rozgraniczające tereny o różnym 

przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, nieprzekraczalna linia zabudowy, 

symbole wyznaczonych terenów o różnych przeznaczeniach lub różnych zasadach 

zagospodarowania, granice strefy obserwacji archeologicznej. Pozostałe oznaczenia 

występujące na rysunku planu mają charakter informacyjny. 

W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się zakaz lokalizacji 

następujących nowych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 

na wszystkich terenach objętych planem, z wyjątkiem przedsięwzięć związanych z realizacją i 

remontami dróg, uzbrojenia terenu, infrastruktury technicznej, inwestycji celu publicznego z 

zakresu łączności oraz potencjalnie mogących znacząco oddziaływać na środowisko na 

wszystkich terenach objętych planem, z wyjątkiem przedsięwzięć związanych z realizacją i 

remontami dróg, uzbrojenia terenu, infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu 

publicznego z zakresu łączności, w tym infrastrukturą telekomunikacyjną o nieznacznym 

oddziaływaniu oraz zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w 

szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. Plan ustala nakaz 

zagospodarowania terenów niezabudowanych i nieutwardzonych na różne formy zieleni 

urządzonej. 

W zakresie ochrony przed hałasem ustala się zakaz lokalizacji obiektów budowlanych 

i urządzeń przekraczających wymogi w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku w odniesieniu do istniejącej i nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej. 

Zgodnie z przepisami o ochronie środowiska dla terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w 

środowisku MN – ustala się standard jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną. 

W zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem ustala się nakaz ochrony przed 

zanieczyszczeniami wód podziemnych, nakaz ochrony zasobów wód powierzchniowych i 

podziemnych oraz uwzględnienie urządzeń melioracji wodnych zlokalizowanych na działce 

budowlanej, z dopuszczeniem ich przełożenia, przebudowy i przykrycia w przypadku ich 

kolizji z realizowaną inwestycją oraz nakaz instalowania urządzeń oczyszczających wody 

opadowe i roztopowe tj. separatorów i osadników na terenach, na których istnieje 

niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód opadowych substancjami ropopochodnymi lub 

innymi substancjami toksycznymi. 

W zakresie ochrony powierzchni ziemi i środowiska przed odpadami ustala się 

wymóg gromadzenia i usuwania odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami związanymi z gospodarowaniem odpadami.  

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków ustala się strefę 

obserwacji archeologicznej, zgodnie z rysunkiem planu, w ramach której obowiązują zasady i 
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regulacje określone w obowiązujących przepisach związanych z ochroną i opieką nad 

zabytkami. 

W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 

ochronie, na podstawie odrębnych przepisów na terenie JZ2/1MN wskazuje się granice 

obszaru, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 

lat oraz granice obszaru obejmującego tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia 

lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego. 

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w 

ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy w granicach obszaru objętego planem zakazuje się 

realizacji elektrowni wiatrowych.  

W zakresie zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 

infrastruktury technicznej w obszarze objętym planem nie wyznacza się publicznych terenów 

komunikacji drogowej. W obszarze objętym planem dopuszcza się realizację systemów 

komunikacji, w tym dróg wewnętrznych, dojść, dojazdów, miejsc parkingowych, ciągów 

pieszych, ciągów rowerowych oraz systemów infrastruktury technicznej, w tym sieci i 

urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, 

telekomunikacyjnych oraz służących zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych. Na 

obszarze planu dopuszcza się m. in. budowę dołów chłonnych i zbiorników retencyjnych do 

odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, indywidualnych źródeł energii elektrycznej i 

ciepła, przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu. 

W zakresie odprowadzenia ścieków ustala się: odprowadzenie ścieków do istniejącej i 

rozbudowywanej kanalizacji, odpowiednio sanitarnej i ogólnospławnej. 

W zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych pochodzących z 

powierzchni utwardzonych ustala się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 

pochodzących z powierzchni utwardzonych do istniejącej i rozbudowywanej kanalizacji 

deszczowej oraz dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących 

z powierzchni utwardzonych do dołów chłonnych, zbiorników retencyjnych i 

powierzchniowo po terenie w granicach działki budowlanej. 

W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się dostawę ciepła z istniejącej i 

rozbudowywanej sieci ciepłowniczej oraz dopuszcza się dostawę ciepła z lokalnych 

systemów ogrzewania, w tym z indywidualnych odnawialnych źródeł ciepła, przy 

zachowaniu pozostałych ustaleń planu. 

W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się dostawę energii elektrycznej 

z istniejącej i rozbudowywanej sieci elektroenergetycznej oraz dopuszcza się dostawę energii 

elektrycznej z indywidualnych odnawialnych źródeł energii, przy zachowaniu pozostałych 

ustaleń planu. 

W rozdz. 12 znajdują się ustalenia szczegółowe dla terenów.  

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej JZ2/1MN, dla którego ustala się 

podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz 

z przynależnym zagospodarowaniem terenu. Ustala się: maksymalną wysokość zabudowy: 2 

kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niż 10 m, maksymalny procent terenów 

zabudowanych – 50%, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 

30%. Zakazuje się: realizacji lokali gastronomicznych, rozrywkowych, prowadzenia 

działalności związanej z obsługą samochodów, w tym m.in.: stacji obsługi pojazdów, stacji 

kontroli pojazdów, stacji paliw, salonów samochodowych, komisów samochodowych, myjni 

samochodowych, realizacji warsztatów stolarskich i kamieniarskich, realizacji zakładów i 

lokali związanych z handlem lub przetwarzaniem odpadów (w tym złomu) oraz prowadzenia 

działalności związanych ze zbieraniem i magazynowaniem odpadów (w tym złomu), 

realizacji zakładów i lokali produkcyjnych oraz przemysłowych, realizacji garaży lub 
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parkingów o powierzchni zabudowy większej niż powierzchnia zabudowy zajęta budynkiem 

lub budynkami mieszkalnymi, zlokalizowanymi na działce budowlanej oraz realizacji 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej. Dopuszcza się lokalizację zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej, prowadzenie usług publicznych 

oraz działalności usługowej między innymi takiej jak: biura, kancelarie prawne, pracownie 

projektowe, usługi handlowe, z zastrzeżeniem, iż wielkość działki budowlanej będzie 

gwarantować obsługę funkcji dopuszczonych w zakresie dojazdów, dostaw, miejsc 

parkingowych, miejsc do czasowego gromadzenia odpadów, lokalizację zabudowy związanej 

z prowadzeniem działalności rolniczej obejmującej wyłącznie uprawy rolne, ogrodnicze i 

warzywnicze między innymi takiej jak szklarnie, tunele foliowe, zbiorniki i magazyny na 

zboże, płody rolne oraz magazyny na sprzęt rolniczy oraz lokalizację budynków 

gospodarczych oraz parkingów i garaży realizujących zapotrzebowanie na miejsca do 

parkowania w granicach działki budowlanej. 

W rozdz. 13 znajdują się ustalenia końcowe. Wykonanie uchwały powierza się 

Prezydentowi Miasta Racibórz. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 

2. Analiza i ocena wpływu rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych na środowisko 

Obszar planu obejmuje położone wzdłuż ul. Sudeckiej, na których znajduje się 

istniejąca zabudowa mieszkaniowa oraz tereny rolne. Obszar planu położony jest w jednostce 

strukturalnej Płonia we wschodniej części Raciborza. Są to tereny sąsiadujące z istniejącą 

zabudową mieszkaniową jednorodzinną. 

W celu poprawy jakości powietrza atmosferycznego w ekofizjografii zaleca się 

wykorzystanie do ogrzewania budynków kotłowni lub indywidualnych urządzeń grzewczych 

działających na proekologiczne paliwa oraz zastosowanie urządzeń o wysokiej sprawności 

i niskiej emisyjności oraz wykorzystanie źródeł energii odnawialnej. Na terenie planu 

dopuszcza się zabudowę, dlatego w zakresie zaopatrzenia w ciepło plan ustala dostawę ciepła 

z istniejącej i rozbudowywanej sieci ciepłowniczej oraz dopuszcza dostawę z indywidualnych 

odnawialnych źródeł ciepła. 

W celu ochrony jakości wód powierzchniowych i podziemnych w ekofizjografii 

zaleca się wprowadzenie zorganizowanego sposobu odprowadzania ścieków i wód 

opadowych oraz pełnoprofilowego ich oczyszczania. Zgodnie z przepisami odrębnymi nie 

powinno dopuszczać się do odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód 

powierzchniowych, wód gruntowych i gruntu. W zakresie odprowadzania ścieków ustalenia 

planu nakazują odprowadzanie ścieków do istniejącej i rozbudowywanej kanalizacji, 

odpowiednio sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej, z zastrzeżeniem wyjątków określonych 

w obowiązujących przepisach związanych z prawem budowlanym. Obowiązuje nakaz 

instalowania urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe tj. separatorów i 

osadników na terenach, na których istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód 

opadowych substancjami ropopochodnymi lub innymi substancjami toksycznymi. Na 

obszarze planu dopuszcza się odprowadzanie ścieków wyłącznie do kanalizacji. W przypadku 

wód opadowych i roztopowych dopuszcza się poza kanalizacja deszczową retencjonowanie 

wód. 

W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego nie dopuszcza 

się przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie negatywnie oddziaływać na środowisko. 

Wyjątek stanowią inwestycje infrastrukturalne, cele publiczne oraz inwestycje 

komunikacyjne. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem dla nowej zabudowy 

ustala się nakaz instalowania urządzeń grzewczych wykorzystujących odnawialne źródła 

energii oraz niskoemisyjne techniki spalania paliw stałych i ciekłych. 
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Ustala się również ochronę wód powierzchniowych i podziemnych. Są to 

rozwiązania bardzo korzystne dla środowiska. 

W zakresie ochrony przed hałasem zgodnie z przepisami odrębnymi ustala się 

standardy akustyczne dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

3. Analiza i ocena wpływu na poszczególne komponenty środowiska we wzajemnym 

powiązaniu 

Wpływ na gleby i powierzchnię ziemi 

Ustalenia planu mogą spowodować ograniczenie powierzchni biologicznie czynnych 

i zmniejszenie przestrzeni produkcyjnej gleb oraz częściowo nieodwracalne przekształcenia 

rzeźby terenu. Będą to zmiany powodujące nieznaczny wpływ na występowanie gleb i 

charakter krajobrazu na tym obszarze. Przekształcenia te będą trwałe i w większości 

nieodwracalne. Obszar planu położony jest na terenie o korzystnych warunkach 

geotechnicznych gdzie ewentualne prace ziemne będą niezauważalne. W większości jednak 

lokalizacja obiektów mieszkaniowych przebiegać będzie na terenach upraw rolnych. Rzeźba 

terenu w granicach obszaru planu jest już częściowo przekształcona i nie planuje się jej 

dalszej modyfikacji. Rozwój zabudowy wraz z miejscami postojowymi i systemem 

komunikacji mogą spowodować możliwość pojawienia się lokalnych ognisk zanieczyszczeń 

gleb substancjami ropopochodnymi oraz osadami. Uciążliwości tego typu powinny być 

jednak bardzo niewielkie i nie będą czynnikami zmieniającymi właściwości wód gruntowych 

na terenie gminy. 

Nie prognozuje się znacząco negatywnego wpływu ustaleń projektu planu na przestrzeń 

produkcyjną gleb na obszarze całej gminy. Przekształcenia rzeźby terenu będą nieznaczne 

i nie będą prowadzić do degradacji krajobrazu. 

Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne 

Ustalenia planu zobowiązują do odprowadzania ścieków i wód opadowych 

i roztopowych do kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej.  

Planowana zabudowa będzie wiązała się z przebywaniem na tym terenie pewnej 

liczby osób (zamieszkiwanie, obiekty usługowe). Zabudowa będzie źródłem ścieków 

komunalnych. 

Nie prognozuje się znacząco negatywnego oddziaływania ustaleń planu na 

środowisko wodne. Ustalenia planu ograniczają potencjalne uciążliwości zabudowy na 

środowisko wodne wprowadzając docelowo zorganizowany system odprowadzania ścieków 

i wód opadowych. 

Wpływ na powietrze atmosferyczne 

Na obszarze planu ilość obiektów emitujących substancje do powietrza będzie na tyle 

mała, że nie przewiduje się przekroczeń dopuszczalnych wartości stężeń głównych 

zanieczyszczeń w cyklu rocznym. Lokalnie uciążliwe mogą być emisje z lokalnych systemów 

grzewczych opalanych paliwami stałymi bez zachowania należytych parametrów urządzeń 

grzewczych lub wykorzystywania niewłaściwego paliwa, dlatego ustalenia planu nakazują 

dostawę ciepła ze źródeł zaopatrzenia w ciepło, z zastosowaniem technologii o wysokiej 

sprawności grzewczej i niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery. W niesprzyjających 

warunkach atmosferycznych możliwe jest okresowe przekroczenie dopuszczalnych 

poziomów zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza w okresie grzewczym i w trakcie warunków 

inwersyjnych. 

Nie prognozuje się znacząco negatywnego wpływu na jakość powietrza ustaleń 

projektu planu. Zwiększona emisja do atmosfery nie powodująca przekroczeń dopuszczalnych 
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poziomów głównych zanieczyszczeń będzie wynikiem prowadzonej działalności gospodarczej 

i zamieszkiwania. 

Wpływ na klimat akustyczny 

Źródłem hałasu będą tereny komunikacji zlokalizowane poza granicami planu. Dla 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wprowadzono standardy akustyczne. Realizacja 

ustaleń planu, czyli budowa a potem użytkowanie zabudowy o charakterze mieszkaniowym 

będzie generować dodatkowy ruch samochodowy, co związane jest ze zwiększoną emisją 

hałasu i pogorszeniem standardu klimatu akustycznego wzdłuż ulic dojazdowych. Jego 

wartości nie powinny jednak przekraczać dopuszczalnych poziomów i nie powinny stanowić 

uciążliwości dla mieszkańców. 

Prognozuje się utrzymanie dopuszczalnych standardów akustycznych dla zabudowy 

mieszkaniowej. Planowana zabudowa mieszkaniowa nie będzie stanowić uciążliwości dla 

otaczających terenów otwartych. Nie przyczyni się także do wzrostu uciążliwości całych 

obszarów zurbanizowanych. 

Wpływ na różnorodność biologiczną, świat roślinny i zwierzęcy oraz obszary chronione 

w tym Natura 2000 

Na obszarze planu nie stwierdzono występowania cennych przyrodniczo siedlisk 

roślinnych i zwierzęcych. Są to obszary rolne i częściowo zabudowane. Obszary te 

charakteryzują się niską lub przeciętną bioróżnorodnością. W obrębie obszarów 

zagospodarowanych zieleń występuje w formie ozdobnej, w postaci drzew i krzewów oraz 

regularnie koszonych trawników lub zadrzewień i zakrzewień. Funkcje przyrodnicze tych 

obszarów będą mocno ograniczone. Oczywiście na terenach zurbanizowanych obserwujemy 

wiele gatunków roślin i zwierząt jednak ich zróżnicowanie jest niewielkie i są to raczej 

gatunki pospolite koegzystujące z człowiekiem. Sąsiedztwo terenów otwartych sprawia, że 

obszar ten może być penetrowany przez drobne zwierzęta i gryzonie, ale także ptaki. Nie są 

to jednak główne obszary ekologiczne w strukturze gminy dlatego należy przypuszczać, że 

ich zabudowanie nie spowoduje zauważalnych zmian w jakości środowiska przyrodniczego. 

Nie są to także obszary powiązane funkcjonalnie z terenami chronionymi w obszarze Natura 

2000. 

Nie prognozuje się bezpośredniego wpływu na różnorodność biologiczna ustaleń 

planu. Nie prognozuje się negatywnego wpływ na zachowanie siedlisk roślinnych. Nie 

prognozuje się znacznego negatywnego wpływu ustaleń planu na faunę. Wprowadzenie 

zabudowy i presja antropogeniczna może wpływać na przemieszczenia migracyjne części 

zwierząt w inne rejony. 

Wpływ na klimat lokalny 

Planowana zabudowa będzie miała nieznaczny wpływ na modyfikację klimatu 

lokalnego, szczególnie w odniesieniu do zaburzeń pola wiatru oraz emisji ciepła. Pojedyncza 

zabudowa mieszkaniowa nie powinna ograniczać przewietrzania oraz nie będzie prowadzić 

do rozwoju wyspy ciepła. Obszar planu położony jest na obszarze dolinnym, dlatego jest to 

obszar inwersyjny, o umiarkowanych amplitudach temperatury powietrza oraz średniej 

wilgotności. Planowane zagospodarowanie w sposób nieznaczny będzie modyfikować te 

cechy topoklimatyczne. Sprzyjać temu będzie niska intensywność zabudowy oraz duże 

udziały powierzchni biologicznie czynnych. Sąsiedztwo terenów otwartych będzie 

neutralizować zmiany klimatyczne obszaru. 

Nie prognozuje się zmian klimatu lokalnego. 
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Wpływ na krajobraz, zabytki i zasoby naturalne 

Ustalenia planu w zakresie ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 

zapewniają utrzymanie skali zabudowy (ograniczenie wysokości zabudowy), charakteru 

zabudowy. Stwarza to możliwość harmonijnego zagospodarowania całego obszaru, co 

korzystnie wpływa na walory krajobrazowe. W ustaleniach planu znalazło się szereg zapisów 

chroniących walory krajobrazowe i kulturowe tych obszarów (udział terenów zabudowanych, 

wysokość zabudowy). Planowana zabudowa będzie nawiązywać do istniejących w 

sąsiedztwie obiektów budowlanych. Nie będzie stanowić dominant krajobrazowych 

zaburzających osie widokowe. 

Wpływ na zdrowie ludzi 

Rozwój zabudowy mieszkaniowej zwiększy zasięg uciążliwości z tym związany 

(m.in. emisje zanieczyszczeń powietrza, emisje hałasu, ograniczenie powierzchni otwartych i 

terenów zieleni) i zwiększy także liczbę użytkowników, którzy mogą być narażeni na te 

uciążliwości. Zmiana warunków zamieszkiwania może mieć pewien wpływ na zdrowie ludzi. 

Wprawdzie o zdrowiu człowieka decyduje dużo innych uwarunkowań i osobnicza odporność 

na choroby, ale np. zaburzenie snu w wyniku uciążliwego hałasu, trwające przez długi czasu, 

może odbić się na kondycji zdrowotnej mieszkańców i ludzi wypoczywających. Warunki 

zamieszkiwania na obszarze planu będą korzystne dla ludzi a ewentualne uciążliwości będą 

nieznaczne. 

4. Stan środowiska na obszarach przewidywanego znaczącego oddziaływania 

ustaleń dokumentu oraz istniejące problemy ochrony środowiska 

Na obszarze planu nie przewiduje się realizacji inwestycji, które w sposób znacząco 

negatywny oddziaływałyby na stan środowiska przyrodniczego. Na obszarze planu nie 

stwierdzono terenów o znaczącym oddziaływaniu na środowisko. Planowane nowe 

zagospodarowanie nie będzie powodować znaczących zmian w jakości środowiska na terenie 

gminy oraz na samym terenie planu. Potencjalne uciążliwości mieszczą się w granicach 

procesów urbanizacyjnych na obszarach miejskich i są ograniczane i eliminowane przez 

ustalenia planu i przepisy odrębne. Na terenie planu nie zidentyfikowano problemów ochrony 

środowiska. Istniejąca i realizowana zabudowa odbywa się zgodnie z obowiązującymi 

dokumentami planistycznymi, a wprowadzone zmiany odbywają się zgodnie z 

obowiązującym Studium i nie stanowią dodatkowego obciążenia dla środowiska. 

5. Oddziaływanie na obszary chronione 

Na obszarze planu nie ma zlokalizowanych obiektów i obszarów prawnie 

chronionych. W odległości około 2-8 km znajduje się obszar Natura 2000, rezerwat przyrody 

i park krajobrazowy. 

Planowane zagospodarowanie w postaci zabudowy mieszkaniowej nie będzie 

wywierać znaczącego wpływu na te obszary, zarówno bezpośredniego jak i pośredniego. 

Obszar planu nie stanowi obiektów o wartościach przyrodniczych i nie jest funkcjonalnie i 

przyrodniczo powiązany z obszarami chronionymi i nie występują na nim charakterystyczne 

dla tych obszarów siedliska roślinne i zwierzęce. Biorąc pod uwagę wielkość areałów 

terenów rolniczych w otoczeniu obszaru przekształcenie tych obszarów nie przyczyni się do 

ich znaczącego ograniczenia. Planowane zagospodarowanie nie powinno mieć wpływu na 

integralność sieci Natura 2000 i obszaru chronionego krajobrazu. Ewentualne uciążliwości 

związane z emisją zanieczyszczeń do atmosfery, pyleniem czy emisją hałasu nie będą miały 

wpływu na chronione siedliska przyrodnicze. 
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V. PROPOZYCE ROZWIĄZAŃ OGRANICZAJĄCYCH 

NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 

ORAZ ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH 

Ustalenia analizowanego planu miejscowego są wynikiem kompromisu pomiędzy 

wymogami ochrony środowiska i życia człowieka, a koniecznością rozwoju urbanistycznego 

i ekonomicznego gminy. Zaprezentowane rozwiązania są zgodne z ustawodawstwem 

odrębnym, dokumentami planistycznymi obowiązującymi na terenie gminy i wykorzystują 

instrumenty planistyczne służące do zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych. 

Ustalenia planu nie ingerują w tereny o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych 

i zawierają rozwiązania korzystne dla środowiska, dlatego prognoza nie prezentuje rozwiązań 

alternatywnych do proponowanych w ustaleniach planu uznając, że zaproponowane ustalenia 

są najkorzystniejsze dla środowiska w kontekście istniejących uwarunkowań i kierunków 

rozwoju gminy. 

Głównym zagrożeniem dla jakości środowiska na obszarze planu jest niekontrolowany 

rozwój terenów zurbanizowanych bez odpowiedniej infrastruktury technicznej kosztem 

terenów biologicznie czynnych oraz degradacja układów komunikacji powodująca wzrost 

zagrożenia dla jakości środowiska gruntowo – wodnego, klimatu akustycznego i powietrza 

atmosferycznego. Problemem jest także emisja niska z indywidualnych palenisk domowych, 

emisja komunikacyjna oraz rozwój jednostek urbanistycznych bez odpowiedniego 

zapewnienia infrastruktury kanalizacyjnej i zaopatrzenia w ciepło. 

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania realizacji planu na środowisko 

przedstawia się następujące wnioski i propozycje działań: 

- realizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej synchronicznie z rozwojem 

zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej; 

- wprowadzenie ochrony akustycznej dla obiektów wrażliwych na hałas 

VI. METODY ANALIZY REALIZACJI POSTANOWIEŃ 

PROJEKTU PLANU 

Przewidywane metody analizy realizacji postanowień projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pod kątem wpływu na środowisko mogą się odnosić do: 

1. oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu, 

2. przestrzegania ustaleń dotyczących przeznaczenia terenu, ukształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu, ustaleń dotyczących wyposażenia w infrastrukturę 

techniczną, ochrony i kształtowania środowiska i ładu przestrzennego, ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków. 

Ad 1) W zakresie oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu na środowisko:  

- w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o uwarunkowaniach 

środowiskowych, obowiązywać będzie monitoring środowiska w zakresie i metodach 

określonych w wydanej decyzji, 

- w odniesieniu do pozostałych terenów może to być monitoring państwowy 

środowiska, prowadzony przez odpowiednie organy administracji państwowej, 

powołane do badania stanu środowiska, 

- w przypadku skarg mieszkańców na uciążliwości prowadzonej działalności w oparciu 

o uchwalony plan, analizę realizacji mpzp i badanie skażenia środowiska powinien 

przeprowadzić odpowiedni organ administracji samorządowej. 
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Ad. 2) W zakresie realizacji ustaleń mpzp powinny być okresowe przeglądy 

zainwestowania obszaru i realizacji mpzp, wykonywane przez administrację samorządową 

na potrzeby oceny prowadzonej polityki przestrzennej. Częstotliwość okresowych 

przeglądów powinna być zgodna z przepisami szczególnymi (ustawa o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym). 

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym: „W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz 

albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, 

ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy 

ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem (…) wniosków 

w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. Wójt, burmistrz albo prezydent 

miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu opinii 

gminnej (…) komisji urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady. 

Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, 

a w przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje działania, 

o których mowa w art. 27 ustawy. Przy podejmowaniu uchwały, o której mowa w ust. 2, rada 

gminy bierze pod uwagę w szczególności zgodność studium albo planu miejscowego 

z wymogami wynikającymi z przepisów art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1.” 

Wskazane przepisy dotyczą m.in. uwzględniania w miejscowych planach zasad ochrony 

środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 

Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektu: 

- rejestrowanie wniosków o sporządzenie miejscowych planów lub ich zmianę, 

gromadzenie materiałów z nimi związanych, 

- ocenę zgodności wydanych decyzji i pozwoleń budowlanych z projektem, 

- ocena i aktualizacja form ochrony przyrody i najcenniejszych siedlisk przyrodniczych, 

- oceny rozwoju gospodarczego (przedsiębiorczości, przemian struktury agrarnej, 

rozwoju budownictwa, wzrostu lesistości), 

- ocena warunków i jakości klimatu akustycznego wykonywane 1 raz na 4 lata. 

W zakresie monitoringu poszczególnych elementów środowiska odpowiedzialne są 

jednostki i instytucje związane z gospodarką wodną, zarządy dróg, starostwa powiatowe, 

urzędy wojewódzkie, a w zakresie ochrony środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska oraz jednostki wspomagające, zatrudniające ekspertów w dziedzinie ochrony 

środowiska, np. IMGW, Wody Polskie i inne. Zgodnie z art. 10 Dyrektywy 2001/42/WE z 

dnia 27 czerwca 2001 r. w celu uniknięcia powielania monitoringu raporty o stanie i jakości 

poszczególnych elementów środowiska powinny być przekazywane do gminy. 

Biorąc pod uwagę charakter analizowanego obszaru mpzp, który jest użytkowany jako 

pola uprawne i znajduje się w pobliżu terenów zurbanizowanych, przeprowadzanie 

monitoringu jego wpływu na środowisko częściej niż w ustawowym terminie nie jest 

konieczne. Plan miejscowy ma głównie porządkować strukturę przestrzenną tego terenu. 

W celu oceny wpływu zagospodarowania na środowisko i człowieka można 

zastosować wskaźniki monitoringu. Poza przyjętymi w przepisach odrębnych wskaźnikami 

dotyczącymi jakości poszczególnych komponentów środowiska można wykorzystać 

następujące parametry: 

- jakość powietrza - liczba instalacji ogrzewania i podgrzewania wody gospodarczej 

w oparciu o paliwa ekologiczne (gaz, olej opałowy, energia elektryczna); 
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- jakość wód, gospodarka wodno-ściekowa - gospodarstwa podłączone do kanalizacji, 

gospodarstwa podłączone do bezodpływowych zbiorników na nieczystości (szamb); 

- gospodarka odpadami - ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na 

1 mieszkańca; 

- ochrona przyrody, bioróżnorodności, krajobrazu - obszar gminy objęty ochroną 

przyrody lub krajobrazu; 

- klimat akustyczny - uciążliwość akustyczna dróg (na podstawie pomiarów 

zarządców). 
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VII. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA 

SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM 

I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA 

PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Projekt miejscowego planu zgodny jest z zapisami Planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa śląskiego oraz z ustaleniami obowiązującego Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz oraz 

z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi, określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym 

dla planu. Projekt planu powiązany jest również z wieloma programami służącymi realizacji 

inwestycji celu publicznego oraz odpowiednio uwzględnia zadania formułowane 

w opracowaniach sporządzanych na różnych stopniach administracji rządowej lokalnej czy 

ponadlokalnej. Poprzez to wypełnia określone w ponadlokalnych planach i programach 

kierunki rozwoju na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym. W projekcie planu 

uwzględniono również inne dokumenty związane z rozwojem przestrzennym (prawomocne 

obowiązujące decyzje administracyjne), czy inne odnoszące się pośrednio do terenów 

będących przedmiotem opracowania. 

Dla planu miejscowego istotne z punktu widzenia ochrony środowiska są priorytety 

wynikające z dokumentów ustanowionych na szczeblu rządowym, samorządowym, 

porozumień międzynarodowych oraz dokumentów i dyrektyw Unii Europejskiej.  

Do najważniejszych dokumentów zaliczyć należy: 

- Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030, 

- Strategię Rozwoju Kraju 2020, 

- Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010 - 2020, 

- Dyrektywy Unii Europejskiej: 

1. 98/83/UE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wód przeznaczonych do 

spożycia przez ludzi, 

2. Dyrektywy Ramowej UE dotyczącej wody, przyjętej w 1997 r., 

3. Dyrektywy 98/15/EC z 27 lutego 1998 r. dot. wprowadzania zanieczyszczeń do 

wód, 

4. Dyrektywy Ramowej w sprawie ogólnych zasad gospodarowania odpadami 

75/442/EWG z 15 lipca 1975 r., Dyrektywy 9/31 WE w sprawie odpadów 

niebezpiecznych, 

5. 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, będącą podstawą tworzenia Europejskiej Sieci 

Ekologicznej NATURA 2000, 

Dokumentami rangi międzynarodowej o charakterze przestrzennym, stanowiącym 

podstawę do formułowania celów ochrony środowiska w programach krajowych są 

konwencje międzynarodowe, przyjęte przez stronę polską, m. n.: 

- Konwencja Genewska w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na 

dalekie odległości z 1979 r. wraz z II protokołem siarkowym z 1994 r. (Oslo), 

- Konwencja Berneńska o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk 

naturalnych z 1979 r., 

- Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Kioto, 1997 

r. wraz Protokołem, 
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- Konwencja Ramsarska o obszarach wodno – błotnych z 1971 r. ze zmianami w Paryżu 

(1982 r.) i Regina (1987 r.), 

- Konwencja ONZ o ochronie różnorodności biologicznej z Rio de Janeiro, 1992 r., 

- Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Rio de 

Janeiro, 1992 r., 

- Protokół Montrealski w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową z 1987 r. 

wraz z poprawkami londyńskimi (1990 r.), wiedeńskimi (1992 r.). 

Ponadto ustalenia planu uwzględniają zapisy dokumentów strategicznych o randze 

krajowej. Są to między innymi: 

- Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 

przedstawia cele w zakresie rozwiązań systemowych, wśród których wyróżniono 

włączenie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych, a przede wszystkim do 

energetyki, przemysłu, transportu, gospodarki komunalnej i budownictwa, rolnictwa, 

leśnictwa i turystyki, aktywizację rynku na rzecz ochrony środowiska, zarządzanie 

środowiskiem, udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowisk, rozwój 

badań i postęp techniczny oraz ponoszenie odpowiedzialności za szkody w środowisku. 

Dokument ten dostrzega ważną rolę w ekologizacji planowania przestrzennego 

i użytkowania terenu oraz w edukacji ekologicznej i dostępie do informacji. Podstawą 

polityki jest respektowanie zasady zrównoważonego rozwoju w różnych dziedzinach 

gospodarowania oraz poprawa jakości środowiska. Polityka wskazuje potrzebę 

racjonalnego wykorzystania surowców, wody i energii z rozwojem energetyki 

odnawialnej, poprawę jakości powietrza atmosferycznego i klimatu akustycznego, 

ochronę przed oddziaływaniem pola elektromagnetycznego i ochronę przed awariami 

przemysłowymi, zapobieganie zmianom klimatu oraz uporządkowanie gospodarowania 

odpadami i zachowanie różnorodności biologicznej.  

- Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej 

wraz z Programem działań mówi o zachowaniu całej rodzimej przyrody, bez względu na 

jej formę użytkowania oraz stopień jej przekształcenia lub zniszczenia. 

- Krajowy Program Zwiększania Lesistości, który jest instrumentem polityki leśnej 

w zakresie kształtowania przestrzeni przyrodniczej kraju, zawiera ogólne wytyczne 

sporządzania regionalnych planów przestrzennego zagospodarowania w dziedzinie 

zwiększania lesistości. 

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami określa zakres działania niezbędny do 

zaplanowania zintegrowanej gospodarki odpadami w kraju, w sposób zapewniający 

ochronę środowiska z uwzględnieniem obecnych i przyszłych możliwości technicznych, 

organizacyjnych. 

- Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych jest programem inwestycji 

rozbudowy systemów oczyszczalni ścieków w sektorze komunalnym. Program pozwoli 

na wyeliminowanie nieoczyszczonych ścieków (pochodzących ze źródeł miejskich 

i aglomeracji) z wód powierzchniowych. Dokument dotyczy także poprawy jakości wód 

powierzchniowych, będących potencjalnym źródłem poboru ujęć komunalnych. 

Zamierzeniem Programu jest również pobudzenie inicjatyw lokalnych (nowe miejsca 

pracy) oraz pełne dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej w zakresie 

wyposażenia w system oczyszczalni ścieków i kanalizacji. 

Ustanowione na poziomach międzynarodowym i krajowym cele polityki ekologicznej 

znalazły swoje odzwierciedlenie w opracowanych na poziomie regionalnym dokumentach 

strategicznych, takich jak: „Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego” czy 

„Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami”. 
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Z obowiązujących Programów Operacyjnych – jeden ma istotne znaczenie dla 

niniejszego planu - PO Infrastruktura i Środowisko. Głównym celem Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko jest wsparcie gospodarki: efektywnie korzystającej z zasobów 

i przyjaznej środowisku sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Cele szczegółowe 

PO Infrastruktura i Środowisko istotne dla województwa śląskiego to: 

- Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej; 

- Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; 

- Zwiększenie dostępności do transportowej sieci; 

- Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego; 

- Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego; 

- Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. 

Ponadto Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 

2020 stawia sobie za cel zwiększanie konkurencyjności regionu oraz poprawę jakości życia 

jego mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier 

rozwojowych. Zakłada także promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 

terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie 

łagodzące na zmiany klimatu. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego 

zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze 

publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym. Ochrona 

i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie 

usług ekosystemowych, także poprzez program Natura 2000 i zieloną infrastrukturę. 

Plany miejscowe realizują zapisy zawarte w art. 71-73 ustawy Prawo ochrony 

środowiska w odniesieniu do sposobów zagospodarowania terenów oraz form ochrony 

przyrody, w tym również obszarów Natura 2000 ustanowionych na podstawie prawa 

Wspólnotowego. Ponadto z Prawa ochrony środowiska wynika wprowadzenie w planach 

miejscowych standardów akustycznych dla poszczególnych typów zabudowy chronionej 

przed hałasem, natomiast z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

wskazanie udziału powierzchni biologicznie czynnych dla poszczególnych przeznaczeń 

terenów. 

W kontekście tych przepisów w tekście planu uwzględnia się aspekty środowiskowe w 

zakresie ogólnych zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Ponadto 

aspekty środowiskowe uwzględniane są w ramach zapisów dotyczących infrastruktury 

technicznej, systemów komunikacji i wreszcie przeznaczeń poszczególnych terenów. Plany 

miejscowe są także zgodne z kierunkami zagospodarowania przestrzennego zawartymi w 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Racibórz (2009) oraz pozostałymi dokumentami strategicznymi w obrębie gminy, powiatu, 

województwa i kraju. Planowane przeznaczenia nie będą stanowić przedsięwzięć zawsze lub 

potencjalnie znacząco negatywnie oddziaływujących na środowisko, dlatego nie będą 

stanowić dodatkowego obciążenia dla środowiska. 

Plany miejscowe nie odnoszą się bezpośrednio do ochrony środowiska, jednak 

pośrednio realizują idee zrównoważonego rozwoju wskazując przeznaczenia dla 

poszczególnych terenów z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i walorów 

przyrodniczych obszarów. Plan miejscowy nie ingeruje w obszary objęte ochroną na terenie 

gminy i nie zmienia przeznaczeń terenów na tyle aby wywołać znacząco negatywne 

oddziaływanie na środowisko. 
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VIII. PROGNOZA ZMIAN ŚRODOWISKA W WYNIKU 

REALIZACJI USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

1. Przyjęte założenia 

Przy sporządzaniu niniejszej prognozy przyjęto podstawowe założenie, że autorzy 

projektu MPZP uwzględnili wszystkie aspekty ochrony środowiska. Zapisy ustaleń projektu 

planu przygotowane zostały tak, by w możliwie maksymalnym stopniu ograniczyć 

negatywne oddziaływanie przyszłych aktywności na stan środowiska naturalnego i zdrowie 

mieszkańców. Szczegółowe lokalizacje nowych inwestycji muszą być ustalane 

z uwzględnieniem przepisów szczególnych, dotyczących m.in. ochrony środowiska, co 

stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed potencjalną degradacją środowiska. 

W celu otrzymania metodologicznej przejrzystości prognozy oddziaływania ustaleń 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze dokonano 

klasyfikacji poszczególnych terenów (dla poszczególnych obrębów) pod kątem potencjalnych 

zagrożeń stanu środowiska, mogących wystąpić w wyniku realizacji planu. Określono 

również przewidywany zasięg oddziaływania, jego rodzaj oraz trwałość i odwracalność. 

Ponadto scharakteryzowano wpływ ustaleń MPZP oraz rodzaj oddziaływania na tereny 

przyległe do obszaru opracowania. 

Wydzielono jedną grupę, w ramach powyższej klasyfikacji, którą przedstawiono na 

załączonej mapie w skali 1:1000 oraz opisano w niniejszym tekście. 

A Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej JZ2/1MN. 

2. Prognoza skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na środowisko przyrodnicze 

Przyjęte i przedstawione powyżej założenia niniejszej prognozy opracowano 

w odniesieniu do wydzielonej grupy, oznaczonych na mapie „Prognozy ...” literą A. 

Przewiduje się następujące oddziaływanie ustaleń MPZP na środowisko przyrodnicze, 

krajobraz i zdrowie mieszkańców: 

A Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej będą miały negatywnie 

umiarkowane oddziaływanie na środowisko. Ustalenia planu ograniczają 

uciążliwości terenów zabudowanych w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania 

ścieków oraz klimatu akustycznego. Rekompensatą dla środowiska przyrodniczego i 

krajobrazu jest przeznaczenie, co najmniej 30% powierzchni działki na powierzchnię 

biologicznie czynną, co wpływa korzystnie na walory krajobrazowe obszarów 

zabudowanych. W okresie grzewczym może dochodzić do kumulacji zanieczyszczeń 

gazowych i pyłowych pochodzący z indywidualnych palenisk domowych oraz 

z terenów komunikacji. Uciążliwości tego rodzaju nie będą jednak zbyt wysokie 

z uwagi na dobre warunki przewietrzania i duży udział zieleni. Pewną uciążliwość dla 

terenów mieszkaniowych stanowi hałas komunikacyjny, dlatego zgodnie z przepisami 

odrębnymi, objęto teren związany z zamieszkiwaniem ochroną akustyczną. Ustalenia 

planu w sposób prawidłowy ograniczają uciążliwości terenów zainwestowania dla 

środowiska przyrodniczego. Planowane zagospodarowanie może być lokowane na 

obszarze planu przy zachowaniu przepisów odrębnych odnoszących się do ochrony 

środowiska i przyrody. 
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Oddziaływanie planu na środowisko i krajobraz można ocenić w następujący sposób: pod 

względem charakteru – jako korzystne i bez znaczenia, pod względem intensywności 

przekształceń – jako nieznaczne, pod względem bezpośredniości oddziaływania – jako 

bezpośrednie, pod względem okresu trwania oddziaływania – jako długoterminowe, 

pod względem częstotliwości oddziaływania – jako stałe, pod względem zasięgu 

przestrzennego – jako miejscowe, pod względem trwałości oddziaływania – jako 

odwracalne i częściowo odwracalne. 

3. Oddziaływanie MPZP poza obszarem opracowania 

Realizacja ustaleń planu będzie miała pewien wpływ na zmiany środowiska poza 

obszarem MPZP. Rozwój terenów mieszkaniowych przyczyni się do zmian krajobrazu w 

najbliższej okolicy, ograniczenia przestrzeni produkcyjnej gleb. Nie będą to jednak zmiany 

prowadzące do degradacji tych walorów. Rozwój terenów mieszkaniowych będzie odbywał 

się kosztem gruntów rolnych, co ograniczy wpływ na siedliska roślinne i zwierzęce na 

terenach przyległych. Lokalizacja obiektów mieszkaniowych będzie powodować uciążliwości 

dla otoczenia (hałas, emisja spalin, pyłów, produkcja ścieków i zanieczyszczonych wód 

opadowych). Uciążliwości te obejmą stosunkowo niewielkie tereny i dotyczyć będą małej 

liczby mieszkańców. Nie prognozuje się wpływu planowanych inwestycji na chronione 

siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i zwierząt, dla których projektuje się utworzenie 

obszaru Natura 2000 oraz na walory krajobrazowe parku krajobrazowego. 

4. Środowiskowe skutki zaniechania realizacji ustaleń planu 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym aktem prawa 

miejscowego umożliwiającym kontrolowany i zrównoważony rozwój gminy i jej 

poszczególnych jednostek urbanistycznych. Plan miejscowy określa ramy przestrzennego 

zagospodarowania poszczególnych przeznaczeń terenów oraz dopuszczalne ustalenia na nich 

stając się instrumentem rozwoju przestrzennego, ale także gospodarczego i społecznego 

gminy. Brak realizacji ustaleń projektu planu może przyczynić się do zakłócenia ładu 

przestrzennego oraz nasilenia się konfliktów pomiędzy potrzebami ochrony środowiska, 

a potrzebami rozwoju gospodarczego. Zachowania ładu przestrzennego, to jedne 

z najważniejszych zadań gminy prowadzące do podniesienie jakości życia. 

Zgodnie z obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Raciborza” przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/575/2009 Rady Miasta 

Racibórz z dnia 30 grudnia 2009 r., obszar planu jest przeznaczony pod tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 

W przypadku zaniechania realizacji planu wiążące będą ustalenia obowiązującego 

Studium.  

5. Oddziaływanie transgraniczne 

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie 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, z rozdziału 3, działu VI 

dotyczącego postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania pochodzącego z 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku projektów polityk, strategii, planów i 

programów opracowywany dokument nie będzie miał oddziaływania transgranicznego. 

IX. STRESZCZENIE 

Prognoza oddziaływania na środowisko obejmuje zagadnienia związane 

z problematyką ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, ochroną 
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zdrowia mieszkańców, ochroną zasobów naturalnych, a także kształtowaniem i ochroną 

walorów krajobrazowych. Analizuje stan funkcjonowania środowiska i jego poszczególnych 

elementów oraz określa potencjalne zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń planu, 

zarówno w obszarze opracowania, jak i w obszarach objętych przewidywanym 

oddziaływaniem. Ponadto zawiera informacje o przewidywanych przyrodniczych skutkach 

gospodarowania przestrzenią związanych z ustaleniami planu miejscowego. 

Obszar planu obejmuje tereny rolne położone w jednostce strukturalnej Płonia w 

Raciborzu. Są to tereny położone w drugiej linii zabudowy od ul. Sudeckiej. W chwili 

obecnej są to tereny upraw rolnych. Tereny te są częściowo zagospodarowane (budynki 

mieszkalne), resztę stanowią tereny rolne sąsiadujące z istniejącą zabudową mieszkaniową 

jednorodzinną. 

Na obszarze planu dopuszcza się zabudowę, dlatego w zakresie zaopatrzenia w ciepło 

plan ustala stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności oraz dopuszcza 

odnawialne źródła energii. 

Na obszarze planu dopuszcza się odprowadzanie ścieków wyłącznie do kanalizacji. 

W przypadku wód opadowych i roztopowych dopuszcza się poza kanalizacja deszczową i 

retencjonowanie wód. 

W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego nie dopuszcza 

się przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie negatywnie oddziaływać na środowisko. 

Wyjątek stanowią inwestycje infrastrukturalne, cele publiczne oraz inwestycje 

komunikacyjne. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się dostawę ciepła z istniejącej i 

rozbudowywanej sieci ciepłowniczej oraz dopuszcza się dostawę ciepła z lokalnych 

systemów ogrzewania, w tym z indywidualnych odnawialnych źródeł ciepła, przy 

zachowaniu pozostałych ustaleń planu. 

Ustala się również ochronę wód powierzchniowych i podziemnych. Są to 

rozwiązania bardzo korzystne dla środowiska. 

W zakresie ochrony przed hałasem zgodnie z przepisami odrębnymi ustala się 

standardy akustyczne dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Prognoza oddziaływania na środowisko stwierdza, że na obszarze planu nie 

przewiduje się realizacji inwestycji, które w sposób znacząco negatywny oddziaływałyby na 

stan środowiska przyrodniczego. Na obszarze planu nie stwierdzono terenów o znaczącym 

oddziaływaniu na środowisko. Planowane nowe zagospodarowanie nie będzie powodować 

znaczących zmian w jakości środowiska na terenie gminy oraz na samym terenie planu. 

Potencjalne uciążliwości mieszczą się a granicach procesów urbanizacyjnych na obszarach 

miejskich i są ograniczane i eliminowane przez ustalenia planu i przepisy odrębne. 

W przypadku oddziaływania na obszary chronione w myśl Ustawy o ochronie 

przyrody na obszarze planu nie ma zlokalizowanych obiektów i obszarów prawnie 

chronionych. W odległości około 2-8 km znajduje się obszar Natura 2000, rezerwat przyrody 

i park krajobrazowy. Planowane zagospodarowanie w postaci zabudowy mieszkaniowej nie 

będzie wywierać znaczącego wpływu na te obszary, zarówno bezpośredniego jak i 

pośredniego. Obszar planu nie stanowi obiektów o wartościach przyrodniczych i nie jest 

funkcjonalnie i przyrodniczo powiązany z obszarami chronionymi i nie występują na nim 

charakterystyczne dla tych obszarów siedliska roślinne i zwierzęce. Biorąc pod uwagę 

wielkość areałów terenów rolniczych w otoczeniu obszaru przekształcenie tych obszarów nie 

przyczyni się do ich znaczącego ograniczenia. Planowane zagospodarowanie nie powinno 

mieć wpływu na integralność sieci Natura 2000 i obszaru chronionego krajobrazu. 

Ewentualne uciążliwości związane z emisja zanieczyszczeń do atmosfery, pyleniem czy 

emisja hałasu nie będą miały wpływu na chronione siedliska przyrodnicze. 

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania realizacji planu na środowisko 

przedstawia się następujące wnioski i propozycje działań: 
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- realizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej synchronicznie z rozwojem 

zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej; 

- wprowadzenie ochrony akustycznej dla obiektów wrażliwych na hałas. 

W kontekście realizacji celów zawartych w innych dokumentach strategicznych na 

poziomie gminy, województwa, państwa i Europy plan miejscowy realizuje zapisy zawarte w 

art. 71-73 ustawy Prawo ochrony środowiska w odniesieniu do sposobów zagospodarowania 

terenów oraz form ochrony przyrody, w tym również obszarów Natura 2000 ustanowionych 

na podstawie prawa Wspólnotowego. Ponadto z Prawa ochrony środowiska wynika 

wprowadzenie w planach miejscowych standardów akustycznych dla poszczególnych typów 

zabudowy chronionej przed hałasem, natomiast z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym wskazanie udziału powierzchni biologicznie czynnych dla poszczególnych 

przeznaczeń terenów. W kontekście tych przepisów w tekście planu uwzględnia się aspekty 

środowiskowe w zakresie ogólnych zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego. Ponadto aspekty środowiskowe uwzględniane są w ramach zapisów 

dotyczących infrastruktury technicznej, systemów komunikacji i wreszcie przeznaczeń 

poszczególnych terenów. Plan miejscowy jest także zgodny z kierunkami zagospodarowania 

przestrzennego zawartymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Racibórz (2009) oraz pozostałymi dokumentami 

strategicznymi w obrębie gminy, powiatu, województwa i kraju. Planowane przeznaczenia nie 

będą stanowić przedsięwzięć zawsze lub potencjalnie znacząco negatywnie oddziaływujących 

na środowisko, dlatego nie będą stanowić dodatkowego obciążenia dla środowiska ponad to 

wskazane już w ocenach oddziaływania na środowisko przygotowanych do zmienianego 

planu. 

Zgodnie z metodyką prognozy na obszarze objętym planem wyznaczono jedną grupę 

terenów o umiarkowanie negatywnym oddziaływaniu na środowisko. Projekt planu stwarza 

warunki do ograniczenia lub eliminacji części z negatywnych skutków planowanych zmian. 

Ich realizacja i ostateczny wpływ na środowisko przyrodnicze powinny być regulowane na 

etapie konkretnych decyzji administracyjnych wydawanych w oparciu o ten dokument 

z zastosowaniem regulacji wynikających z przepisów dotyczących ochrony przyrody 

i środowiska. 


