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PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu
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SYMBOLE WYZNACZONYCH TERENÓW O RÓŻNYCH PRZEZNACZENIACH
LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA:

teren zabudowy usługowej
teren ogrodów działkowychKZ3/1ZD

KZ3/3U

granice strefy obserwacji archeologicznej
(obejmuje Miasto Racibórz)

tereny drogi publicznej klasy głównejKZ3/KDG

obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków

OZNACZENIA INFORMACYJNE PLANU:
granice obszaru, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 
jest niskiei wynosi 0,2 % - raz na 500 lat
granice obszaru obejmującego tereny narażone na zalanie
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego

strefa ochronna od napowietrznej lini elektroenergetycznej
niskiego napięcia (nN)e e

pas izolujący teren cmentarny o szerokości 50 mE E
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( granice obszarów wymagających przekształceń
(obejmuje cały obszar)
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Ocena potencjalnego wpływu 

A KZ3/1ZD 
Tereny będą miały korzystne oddziaływanie na 
środowisko. Zachowane zostaną tereny o funk-
cjach przyrodniczych oraz zasoby gleb. Ogrody 
działkowe w obszarach zurbanizowanych pełnią 
ważną funkcję krajobrazową i klimatyczną. 

Oddziaływanie zmiany planu na środowisko i 
krajobraz można ocenić w następujący spo-
sób: pod względem charakteru – jako korzyst-
ne, pod względem intensywności przekształ-
ceń – jako nieznaczne, pod względem bezpo-
średniości oddziaływania – jako bezpośrednie, 
pod względem okresu trwania oddziaływania – 
jako długoterminowe, pod względem często-
tliwości oddziaływania – jako stałe, pod 
względem zasięgu przestrzennego – jako 
miejscowe, pod względem trwałości oddziały-
wania – jako odwracalne. 

B KZ3/3U 

Tereny będą miały negatywnie umiarkowane 
oddziaływanie na środowisko. Ustalenia planu 
ograniczają uciążliwości terenów zabudowanych 
w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania 
ścieków oraz klimatu akustycznego. Rekompensa-
tą dla środowiska przyrodniczego i krajobrazu jest 
przeznaczenie, co najmniej 10 - 50% powierzchni 
działki na powierzchnię biologicznie czynną, co 
wpływa korzystnie na walory krajobrazowe obsza-
rów zabudowanych. W okresie grzewczym może 
dochodzić do kumulacji zanieczyszczeń gazowych 
i pyłowych pochodzących z indywidualnych pale-
nisk 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 tere-
nów mieszkaniowych stanowi hałas komunikacyj-
ny, dlatego zgodnie z przepisami odrębnymi, obję-
to teren związany z zamieszkiwaniem ochroną 
akustyczną. Ustalenia planu w sposób prawidłowy 
ograniczają uciążliwości terenów zainwestowania 
dla środowiska przyrodniczego. Planowane zago-
spodarowanie może być lokowane na obszarze 
planu przy zachowaniu przepisów odrębnych od-
noszących się do ochrony środowiska i przyrody. 

Oddziaływanie planu na środowisko i krajo-
braz można ocenić w następujący sposób: 
pod względem charakteru – jako korzystne i 
bez znaczenia, pod względem intensywności 
przekształceń – jako nieznaczne, pod wzglę-
dem 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. 

C KZ3/1KDG 
KZ3/2KDG 

Tereny będą miały negatywne oddziaływanie na 
środowisko. Tereny komunikacji będą stanowić 
zauważalne źródło emisji hałasu z terenów komu-
nikacji lokalnej i ponadlokalnej. Uciążliwości po-
chodzenia komunikacyjnego dotyczą emisji hała-
su, spalin, zanieczyszczeń gleb i wód deszczo-
wych oraz wibracji. Wskazanym działaniem w celu 
ograniczenia imisji zanieczyszczeń oraz lepszych 
parametrów wilgotnościowych i temperaturowych 
na obszarach komunikacyjnych jest wprowadza-
nie, w miarę możliwości, zieleni w postaci szpale-
rów drzew, ciągów żywopłotów, skwerów, trawni-
ków. Ustalenia planu w sposób prawidłowy ogra-
niczają uciążliwości terenów zainwestowania dla 
środowiska przyrodniczego. Planowane zagospo-
darowanie może być lokowane na obszarze planu 
przy zachowaniu przepisów odrębnych odnoszą-
cych się do ochrony środowiska i przyrody. 

Oddziaływanie ustaleń planu na środowisko i 
krajobraz można ocenić w następujący spo-
sób: pod względem charakteru – jako poten-
cjalnie niekorzystne, pod względem intensyw-
ności przekształceń – jako duże i zupełne, 
pod względem bezpośredniości oddziaływania 
– jako bezpośrednie i pośrednie, pod wzglę-
dem okresu trwania oddziaływania – jako dłu-
goterminowe, pod względem częstotliwości 
oddziaływania – jako stałe i okresowe, pod 
względem zasięgu przestrzennego – jako 
miejscowe i lokalne, pod względem trwałości 
oddziaływania – jako nieodwracalne. 

 LEGENDA

granice obszarów objętych planem

linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA PLANU:

nieprzekraczalne linie zabudowy)


