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Ocena potencjalnego wpływu 

B HZ3/1MNU, 
HZ3/1KDD, 
HZ3/2KDD 

Tereny będą miały negatywnie umiarkowane oddziaływanie 
na środowisko. Ustalenia planu ograniczają uciążliwości tere-
nów zabudowanych w zakresie zaopatrzenia w wodę, odpro-
wadzania ścieków oraz klimatu akustycznego. Rekompensatą 
dla środowiska przyrodniczego i krajobrazu jest przeznaczenie, 
co najmniej 10 - 30% powierzchni działki na powierzchnię bio-
logicznie czynną, co wpływa korzystnie na walory krajobrazowe 
obszarów zabudowanych. W okresie grzewczym może docho-
dzić do kumulacji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych pocho-
dzących 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 sta-
nowi hałas komunikacyjny, dlatego zgodnie z przepisami od-
rębnymi, objęto teren związany z zamieszkiwaniem ochroną 
akustyczną. Ustalenia planu w sposób prawidłowy ograniczają 
uciążliwości terenów zainwestowania dla środowiska przyrod-
niczego. Planowane zagospodarowanie może być lokowane na 
obszarze planu przy zachowaniu przepisów odrębnych odno-
szących się do ochrony środowiska i przyrody. 

Oddziaływanie planu na śro-
dowisko i krajobraz można 
ocenić w następujący sposób: 
pod względem charakteru – 
jako korzystne i bez znacze-
nia, pod względem intensyw-
ności przekształceń – jako 
nieznaczne, pod względem 
bezpośredniości oddziaływa-
nia – jako bezpośrednie, pod 
względem okresu trwania 
oddziaływania – jako długo-
terminowe, pod względem 
częstotliwości oddziaływania – 
jako stałe, pod względem za-
sięgu przestrzennego – jako 
miejscowe, pod względem 
trwałości oddziaływania – jako 
odwracalne i częściowo od-
wracalne. 

C HZ3/1KDG 

Tereny będą miały negatywne oddziaływanie na środowi-
sko. Tereny komunikacji będą stanowić zauważalne źródło 
emisji hałasu z terenów komunikacji lokalnej i ponadlokalnej. 
Uciążliwości pochodzenia komunikacyjnego dotyczą emisji 
hałasu, spalin, zanieczyszczeń gleb i wód deszczowych oraz 
wibracji. Wskazanym działaniem w celu ograniczenia imisji 
zanieczyszczeń oraz lepszych parametrów wilgotnościowych i 
temperaturowych na obszarach komunikacyjnych jest wprowa-
dzanie, w miarę możliwości, zieleni w postaci szpalerów drzew, 
ciągów żywopłotów, skwerów, trawników. Ustalenia planu w 
sposób prawidłowy ograniczają uciążliwości terenów zainwe-
stowania dla środowiska przyrodniczego. Planowane zagospo-
darowanie może być lokowane na obszarze planu przy zacho-
waniu przepisów odrębnych odnoszących się do ochrony śro-
dowiska i przyrody. 

Oddziaływanie ustaleń planu 
na środowisko i krajobraz 
można ocenić w następujący 
sposób: pod względem cha-
rakteru – jako potencjalnie 
niekorzystne, pod względem 
intensywności przekształceń – 
jako duże i zupełne, pod 
względem bezpośredniości 
oddziaływania – jako bezpo-
średnie i pośrednie, pod 
względem okresu trwania 
oddziaływania – jako długo-
terminowe, pod względem 
częstotliwości oddziaływania – 
jako stałe i okresowe, pod 
względem zasięgu prze-
strzennego – jako miejscowe 
i lokalne, pod względem trwa-
łości oddziaływania – jako 
nieodwracalne. 

 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów

zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu - etap I


