
ul. Rudzka

pl. Stefana Okrzei

ul. 
Kar

ola

nN nN

KZ3/1MWU

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu - etap I
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Tereny będą miały negatywnie umiarkowane oddzia-
ływanie na środowisko. Ustalenia planu ograniczają 
uciążliwości terenów zabudowanych w zakresie za-
opatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków oraz kli-
matu akustycznego. Rekompensatą dla środowiska 
przyrodniczego i krajobrazu jest przeznaczenie, co 
najmniej 10 - 50% powierzchni działki na powierzchnię 
biologicznie czynną, co wpływa korzystnie na walory 
krajobrazowe obszarów zabudowanych. W okresie 
grzewczym może dochodzić do kumulacji zanieczysz-
czeń gazowych i pyłowych pochodzących 
z indywidualnych palenisk domowych oraz z terenów 
komunikacji. Uciążliwości tego rodzaju nie będą jed-
nak zbyt wysokie z uwagi na dobre warunki przewie-
trzania i duży udział zieleni. Pewną uciążliwość dla 
terenów mieszkaniowych stanowi hałas komunikacyj-
ny, dlatego zgodnie z przepisami odrębnymi, objęto 
teren związany z zamieszkiwaniem ochroną akustycz-
ną. 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.  

Oddziaływanie planu na 
środowisko i krajobraz 
można ocenić w następu-
jący sposób: pod wzglę-
dem charakteru – jako ko-
rzystne i bez znaczenia, 
pod względem intensyw-
ności przekształceń – jako 
nieznaczne, pod względem 
bezpośredniości oddziały-
wania – 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 częścio-
wo odwracalne. 

LEGENDA

granice obszarów objętych planem
linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA PLANU:

nieprzekraczalne linie zabudowy)

SYMBOLE WYZNACZONYCH TERENÓW O RÓŻNYCH PRZEZNACZENIACH
LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA:

teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługamiKZ3/1MWU

granice strefy ingerencji konserwatorskiej
(obejmuje cały obszar)N
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granice strefy obserwacji archeologicznej
(obejmuje Miasto Racibórz)

ISTNIEJĄCE SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia (nN)

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

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


