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1. Wprowadzenie 

1.1. Podstawy, cel i zakres opracowania 

 Niniejsze opracowanie obejmuje prognozę oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Proszowiec - Stara Wieś, 

Studzienna i Sudół, Śródmieście oraz Ostróg w Raciborzu. 

 Zasadniczym celem niniejszej prognozy jest przedstawienie i analiza przewidywanych oddziaływań na 

środowisko związanych z realizacją projektowanych w miejscowym planie przeznaczeń i zagospodarowania terenu. 

 Zakres merytoryczny prognozy oddziaływania na środowisko został określony 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 (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 247). 

1.2. Metody i materiały źródłowe wykorzystane przy sporządzaniu prognozy 

 Na potrzeby sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dokonano rozpoznania i analizy 

uwarunkowań ekofizjograficznych terenu objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

a następnie w ich kontekście oszacowano możliwe oddziaływanie na środowisko projektowanego sposobu 

zagospodarowania terenów. Przeanalizowano czynniki potencjalnie mogące wpłynąć niekorzystnie na środowisko. 

Dokonano oceny MPZP w odniesieniu do obowiązujących aktów prawnych. Źródło informacji o stanie środowiska 

i jego zasobach na przedmiotowym terenie stanowiły dostępne opracowania, a także materiały kartograficzne.  Dla 

określenia potencjalnego wpływu projektowanego zagospodarowania na środowisko posłużono się metodami 

analitycznymi wykorzystując analogie pomiędzy planowanymi przeznaczeniami terenów, a obszarami już 

zagospodarowanymi o zbliżonych funkcjach w odniesieniu do uwarunkowań środowiskowych. 

 Prognozę sporządzono w oparciu o następujące akty prawne: 

1.2.1.) 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 (tekst jednolity 

Dz.U. 2021, poz. 247); 

1.2.2.) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1396 z późn. 

zm.); 

1.2.3.) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity, Dz.U. 2020, poz. 55); 

1.2.4.) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2020, poz. 310); 

1.2.5.) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity, Dz.U. 2019, poz. 868  

z późn. zm.); 

1.2.6.) Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 6); 

1.2.7.) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1161  

z późn. zm.); 

1.2.8.) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 

282); 
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1.2.9.) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku (tekst jednolity, Dz.U. 2014, poz. 112); 

1.2.10.) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463); 

1.2.11.) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. 2003 nr 

192 poz. 1883); 

1.2.12.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. 2016, poz. 1911); 

1.2.13.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Odry (Dz.U. 2016, poz. 1967); 

1.2.14.) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 

2016 poz. 2183); 

1.2.15.) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 

2014 poz. 1409); 

1.2.16.) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów 

(Dz.U. 2014 poz. 1408); 

1.2.17.) UCHWAŁA NR VI/12/7/2019 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przyjęcia Programu ochrony powietrza dla strefy śląskiej mającego na celu osiągnięcie poziomów 

dopuszczalnych dwutlenku siarki w powietrzu.  

 Przy sporządzaniu niniejszej prognozy wykorzystano informacje zawarte w następujących materiałach 

źródłowych i opracowaniach pomocniczych: 

1.2.18.) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza” przyjętego Uchwałą 

Nr XXXVIII/575/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 grudnia 2009 r.; 

1.2.19.) Uchwałę   Nr XXVIII/399/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Proszowiec, 

Stara Wieś, Studzienna i Sudów, Śródmieście oraz Ostróg w Raciborzu; 

1.2.20.) PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY RACIBÓRZ NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 

2023; 

1.2.21.) Aktualizacja "Programu ochrony środowiska dla Powiatu Raciborskiego na lata 2012 - 2015 z perspektywą na 

lata 2016 - 2019"; 

1.2.22.) Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Racibórz do roku 2020. Dokument Operacyjny do Aktualizacji Strategii 

Rozwoju Miasta Racibórz do roku 2020 (obecnie trwają prace nad nowym dokumentem „Strategią Rozwoju 

Miasta Racibórz do roku 2030” oraz „Programem wspierania przedsiębiorczości Miasta Racibórz do roku 2027” 

wraz ze szczegółową Diagnozą społeczno – gospodarczo – przestrzenną, w tym w szczególności: wykonanie 
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niezbędnych w tym celu prac analitycznych, badawczych, koncepcyjnych, redakcyjnych i materiałów 

uzupełniających, ze wszelkimi wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie, przy zachowaniu spójności z 

aktualnymi dokumentami strategicznymi lokalnymi i wyższego rzędu, w tym ze Strategią Rozwoju 

Województwa oraz strategiami rozwoju ponadlokalnego obejmującymi miasto Racibórz oraz 

przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jeżeli nastąpi taka konieczność w wyniku uzgodnień 

z podmiotami, o których mowa w ustawie; 

1.2.23.) Program ochrony środowiska przed hałasem do roku 2023. Dokument przyjęty przez Sejmik Województwa 

Śląskiego Uchwałą nr VI/12/8/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął 

„Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2023 dla terenów poza 

aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i 

odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie”;  

1.2.24.) Polityka Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla  Województwa Śląskiego Regionalnej Polityki Energetycznej do roku  

2030; 

1.2.25.) Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „ŚLĄSKIE 2020+”; 

1.2.26.) Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”;  

1.2.27.) Uchwała nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia 

na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji,  

w których następuje spalanie paliw; 

1.2.28.) Uchwała nr VI/12/7/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia 

Programu ochrony powietrza dla strefy śląskiej mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych 

dwutlenku siarki w powietrzu; 

1.2.29.) Szczegółowa mapa geologiczna Polski, ark. Racibórz, w skali 1:50 000; 

1.2.30.) Mapa hydrograficzna Polski, ark. Racibórz, w skali 1:50 000;  

1.2.31.) Kondracki J., 2001: Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa; Matuszkiewicz, 2008: Regionalizacja 

geobotaniczna Polski, IGiPZ, Warszawa (dostępne online: www.igipz.pan.pl); Matuszkiewicz, 2008: 

Potencjalna roślinność naturalna Polski, IGiPZ, Warszawa (dostępne online: www.igipz.pan.pl); 

1.2.32.) Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R.W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., 

Wójcik J.M., Zalewska H., Pilot M., 2005 (2011): Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć 

Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża (aktualizacja, 2011); 

1.2.33.) Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020  

z perspektywą do roku 2030, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2013 r.; 

1.2.34.) http://mapy.isok.gov.pl/imap/; 

1.2.35.) http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO; 

1.2.36.) http://pgi.gov.pl; 

https://bip.slaskie.pl/sejmik_wojewodztwa/sesje_sejmiku/uchwaly/uchwala-sejmiku-nr-vi-12-8-2019-z-dnia-2019-08-26.html
http://www.igipz.pan.pl/
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1.2.37.) https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/; http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/, inwentaryzacja terenu oraz ocena 

stanu istniejącego -2020 r.  

2. Informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz 

jego powiązaniach z innymi dokumentami 

2.1. Teren objęty projektem miejscowego planu i jego obecne zagospodarowanie 

 

 

 

 

Rysunek 1 Lokalizacja terenu objętego opracowaniem na tle ortofotomapy 

 

  

 

 

 

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
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Teren, którego dotyczą zmiany zapisów w planie, położony jest w województwie Śląskim, powiecie Raciborskim, 

mieście Racibórz.  Teren ten, zgodnie z uchwałą  XXVIII/399/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 kwietnia 2013 r. w 

planie oznaczony symbolem: IZP/2 P, zlokalizowany jest w jednostce strukturalnej Studzienna w rejonie w ul. 

Opawskiej  i zajmuje powierzchnię około 2,8 ha. Zgodnie ze studium, obszar objęty zmianą planu znajduje się w 

terenie zabudowy usługowo-technicznej. 

Na obszarze opracowania nie występują: 

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% (raz na 100 lat), 

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10% (raz na 10 lat), 

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2% (raz na 500 lat); 

 obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wału 

przeciwpowodziowego. 

Na obszarze opracowania nie występują: 

 tereny zagrożone ruchami masowymi, 

 osuwiska (aktywne ciągle, aktywne okresowo, nieaktywne). 
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Rysunek 2 Lokalizacja terenu objętego opracowaniem  - inwentaryzacja 

Stan istniejący, w tym istniejące zagospodarowanie terenu, uwarunkowania środowiskowe oraz analiza 

uwarunkowań prawnych wskazują na brak  potrzeby wprowadzania dodatkowych dróg celem obsługi komunikacyjnej 

ponieważ poszczególne tereny są obszarowo stosunkowo niewielkie oraz są dobrze skomunikowane. Projekt zmiany 

planu ze względu na zmianę parametrów określonej jednostki IZP/2P  nie generuje  nakładów z tytułu konieczności 

budowy dróg czy realizacji infrastruktury technicznej. Występuje podniesienie wskaźnika zabudowy o 30%.  

Projekt zmiany planu wskazuje:  

 dla terenu  oznaczonego na rysunku planu symbolem  IZP/2P: 

a) wysokość zabudowy – nie więcej niż 25 m, 

b) dachy zabudowy kształtowane indywidualnie o spadkach połaci do 450, 

c) intensywność zabudowy – nie mniej niż 0,2 oraz nie więcej niż 2,5, 

d) powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 90 % powierzchni działki budowlanej, 

e) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – nie mniej niż 10%, 

ilość miejsc parkingowych – nie mniej niż 1 miejsce na 100 m2 powierzchni użytkowej obiektów produkcyjnych, 

usługowych i administracyjnych. Miejsca parkingowe należy realizować na otwartym terenie, w parkingach 

podziemnych lub w garażach na terenie działki budowlanej. Dopuszcza się bilansowanie ilości miejsc 

parkingowych w granicach terenów dróg publicznych oraz na parkingach ogólnodostępnych, minimalna ilość 

miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z ustawą  

o drogach publicznych, 

f) lokalizacja zabudowy zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy ustaloną na rysunku planu.”.  

 

Przyjęto rozwiązania w zakresie parametrów zabudowy (wysokości zabudowy, wskaźnika powierzchni biologicznie 

czynnej, powierzchni  zabudowy), jako niesprzeczne z parametrami określonymi w studium.  
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Rysunek 3 Lokalizacja terenów objętych opracowaniem  - na tle obowiązujących MPZP. 

  

2.2. Powiązania projektowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z innymi 

dokumentami 

 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jako opracowanie planistyczne jest powiązany 

przede wszystkim z następującymi dokumentami: 

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza” przyjętym Uchwałą 

Nr XXXVIII/575/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 grudnia 2009 r.; 

- Uchwałą Nr XXVIII/399/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 kwietnia 2013 r.; 

- Planem zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego  (przyjętym Uchwałą Nr 1913 / 139 /V/2016 

Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20.09.2016 r.); gdzie we wrześniu 2016 roku Zarząd Województwa Śląskiego 

przyjął Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+, a wraz z nim Opracowanie 

ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego oraz Prognozę oddziaływania 

na środowisko Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego.  

- Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” przyjętą uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr 

VI/24/1/2020 z dnia 19 października 2020 r. 

- Koncepcją Przestrzennego zagospodarowania Kraju 2030. 

https://bip.slaskie.pl/sejmik_wojewodztwa/sesje_sejmiku/uchwaly/uchwala-sejmiku-nr-vi-24-1-2020-z-dnia-2020-10-19.html
https://bip.slaskie.pl/sejmik_wojewodztwa/sesje_sejmiku/uchwaly/uchwala-sejmiku-nr-vi-24-1-2020-z-dnia-2020-10-19.html
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 Oceniany w niniejszej prognozie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego realizuje 

ustalenia zawarte w obowiązującym ustawodawstwie (wymienionym w pkt. 1.2) a także wskazania ujęte  

w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.  

 

Analiza ustaleń (kierunków) parametrów i wskaźników wg Studium na terenie mpzp 
Teren 

studium 

Przeznaczenie 

dominujące (wraz 

z opisem 

przeznaczenia) 

Przeznaczenie 

równorzędne 

(wraz z opisem 

przeznaczenia) 

Przeznaczenie 

dopuszczalne 

(wraz z opisem 

przeznaczenia) 

Ograniczenia zagospodarowania Wytyczne do planów 

miejscowych 

Parametry i 

wskaźniki 

Studium 

uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowa

ni 

przestrzennego 

4.U5 U5 - Tereny 
zabudowy 
usługowo 
technicznej 
(nieruchomości i 
obiekty usługowo-
techniczne, w tym: 
logistyka, 
hurtownie, składy, 
magazyny, bazy, 
zajezdnie) 

P2 - Tereny 

zabudowy 

produkcyjnej 

(nieruchomości i 

obiekty 

produkcyjne i 

pozostałe 

obiekty 

przemysłowe nie 

występujące 

jako P1 [gdzie 

P1 to 

nieruchomości i 

obiekty 

przemysłowe 

należące do tak 

zwanego 

przemysłu 

ciężkiego 

obejmującego: 

przemysł 

budowlany, 

przemysł 

chemiczny, 

przemysł 

elektromaszyno

wy, przemysł 

mineralny]) 

U1 - Tereny 
zabudowy usług 
Komercyjnych 
(nieruchomości i 
obiekty usług 
komercyjnych, w 
tym: handel, 
usługi 
nieprodukcyjne, 
gastronomia, 
hotele, motele, 
schroniska) 
 

brak brak Powierzchnia 
biologicznie 
czynna – 10% 
 
Wysokość 
zabudowy – 
średnie (budynki 
od 5 do 9 
kondygnacji lub 
od 13 do 25 
metrów) 

 

 Projekt zmiany planu terenu oznaczonego symbolem  IZP/2 P wskazuje na  podniesienie wskaźnika zabudowy 

o 30%  oraz wskazania  wysokości zabudowy bez podania  ilości kondygnacji. 

 

3. Istniejący stan środowiska na terenie objętym projektem planu 

 Stan środowiska w granicach przedmiotowego terenu jest wypadkową oddziaływania zarówno czynników 

lokalnych, jak i zewnętrznych oraz ich wzajemnych powiązań.  
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 Przedmiotowy teren przez lata podlegał antropopresji. Przekształcenia terenu związane były z budową 

obiektów usługowych i rozwojem infrastruktury drogowej, gdzie na przestrzeni lat dochodziło do trwałych 

przekształceń powierzchni ziemi i szaty roślinnej. W projekcie zmiany  planu ustalono dla terenu  oznaczonego na 

rysunku planu symbolem  IZP/2 P, iż  powierzchnia zabudowy wynosi  nie więcej niż 90 % powierzchni działki 

budowlanej i jest to podniesienie wskaźnika zabudowy o 30%  od dotychczasowego określonego w obowiązującym 

mpzp. Przyjęto rozwiązania w zakresie parametrów zabudowy,  jako niesprzeczne z parametrami określonymi w 

studium.  

W obszarze zmiany planu nie należy  spodziewać się rzadkich gatunków tych zwierząt ani stanowisk rzadkich 

gatunków roślin. Udział zieleni urządzonej występuje wyłącznie w ogrodach przydomowych, szczególnie tam, gdzie 

dominuje zabudowa jednorodzinna. Wskazania ww. planu  nie naruszają w zasadniczy sposób wykreowania zasobów 

zieleni. 

3.1. Ukształtowanie terenu 

W ujęciu regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego (1998), obszar  zlokalizowany w jednostkach 

strukturalnych Proszowiec - Stara Wieś, Studzienna i Sudół, Śródmieście oraz Ostróg w Raciborzu leży zasadniczo w 

mezoregionie Kotliny Raciborskiej (318.59), marginalnie tylko, w południowo-zachodniej części obszaru, w obrębie 

mezoregionu Płaskowyżu Głubczyckiego (318.58). Pod względem administracyjnym teren zlokalizowany jest w 

województwie śląskim w miejscowości Racibórz. Obszar planu zlokalizowanego w większości położony jest w 

centralnej części doliny Odry, na zachód od jej koryta. Rzędne terenu są mało zmienne tj. od 190 do 210 m. npm. 

Rzeźba terenu jest typowo dolinna, jednak z wyraźnie widocznymi śladami ingerencji człowieka. Silne zabudowanie 

obszaru sprawia, że niewielkie różnice w ukształtowaniu terenu, są w tej części doliny Odry mało widoczne. Pod 

względem genetycznym dolina Odry jest rozległą, i głęboko wyciętą w podłożu doliną kopalną. Ukształtowała się ona u 

zarania czwartorzędu w mezoplejstocenie. Odprowadzała wody lodowcowe z wycofującego się  na północ lądolodu u 

schyłku zlodowacenia południowopolskiego. Fragment stoku Płaskowyżu Głubczyckiego znajdujący się w granicach 

terenu opracowania, wznosi się do ok. 218 m n.p.m., to jest ok. 30 m ponad dno doliny Odry. Jego obrzeża pocięte są 

obniżeniami dolinnymi, częściowo o założeniu erozyjnym. W południowo-zachodniej części obszaru, w rejonie ul. 

Opawskiej, znajduje się obniżenie dolinne związane z wylotem cieku b/n spod Ocic. Spośród form antropogenicznych 

w obszarze wyróżnia się głównie niewielkie nasypy i wykopy drogowe, ww. nie obejmuje obszarów planu. Obszar 

Studzienna położony jest w centralnej części doliny Odry, oddalony od koryta rzeki ok. 2 km w kierunku zachodnim. 

Rzędne terenu są mało zmienne i wahają się od 190 do 210 m. npm. Najwyższy punkt analizowanego obszaru wynosi 

211,5 m.npm i znajduje się w południowej części. Rzeźba terenu jest typowo dolinna, miejscami z widocznymi śladami 

ingerencji człowieka. Zbocza łagodnie opadają w kierunku koryta Odry. Spośród form antropogenicznych układy 

komunikacyjne biegną jednak po terenie. Wśród terenów rolniczych widoczne są rowy melioracyjne oraz uregulowane 

koryta mniejszych cieków. 
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3.2. Budowa geologiczna 

 Teren objęty zmianą planu leży na wschodnich obrzeżach strefy kulmowej graniczącej z niecką górnośląską. 

Wypełniają ją dolnokarbońskie skały osadowe, sfałdowane, nie zmetamorfizowane. Na nich zalega niezgodnie miąższa 

warstwa trzeciorzędowych osadów ilasto-piaszczystych pochodzenia lądowego (sarmat), marginalnie, w części 

południowej, również morskiego (baden), które w analizowanym rejonie osiągają rzędne ok. 140-160 m n.p.m., to jest 

ok. 3050 m p.p.t. Bezpośrednio na trzeciorzędzie zalegają czwartorzędowe osady rzeczne związane z pradoliną Odry. 

Pradolina ta została wycięta w osadach trzeciorzędowych. Budują ją od spągu: sekwencyjnie narastające osady 

plejstoceńskie złożone ze żwirów, piasków rzecznych, miejscami żwirów wodnolodowcowych. Ich miąższość w rejonie 

Raciborza wynosi ok. 50 m. Na powierzchni występują współczesne, holoceńskie osady aluwialne kilkumetrowej 

(zwykle nie przekraczającej 5 m) miąższości. W zachodniej części obszaru, dolina Odry odsłania swoje starsze podłoże, 

pochodzące z ostatniego zlodowacenia północnopolskiego, ale również z okresu najstarszego zlodowacenia — 

południowopolskiego, a właściwie z interglacjału mazowieckiego, który nastąpił po tym zlodowaceniu. Stoki 

Płaskowyżu Głubczyckiego, które marginalnie znajdują się w zasięgu opisywanego obszaru, budują plejstoceńskie 

piaski i żwiry wodnolodowcowe i glina zwałowa z okresu zlodowacenia środkowopolskiego. Na powierzchni występują 

eoliczne osady lessowe i lessopodobne, powstałe w klimacie peryglacjalnym podczas ostatniego zlodowacenia — 

północnopolskiego. Przypuszczalnie są to deluwia tych osadów, czyli osady przemieszczone w dół stoku. Obszar w 

jednostkach strukturalnych Studzienna i Sudół  stanowi pod względem geomorfologicznym w większości względnie 

wyrównane dno doliny Odry. Tylko marginalnie w części południowo-zachodniej obszar ten obejmuje stoki Płaskowyżu 

Głubczyckiego. Wykształcenie litologiczne podłoża nie sprzyja występowaniu zjawisk geodynamicznych, głównie 

związanych z możliwością osuwania się mas ziemnych. Zmiany natury antropogenicznej dokonane w przeszłości 

związane były głównie z realizacją obiektów kubaturowych (budowa fundamentów) oraz ciągów komunikacyjnych. Nie 

były one jednak znaczące w sensie zmiany ukształtowania, spowodowały jednak dość istotny ubytek pokrywy 

glebowej. 

 

Warunki górnicze 

 Zgodnie z aktualnymi danymi prezentowanymi przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut 

Badawczy (stan na marzec 2021 r.), w podłożu geologicznym analizowanego obszaru nie występują udokumentowane 

złoże. Nie występują surowce naturalne eksploatowane lub przewidziane do eksploatacji. 

 

Osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi 

 W granicach opracowania zmiany planu nie wskazuje się na występowanie naturalnych zagrożeń 

geologicznych  w postaci obszaru zagrożonego występowaniem ruchów masowych ziemi oraz terenów osuwisk 

aktywnych ciągle i aktywnych okresowo.  
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3.3. Gleby 

 

Potencjalną pokrywę glebową obszaru analizowanej części doliny Odry, w której znajduje się Śródmieście, stanowią 

gleby hydrogeniczne — mady, natomiast w części zachodniej mogą pojawiać się gleby brunatne wykształcone na 

deluwiach lessowych.  

Przeciętne ilości baru, chromu, cynku, kobaltu, miedzi, niklu i ołowiu są dwu-, trzykrotnie wyższe od wartości 

przeciętnych obliczonych dla najmniej zanieczyszczonych gleb całego kraju. Podwyższenia wiążą się z wyższym tłem 

geochemicznym większości pierwiastków w tym regionie Polski. Identyczne wartości median w stosunku do gleb z 

terenów niezabudowanych kraju zanotowano dla arsenu, kadmu i rtęci. Sumaryczna klasyfikacja wskazuje, że 56 % 

badanych gleb należy do grupy A (standard obszaru poddanego ochronie). Stwierdzone podwyższenia ilości ołowiu i 

cynku w glebach mają przypuszczalnie pochodzenie antropogeniczne, podobnie jak zanieczyszczenie gleb miedzią oraz 

barem, cynkiem, ołowiem i kadmem w pobliżu kanału Ulga. Warunki podłoża budowlanego obszaru arkusza Racibórz 

zostały określone z wyłączeniem terenów występowania złóż kopalin, terenów leśnych i rolnych w klasie I – IVa, łąk na 

glebach pochodzenia organicznego oraz zwartej zabudowy miejskiej. Do oceny warunków podłoża budowlanego 

wykorzystano dane zawarte w następujących mapach: geologicznej (Trzepla, Drozd, 1997), hydrograficzne j 

(Bednarczyk, Skórzak, Schwartz, 1987), geologiczno-inżynierskiej (Jakubowicz, Łodzińska, 1994) oraz glebowej (Koter, 

Strzelec, 1991). 

Ww. obejmują korzystne warunki gruntowe wg P A Ń S T W O W E G O  I N S T Y T U TU  G E O L O G I C Z N E G O– 

2004. Gmina Racibórz ma  przekroczenie dopuszczalnej zawartości chromu wg Programu Ochrony Środowiska na lata 

2017-2020  oraz ma wykazane przekroczenie dopuszczalnej zawartości chromu. Występują gleby o odczynie 

obojętnym.   Na obszarze objętym zmianą  planu  przeważają grunty zabudowane i zurbanizowane. Nie występują 

grunty chronione.   

 

3.4. Warunki hydrogeologiczne 

Wody powierzchniowe:  Obszar objęty arkuszem Racibórz leży w dorzeczu Odry, która przepływa z południa na północ 

przez wschodnią część terenu arkusza. Głównym, lewobrzeżnym dopływem Odry na omawianym arkuszu jest Psina z 

dopływami Troją i Białą Wodą. Z mniejszych dopływów do Odry uchodzą Potok Rudnik i Potok Ligocki. W rejonie 

Raciborza ważnym elementem sieci hydrograficznej jest Kanał Ulga. Ponadto w dolinie Odry znajduje się kilka 

sztucznych zbiorników wodnych, powstałych w wyrobiskach pożwirowych. Na obszarze arkusza istnieją przekroje 

pomiarowo-kontrolne monitoringu podstawowego i regionalnego. Pomiary prowadzone w latach 1998-2001 w 

punktach zlokalizowanych na Odrze, Psinie oraz Troi wskazywały, że nie spełniały one wymogów żadnej z klas czystości. 

Jakość wód Odry, która w 1999 roku uległa przejściowej poprawie (poniżej Miedoni), w roku 2000 ponownie 

dyskwalifikowało ponadnormatyne stężenie fosforanów, zawiesiny oraz zanieczyszczenie bakteriologiczne. Wody 

Psiny badane w dwóch punktach pomiarowo-kontrolnych, zarówno w 1999 jak i w 2000 r., wykazywały 

pnadnormatywne stężenia BZT5, fosoforu ogólnego, fosforanów, zawiesiny oraz zanieczyszczeń bakteriologicznych 
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(Chałupniak, 2002). Bezpośrednio do Odry wprowadzane są ścieki z rejonu Raciborza. Na południe od Raciborza 

występują  dwa zbiorniki retencyjne: „Racibórz Zbiornik Górny”  i „Racibórz Zbiornik Dolny”. Według Kleczkowskiego 

(Kleczkowski, 1990) w obrębie kopalnej doliny Odry znajduje się główny zbiornik wód podziemnych nr 332 – subniecka 

kędzierzyńskogłubczycka objęta obszarem o najwyższej i wysokiej ochronie wód podziemnych. Obszar o wysokiej 

ochronie wód podziemnych został również ustanowiony w dolinie Psiny (fig. 4). Wody podziemne, występujące w 

utworach czwartorzędowych, związane są z piaskami i żwirami dolin rzecznych i pradoliny Raciborza. Zalegają one na 

utworach ilastych miocenu. Poziomy czwartorzędowe tworzą porowy system hydrauliczny. Są to poziomy 

hydrogeologicznie odkryte. Zwierciadło ma na ogół charakter swobodny, a jego poziom kształtuje się zależnie od 

wysokości opadów (Jankowski, 1987). W obrębie poziomu czwartorzędowego wydzielono użytkowy poziom wód 

podziemnych – rejon górnej Odry (Różkowski, Chmura, 1996a, Różkowski, Rudzińska-Zapaśnik, Siemiński, 1997). W 

poziomie tym zwierciadło wód występuje na głębokości od 2,3 m do 24,0 m i ma na ogół charakter swobodny. Wody z 

tego poziomu są ujmowane i eksploatowane ujęciami w: Raciborzu Studziennej (dziewięć studni o wydajności 146 m3 

/h), Raciborzu Sudole (dwie studnie o wydajności 150 m3 /h), Raciborzu o wydajności 120,8 m3 /h, w Kietrzu (180 m3 

/h) oraz mniejszymi ujęciami w Raciborzu dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, „Prodrynu”, w Wojnowicach dla 

dawnego PGR i w Samborowicach dla wodociągu wiejskiego. Depresje w tych studniach z reguły wahają się w 

przedziale od kilkudziesięciu centymetrów do niecałych 10 metrów. W pojedynczych przypadkach osiągają wielkość 

kilkunastu metrów. Wody z tego poziomu spełniają normy dla wód pitnych, charakteryzują się podwyższoną ilością 

związków żelaza, co powoduje konieczność ich uzdatniania przez usunięcie ponadnormatywnej zawartości żelaza  

(Różkowski, Chmura, 1996b). W ujęciu regionalizacji hydrogeologicznej za J. Malinowskim [red.] (1991) analizowany 

obszar leży w obrębie makroregionu środkowopolskiego, w regionie kędzierzyńskim. Z uwagi na wyraźne struktury 

geologiczne tej części Polski, region stanowi naturalną jednostkę hydrogeologiczną zamkniętą w przybliżeniu 

zlewniami górnej Odry (M. Różycki, A. S. Kleczkowski, 1974). Znaczenie hydrogeologiczne dla analizowanego terenu 

mają piętra wodonośne trzeciorzędu i czwartorzędu. Trzeciorzędowy poziom wodonośny: Poziom wód użytkowych w 

utworach trzeciorzędu jest związany zasadniczo z utworami sarmatu (dotyczy analizowanego obszaru), a w rejonie na 

zachód od Raciborza z utworami pliocenu (nie dotyczy analizowanego obszaru). Jest to brzeżny, wschodni fragment 

tego zbiornika. Osady trzeciorzędowe cechuje duża zmienność wykształcenie litologicznego i głębokości zalegania 

poszczególnych warstw — charakterystyczne dla wspomnianej brzeżnej strefy. Gruboziarniste piaski i żwiry dominują 

w profilu sarmatu wykształconego w facji fluwialnej, natomiast piaski pylaste i drobnoziarniste w facji limnicznej. 

Warstwy wodonośne stanowią wkładki lub soczewy piaszczysto-żwirowe, zalegające w ilastym kompleksie sarmatu. W 

rejonie Raciborza zasilany jest przypuszczalnie przez kopalne struktury wypełnione osadami czwartorzędu — tu 

kopalnej doliny Odry. Na analizowanym obszarze poziom trzeciorzędowy reprezentowany jest przez GZWP Subniecka 

Kędzierzyńsko-Głubczycka. Znajduje się on w północnej i północno-wschodniej części obszaru. Charakteryzuje się on 

niskim stopniem zagrożenia na zanieczyszczenia. Czas pionowej migracji określono na 25-100 lat. Jakość wód poziomu 

trzeciorzędowego określono na średni (klasy Ic i Id), i wymagają one uzdatniania. Wody poziomu trzeciorzędowego 

piętra sarmatu, ujmowane są na obszarze jednostek strukturalnych Studzienna i Sudół ujęciem dwuotworowym. 

Według danych z 1997 r. (Różkowski i in.), brak jest danych, co do poboru wód. Czwartorzędowy poziom wodonośny: 
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Na terenie Raciborza, w tym analizowanej dzielnicy Śródmieście, wody w utworach czwartorzędowych związane są z 

doliną kopalną Odry i reprezentowane przez GZWP Q/5 — Racibórz. Obejmuje on niemal cały analizowany obszar z 

wyjątkiem fragmentu położonego w części południowo-zachodniej — rejonu cmentarza położonego na wyniesieniu 

Płaskowyżu Głubczyckiego. Główny zbiornik wód podziemnych Q/5 — Racibórz charakteryzuje się zasadniczo średnim 

stopniem zagrożenia o czasie pionowej migracji 5-25 lat. Jedynie na niewielkim fragmencie w części południowo-

wschodniej, zagrożenie to określono jako duże o czasie migracji 2—5 lat, natomiast w części zachodniej i północno-

zachodniej zagrożenie określono jako niskie o czasie migracji 25-100 lat. Ze względu na uwarunkowania 

hydrogeologiczne, cały opisywany zbiornik podlega najwyższej ochronie (ONO). Zbiornik ten zawiera wody średniej 

jakości (klasy Ic, Id), wymagające uzdatniania. Wody tego zbiornika ujmowane są na terenie dzielnicy Śródmieście 

trzema ujęciami (wg Różkowskiego [red.], 1997): ujęcie 2-otworowe Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej o poborze 720 

m3/d,  ujęcie l-otworowe Spółdzielni Inwalidów „Mieszko” o poborze 2900 m3/d,  ujęcie 1-otworowe „Polmos” o 

poborze 144 m3/d. 

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP) 

  

 

Rysunek 4 Lokalizacja GZWP 

Omawiany teren położony jest w zasięgu wyznaczonych na terenie kraju Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 

(GZWP). Monitoring wód podziemnych w województwie śląskim prowadzony jest w oparciu o krajową i regionalną 

sieć punktów pomiarowych na tle jednolitych części wód podziemnych (JCWPd). W 2018 roku ocenę jakości wód w 

województwie śląskim dokonano w 102 punktach pomiarowych, przy czym 1 z nich był wspólny dla monitoringu 

regionalnego i badawczego (76 w sieci krajowej i regionalnej, 27 punktów monitoringu badawczego na terenie 

Tarnowskich Gór oraz Dąbrowy Górniczej). W punktach sieci krajowej i regionalnej największą część, tj. 41%, stanowiły 
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wody zadowalającej jakości (III klasa), a najmniej wody bardzo dobrej jakości (I klasa) – 1%. Słaby stan chemiczny (klasy 

IV-V) wykazywały wody podziemne prawie w 25% punktów pomiarowych, natomiast dobry (klasy I-III) - w 75%.  

 

 

Rysunek 5 Lokalizacja terenów objętych projektem MPZP względem GZWP oraz JCWPd na tle miasta Racibórz. 

 Źródłem zaopatrzenia w wodę konsumpcyjną miasta i powiatu Racibórz są zasoby wód trzeciorzędowych i 

czwartorzędu. Wyróżniający się zasobnością i jakością wód trzeciorzędowych sarmacki basen sedymentacyjny (tzw. 

Główny Zbiornik Wód Podziemnych – GZWP nr 332) sięga obszarów północnej części powiatu (gminy Kuźnia Raciborska 

i Nędza). Zbiornik wymaga ochrony przed zanieczyszczeniami powierzchniowymi. GZWP nr 332 Subniecka 

Kędzierzyńsko-Głubczycka  i obejmuje ww. obszar.  

Jednolite Części Wód Podziemnych (JCWPd) 

 Teren opracowania zlokalizowany jest w zasięgu jednej Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 142 o 

kodzie PLGW6000142.  

3.5. Hydrografia  

 Sieć hydrograficzną obszaru Raciborza stanowi rzeka Odra wraz z dopływami. Przepływa ona w odległości około 

2 km w kierunku wschodnim od badanego obszaru. Racibórz według podziału Romualda Gumińskiego należy do 

podsudeckiej dzielnicy klimatycznej. Występuje tu stosunkowo łagodny klimat. Związane jest to z usytuowaniem na 
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przedpolu Sudetów oraz położeniem u północnych wrót Bramy Morawskiej. Natomiast według podziału E. Romera na 

regiony klimatyczne Polski, Racibórz należy do strefy klimatycznej Brama Morawska, która jest jedną z najcieplejszych 

w kraju. Klimat Kotliny Raciborskiej jest kształtowany przez napływ ciepłych mas powietrza pochodzących z południa 

przez Bramę Morawską, a także oceanicznych mas powietrza napływających z zachodu.  

Zagrożenie powodziowe 

 W granicach opracowania zmiany planu nie  występują obszary zagrożone wodami powodziowymi o 

prawdopodobieństwie wystąpienia Q=1% (raz na 100 lat) oraz Q=10% (raz na 10 lat) . Ponadto nie wskazuje się na 

obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie  i wynosi Q=0,2% (raz na 500 lat).  

Jednolite Części Wód Powierzchniowych (JCWP) 

 Poniżej zaprezentowano parametry hydrogeologiczne JCWPd (na podstawie „Charakterystyka geologiczna i 

hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd”, PSH, 2015).  Nr JCWPd: 142 - Powierzchnia: 761,3 km2, Region: Górnej 

Odry, Region hydrogeologiczny wg Atlasu hydrogeologicznego Polski 1995 r.: XIII – przedkarpacki.  

Zasięg JCWPd 142  

 
Rysunek 6 Lokalizacja zlewni JCWP 

 

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 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 Kuźnię 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". 



Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego_mpzp_RA_38A 

18 

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.  Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych  

• 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.  

została określona jako niezagrożona. 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.  

  

3.6. Klimat 

Racibórz według podziału Romualda Gumińskiego należy do podsudeckiej dzielnicy klimatycznej, czyli 

występuje tam stosunkowo łagodny klimat. Związane jest to z usytuowaniem na przedpolu Sudetów oraz położeniem 

u północnych wrót Bramy Morawskiej. Natomiast według podziału E. Romera na regiony klimatyczne Polski Racibórz 

należy do strefy klimatycznej Brama Morawska, która jest jedną z najcieplejszych w kraju. Klimat Kotliny Raciborskiej 

jest kształtowany przez napływ ciepłych mas powietrza pochodzących z południa przez Bramę Morawską, a także 

oceanicznych mas powietrza napływających z zachodu. Średnia roczna temperatura powietrza waha się między 7 a 9 °C. 

Natomiast średnia wieloletnia temperatura wynosi 8 °C. W lipcu, który jest najcieplejszym miesiącem, wynosi 18 °C, a 

w najzimniejszym – lutym –2 °C Średnia temperatura stycznia jest wyższa niż w innych miastach w Polsce i waha się 

między –2 a 0 °C Natomiast średnie temperatury lipca są raczej wysokie, ale mimo to niższe niż w Opolu czy Wrocławiu. 

Maria Połońska wyznaczyła dla miasta podział dni w roku: 1,3 dni bardzo mroźnych (temp. –10 °C), 30,4 dni mroźnych 

(temp. poniżej 0 °C), 102,4 dni z przymrozkami (temp. 0 °C), 39,6 dni letnich (temp. 25 °C) i 5,2 dni gorących (temp 

30 °C). Czas trwania okresu wegetacyjnego wynosi ok. 210 do powyżej 220 dni. Pokrywa śnieżna natomiast zalega 

przeciętnie 60–75 dni. W Raciborzu notuje się około 100–110 dni z przymrozkami. Opad śródroczny oscyluje wokół 

695 mm, w półroczu letnim wynosi on ok. 495 mm, a w półroczu zimowym ok. 236 mm. W lipcu osiągany jest 

maksymalny opad, a w lutym i marcu minimalny. Opady w mieście można zaobserwować średnio przez 170 dni, w tym 

przez 45 dni pada śnieg. Wilgotność powietrza waha się między 75% a 82,5%. W ciągu roku w mieście można 

zaobserwować około 34 dni z mgłą. Maksymalne zachmurzenie występuje w okresie od listopada do stycznia, 

natomiast minimalne od sierpnia do września. Średnie usłonecznienie miasta w ciągu roku to około 1400 godzin, w 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Romuald_Gumi%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sudety
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brama_Morawska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Opole
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wroc%C5%82aw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przymrozek
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tym przez 30 dni usłonecznienie przekracza 10 godzin. Można zaobserwować wiatry z kierunków: południowo-

zachodniego, północno-zachodniego, zachodniego oraz północno-wschodniego. Według Marii Połońskiej wiatry z 

kierunku południowo-zachodniego stanowią 22%, północno-zachodniego – 18%, zachodniego – 15% i północno-

wschodnich – 5,6%[51]. Wiatry są przeważnie słabe (2–5 m/s) i stanowią 58,3% całości, 23,3% stanowią wiatry bardzo 

słabe, 12,6% umiarkowane, a 5% to wiatry silne i bardzo silne. Średnie prędkości wiatrów wahają się między 1,7 a 

3,4 m/s. 

Miesięczne sumy opadów w latach 1891–1977[51] 

Miesiące 
Opady, mm 

1891–1930 1958 1959 1960 1977 
   

styczeń 36 32 29 34 76 
   

luty 26 23 8 26 90 
   

marzec 35 49 22 49 60 
   

kwiecień 49 41 44 45 55 
   

maj 71 51 57 143 86 
   

czerwiec 80 106 87 93 35 
   

lipiec 100 88 119 179 191 
   

sierpień 89 61 95 114 224 
   

wrzesień 53 58 2 58 99 
   

październik 57 96 12 42 19 
   

listopad 40 33 36 27 36 
   

grudzień 37 46 68 25 31 
   

Opady roczne, mm 673 684 579 835 1002 
   

Na klimat lokalny wpływ ma przede wszystkim ukształtowanie terenu oraz jego przestrzenne 

zagospodarowanie. Płaskowyż Głubczycki, Kotlina Raciborska i Płaskowyż Rybnicki posiadają odrębne klimaty lokalne. 

Pierwszy z nich charakteryzuje się odmiennością warunków ze względu na ekspozycję terenu. Warunki klimatowe na 

płaskowyżu są korzystne dla osadnictwa i rolnictwa. Wąskie dolinki boczne posiadają osobne cechy mikroklimatyczne. 

Doliny te są słabo przewietrzane, a także występują tam częste inwersje temperatur. Te warunki są niekorzystne dla 

upraw wrażliwych na przymrozki oraz grzybienie, a także dla osadnictwa. Dolina Odry jest szeroka oraz płaskodenna, 

dlatego też posiada cechy doliny inwersyjnej. Mimo to nie występuje tutaj zbyt wiele inwersji, a te które występują 

osiągają nieduże miąższości. Warunki klimatyczne są niekorzystne, a przede wszystkim w obrębie najniżej położonych 

terenów, które znajdują się między wałami przeciwpowodziowymi. Naturalne i sztuczne przegrody terenowe 

mieszczące się poprzecznie do osi doliny powodują dodatkowe pogorszenie warunków klimatycznych. Płaskowyż 

Rybnicki natomiast posiada unikalne cechy klimatu lokalnego, na który wpływa położenie i wysoka szata roślinna. 

Tereny te są mniej korzystne dla rolnictwa, ponieważ uprawy cierpią na niedobór wilgotności w okresach 

bezdeszczowych. 

3.7. Warunki aerosanitarne 

 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY RACIBÓRZ NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 

2023 wskazuje na skutki zmian klimatu, zwłaszcza wzrost temperatury, częstotliwości i nasilenia zjawisk ekstremalnych, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Racib%C3%B3rz#cite_note-k18-51
https://pl.wikipedia.org/wiki/Racib%C3%B3rz#cite_note-k18-51


Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego_mpzp_RA_38A 

20 

występujące w ostatnich kilku dekadach. W Polsce przygotowano „Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów 

wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA 2020) z myślą o zapewnieniu 

warunków stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego w obliczu ryzyk, jakie niosą ze sobą zmiany klimatu, ale 

również z myślą o wykorzystaniu pozytywnego wpływu, jaki działania adaptacyjne mogą mieć nie tylko na stan 

polskiego środowiska, ale również wzrost gospodarczy. Na terenie Miasta Racibórz zlokalizowany jest jeden zakład o 

dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii (ZZR) - Henkel Polska Sp. z o.o. Oddział Racibórz (poza obszarem 

opracowania mpzp), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w 

zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej. Występujące na terenie Miasta Racibórz zagrożenia oraz obowiązujące procedury i 

sposób postępowania w trakcie wystąpienia zagrożenia zostały opisane w Planie Zarządzania Kryzysowego dla Miasta 

Racibórz. 

Bezpośrednio w granicach opracowania  zmiany planu  ani w jej sąsiedztwie nie ma stacji pomiarowej 

monitorującej stan jakości powietrza atmosferycznego. PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA (w oparciu o indeks 

jakości powietrza)  głównie przygotowana jest przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z 

siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po 

dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, ww. występowanie przekroczenia dopuszczalnych i 

docelowych poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 na 

terenie miasta Raciborz,  obejmujące również jednostki strukturalne Studzienna i Sudół. Zwiększone wartości pyłu 

zawieszonego oraz benzo(a)pirenu zaobserwować można przede wszystkim  w miesiącach jesiennych, zimowych i 

wiosennych. Na jakość powietrza w istotny sposób wpływa zjawisko tzw. niskiej emisji z lokalnych źródeł ciepła, na 

przykład z przydomowych kotłowni. Na skalę powyższego zjawiska wpływa przede wszystkim rodzaj i jakość 

używanego opału a także sama sprawność instalacji grzewczych. Do emisji zanieczyszczeń atmosferycznych przyczynia 

się także ruch komunikacyjny. Na wielkość tej emisji mają wpływ: stan jezdni, konstrukcja i stan techniczny silników 

pojazdów, warunki pracy silników, rodzaj paliwa i płynność ruchu. Wzmożona emisja spalin samochodowych 

obserwowana jest głównie w tzw. „godzinach szczytu” czyli w okresie dojazdów i powrotów z pracy mieszkańców. Na 

stan powietrza mają także wpływ czynniki atmosferyczne, takie jak kierunek i prędkość wiania wiatrów a także 

ukształtowanie powierzchni terenu oraz zanieczyszczania nawiewane z terenów sąsiednich.  

 W projekcie zmiany planu źródło zanieczyszczeń atmosferycznych stanowią przede wszystkim istniejące 

zabudowania o charakterze usługowym, produkcyjnym.   Omawiany teren charakteryzuje się stosunkowo dobrymi  

warunkami przewietrzania. Wpływa na to przede wszystkim  stopnień zainwestowania oraz występujące poza 

obszarami planu tereny otwarte.  Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach w opublikowanym 

„Programie państwowego monitoringu środowiska województwa śląskiego na lata 2016-2020” określił punkty 

pomiarowe,  w których dokonywane są  pomiary promieniowania elektromagnetycznego na terenie Powiatu 

Raciborskiego od 2018 r.: tj.  Racibórz, ul. Opawska/Lwowska.  
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3.8. Klimat akustyczny 

 Na terenie objętym niniejszym opracowaniem, głównym źródłem hałasu jest zabudowa usługowo techniczna. 

Zgodnie z mapami akustycznymi dróg krajowych na terenie województwa śląskiego, gdzie zarządzający drogą, linią 

kolejową lub lotniskiem sporządza mapę akustyczną terenów położonych wokół tych obiektów na podstawie 

okresowych pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii wprowadzanych w związku z eksploatacją tych 

obiektów udostępnionymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, na analizowanym terenie nie 

występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w kontekście wskaźników LDWN (długookresowy średni 

poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory 

dnia) i LN (długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór 

nocy w roku). Drogi tj. drogi gminne nie stanowią  ciągów komunikacyjnych  o dużym natężeniu ruchu, należy jednak 

zaznaczyć, iż brak jest dla nich dostępnych danych pomiarowych z zakresu poziomu dźwięku. Oddziaływaniu 

akustycznemu mogą podlegać tereny zabudowy zlokalizowane bezpośrednio  w rejonie w/w dróg, jednakże z uwagi na 

ich charakter, nie stanowią one generalnie źródła uciążliwości. Występują  źródła hałasu  od działalności gospodarczej, 

usługowej.   

3.9. Biosfera 

 Pod względem przyrodniczym obszar charakteryzuje się niewielkimi walorami przyrodniczymi. Teren jest 

zurbanizowany, penetrowany przez człowieka, o wciąż średnim natężeniu ruchu. Reasumując występują siedliska 

typowo antropogeniczne,  do których zaliczyć tereny zieleni urządzonej (ogrody przydomowe) oraz obszary ruderalne 

takie jak nieużytki porośnięte roślinnością spontaniczną.  

Flora 

 W granicach analizowanego obszaru, w sąsiedztwie zabudowy występują często płaty zieleni urządzonej, w 

postaci trawników lub rabat  z zielnymi gatunkami ozdobnymi lub użytkowymi, którym towarzyszą również ozdobne 

lub/i owocowe drzewa  i krzewy. Nieodłącznym elementem szaty roślinnej terenów zabudowanych (zainwestowanych) 

są płaty zbiorowisk ruderalnych (nieużytków) występujących na przykład przy ogrodzeniach, zabudowaniach czy na 

przydrożach. Porastają je gatunki synantropijne, odporne na działanie lokalnych stresorów, do których często należą 

rośliny nitrofilne preferujące podłoża bogate w związki azotowe. Elementem zieleni nieurządzonej na obszarze 

opracowania są także wydeptywane powierzchnie antropogeniczne często towarzyszące ciągom 

komunikacyjnym(drogi gminne).  Zbiorowiska tu występujące złożone są głównie z gatunków znoszących uszkodzenia 

mechaniczne.  

     Fauna 

 Skład gatunkowy fauny jest w znacznej mierze uwarunkowany charakterem siedlisk występujących  

w granicach omawianego terenu. W związku z tym występują tutaj zarówno gatunki związane z terenami 

zabudowaniami. Występują liczne ptaki a wśród nich: wróbel domowy (Passer domesticus), sikora bogatka (Parus 

major) i modraszka (Cyanistes caeruleus) sroka (Pica pica), sójka (Garrulus glandarius), wrona siwa (Corvus cornix), 

gawron (Corvus frugilegus), rudzik (Erithacus rubecula), pliszka siwa (Motacilla alba), szpak (Sturnus vulgaris), kos 
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(Turdus merula), skowronek polny (Alauda arvensis), kukułka (Cuculus canorus).  Bez wątpienia najliczniej 

reprezentowane w granicach opracowania są pajęczaki i owady. Wśród owadów spotkać można przedstawicieli 

różnych grup systematycznych. Nie należy jednak spodziewać się tu rzadkich gatunków tych zwierząt ani stanowisk 

rzadkich gatunków roślin.  

Korytarze ekologiczne 

 Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach, obszar nie 

jest położony jest w zasięgu korytarzy ekologicznych. 

3.10. Obszary chronione  

 Na analizowanym terenie nie wyznacza się punktowych form ochrony przyrody ożywionej oraz nieożywionej. 

Obszar opracowania położony jest także poza zasięgiem obszarów chronionych oraz form ochrony przyrody. Mapa 

wskazana jn. Położenie przedmiotowego terenu względem form ochrony  przedstawiono na tzw. lokalizacji 

wielkoobszarowych form ochrony przyrody ustanowionych na terenie Powiatu Raciborskiego, źródło: RDOŚ Katowice, 

opracowanie własne PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2017-2020 WRAZ Z 

PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024  

 

Rysunek 7 Formy ochrony przyrody 

Żródło: RDOŚ Katowice, 

opracowanie własne 
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4. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji 

projektowanego dokumentu 

 Brak zmiany planu miejscowego dla danego obszaru oznacza przede wszystkim wskaźnika zabudowy  wg 

obowiązującego planu. Struktura funkcjonalno - przestrzenna ustalona w obowiązującym planie jest analogiczna do tej, 

którą wyznaczono w ocenianym dokumencie. W analizowanym projekcie zmiany planu tereny zostały wyznaczone już 

w planie obowiązującym. Powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 90 % powierzchni działki budowlanej jest związana z 

przeznaczeniem terenu  IZP/2 P. Przyjęte rozwiązania w zakresie parametrów zabudowy (wysokości zabudowy, 

wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, powierzchni  zabudowy),  utrzymują stan prawny,  również ww. jest 

niesprzeczne z parametrami określonymi w studium. Na terenie przeznaczonym pod tereny zabudowy usługowo 

technicznej (obiekty i urządzenia produkcyjne, składów i magazynów) zagrożenia i oddziaływania w stosunku do 

środowiska będą się utrzymywały na poziomie dotychczasowym  i nie powinno dochodzić  do ich znaczącego 

pogłębienia.  

 

5. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem 

 

Analiza przeznaczeń między projektem zmiany planu a obowiązującym planem wykazuje na zgodność przeznaczeń 

terenowych. W ramach ocenianego dokumentu zmiany planu utrzymano  tereny już zagospodarowane,  a także 

zachowano w aktualnym zasięgu  tereny biologicznie czynne. Tereny utrzymane  do zagospodarowania ze 

zwiększonym wskaźnikiem zabudowy obejmują powierzchnie biologicznie czynne w większości porośnięte roślinnością 

o charakterze przekształconym. Wprowadzenie  form zainwestowania na tereny biologicznie czynne będzie związane z 

utrzymaniem  charakteru zagospodarowania w granicach ww. terenów i będzie wiązało się z częściowym usunięciem 

roślinności. Nie mniej ze względu na przeznaczenie terenu oraz jego powierzchnię  terenu ww. nie będzie miało 

istotnego wpływy na funkcjonowanie obszaru zmiany  planu w zakresie środowiska. Należy podkreślić, iż tereny, na 

których przewiduje się wprowadzenie zabudowy, zostały wskazane pod zagospodarowanie już na etapie 

obowiązującego MPZP, wszystkie ww.  tereny zostały przewidziane również do zagospodarowania w SUiKZP. W 

analizowanym projekcie zmiany MPZP wprowadza się zapisy minimalizujące potencjalne niekorzystne oddziaływanie 

poprzez minimalny odsetek powierzchni biologicznie czynnych.  

 W sposób szczegółowy stan środowiska na terenach objętych projektem miejscowego planu przedstawiono  

w rozdziale 3. 

 Oceniany projekt zmiany MPZP nie ingeruje w wypracowane zapisy ustaleń planu obecnie obowiązującego  

mające na celu minimalizację wpływu na środowisko, w tym z zakresu gospodarki odpadami, gospodarki ściekowej czy 

z zakresu polityki ochrony środowiska przyrodniczego. 



Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego_mpzp_RA_38A 

24 

 

6. 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 
Polityka zagospodarowania przestrzennego powinna przede wszystkim opierać się na podstawowej zasadzie, 

jaką jest zrównoważony rozwój, który w Raporcie Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju Organizacji Narodów 

Zjednoczonych z 1987 r. został zdefiniowany jako „rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być 

zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”. 

 Zasada zrównoważonego rozwoju wpisuje się w poszczególne cele ochrony środowiska ustanowione na 

szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym czy krajowym i z punktu widzenia ocenianego dokumentu cele te, należy 

odczytywać w jej kontekście.  

 Cele ochrony środowiska mające znaczenie z punktu widzenia ocenianego projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego zostały ujęte między innymi w dokumentach przedstawionych poniżej. 

Dokumenty szczebla międzynarodowego 

a) Konwencja o obszarach wodno – błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowa 

ptactwa wodnego (Konwencja Ramsarska) ratyfikowana przez Polskę w 1978 r., której celem jest ochrona 

mokradeł: jezior, bagien, torfowisk, rzek i innych wód płynących, lagun, raf koralowych wybrzeży  

i zatok morskich, a ponadto sztucznych zbiorników wodnych jeśli są one ostoją ptaków.  

b) Konwencja o różnorodności biologicznej (Rio de Janerio) ratyfikowana przez Polskę w 1995 r., której celem jest m. in. 

ochrona różnorodności biologicznej na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym (krajobrazowym) 

oraz umiarkowane użytkowanie elementów różnorodności biologicznej. 

c) Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego (Konwencja Paryska) 

ratyfikowana przez Polskę w 1976 r., celem konwencji jest m.in. pobudzenie aktywności narodów do ochrony ich 

własnego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, wzmocnienie ochrony najcenniejszych obiektów o światowym 

znaczeniu, organizowanie pomocy intelektualnej, technicznej i finansowej krajom, które pomocy wymagają.  

d) Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (Konwencja Bońska) ratyfikowaną przez Polskę  

w 1996 r., której celem jest ochrona wodnych i lądowych gatunków zwierząt wędrownych na obszarze całego ich 

zasięgu. 

e) Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Konwencja Klimatyczna) ratyfikowaną przez 

Polskę w 1994 r., a której celem jest ustabilizowanie koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie, 

który nie powodowałby niebezpiecznych zmian w systemie klimatycznym. Dokument określa zasady, którymi 

powinny kierować się strony konwencji, aby zrealizować określone cele.  
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Dokumenty szczebla wspólnotowego 

a) Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk (Konwencja Berneńska) 

ratyfikowana przez Polskę w 1996 r, a której celem jest zachowanie europejskich gatunków dzikich zwierząt  

i roślin oraz ich naturalnych siedlisk, zwłaszcza gatunków endemicznych, zagrożonych i ginących. 

b) Europejska Konwencja Krajobrazowa ratyfikowana przez Polskę w 2004 r., która dotyczy współdziałania państw na 

rzecz ochrony, zarządzania i planowania krajobrazu. 

c) Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r., która ustanawia ramy 

wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej i ma za cel osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód. 

d) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza  

i czystszego powietrza dla Europy, ustanawiająca cele jakości powietrza na rzecz poprawy stanu zdrowia ludzkiego i 

jakości środowiska. 

e) Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny  

i zarządzania poziomem hałasu w środowisku, której celem jest m. in. zdefiniowanie wspólnego podejścia do 

unikania, zapobiegania lub zmniejszania szkodliwych skutków narażenia na działanie hałasu, a także stworzenie 

podstawy dla rozwijania środków wspólnotowych w zakresie obniżania hałasu z głównych źródeł. 

f) Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny  

i flory, mająca na celu przyczynienie się do zapewnienia różnorodności biologicznej poprzez ochronę siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory na europejskim terytorium Państw Członkowskich. 

g) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 

ptactwa (wersja ujednolicona), która odnosi się do ochrony wszystkich gatunków ptactwa występujących 

naturalnie w stanie dzikim na europejskim terytorium państw członkowskich. Ma ona na celu ochronę tych 

gatunków, gospodarowanie nimi oraz ich kontrolę i ustanawia reguły ich eksploatacji.  

Dokumenty szczebla krajowego 

 Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym oraz wspólnotowym mają swoje 

odzwierciedlenie w obowiązującym w kraju ustawodawstwie. Podstawowe akty prawne z zakresu ochrony środowiska 

mające znaczenie dla oceny projektowanego dokumentu zostały przedstawione w rozdziale 1.2.  

Generalnie oceniany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie stoi w sprzeczności  

z celami ochrony środowiska wskazanych powyżej dokumentów. Sposób w jaki realizacja planu wpłynie na 

poszczególne elementy środowiska został przedstawiony w kolejnych rozdziałach niniejszego opracowania, natomiast 

sposób w jaki w zapisach planu uwzględniono cele ochrony środowiska został przedstawiony w rozdziale 10. 
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7. Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, 

pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe  

i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne na 

środowisko, a także na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz 

integralność tych obszarów 
 Oddziaływania na środowisko związane z realizacją ustaleń zmiany projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego będą przede wszystkim następstwem przewidywanego rozwoju terenów zabudowy 

o funkcji usługowo technicznej (obiekty i urządzenia produkcyjne, składów i magazynów).  Każda zmiana 

zainwestowania terenu związana jest  z mniejszym bądź większym oddziaływaniem na środowisko, a stopień 

oddziaływania będzie uzależniony od intensywności i charakteru zainwestowania. Aktualnie na obszarach już 

zainwestowanych oraz w ich sąsiedztwie występuje stałe oddziaływanie na środowisko związane między innymi z 

emisją zanieczyszczeń atmosferycznych (ze źródeł komunikacyjnych i tzw. „niska emisja”), emisją hałasu do otoczenia, 

powstawaniem odpadów i ścieków oraz dokonanym, nieodwracalnym przekształceniem powierzchni terenu. Na 

terenach już zagospodarowanych realizacja ustaleń planu będzie więc związana głównie z utrzymaniem bądź 

nieznacznym pogłębieniem się oddziaływań już tu występujących. 

 Prognozowane oddziaływania bezpośrednie w rejonie realizowanej zabudowy czy infrastruktury (na etapie 

realizacji) będą dotyczyły w pierwszej kolejności m. in. lokalnego przekształcenia powierzchni ziemi wraz z szatą 

roślinną i siedliskami faunistycznymi, emisji zanieczyszczeń atmosferycznych, powstawania ścieków i odpadów czy 

emisji hałasu i światła.  

 Na etapie realizacji ustaleń planu oddziaływanie krótkotrwałe polegać będzie między innymi na emisji hałasu 

oraz zanieczyszczeń do powietrza, których źródłem będą maszyny i urządzenia budowlane. Oddziaływanie to będzie 

związane z budową bądź rozbiórką obiektów a także z realizacją nowych ciągów komunikacyjnych. Oddziaływania te 

będą miały charakter chwilowy, ograniczony do czasu realizacji poszczególnych etapów inwestycji.  

 W zakresie emisji zanieczyszczeń atmosferycznych czy oddziaływania akustycznego, na etapie eksploatacji, 

przewiduje się długotrwałe oddziaływanie w zakresie dalszego rozwoju tych terenów. Z uwagi na charakter w/w 

terenów, nie będą to jednak oddziaływania znaczące. Do oddziaływań długotrwałych można zaliczyć także wzrost 

powstawania zanieczyszczeń sanitarnych powstających na obszarach proponowanych do rozwoju usługowo 

technicznej (obiekty i urządzenia produkcyjne, składów i magazynów). 

 Do wtórnych oddziaływań związanych z planowanym zagospodarowaniem terenu można zaliczyć dalszą 

synantropizację szaty roślinnej w rejonie realizowanej zabudowy. 

 Wymienione wyżej oddziaływania będą się w mniejszym lub większym stopniu kumulować w środowisku. 

Nakładanie się wpływów pochodzących z poszczególnych terenów spowoduje wzrost tego oddziaływania. Kumulacji 

podlegać będzie przede wszystkim hałas, a także emitowane zanieczyszczenia atmosferyczne. W obszarach już 

zagospodarowanych, których przeznaczenie zachowano w projekcie planu będzie dochodziło do utrzymywania się 
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oddziaływań występujących już obecnie, głównie w postaci emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu  

i światła, powstawania ścieków i odpadów a także synantropizacji szaty roślinnej. 

7.1. Przewidywane oddziaływania na obszary chronione, w tym obszary Natura 2000 

Obszary Natura 2000 

 Przedmiotowy teren zlokalizowany jest poza obszarami skupionymi w europejskiej sieci Natura 2000. 

Najbliższymi obszarem naturowym  jest obszar PLH240010 "Stawy Łężczok" położony w odległości ponad 7 km  od 

granic opracowania. Realizacja ustaleń ocenianego projektu zmiany planu, nie będzie oddziaływać na w/w obszar 

Natura 2000. Przewidywane zainwestowanie terenów, nie spowoduje powstania czynników wypływających 

negatywnie na zachowanie cennych siedlisk ptaków w rejonie obszaru naturowego. W związku z małą skalą zmian  w 

proponowanym zagospodarowaniu omawianego terenu oraz w związku ze znacznym  oddaleniem od obszaru Natura 

2000 należy przyjąć, iż realizacja planu nie będzie miała wpływu na cele i przedmiot ochrony obszaru naturowego. 

Obszarowe i punktowe formy ochrony przyrody 

 W zasięgu analizowanego terenu, ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie, nie występują wyznaczone na terenie 

kraju obszarowe formy ochrony przyrody. W jego granicach nie wyznacza się także pomników przyrody. W związku  

z mało znaczącą skalą zmian oraz lokalnym oddziaływaniem na środowisko, nie przewiduje się, aby realizacja założeń 

projektu zmiany  planu wpływała na obszary podlegające ochronie. 

7.2. Przewidywane oddziaływania na powierzchnię ziemi i grunty 

 Antropogeniczne przekształcenia powierzchni ziemi są związane z pracami inżynieryjno - technicznymi  

w obrębie projektowanej zabudowy, a wielkość tych zmian uwarunkowana jest skalą poszczególnych inwestycji, tj. 

m.in. wielkością projektowanych obiektów budowlanych czy głębokością ich posadowienia. Wprowadzenie terenów 

przeznaczonych pod zabudowę, w miejscu ich realizacji, związane będzie z bezpośrednim i trwałym naruszeniem 

powierzchni ziemi. Biorąc pod uwagę skalę obecnego zainwestowania terenu oraz planowane zmiany  

w zagospodarowaniu, należy przyjąć, iż przewidywane oddziaływanie na powierzchnię ziemi i grunty nie będzie 

rozległe i znaczące.  Zmiany natury antropogenicznej zostały już dokonane poprzez realizację obiektów kubaturowych 

(budowa fundamentów) oraz ciągów komunikacyjnych. Nie były one jednak znaczące w sensie zmiany ukształtowania, 

spowodowały jednak dość istotny ubytek pokrywy glebowej. 

  W związku z niwelacją powierzchni (wykonywaniu wykopów i przesuwaniu mas ziemnych), lokalizacją 

fundamentów, bądź podbudowy, a także utworzeniem powierzchni utwardzonych czy szczelnych dojdzie do trwałego 

przekształcenia powierzchni ziemi. W rejonie prac będzie dochodziło do zdarcia (zebrania), wierzchniej, urodzajnej 

warstwy gleby i wskutek prac niwelacyjnych lokalnego przemieszania jej poziomów genetycznych. Na skutek 

wprowadzenia obszarów przeznaczonych pod zabudowę, dojdzie do trwałego zmniejszenia się udziału powierzchni 

biologicznie czynnych na rzecz powierzchni utwardzonych czy szczelnych. Przyrost powierzchni szczelnych kosztem 

powierzchni biologicznie czynnych prowadził będzie w sposób bezpośredni do ograniczenia możliwości infiltracji wód 
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w głąb ziemi. W przypadku przyrostu powierzchni utwardzonych lub szczelnych kosztem obszarów biologicznie 

czynnych można mówić także o efekcie kumulacji w skali lokalnej z obszarami już zabudowanymi. 

 Powierzchnie biologicznie czynne na terenach bezpośrednio przylegających do realizowanych obiektów 

budowlanych będą w czasie budowy podlegały oddziaływaniom mechanicznym na przykład w postaci rozjeżdżania lub 

wydeptywania. Wraz z naruszeniem powierzchni ziemi, przekształceniom będzie podlegać szata roślinna, która  

w rejonie budowanych obiektów zostanie trwale usunięta, a na terenach przylegających na skutek oddziaływań 

mechanicznych będzie zasadniczo podlegała długoterminowej synantropizacji. 

 Pośrednio do gleb w trakcie realizacji oraz eksploatacji, a więc w perspektywie długoterminowej będą 

przedostawały się zanieczyszczenia emitowane do atmosfery przez pojazdy i urządzenia spalinowe, a także 

zanieczyszczenia będące skutkiem ogrzewania budynków poprzez spalanie paliw w kotłowniach.  

  Ze względu na trwały charakter zmian powierzchni ziemi, szczególnie istotne są zapisy projektu MPZP, 

dotyczące ustaleń określających minimalny procent powierzchni biologicznie czynnych oraz ustalające maksymalne 

procentowe wskaźniki zabudowy. Z uwagi na fakt, iż w analizowanym rejonie już występują obszary zainwestowane, 

oddziaływanie na powierzchnię ziemi i grunty będą miały charakter zjawisk występujących, a jedynie lokalnie -

nieznacznie  pogłębiających się. 

7.3. Przewidywane oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne 

 Wody powierzchniowe i podziemne podlegają ochronie na mocy Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne. 

  W zakresie ochrony wód podziemnych, w ocenianym projekcie zmiany MPZP nie dokonano zmian.  

Utrzymano  ustalenia regulujące zasady prowadzenia gospodarki wodno - ściekowej.  

 Przyrost zabudowań  będzie powodował zmniejszenie możliwości swobodnej infiltracji wód opadowych i 

roztopowych w głąb podłoża. Ww. nie będzie powodować potencjalnego zagrożenia dla poziomu wód gruntowych, 

zmniejszenia ich zasobności oraz nadmiernego przesuszenia gruntu.  

 Mając na uwadze charakter zamierzeń planistycznych oraz zakres wprowadzonych zmian w kontekście 

obowiązującego mpzp należy stwierdzić, iż realizacja analizowanego projektu zmiany  nie będzie miała znaczącego 

wpływu na wody podziemne i powierzchniowe. 

 Wpływ na Jednolite Części Wód 

 W ustaleniach zmiany planu nie wprowadzono dodatkowych tj. niż te wskazanych w obowiązującym 

planie  zapisów służących ochronie wód powierzchniowych. W związku z powyższym proponowane zmiany 

zagospodarowania nie będą w sposób bezpośredni oddziaływały na ww JCWP. Teren opracowania zlokalizowany jest w 

zasięgu jednej Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 142. Realizacja ustaleń projektu zmiany  planu będzie 

związana z oddziaływaniem przede wszystkim o charakterze lokalnym.  

 Generalnie, realizacja założeń zmiany miejscowego planu oraz w świetle przestrzegania przepisów zawartych w 

obowiązującym ustawodawstwie, nie będzie miała znaczącego wpływu na stan Jednolitych Części Wód 

Powierzchniowych i Podziemnych, ani na możliwość utrzymania bądź osiągnięcia ich celów środowiskowych. 
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7.4. Przewidywane oddziaływania na powietrze 

 Realizacja przewidzianych zmian będzie nieznacznie związana z emisją zanieczyszczeń do powietrza 

atmosferycznego. Na etapie budowy źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza będą pojazdy i budowlane maszyny 

spalinowe. Emisja ta jednak będzie miała charakter niezorganizowany i ograniczony do czasu trwania etapu budowy. 

Ponieważ realizacja poszczególnych obiektów w ramach planowanych terenów zabudowy będzie rozciągnięta w czasie 

jednostkowe efekty emisji do powietrza na etapie realizacji nie będą się kumulowały, a co tym idzie nie będą miały 

znacząco negatywnego wpływu na ogólny stan aerosanitarny powietrza. Na etapie eksploatacji emisja do powietrza 

atmosferycznego będzie związana ze spalaniem paliw  

w kotłowniach i potencjalnym pojawianiem się zjawiska tak zwanej „niskiej emisji”. Ze względu na przewidywany 

przyrost terenów zabudowy w granicach planu, nieuniknione jest zjawisko wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza 

i lokalnego pogarszania się warunków aerosanitarnych. Efekt emisji z poszczególnych obiektów będzie się lokalnie 

kumulował.  

7.5. Przewidywane oddziaływania na ludzi 

 Oddziaływanie na ludzi związane z realizacją ustaleń planu sprowadza się zasadniczo do wpływu na stan 

aerosanitarny powietrza, na klimat akustyczny oraz warunki w zakresie promieniowania niejonizującego. Pozostałe 

aspekty, jak na przykład samopoczucie w kontekście estetyki determinowane kształtowaniem otoczenia  

i krajobrazu, mają charakter silnie subiektywny w związku z czym trudno jest je wymiernie ocenić. W związku z tym, 

nie przewiduje się znaczących negatywnych oddziaływań na ludzi. 

Zagrożenie powodziowe 

 Na przedmiotowym terenie nie wyznaczono obszarów zagrożonych wodami powodziowymi o 

prawdopodobieństwie wystąpienia Q=1% (raz na 100 lat) oraz Q=10% (raz na 10 lat).  W rejonie planu nie wskazuje się 

także na obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi Q=0,2% (raz na 500 lat).  

Osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi 

 Zgodnie z danymi Państwowego Instytutu Geologicznego, w granicach opracowania nie wskazuje się na 

występowanie zagrożonych występowaniem ruchów masowych ziemi oraz osuwisk aktywnych ciągle i aktywnych 

okresowo.  

Warunki aerosanitarne 

 W związku z realizacją projektu zmiany planu, podwyższono parametr powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki   o 30% , gdzie można spodziewać się nieznacznego  z tego tytułu tj. wzrostu wskaźnika - wzrostu 

emisji. Lokalnego i ograniczonego czasowo wzrostu emisji zanieczyszczeń spodziewać się można na etapie realizacji 

poszczególnych inwestycji budowlanych. Źródłami emisji będą prace ziemne, których prowadzenie związane jest  

z generowaniem zanieczyszczeń pyłowych, a także prace prowadzone przy użyciu sprzętu budowlanego, napędzanego 

silnikami spalinowymi. Przewiduje się jednak, że ilość zanieczyszczeń generowanych w trakcie prowadzenia prac 

budowlanych nie będzie miała istotnego wpływu na kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego, głównie  
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z uwagi na ograniczoną powierzchnię, ograniczony czas przeprowadzania robót budowlanych oraz niewielkie 

odległości unoszenia cząstek pyłowych. 

Klimat akustyczny 

 Określone tereny podlegają ochronie przed hałasem na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 

czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014, poz. 112). 

Dopuszczalne poziomy hałasu obowiązujące na poszczególnych terenach w myśl w/w rozporządzenia zostały 

przedstawione w poniższej tabeli.  

Tabela 1 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu,  
z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie 
elektroenergetyczne wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki mają zastosowanie do 
prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem 

L.p. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB 

Drogi lub linie kolejowe 
Pozostałe obiekty i działalność 

będące źródłem hałasu 

LDWN 
przedział czasu 

odniesienia 
równy wszystkim 

dobom 
w roku 

LN 
przedział czasu 

odniesienia 
równy wszystkim 

porom nocy 

LDWN 
przedział czasu 

odniesienia 
równy wszystkim 

dobom 
w roku 

LN 
przedział czasu 

odniesienia 
równy wszystkim 

porom nocy 

1. 
a) Strefa ochronna „A” 

uzdrowiska 
b) Tereny szpitali poza miastem 

50 45 45 40 

2. 

a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

b) Tereny zabudowy związanej ze 
stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieży 

c) Tereny domów opieki 
społecznej 

d) Tereny szpitali w miastach 

64 59 50 40 

3. 

a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorowego 

b) Tereny zabudowy zagrodowej 
c) Tereny rekreacyjno-

wypoczynkowej 
d) Tereny mieszkaniowo-

usługowe 

68 59 55 45 

4. 
Tereny w strefie śródmiejskiej 
miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców 

70 65 55 45 

 Realizacja ustaleń zmiany  planu będzie nie  wiązała się z przyrostem powierzchni terenów zabudowy, dla 

których wymagane jest uzyskanie standardów akustycznych w środowisku.  
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 W związku z niewielkimi zmianami zagospodarowania w stosunku do stanu wynikającego z obecnego mpzp, 

polegającymi głównie na wprowadzeniu podwyższonego  parametru powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki   w dowiązaniu do stanu obecnego, nie przewiduje się znaczącego wzrostu poziomu hałasu w 

omawianych granicach, a hałas przenikający do środowiska nie będzie stanowił znaczącego źródła uciążliwości.  

Promieniowanie niejonizujące 

 Przewidziana i dopuszczona w planie zmiana  parametru powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni 

działki   o 30% nie będzie stanowiła poważnego zagrożenia w kontekście oddziaływania pól elektromagnetycznych na 

organizmy ludzi.  

Gospodarka odpadami 

 Realizacja ustaleń planu spowoduje wzrost ilości odpadów, powstających na tym terenie. W miejscach 

przeznaczonych do zainwestowania w okresie realizacji inwestycji będą powstawać odpady z budowy, remontów  

i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.  

 W zakresie postępowania z odpadami, obowiązuje postępowanie  

z odpadami zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, ustawy prawo ochrony środowiska oraz ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz Planem Gospodarki Odpadami Województwa Śląskiego.  

Dopuszczenie realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

 W ocenianym dokumencie zmiany planu  ww. nie zachodzi.  

7.6. Przewidywane oddziaływania na rośliny, zwierzęta i różnorodność biologiczną 

 Dziko występujące rośliny i zwierzęta podlegają ochronie na mocy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody oraz rozporządzeń wykonawczych. 

 Zgodnie z zapisami w/w ustawy ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu 

ochrony dziko występujących na terenie kraju lub innych państw członkowskich Unii Europejskiej rzadkich, 

endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie przepisów 

umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich 

siedlisk i ostoi, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej. 

 Realizacja ustaleń projektu zmiany planu trwałe wpłynie na szatę roślinną na terenach dotąd 

nieużytkowanych, a przeznaczonych pod zagospodarowanie w ocenianym projekcie zmiany planu (powierzchni 

zabudowy – nie więcej niż 90 % powierzchni działki budowlanej). 

 Wraz z naruszeniem szaty roślinnej, przekształceniom będą podlegały siedliska faunistyczne. Lokalnie zostanie 

więc ograniczona ich powierzchnia, a zamieszkujące je gatunki zwierząt, zostaną wyparte na skutek zajmowania ich 

siedlisk na potrzeby zabudowy na tereny sąsiednie. Z uwagi na fakt, iż przeznaczone pod rozwój zabudowy siedliska 

towarzyszą już istniejącym terenom zabudowy bądź ciągom komunikacyjnym, gatunki zwierząt czy roślin tu 

występujących mają także charakter synantropów. Z tego też względu, pomimo jednostkowego oddziaływania 

ocenianego dokumentu, nie przewiduje się znacząco negatywnego wpływu na różnorodność biologiczną w skali 
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lokalnej. Oddziaływanie na faunę lokalnie będzie się również przejawiało w przypadkowym jej płoszeniu i 

powstawaniu efektu barierowego w sąsiedztwie obszarów zabudowy, ze względu na ruch, oświetlenie oraz emisję 

dźwięków (hałasu). Jest to jednak zjawisko powszechne, towarzyszące obecności i działalności człowieka w środowisku, 

a w analizowanym przypadku nie przewiduje się znacząco negatywnego wpływu na stan populacji gatunków fauny  

w skali regionu. 

7.6.1. Wpływ na teriologiczne korytarze ekologiczne 

 W ocenianym projekcie planu nie występuje położenie omawianego obszaru w zasięgu ww. korytarza. 

Przyleganie koryta Odry od północy do obszaru Śródmieścia, nie ma żadnego przełożenia na jego funkcjonowanie jako 

korytarza ekologicznego w kontekście ww. zmiany planu.  

7.7. Przewidywane oddziaływania na zasoby naturalne 

7.7.1. Lasy ochronne 

 Lasy ochronne podlegają ochronie na mocy Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.  

 Na terenie mpzp nie występują lasy ochronne.  

7.7.2. Grunty rolne i leśne 

 Ochrona gruntów leśnych oraz gruntów rolnych wynika m.in. z Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych.  

 W granicach terenu opracowania nie występują obszary leśne lub rolne będące przedmiotem ustawy o lasach 

czy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Teren jest zainwestowany. 

7.7.3. Złoża kopalin 

 Złoża surowców mineralnych podlegają ochronie na mocy Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne  

i górnicze. Ww. nie jest objęte zmianą planu.   

7.8. Przewidywane oddziaływania na krajobraz 

 Omawiany teren charakteryzuje się krajobrazem typowym dla obszarów wiejskich. Jego dominującą składową 

są kompleksy zabudowy usługowej czy domów  jednorodzinnych.  Przewidywane oddziaływania na dobra materialne i 

zabytki występują na poziomie dotychczasowym, ww. nie jest objęte zmianą planu.   

 

7.9. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kontekście założeń 

Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 

2020 z perspektywą do roku 2030 

 Skutki zmian klimatu, zwłaszcza wzrost temperatury, częstotliwości i nasilenia zjawisk ekstremalnych pogłębiają 

się w związku z czym stały się przedmiotem zainteresowania rządów i społeczności międzynarodowej. 
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 „Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 

z perspektywą do roku 2030” (SPA 2020) został przygotowany z myślą o zapewnieniu warunków stabilnego rozwoju 

społeczno - gospodarczego w obliczu ryzyk, jakie niosą ze sobą zmiany klimatu, a ponadto z myślą o wykorzystaniu 

pozytywnego wpływu, jaki działania adaptacyjne mogą mieć na stan polskiego środowiska czy na wzrost gospodarczy. 

 Wysiłki na rzecz dostosowania się do skutków zmian klimatu powinny być podejmowane jednocześnie  

z realizowanymi działaniami ograniczającymi emisję gazów cieplarnianych. 

 SPA 2020 wskazuje cele i kierunki działań adaptacyjnych, które należy podjąć w najbardziej wrażliwych 

sektorach i obszarach w okresie do roku 2020 tj.: gospodarce wodnej, rolnictwie, leśnictwie, różnorodności 

biologicznej i obszarach prawnie chronionych, zdrowiu, energetyce, budownictwie, transporcie, obszarach górskich, 

strefie wybrzeża, gospodarce przestrzennej i obszarach zurbanizowanych. Zaproponowano w nim cele, kierunki 

działań oraz konkretne działania, które korespondują z dokumentami strategicznymi, w szczególności Strategią 

Rozwoju Kraju 2020 i innymi strategiami rozwoju stanowiąc ich uzupełnienie w kontekście adaptacji. 

 W przywołanym powyżej dokumencie SPA2020 ujęto między innymi następujące cele i kierunki działań:  

Cel 1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju i dobrego stanu środowiska 

Kierunki działań: 

1.1. Dostosowanie sektora gospodarki wodnej do zmian klimatu 

1.2 Adaptacja strefy przybrzeżnej do zmian klimatu 

1.3 Dostosowanie sektora energetycznego do zmian klimatu 

1.4 Ochrona różnorodności biologicznej i gospodarka leśna w kontekście zmian klimatu 

1.5 Adaptacja do zamian klimatu w gospodarce przestrzennej i budownictwie 

1.6 Zapewnienie funkcjonowania skutecznego systemu ochrony zdrowia w warunkach zmian klimatu 

Cel 2. Skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich. 

Kierunki działań: 

2.1 Stworzenie lokalnych systemów monitorowania i ostrzegania przed zagrożeniami 

2.2 Organizacyjne i techniczne dostosowanie działalności rolniczej i rybackiej do zmian klimatu 

Cel 3. Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu  

Kierunki działań: 

3.1 Wypracowywanie standardów konstrukcyjnych uwzględniających zmiany klimatu 

3.2 Zarządzanie szlakami komunikacyjnymi w warunkach zmian klimatu 

Cel 4. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian klimatu 

Kierunki działań: 

4.1 Monitoring stanu środowiska i systemy wczesnego ostrzegania i reagowania w kontekście zmian klimatu (miasta i 

obszary wiejskie) 

4.2 Miejska polityka przestrzenna uwzględniająca zmiany klimatu 
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Cel 5. Stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu  

Kierunki działań: 

5.1 Promowanie innowacji na poziomie działań organizacyjnych i zarządczych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu 

5.2 Budowa systemu wsparcia polskich innowacyjnych technologii sprzyjających adaptacji do zmian klimatu 

Cel 6. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu  

Kierunki działań: 

6.1 Zwiększenie świadomości odnośnie do ryzyk związanych ze zjawiskami ekstremalnymi i metodami ograniczania ich 

wpływu 

6.2 Ochrona grup szczególnie narażonych przed skutkami niekorzystnych zjawisk klimatycznych 

 Mając na uwadze charakter oraz szczegółowość ocenianego dokumentu planistycznego, a także sposób 

zagospodarowania przedmiotowego terenu i jego uwarunkowania środowiskowe, należy stwierdzić, iż  

w kontekście powyższych wskazań, analizowany plan miejscowy jest związany przede wszystkim z sektorami 

gospodarki przestrzennej i obszarami miejskimi, a także z sektorami obejmującymi budownictwo i infrastrukturę i inne. 

 Główne zagrożenia dla przedmiotowego terenu stanowią: intensyfikacja wyspy ciepła, silne ulewy 

powodujące podtopienia oraz susze sprzyjające deficytowi wody.  

 Generalnie ustalenia ocenianego miejscowego planu wpisują się przede wszystkim w realizację następujących 

kierunków działań określonych SPA 2020: 1.1 i 1.3 w zakresie celu nr 1 oraz 4.2 w celu nr 4. 

 

8. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 
 Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w odległości około 18 km od granicy Państwa (Czechy). Oddziaływanie 

wynikające z realizacji założeń planistycznych będzie miało charakter lokalny. W związku  

z powyższym, realizacja ustaleń zmiany  MPZP nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania na środowisko.  

 

9. 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 
 Zapisy związane z realizacją ustaleń ocenianego dokumentu w kontekście przepisów odrębnych dotyczących 

obszarów chronionych nie występuje. Realizacja ocenianego projektu planu może być lokalnie związana z 

koniecznością wycinki roślinności drzewiastej i krzewiastej, w rejonie terenów, na których przewidziano już wcześniej 

rozwój zabudowy. Oceniana zmiana  planu nie będzie miała znaczącego, negatywnego wpływu na środowisko w 

kontekście zachowania wskaźnika pow. biologicznie czynnej w skali lokalnej czy w skali całej gminy. 
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10. 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 
 Przedmiotowy teren zlokalizowany jest poza obszarami skupionymi w europejskiej sieci Natura 2000.  

10.1 Ochrona powietrza atmosferycznego 

Podwyższony parametr powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki  o 30%  nie ma wpływu na 

powyższe.   

10.2 Ochrona środowiska wodno - gruntowego 

 Dopuszczenie dla   funkcji usługowo technicznej (obiekty i urządzenia produkcyjne, składów i magazynów) 

zwiększonego wskaźnika pow. zabudowy  ma nieznaczący wpływ na powyższe. Ponadto w planie dla ww. obszaru 

pozostawiono parametr minimalnego odsetka powierzchni biologicznie czynnej na poziomie obowiązującym. 

10.3 Ochrona przed hałasem 

W zakresie ochrony przed hałasem nadal obowiązuje poziom hałasu przenikającego do środowiska nie może 

przekraczać dopuszczalnych wartości określonych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska. 

10.4 Ochrona przed promieniowaniem niejonizującym 

 Dopuszczenie dla   funkcji usługowo technicznej (obiekty i urządzenia produkcyjne, składów i magazynów) 

zwiększonego wskaźnika pow. zabudowy  ma nieznaczący wpływ na powyższe.   

10.5. Ochrona różnorodności biologicznej 

 W ocenianym planie ochronie różnorodności biologicznej będzie służyło pozostawienie  zapisu w zakresie 

minimalnego odsetka powierzchni biologicznie czynnej na poziomie nie mniej niż 10%. Poza powyższymi 

rozwiązaniami, nie stwierdza się potrzeby stosowania innych działań kompensacyjnych bądź ograniczających. 

 

11. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym 

dokumencie  
 Przedłożony do oceny projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przewiduje przede wszystkim 

utrzymanie charakteru terenu, nie wskazuje się na występowanie kwestii potencjalnie problemowych, dla których 

należałoby rozpatrywać ewentualne rozwiązania alternatywne. 

    

12. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 
 Niniejsze opracowanie obejmuje prognozę oddziaływania na środowisko do  zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.  



Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego_mpzp_RA_38A 

36 

Teren ten, zgodnie z uchwałą  Nr XXVIII/399/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 kwietnia 2013 r. w planie 

oznaczony jest  symbolem: IZP/2P, zlokalizowany jest w jednostce strukturalnej Studzienna  w rejonie w ul. Opawskiej. 

Teren, którego dotyczą zmiany zapisów w planie położony jest w województwie Śląskim, powiecie Raciborskim, 

mieście Racibórz i zajmuje powierzchnię około 2,8 ha. 

Zmiana dotyczy  części tekstowej Uchwały, w zakresie zapisów dotyczących zasad kształtowania zabudowy 

oraz wskaźników zagospodarowania terenu. Projekt zmiany planu wskazuje:  

 dla terenu  oznaczonego na rysunku planu symbolem  IZP/2P: 

g) wysokość zabudowy – nie więcej niż 25 m, 

h) dachy zabudowy kształtowane indywidualnie o spadkach połaci do 450, 

i) intensywność zabudowy – nie mniej niż 0,2 oraz nie więcej niż 2,5, 

j) powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 90 % powierzchni działki budowlanej, 

k) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – nie mniej niż 10%, 

ilość miejsc parkingowych – nie mniej niż 1 miejsce na 100 m2 powierzchni użytkowej obiektów produkcyjnych, 

usługowych i administracyjnych. Miejsca parkingowe należy realizować na otwartym terenie, w parkingach 

podziemnych lub w garażach na terenie działki budowlanej. Dopuszcza się bilansowanie ilości miejsc 

parkingowych w granicach terenów dróg publicznych oraz na parkingach ogólnodostępnych, minimalna ilość 

miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z ustawą  

o drogach publicznych, 

l) lokalizacja zabudowy zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy ustaloną na rysunku planu.” 

Przyjęto rozwiązania w zakresie parametrów zabudowy (wysokości zabudowy, wskaźnika powierzchni biologicznie 

czynnej, powierzchni  zabudowy), jako niesprzeczne z parametrami określonymi w studium. Przewiduje się  przede 

wszystkim utrzymanie charakteru terenu, nie wskazuje się na występowanie kwestii potencjalnie problemowych, 

dla których należałoby rozpatrywać ewentualne rozwiązania alternatywne. 


