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1. Wstęp 

1.1. Wprowadzenie 

 

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Partyzancka - Folwark w Opolu, który 

podjęto na podstawie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia mpzp nr XXXVIII/605/13 

z dnia 28 lutego 2013 r. 

Przyczynkiem do podjęcia prac nad projektem planu były następujące przesłanki: 

 konieczność dostosowania zapisów planu do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

 konieczność dostosowania zapisów planu do przepisów odrębnych (m.in. 

ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych), 

 konieczność uwzględnienia wpływu zrealizowanego centrum handlowego,  

 konieczność uwzględnienia zabudowy byłego folwarku, 

 konieczność uwzględnienia ochrony przeciwpowodziowej, 

 rezerwa terenu pod realizację układu komunikacyjnego dla terenów mieszkaniowo – 

usługowych,  

 analiza kompozycji urbanistycznej, w tym określenie wskaźników urbanistycznych 

(m.in. maksymalna wysokość zabudowy i dominant, miejsc postojowych). 

 

Sporządzenie prognozy stanowi spełnienie obowiązku prawnego wynikającego 

z Ustawy 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 (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), zgodnie z którą dla projektu planu 

miejscowego wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko. Zakres niniejszej prognozy, zgodny z wymogami określonymi w art. 51 ust. 2 

oraz 52 ust. 1 i 2 ww. Ustawy został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska w Opolu oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Opolu. 

Opracowanie składa się z tekstu prognozy wraz z załącznikami w postaci map. 

 

1.2. Cel i zakres opracowania oraz powiązanie z innymi dokumentami 

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Partyzancka - Folwark 

w Opolu składa się z części tekstowej (w postaci kart terenu) oraz rysunkowej. Każda karta 
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terenu zawiera informacje o: możliwych przeznaczeniach terenu, parametrach 

i wskaźnikach urbanistycznych (które określają sposób kształtowania zabudowy poprzez 

wyznaczenie linii zabudowy, maksymalnej wysokości zabudowy, liczby kondygnacji oraz 

podanie wskaźnika intensywności zabudowy), zasadach ochrony środowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego, zasadach ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków 

i kultury współczesnej, zasadach ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasadach 

obsługi komunikacyjnej (gdzie zawarte są informacje o dostępności komunikacyjnej terenu, 

sposobie realizacji miejsc postojowych, itp.), zasadach modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury (w tym sposobie zaopatrzenia w wodę, odbioru ścieków, 

odprowadzania wód opadowych, zaopatrzenia w gaz, energię cieplną energię elektryczną, 

gospodarki odpadami), zasadach i warunkach scalania i podziału nieruchomości 

(tzn. minimalnych powierzchniach wydzielanych działek, szerokości frontów, itd.), 

tymczasowym sposobie użytkowania oraz wysokości stawki procentowej, będącej 

podstawą do naliczania renty planistycznej. Główne cele projektowanego planu to: 

‒ zachowanie ładu przestrzennego przy wzmożonym ruchu inwestycyjnym, 

‒ ułatwienie w przyszłości prowadzenie inwestycji celu publicznego, 

‒ uporządkowanie systemu komunikacji. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zgodny 

z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Opola [1], w którym położony jest na obszarze dwóch stref: strefie zieleni i wód 

powierzchniowych 8Z (Lewy brzeg Odry) oraz strefie mieszkaniowej 43M (Rejon ulicy 

Partyzanckiej). 

W trakcie prac nad projektem zostały uwzględnione zakazy, nakazy oraz postulaty 

dla stref zawartych w Studium (...), które obejmowały między innymi: zakaz lokalizacji 

przemysłu, baz i składów, zakaz zabudowy o wysokości powyżej 17 m, zakaz lokalizacji 

zabudowy w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego, nakaz 

ochrony korytarza ekologicznego, nakaz zachowania rezerwy terenu pod rozbudowę układu 

komunikacyjnego. Według oznaczeń przyjętych przez Biuro Urbanistyczne dla mpzp 

w trakcie opracowywania, projektowi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Partyzancka – Folwark w Opolu, przyporządkowany został symbol C61. 

Granice projektowane obszaru mpzp stanowią: od północy: ulica Północna, zakład karny, 

granice nieruchomości niezabudowanych, droga polna, nieutwardzona, od zachodu: granice 

mpzp w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu, od wschodu: Kanał ulgi, 

od południa: wały przeciwpowodziowe, granice nieruchomości zabudowanych, tereny 

niezabudowane. 
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Obszar, dla którego sporządzany jest projekt planu wraz z sąsiadującymi planami 

i projektami planów przedstawiono na rysunku 1. 

 

Rys. 1. Fragment mapy obrazującej miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Opolu obejmujący 

obszar projektowanego planu Partyzancka-Folwark (Źródło: www.bip.um.opole.pl). 

 

1.3. Informacje o przyjętych założeniach oraz zastosowanych metodach 

 

Do opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wykorzystano 

opracowania i materiały źródłowe, które posłużyły do przeanalizowania stanu istniejącego. 

Były to następujące materiały: 

‒ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola 

(Uchwała nr LXXI/745/10 Rady Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2010 r.), 

‒ Inwentaryzacja przyrodnicza miasta Opola (2000), 

‒ Inwentaryzacja przyrodnicza miasta Opola (2011), 

‒ Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla miasta Opola (2005) 

‒ Uchwała nr XXXVIII/605/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Partyzancka – 

Folwark w Opolu, 

‒ Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta 

Opola, 

‒ Program Ochrony Środowiska przed hałasem wraz z mapą akustyczną, 

‒ Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Opola, 

‒ Ortofotomapa Miasta Opola wykonana w latach 2005, 2008, 2010 

‒ Mapy: ekspozycji terenu, spadków oraz hipsometrii wykonane w technologii GIS  

http://www.bip.um.opole.pl/
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Celem niniejszej prognozy, opracowywanej równocześnie z projektem planu jest 

ocena możliwych oddziaływań na środowisko, które mogą być spowodowane realizacją 

sposobów zagospodarowania i użytkowania terenu określonych w projekcie planu. W celu 

opracowania prognozy została przeprowadzona wizja lokalna na obszarze objętym planem, 

w ramach którego została przeprowadzona inwentaryzacja urbanistyczna z uwzględnieniem 

istniejącego stanu zagospodarowania przestrzennego oraz aspektów przyrodniczych. 

Przeanalizowano również stan środowiska pod kątem jego problemów. W tym celu 

wykorzystano dostępne opracowania, między innymi dane WIOŚ w Opolu. Analizując 

proponowane w planie funkcje terenu i sposób jego zagospodarowania postawiono 

następujące pytania, które usprawniły proces powstawania dokumentu: czy kierunki i formy 

zagospodarowania przestrzennego wskazane do realizacji w planie mogą powodować 

znaczące negatywne skutki dla poszczególnych komponentów środowiska i ludzi, jeśli tak, 

to jakie; czy jest to najlepsze, najbardziej racjonalne zagospodarowanie terenu w tej części 

miasta; jak te zmiany wpłyną na środowisko i ludzi? 

Porównując proponowane w planie funkcje terenu i sposób jego zagospodarowania 

z analizą stanu środowiska, posłużono się, zmodyfikowaną na potrzeby opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, metodą oceny wpływu zamierzonej 

inwestycji na środowisko. Według literatury przedmiotu, po raz pierwszy, metoda ta została 

wykorzystana przez Kaufmana w poszukiwaniu rozwiązań oceniających wpływ ludzkiej 

działalności na środowisko. Jej głównym celem jest wykrycie we wczesnym stadium 

potencjalnego zagrożenia, jakie może stanowić proponowana inwestycja. W macierzy 

zaproponowanej w niniejszej prognozie (tabela 2), oceniano wpływ wszystkich 

projektowanych przeznaczeń terenu na poszczególne komponenty środowiska: powierzchnię 

ziemi, zasoby naturalne, wody powierzchniowe i podziemne, klimat lokalny, powietrze 

atmosferyczne, klimat akustyczny, faunę i florę, formy chronione, krajobraz, ludzi, zabytki 

i dobra materialne, powiązania zewnętrzne. Poszczególnym oddziaływaniom 

przyporządkowano wagi w skali od 3 do -3, gdzie interpretacja jest następująca: 

waga 3 – oddziaływanie bardzo korzystne dla środowiska, 

waga 2 – oddziaływanie korzystne o widocznych zmianach w środowisku, 

waga 1 – oddziaływanie korzystne nie powodujące zmian w środowisku, 

waga 0 – oddziaływanie obojętne, 

waga -1 – oddziaływanie niekorzystne nie powodujące widocznych zmian 

w środowisku, 

waga -2 – oddziaływanie niekorzystne o widocznych zmianach w środowisku, 

waga -3 – oddziaływanie bardzo niekorzystne dla środowiska. 
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Suma wszystkich wag pozwala określić: 

‒ które ustalenia planu cechują się korzystnym, obojętnym lub negatywnym 

oddziaływaniem na środowisko, 

‒ które komponenty środowiska są najbardziej narażone na korzystne bądź negatywne 

oddziaływania, a na które brak jakiegokolwiek oddziaływania, 

‒ jaki jest ogólny wpływ realizacji ustaleń planu na środowisko. 

Oceniając wpływ ustaleń planu na poszczególne komponenty środowiska skontrowano 

tabelę (tabela 3), w której oceniano, czy jest to oddziaływanie: 

‒ pozytywne/obojętne/negatywne, 

‒ chwilowe/stałe, 

‒ krótkoterminowe/długoterminowe, 

‒ bezpośrednie/pośrednie. 

Jeśli z tabeli 2 wynikałoby, że wpływ ustaleń planu jest obojętny, to w tabeli 3 

nie byłoby możliwości jego dalszej analizy. 

Przeprowadzono również symulację wariantu „0” (za wariant „zerowy” przyjęto 

taki stan zagospodarowania, jaki występuje na terenie obecnie – brak realizacji 

postanowień planu). W oparciu o dostępną wiedzę dokonano analizy wprowadzanych 

ustaleń planu pod kątem ich oddziaływania na środowisko przy założeniu, że zawarte 

w projekcie planu ustalenia zostaną zrealizowane. 

Prognoza powstawała przy równoległej współpracy autora z projektantem planu 

w celu skonstruowania zapisów planu w taki sposób, aby wyeliminować rozwiązania, które 

stanowiłyby zagrożenie dla środowiska i ludzi. 

 

1.4. Przewidywane metody analizy skutków realizacji postanowień projektowanego 

planu 

 

Analiza skutków realizacji postanowień projektu planu miejscowego wraz z oceną 

aktualności planu jest przeprowadzana zgodnie z artykułem 32 ustawy o planowaniu 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445, 

z 2013 r. poz. 21, poz. 405). Stosownie do tych zapisów Prezydent przekazuje Radzie Miasta 

wyniki analiz po uzyskaniu opinii gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej 

co najmniej raz w czasie trwania kadencji Rady.  

Monitorowanie skutków wdrożenia kierunków i form zagospodarowania 

proponowanych w miejscowym planie jest skomplikowanym procesem, szczególnie 

w krótkim przedziale czasowym, ponieważ dopiero w dłuższej perspektywie zmiany 
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w zagospodarowaniu mogą być zauważalne. Narzędziami, przydatnymi w tej analizie 

powinny być: 

‒ wskaźniki dotyczące zmian w powierzchni zajętej przez poszczególne formy 

zagospodarowania przestrzeni, 

‒ liczba wydawanych pozwoleń na budowę obiektów o różnym przeznaczeniu, 

‒ obrót gruntami (powierzchnia gruntów, które zmieniają właściciela), 

‒ liczba nowo-wznoszonych budynków, 

‒ liczba obiektów zbudowanych nielegalnie i skuteczność ich likwidacji. 

Ponadto monitoring prowadzony będzie w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska (w Opolu funkcje tę pełni WIOŚ), który wyniki prezentuje corocznie 

w ogólnodostępnym Raporcie o stanie środowiska. 

Pojawienie się jakichkolwiek niezgodności powinno skutkować podjęciem 

stosownych działań, mających na celu wyegzekwowanie od właścicieli lub zarządców 

uciążliwych obiektów dostosowanie się do norm środowiskowych. 

Dodatkowo zgodnie z wymogiem art. 55 ust. 3 pkt. 5 Ustawy z dnia 3 października 

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

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, po uchwaleniu planu 

dołącza się do niego pisemne podsumowanie zawierające m.in. propozycje dotyczące metod 

i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu. 

System monitoringu powinien być tak zaplanowany, aby pozwolić na kontrolę zmian 

zachodzących w środowisku spowodowanych realizacją ustaleń planu. W przedmiotowym 

planie proponuje się objąć monitoringiem komponenty środowiska wyszczególnione 

w Tabeli 1. 

Tabela 1. Komponenty środowiska proponowane do objęcia monitoringiem 

lp. 
komponent 

środowiska/przedmiot analiz 
metoda/źródła informacji częstotliwość 

1. powierzchnia biologicznie czynna 

mapa pokrycia terenu 

(ortofotomapy, szczególnie 

wykonane w podczerwieni) 

co 5 lat 

2. klimat akustyczny 

mapy hałasu, pomiary hałasu 

sprawdzające skuteczność 

ekranów akustycznych, wałów 

ziemnych i innych 

zabezpieczeń 

co 5 lat 

 

3. 
Stan czystości wód 

powierzchniowych 

monitoring prowadzony przez 

WIOŚ w Opolu oraz przez 

WSSE w Opolu 

corocznie 
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4. Stan jakości powietrza 
monitoring prowadzony przez 

WIOŚ w Opolu 
corocznie 

5. 

Badanie stanu środowiska 

w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska 

monitoring prowadzony przez 

WIOŚ w Opolu 
co 2 lata 

6. 

Gospodarka komunalnymi 

osadami ściekowymi w 

województwie opolskim w 2013r. 

monitoring prowadzony przez 

WIOŚ w Opolu 
corocznie 

7. 

realizacja obiektów budowlanych 

w zgodzie z zapisami planu 

miejscowego 

nadzór budowlany, analiza 

ortofotomapy 
corocznie 

 

1.5. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 

 

Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie będzie 

implikować transgranicznych oddziaływań na środowisko, ponieważ Opole leży w odległości 

około 50 km, od najbliższej granicy państwa z Republiką Czeską, a skala przedsięwzięcia 

związana z realizacją ustaleń projektowanego miejscowego planu będzie miała charakter 

lokalny i ewentualne negatywne oddziaływanie tych przedsięwzięć również zamknie się 

w granicach gminy. 

2. Analiza i ocena istniejącego stanu środowiska oraz jego zmian w przypadku braku 

realizacji projektowanego planu 

2.1. Ogólna charakterystyka fizjograficzna obszaru 

 

Położenie 

Obszar objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Partyzancka - Folwark zlokalizowany jest w zachodniej części Opola i przebiega wzdłuż 

zachodniej granicy administracyjnej miasta. Obszar położony jest w strefie zieleni i wód 

powierzchniowych oraz w strefie zabudowy mieszkaniowej [1]. Granice obszaru objętego 

projektem planu wyznaczają: od północny: tereny rolne, od zachodu: tereny usługowe 

i mieszkaniowe, od południa: tereny mieszkaniowe, rolne i infrastruktury technicznej, 

od wschodu: kanał ulgi. Ulica Partyzancka jest fragmentem drogi krajowej nr 45. Obszar ten 

zajmuje powierzchnię około 159 ha. 
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Przez obszar przepływa Kanał Półwieś, Rów Szczepanowicki oraz wiele mniejszych 

cieków wodnych, tworząc starorzecze, stanowiące jeden z głównych korytarzy ekologicznych 

w Opolu. W krajobrazie obszaru występują również tereny użytków rolnych oraz 

w mniejszym stopniu lasy. Wzdłuż ulic Partyzanckiej i Kurpierza znajduje się zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna niskiej intensywności, zabudowa usługowa oraz działalność 

rolnicza. 

Według regionalizacji fizyczno-geograficznej, obszar leży w makroregionie Niziny 

Śląskiej, w obrębie mezoregionu Równiny Niemodlińskiej [2] i stanowi głównie płaską lub 

falistą równinę wodnolodowcową pokrytą warstwą osadów piaszczystych zlodowaceń 

środkowopolskich lub gliniastych moren zwałowych. 

 

Ukształtowanie terenu i budowa geologiczna 

Obecna rzeźba terenu jest wynikiem procesów geologiczno-morfologicznych głównie 

okresu trzeciorzędowego i czwartorzędowego. Na charakter obecnej rzeźby terenu wpływ 

miały między innymi zjawiska tektoniczne i geotektoniczne związane ze strefą uskoków 

środkowej Odry, działalność denudacyjna i akumulacyjna lądolodu środkowopolskiego 

stadiału Odry, procesy fluwioglacjalne w okresie zlodowacenia północnopolskiego 

oraz erozyjna i akumulacyjna działalność rzek, a przez ostatnie kilkaset lat, działalność 

człowieka. Na obszarze opracowania wyróżnić można holoceńskie i plejstoceńskie terasy 

rzeczne z starorzeczami 

Analizowany obszar charakteryzuje się niewielkim zróżnicowaniem wysokościowym 

i genetycznym form rzeźby. Przeważają tereny o ukształtowaniu płaskim lub niskofalistym. 

Wysokości terenu zawierają się w zakresie od ok. 145 do ok. 150 m n.p.m. 

W budowie geologicznej przeważają utwory karbonu (Strefa Fałdów 

Młodowaryscyjskich), permu i triasu (Monoklina Przedsudecka) oraz górnej kredy (Depresja 

Śląsko-Opolska). Monoklinę Przedsudecką tworzą przede wszystkim osady węglanowe 

lądowe i morskie, a także piaskowce, szarogłazy i łupki dolnego karbonu. Depresję Śląsko-

Opolską budują osady węglanowe oraz osady górno kredowe, wykształcone jako piaski, 

żwiry i piaskowce oraz turońskie wapienie i margle zbudowane z osadów o charakterze 

marglisto-wapiennym. W szczegółowym profilu litologicznym wyróżnić można: margle ilaste 

dolne, margle górne, margle ilaste górne [3]. 

Na analizowanym obszarze nie udokumentowano występowania złóż surowców 

mineralnych. 
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Flora i fauna 

Pomimo ciągłego rozwoju miasta i wzmożonego na analizowanym terenie ruchu 

inwestycyjnego, obszar nie jest w pełni zabudowany. Na obszarze występują liczne pola 

uprawne, łąki oraz niewielkie powierzchnie obszarów leśnych. Tereny silnie przekształcone 

występują na zachodzie obszaru, w okolicy ulicy Partyzanckiej. Obszar charakteryzuje się 

małą różnorodnością zarówno pod względem roślinności, jak i występujących tu gatunków 

zwierząt. Na skutek przekształceń antropogenicznych występuje tu mała ilość siedlisk. 

Wykształciły się zbiorowiska roślinne naturalne (przede wszystkim wodne, leśne 

i szuwarowe) oraz półnaturalne i antropogeniczne, m.in. łąkowe, polne, ruderalne (rys. 2). 

W dolinie Odry potencjalną roślinność stanowią nadrzeczne łęgi wierzbowe Salicetum 

albo-fragilis, nadrzeczne łęgi topolowe Populetum albae, łęgi wiązowe-jesionowe Ficario-

Ulmetum minoris oraz wikliny nadrzeczne Salicetum triandro-viminalis.dominują 

zbiorowiska z klasy Molinio-Arrhenatheretea [5]. Jeden z większych obszarów łąkowych 

stanowi węzeł ekologiczny, znajdujący się w północno-wschodniej części obszaru. Przez 

obszar przebiega korytarz ekologiczny, którego ochrona jest jednym z celów planu 

zagospodarowania. 

Dolina Odry jest najważniejszą ostoją ptaków wodno-błotnych w okresie przelotów 

i zimowania. Stanowi najważniejszy korytarz ekologiczny w układzie przyrodniczym miasta. 

W związku z masową wycinką drzew i krzewów, ma ona niewielkie znaczenie dla ptaków 

lęgowych. Występujące gatunki: błotniak stawowy, derkacz, przepiórka, siewieczka rzeczna, 

remiz, dziwonia, świerszczak, strumieniówka. Chronione i rzadkie gatunki zwierząt: kumak 

nizinny, ropucha szara, ropucha zielona, rzekotka drzewna, żaby zielone complex, traszka 

zwyczajna przepiórka, derkacz, występujące w starorzeczu, wśród pól i nad Odrą; 

oraz mroczek późny występujący w zabudowie.  

 

  

Rysunek 2. Roślinność na obszarze łąkowym. Rysunek 3. Zabytkowy Park w okolicy Folwarku. 
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Gleby 

Ze względu na morfologię terenu odznaczającą się obszarową dominacją dolin 

i tarasów rzecznych, największe powierzchnie na analizowanym terenie zajmują mady 

oraz czarne ziemie. Występowanie mad warunkowane jest działalnością akumulacyjną 

występujących dość licznie na obszarze wód powierzchniowych. W mniejszym stopniu 

występują również gleby brunatne właściwe (gleby autogeniczne), mady glejowe. Mady 

rzeczne (gleby napływowe) oraz gleby antropogeniczne, należące do typowo synantropijnych, 

których występowanie jest ściśle związane z obszarem silnie zurbanizowanym. 

Pod względem przydatności rolniczej gleby charakteryzują się naturalną urodzajnością 

i przydatności dla upraw o różnych wymaganiach. 

 

Hydrografia 

Wody powierzchniowe 

Analizowany obszar, podobnie jak całe miasto stanowi zlewnię Odry [6]. Sieć 

hydrograficzną tworzą rzeka i wiele mniejszych cieków wodnych, rowy melioracyjne 

oraz niewielkie zbiorniki wodne. Cieki wodne należą do typowo nizinnych o niwalno-

fluwialnycm reżimie zasilania. Głównym ciekiem przepływającym przez obszar jest Odra, 

oraz Rów Szczepanowicki i Kanała Półwieś. W chwili obecnej Rów i Kanał mają minimalną 

wartość przyrodniczą i przewiduje się, iż nie osiągnie w wymaganym terminie stanu 

określonego w Ramowej Dyrektywie Wodnej. Opolski odcinek Odry należy do najbardziej 

zabudowanych hydrotechnicznie i uregulowanych. Silna ingerencja w jej naturalny reżim 

hydrologiczny była spowodowana koniecznością użeglowienia i zapewnienia miastu ochrony 

przeciwpowodziowej [5]. 

 

Rysunek 4. Pozostałości stawu zamkowego. 
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Występowanie dużej ilości rowów melioracyjnych wiąże się z wysokim poziomem 

wód gruntowych (ok. 0,5-2 m p.p.t.). Z tego też powodu warunki wodne na większości 

obszaru pod względem przydatności do lokalizacji zabudowy są trudne, w szczególności na 

obszarach o głębokości zalegania lustra wody płycej niż 1,5 m. Strefy najbardziej 

niekorzystne dla budownictwa to przede wszystkim doliny rzeczne i ich otoczenie, natomiast 

najlepsze warunki panują na terenach wysoczyznowych i w obrębie występowania utworów 

skalistych turonu. 

Wody podziemne 

Na obszarze występują dwa zbiorniki wód podziemnych: 

‒ Nr 333 „Zbiornik Opole-Zawadzkie”, gromadzący wody triasowego piętra 

wodonośnego w utworach szczelinowo-krasowych; zasobny zbiornik wody 

podziemnej o dobrej jakości wody występujący w utworach węglanowych wapienia 

muszlowego i pstrego piaskowca, należy do Obszaru Najwyższej Ochrony (ONO) 

o zasięgu terytorialnym ok. 750 km² i szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 

200 tys. m³/dobę, 

‒ Nr 335 „Zbiornik Krapkowice-Strzelce Opolskie”, akumulujący wody triasowego 

piętra wodonośnego w utworach szczelinowo-porowych. Jest to zbiornik 

o powierzchni 100 km³ o zasięgu powierzchniowym 2050 km³ i szacunkowych 

zasobach dyspozycyjnych 50 tys. m³/dobę. 

‒ Nr 336 „Zbiornik Niecka Opolska”, położony jest ponad triasowymi zbiornikami 

GZWP 333 i GZWP 335. Jest to zbiornik zajmujący powierzchnię 138 km
2
, posiada 

zasoby dyspozycyjne w wysokości 25 tys. m
3
/d 

Gospodarka Wodno-Ściekowa 

Na terenie opracowania, obiekty istniejące, podłączone są do kanalizacji zbiorczej. 

Przekrój sieci i przyłączy jest na tyle duży aby przyjąć wytwarzane przez istniejące obiekty 

ścieki oraz okresowe wody opadowe. Na terenach projektowanej zabudowy nie ma 

przeciwwskazań do przeprowadzenia infrastruktury technicznej związanej z odbiorem 

ścieków oraz wód opadowych. Istnieje problem z zagospodarowaniem wód opadowych na 

własnym terenie inwestora, szczególnie w zabudowie mieszkaniowej.  

Klimat 

Obszar, według regionalizacji klimatycznej A. Schmucka zlokalizowany jest 

na obszarze Nadodrzańskim najcieplejszym i charakteryzuje się bardzo dobrymi warunkami 

klimatycznymi. Klimat jest łagodny, o mniejszych od przeciętnych w kraju amplitudach 

temperatur. Temperatura średnioroczna wynosi 8,3°C, najcieplejszym miesiącem jest lipiec, 

w którym średnia temperatura wynosi 17,7°C, natomiast najzimniejszy styczeń ze średnią 
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temperaturą -2,3°C [4]. Przeważnie występują wiatry zachodnie, północno-zachodnie, 

południowo-zachodnie i południowe, przy czym najczęściej wieją wiatry z północno-

zachodnie oraz południowe. Jest to obszar o korzystnych warunkach klimatu lokalnego, 

charakterystyczne dla terenów płaskich i lekko falistych [8]. Warunki przewietrzania i termiki 

powietrza są zadowalające. Nie występują sytuacje sprzyjające stagnacji zimnego powietrza 

oraz tworzenia się zamgleń. 

Analizowany obszar charakteryzuje się zróżnicowaniem klimatu lokalnego. 

Najkorzystniejsze warunki klimatu lokalnego występują w północno zachodniej części, 

na obszarach zabudowanych. We wschodniej części panują warunki mniej korzystne 

dla stałego przebywania człowieka, spowodowane głównie płytkim zaleganiem zwierciadła 

wód gruntowych (<2 m p.p.t.), co wpływa na warunki wilgotnościowe. W części obszaru, 

obejmującej obszar starorzecza i innych cieków panują warunki niekorzystne klimatu 

lokalnego. Lokalne modyfikacje klimatyczne powodowane są przez niewielkie powierzchnie 

terenów leśnych, charakteryzujących się wyrównanymi warunkami termicznymi 

i wilgotnościowymi. Z uwagi na konfigurację, tereny na obszarze opracowania stanowią 

główne osie przewietrzania miasta, z tego też względu ich zachowanie jest kluczowe 

dla zapewnienia poprawnej wentylacji miasta. [3] 

Zasoby naturalne 

Na obszarze objętym opracowaniem zasobami naturalnymi są: 

‒ wody podziemne sklasyfikowane w trzech Głównych Zbiornikach Wód Podziemnych, 

‒ gleby o dobrej przydatności rolniczej. 

Obszary i obiekty chronione 

Odra ze starorzeczami i zakolami, liczne wyrobiska oraz strumienie i rowy melioracyjne 

stanowią dogodne siedliska dla rozwoju zbiorowisk wodnych, reprezentowanych 

na omawianym terenie przez fitocenozy z klas Lemnetea, Potamogetonetea, Littorelletea 

uniflorae i Charetea. Zbiorowiska wodne w zależności od warunków siedliskowych 

przedstawiają różne postacie organizacji – od dobrze wykształconych fitocenoz, skupiających 

większość gatunków charakterystycznych, do agregacji jednogatunkowych, trudnych 

do identyfikacji. Zbiorowiska wodne mają bardzo dużą wartość przyrodniczą dla Opola, 

gdyż występują w nich liczne gatunki chronione i rzadkie, często zanikające w skali kraju. 

Do najbardziej interesujących (ze względu na rzadkość występowania w skali kraju 

lub regionu) zespołów wodnych na tym terenie należą: zespół rdestnicy grzebieniastej 

Potametum pectinati, zespół rdestnicy stępionej Potametum obtusifolii, zespół „lilii wodnych” 

Nupharo-Nymphaeetum albae, zespół rzęśli hakowatej i włosienicznika rzecznego 

Ranunculo-Callitrichetum hamulatae (Spałek, 2004), zespół włosienicznika 
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skąpopręcikowego Ranununculetum fluitantis oraz zespół z dominacją podwodnej formy 

przęstki pospolitej Hippuridetum submersae, który dotychczas znany był w Polsce tylko 

z Pojezierza Suwalskiego (Nowak, Spałek, 2003). Bez względu na obecność w dolinie Odry 

stanowisk rzadkich, chronionych bądź zagrożonych gatunków zwierząt, rzeka ta spełnia 

funkcję bardzo ważnego korytarza ekologicznego w skali kraju, stąd zasługuje na najwyższą 

uwagę. Niestety względy przyrodnicze i gospodarcze nie znajdują zrozumienia 

u administrujących Odrą, stąd obecny wygląd tej rzeki w mieście bardziej przypomina 

sąsiedni Kanał Ulgi niż rzekę. Niemniej jednak przyroda rzeki wciąż się broni i na odcinku 

miejskim Odra wciąż jest ważną ostoją ptaków podczas migracji i zimowania w regionie. 

Na odcinku od ujścia Kanału Ulgi do jazu we Wróblinie znajdują się ponadto stanowiska 

lęgowe ściśle chronionych i zagrożonych gatunków: błotniaka stawowego, dzięcioła 

zielonosiwego, przepiórki i derkacza oraz sieweczki rzecznej i dziwonii. [5] 

. Zbiorowiska leśne znajdujące się we wschodniej części obszaru, przy wale 

przeciwpowodziowym. Dużą część projektowanego terenu zajmuje korytarz ekologiczny, 

który jest osią przewietrzania miasta. Na obszarze tych zbiorowisk znajdują się siedliska 

gatunków płazów chronionych kumak nizinny, ropucha szara, ropucha zielona, rzekotka 

drzewna, żaby zielone complex, traszka zwyczajna oraz siedliska gatunków ssaków 

chronionych: bóbr europejski oraz mroczek późny 

Walory kulturowe i zabytkowe 

Analizowany obszar charakteryzuje się niewielką atrakcyjnością pod względem 

zasobów dziedzictwa kulturowego. Na obszarze występuje kilka budynków figurujących 

w gminnej ewidencji zabytków Miasta Opola, w tym zabudowa dawnego Folwarku. Nie ma 

jednak zabytków uwzględnionych w rejestrze zabytków województwa opolskiego. Należy 

jednak wziąć pod uwagę zabytkowy układ urbanistyczny dawnej Półwsi i gabaryty istniejącej 

zabudowy zagrodowej. 

2.2. Potencjalne zmiany środowiska w przypadku braku realizacji projektowanego 

planu 

Na analizowanym obszarze obecnie nie ma obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, dlatego też w przypadku braku planu przewiduje się, 

że teren nadal będzie użytkowany jak dotychczas. Należy wziąć jednak pod uwagę, iż zgodnie 

z art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

przy braku planu miejscowego możliwe jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, 

a następnie pozwolenia na budowę. Efektem tego może być zagospodarowywanie 

i zabudowywanie terenu w sposób trudny do przewidzenia, stanowiące zagrożenie dla ładu 

przestrzennego oraz korytarza ekologicznego i projektowanego użytku ekologicznego 
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„Starorzecze”. Biorąc pod uwagę specyfikę analizowanego obszaru, pomimo rozwoju miasta, 

dalsze zagospodarowywanie tego terenu powinny odbywać się świadomie, według ściśle 

określonych zasad ze szczególnym uwzględnieniem korytarza ekologicznego. 

2.3. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem 

 

Powietrze atmosferyczne 

Na analizowanym obszarze nie znajduje się żaden zakład przemysłowy emitujący 

gazy i pyły do atmosfery. Zgodnie z „Aktualizacją Programu Ochrony Środowiska dla miasta 

Opola” w tej części miasta emisja przemysłowa nie ma większego znaczenia. 

Zanieczyszczenie powietrza na analizowanym terenie pochodzi więc przede wszystkim 

z komunikacji oraz z niskiej emisji, czego dowodem są podwyższone wartości stężeń 

poszczególnych zanieczyszczeń w sezonie zimowym (grzewczym). Na podstawie danych 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przekroczenia wartości dopuszczalnych 

stwierdzono dla pyłu zawieszonego PM10 oraz oznaczanego w nim benzo(a)pirenu [9], [10], 

[11]. Z danych WIOŚ wynika, że teren objęty potencjalnym znaczącym oddziaływaniem, jak 

również całe miasto w klasyfikacji dla kryterium ochrony zdrowia znajduje się: 

‒ w klasie A ze względu na wartości stężeń benzenu, ozonu, dwutlenku siarki, 

dwutlenku azotu, tlenku węgla, ołowiu, arsenu, kadmu i niklu, 

‒ w klasie B ze względu na przekroczoną dopuszczalną wartość stężenia 

średniorocznego dla pyłu PM2.5, 

‒ w klasie C ze względu na stopień zanieczyszczenia dla pyłu zawieszonego PM10, 

co wymaga wdrożenia naprawczych programów ochrony powietrza, z uwagi 

na odnotowane przekroczenia średniodobowej wartości dopuszczalnej 

z ponadnormatywną częstością, 

‒ w klasie C ze względu na przekroczenia rocznej wartości docelowej benzo(a)pirenu, 

co wymaga wdrożenia programów ochrony powietrza, 

 

Klimat akustyczny 

Na podstawie analizy występowania potencjalnych źródeł emisji hałasu oraz analiz 

map akustycznych [13] stwierdzono, iż na obszarze objętym planem najistotniejszym źródłem 

hałasu jest ruch drogowy odbywający się wzdłuż ul. Partyzanckiej. Droga ta stanowi krajową 

drogę wylotową z miasta w kierunku autostrady obwodnicy oraz drogę dojazdową do centrum 

handlowego. Szacuje się go odpowiednio na 682 poj/h w ciągu dnia oraz 395 poj/h w w ciągu 

nocy. Z analizy map akustycznych wynika, że na obszarach zabudowanych w odległości 
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ok. 250 m od ul. Partyzanckiej wskaźniki hałasu LDWN i LN są przekroczone od 0 dB do 20 dB 

(A) [12], [13]. Tereny zabudowy mieszkalnej na obszarze objętym planem oznaczone są jako 

obszary zagrożone przekroczeniem hałasu drogowego do 0 dB do 10dB oraz od 10 dB do 20 

dB [13] 

Wody 

Opolski odcinek Odry należy do najbardziej zabudowanych hydrotechnicznie 

i uregulowanych. Silna ingerencja w jej naturalny reżim hydrologiczny była spowodowana 

koniecznością użeglowienia i zapewnienia miastu ochrony przeciwpowodziowej. Reżim 

hydrologiczny Odry jest całkowicie przeobrażony przez sterowanie przepływami wód 

na śluzach powyżej miasta i w mieście. W sezonie żeglugowym stany wód zmieniają się 

w bardzo niewielkim zakresie, minimum osiągają w zimie. Ekstremalne stany zarejestrowane 

na Odrze w Opolu z wielolecia przedstawiają się następująco: WWW – 28.08.1813 r. – 

644 cm, NNW – 01.02.1956 r. – 44 cm, przy średnim stanie SSW wynoszącym 213 cm. 

Wartości te zostały zweryfikowane przez powódź z 1997 r. Ocenia się, że 10-11.07.1997 r. 

stan Odry w analizowanym przekroju osiągnął 777 cm, tj. o 28,6% więcej niż dotychczasowe 

maksimum, zaś przepływ maksymalny oszacowano na 3500 m
3
/s, tj. 42 razy więcej 

niż przepływ średnioroczny. [5] 

Jakość wód powierzchniowych i podziemnych, gospodarka wodno-ściekowa 

Stan Odry jest skutkiem nakładania się zanieczyszczeń zbieranych z terenów woj. Śląskiego, 

doprowadzonych przez dopływy Bierawkę, Kłodnicę i Kanał Gliwicki oraz z ośrodków 

przemysłowych (Kędzierzyn-Koźle, Zdzieszowice, Krapkowice) powyżej Opola. Lokalne 

źródła uciążliwości z terenu miasta mają ograniczone. Istotny wpływ na zmniejszenie 

przekazywanego ładunku zanieczyszczeń do Odry na obszarze miasta wiąże się 

z modernizacją mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków przy ul. Wrocławskiej. 

Zagrożeniem dla wód powierzchniowych, szczególnie w odniesieniu do cieków lokalnych 

i rowów melioracyjnych jest niedobór sieci kanalizacyjnej umożliwiającej odprowadzenie 

ścieków bytowych do oczyszczalni. Na terenach użytkowanych rolniczo źródłem 

zanieczyszczeń wód powierzchniowych są nawozy sztuczne, naturalne oraz środki ochrony 

roślin.  

Wody podziemne na terenie miasta stanowiące źródło zaopatrzenia w wodę pitną pochodzą 

z głębokich warstw podłoża zalegających pod nakładem utworów słabo-przepuszczalnych, 

izolujących od bezpośrednich zanieczyszczeń powierzchniowych. 

Jakość wód powierzchniowych przepływających przez Opole kontrolowana jest w ramach 

monitoringu podstawowego i regionalnego. Wody rzeki Odry w przekroju pomiarowym dla 

większości oznaczeń sodu i PEW oraz azotu azotynowego wykazały objawy nadmiernego 
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zanieczyszczenia wód. Rzadziej rejestrowano przekroczenia warunków normatywnych klas 

III dla chlorofilu „a”, chlorków i substancji rozpuszczonych. Wyniki badań 

bakteriologicznych utrzymywały się w granicach dopuszczalnych dla II bądź III klasy 

czystości wód powierzchniowych, a kryteria I klasy spełniane były w przypadku tlenu 

rozpuszczonego, CZN, siarczanów, azotu azotynowego i ogólnego, żelaza, chromu, cynku, 

kadmu, niklu, ołowiu, rtęci, fenoli lotnych i substancji powierzchniowo czynnych. Stan wody 

w Odrze jest głównie skutkiem dopływu zasolonych wód z terenów przemysłowych 

województwa śląskiego.[3] 

Wody podziemne na terenie Opola i okolicach badane są w ramach krajowego monitoringu 

jakości zwykłych wód podziemnych w 2 otworach badawczych w Groszowicach oraz 

w Zawadzie. Pod względem jakościowym odpowiadają one średniej jakości wód (II). 

W granicach przewidzianych dla II klasy mieściły się m.in. oznaczenia związków azotowych, 

chlorków, fosforu i fosforanów, siarczanów, substancji rozpuszczonych, wapnia i żelaza, 

w granicach III klasy mieściły się oznaczenia manganu i ChZT, natomiast poza oznaczeniem 

zawartości potasu (otwór Groszowice). [3] 

Wydzielenie terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe bez równoczesnej 

budowy sieci kanalizacji sanitarnej powoduje konieczność budowy szamb przydomowych, z 

których ścieki powinny być systematycznie wybierane i odwożone do oczyszczalni ścieków. 

W praktyce, często ze względów ekonomicznych, przy niskiej świadomości ekologicznej, 

część ścieków bytowych odprowadzana jest bezpośrednio do gruntów i wody gruntowej lub 

rowów i cieków. Jest to podstawowa przyczyna zagrożenia jakości wód powierzchniowych 

oraz gruntowych, która pojawiła się powszechnie po odprowadzeniu wody z sieci 

wodociągowej. 

 

Odpady 

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz analizy Programu Ochrony 

Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami stwierdzono, że na obszarze objętym 

potencjalnym znaczącym oddziaływaniem nie występuje problem „dzikich” wysypisk. 

Pola elektromagnetyczne 

Jak wynika z pomiarów natężenia promieniowania elektromagnetycznego w punktach 

monitoringowych WIOŚ, na terenie Opola dopuszczalne poziomy pola elektromagnetycznego 

nie są przekroczone. Zmierzona średnia wartość składowej elektrycznej wyniosła 

we wszystkich punktach mniej niż 0,8 E [V/m], przy dopuszczalnej wartości 7 V/m. Średni 

poziom promieniowania elektromagnetycznego, jaki został zmierzony w punkcie 

pomiarowym zlokalizowanym przy ul. Wrocławskiej wynosił 0,3 E [V/m]. 
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Ryzyko wystąpienia poważnych awarii 

Ponieważ na analizowanym obszarze nie występują żadne zakłady przemysłowe 

ani inne zakłady mogące powodować nadmierną emisję zanieczyszczeń do środowiska, 

nie ma zagrożenia wystąpienia poważnej awarii ani poważnej awarii przemysłowej.  

2.4. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego planu w szczególności obszarów chronionych 

 

Przeprowadzona w 2012 roku inwentaryzacja przyrodnicza wykazała, że na obszarze, 

dla którego sporządzony został plan zaobserwowano gatunki zwierząt, które zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt objęte są ścisłą lub częściową ochroną gatunkową. Dodatkowo 

na obszarze występuje zbiorowisko leśne. Miejscowy plan nie przewiduje zmian 

w zagospodarowaniu leśnych siedlisk chronionych, nie ingerując tym samym w te obszary. 

Przez teren opracowania, wzdłuż Odry przebiega główny korytarz ekologiczny oraz znajdują 

się siedliska chronionych gatunków ptaków, ssaków i płazów. 

Obszar w granicach opracowania zlokalizowany jest w obrębie trzech Głównych 

Zbiorników Wód Podziemnych: GZWP nr 333, 335 i 336 wymagających szczególnej 

ochrony. W projekcie planu uwzględniono zapisy mające na celu ochronę wód, dotyczące 

odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków, odprowadzania wód opadowych na własnym 

terenie oraz w zakresie gospodarowania odpadami. 

Jednym z istotnych problemów na obszarze planu jest Odra wraz z starorzeczem. 

Spośród naturalnych zbiorników wodnych występują tu niewielkie starorzecza. Ulegają one 

postępującej degradacji. Ciągi ekosystemów akumulacyjnych dolin rzek stanowią typową 

strukturę korytarza ekologicznego i powinny podlegać ochronie przed degradującymi 

działaniami gospodarczymi. W warunkach miasta ekosystemy akumulacyjne dolin rzecznych 

należą do silnie zdegradowanych w swojej strukturze i funkcjonowaniu. Głównym powodem 

degradacji jest ich zamiana na grunty orne lub zurbanizowane oraz sukcesywne niszczenie 

zieleni. Są one najcenniejsze z przyrodniczego punktu widzenia i powinny być w procesach 

zagospodarowania chronione. Dolina Odry stanowi silnie potencjalne miejsce wzbogacenia 

terenów Opolszczyzny w południowe i górskie elementy florystyczne i faunistyczne. 

Na terenie opracowania znajduje się korytarz ekologiczny o randze międzynarodowej 

krajowej sieci ekologicznej ECONET-PL. Wśród opracowywanych terenów znajdują się 

ekosystemy łąkowe oraz wodno-błotne, w związku z tym należy problemem jest nieciągłość 

w założeniu kanału ekologicznego. Dąży się do zachowania bioróżnorodności 

oraz stworzeniu warunków do swobodnego przemieszczania się gatunków roślin i zwierząt. 
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Kolejny poważny problem na analizowanym obszarze stanowi hałas i nadmierne 

zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10 i osadzonym na nim 

benzo(a)pirenem. Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym poszerzenie ulicy 

Partyzanckiej na obszarze planu może doprowadzić do znacznego pogorszenia klimatu 

akustycznego i jakości powietrza Aby uniknąć takiej sytuacji w planie przewidziano 

zmniejszenie klasy drogi do lokalnej, aby odciążyć mieszkańców od ruchu tranzytowego. 

Wprowadzenie szpalerów drzew wzdłuż linii rozgraniczających oraz obszarów zieleni 

uporządkowanej ogólnie wpłynie pozytywnie na warunki aerosanitarne obszaru. 

 

2.5. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego planu 

 

Z punktu widzenia projektowanego planu istotnym jest skonfrontowanie go 

z dokumentami pro-środowiskowymi, sporządzonymi na innym poziomie szczegółowości. 

W związku z niewielką skalą obszaru objętego projektem planu, zasadne wydaje się 

przeanalizowanie celów i problemów ochrony środowiska ustanowionych w dokumentach 

regionalnych i lokalnych, np.: w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa. 

Dokumenty opracowane na wyższych szczeblach, np.: w Polityce ekologicznej państwa, 

zawierają zapisy zbyt ogólne, które nie mają bezpośredniego odniesienia do obszaru, 

a dodatkowo ich postanowienia zostały już ujęte w w/w. dokumentach. 

 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego 

Głównym celem polityki przestrzennej w zakresie ochrony środowiska jest: 

„Kształtowanie przyrodniczych struktur przestrzennych oraz ochrona i poprawa jakości 

środowiska, przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego”. Ten 

główny cel będzie realizowany przez szereg celów podrzędnych, z których kilka wpisuje się 

w projekt analizowanego planu miejscowego:  

 

 wyznaczenie terenów wyłączonych z zagospodarowania i ich wprowadzenie do 

dokumentów planistycznych – na terenach przeznaczonych pod polder zalewowy, zieleń i 

zieleń urządzoną oraz urządzenia wodne będzie obowiązywał zakaz zabudowy, 

 ograniczenie przestrzenne i techniczo-technologiczne lokalizacji inwestycji zagrażających 

środowisku – zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko, 
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 utrzymanie istniejących na analizowanym obszarze zbiorników wodnych, rowów 

melioracyjnych, kanałów i cieków wodnych. 

 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii: zapis w planie nakazujący 

ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła, opartych na paliwach 

płynnych, gazowych, stałych oraz energii elektrycznej i odnawialnej, nie powodujących 

ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza. 

 

Strategia Rozwoju Miasta Opola 

 W dokumencie przedstawiona została wizja i kierunki rozwoju miasta na lata 2004-

2015 roku. Kierunki te stanowią podstawę realizacji polityki rozwojowej miasta. Jeden ze 

wskazanych priorytetów rozwoju miasta: „Harmonijny rozwój przestrzenny miasta 

zapewniający dbałość o środowisko i zachowanie dóbr kultury dla obecnych i przyszłych 

pokoleń” powinien być realizowany przez następujące działania, które zostały uwzględnione 

w projekcie planu miejscowego: 

 kontynuacja realizacji programu likwidacji niskiej emisji (...), w projekcie planu ustala się 

zapewnienie ogrzewania obiektów na bazie ekologicznych źródeł energii, które nie 

powodują ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, 

 efektywne zarządzanie gospodarką wodno-ściekową (...), w planie istnieją zapisy 

regulujące w precyzyjny sposób odprowadzania ścieków, który w jak najmniejszym 

stopniu będzie szkodził środowisku wodnemu i gruntowemu. 

 

Program Rozwoju Miasta Opola 

 Program Rozwoju Miasta Opola na lata 2007-2015 jest dokumentem 

planistycznym o charakterze operacyjnym – jego celem jest przedstawienie ważnych z punktu 

widzenia Strategii Rozwoju Miasta przedsięwzięć samorządu służących realizacji priorytetów 

i celów rozwoju miasta. W ramach Programu wskazano działania związane z ochroną 

środowiska, które wymieniono poniżej: 

 Kształtowanie przestrzeni i zabudowy w sposób ułatwiający mieszkańcom realizacje 

potrzeb życiowych – zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej istniejącej zabudowie 

mieszkaniowej poprzez zachowanie wolnego od zabudowy terenu polderu zalewowego 

oraz dopuszczenie lokalizacji urządzeń wodnych, 

 Rozwijanie systemu selektywnej zbiórki i recyclingu odpadów komunalnych – zapisy 

dotyczące obowiązku segregacji w szczelnych pojemnikach na terenie poszczególnych 

posesji; 
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 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej – wytyczenie nowych tras, jak 

również naprawa nawierzchni istniejących ciągów. 

 

Program Ochrony Środowiska Miasta Opola 

 Program Ochrony Środowiska wyznacza następujące cele do zrealizowania 

w zakresie planowania przestrzennego, które znajdują swoje odniesienie w projekcie planu 

ul. Partyzanckiej w Opolu: 

 Wprowadzenie do mpzp zapisów zobowiązujących do podejmowania działań mających na 

celu zabezpieczenia środowiska przed negatywnych oddziaływaniem oraz ograniczanie 

tego oddziaływania, 

 Stworzenie sprawnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi poprzez zwiększenie 

strumienia odpadów kierowanego do odzysku, zwłaszcza odpadów zbieranych 

selektywnie (...): punkt w planie mówiący o nakazie segregacji odpadów na terenie posesji 

do czasu ich wywozu na wysypisko śmieci, 

 Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej – poprawa bezpieczeństwa ruchu 

pieszego i rowerowego na ul. Partyzanckiej, 

 Łączenie istniejących i budowa nowych ścieżek rowerowych, 

 Wprowadzenie zadrzewień wzdłuż ciągów komunikacyjnych,  

 Kontynuacja korytarzy ekologicznych 

 Ochrona stanowisk gatunków chronionych 

 Uwzględnienie zagrożenia hałasem 

 

2.6. Projektowany sposób zagospodarowania obszaru objętego projektem MPZP 

Partyzancka – Folwark w Opolu 

 

Projekt MPZP Partyzancka - Folwark w Opolu będzie stanowił podstawę prawną, 

która umożliwi właściwe kształtowanie warunków, zasad i standardów zagospodarowania, 

w zgodzie z zasadami ładu przestrzennego i szeroko pojmowanego zrównoważonego 

rozwoju. Na analizowanym obszarze obserwuje się wzmożony ruch inwestycyjny, dlatego 

podstawowym celem planu jest zapobiegnięcie chaotycznego zagospodarowania oraz ochrona 

korytarza ekologicznego. Dodatkowo plan ma w przyszłości ułatwić prowadzenie inwestycji 

celu publicznego na jego obszarze i usprawnić system komunikacji poprzez poszerzenie drogi 

głównej (ul. Partyzanckiej) oraz rozbudowę dróg dojazdowych i wewnętrznych. Projekt planu 

umożliwi uporządkowanie i uzupełnienie istniejącej zabudowy mieszkaniowej 

oraz mieszkaniowej i zagrodowej w zachodniej części obszaru. Ponieważ planowana 
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zabudowa będzie zlokalizowana m.in. w strefie zieleni (strefa 8Z wg SUiKZP), będzie 

charakteryzowała się niskim współczynnikiem intensywności zabudowy i zachowaniem dużej 

ilości powierzchni biologicznie czynnej. Po analizie otrzymanych wniosków oraz analizie 

otoczenia do mpzp, dokonano zmiany przeznaczenia terenu z rolniczego na cele 

mieszkaniowo – usługowe w części zachodniej. W związku z istniejącym zabytkowym 

dawnym folwarkiem postanowiono zachować starą zabudowę folwarczną i zaproponować 

objęcie ochroną konserwatorską terenu parku i stawu zamkowego stanowiącego niegdyś 

całość kompozycyjną. Część środkowa planu, czyli wschodnia pierzeja ulicy Partyzanckiej 

pozostaje zachowana i nie przewiduje się ekspansji zabudowy w stronę wschodnią. 

Warunkuje to istniejący wał przeciwpowodziowy, sugerujący tereny narażone 

na niebezpieczeństwo powodzi. Pozostawia się tereny cenne przyrodniczo w formie 

istniejącej zieleni, wprowadza się zakaz zabudowy aby .  

W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Partyzancka - 

Folwark w Opolu zamieszczono następujące funkcje i sposoby użytkowania terenów: 

‒ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), 

‒ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (MN/U), 

‒ tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej (MN/RM), 

‒ tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW), 

‒ tereny zabudowy wielorodzinnej oraz usługowej (MW/U), 

‒ tereny zabudowy usługowej (U), 

‒ tereny wód powierzchniowych śródlądowych (WS), 

‒ tereny wód powierzchniowych śródlądowych oraz zieleni (WS/Z), 

‒ tereny zieleni urządzonej (ZP), 

‒ tereny zieleni (Z), 

‒ tereny zieleni oraz tereny rolnicze (Z/R), 

‒ tereny dróg publicznych – ulice zbiorcze (KDZ), 

‒ tereny dróg publicznych – ulice lokalne (KDL), 

‒ tereny dróg publicznych – drogi dojazdowe (KDD), 

‒ tereny dróg publicznych – ciągi pieszo-jezdne (KDX), 

‒ tereny dróg wewnętrznych – parkingi (KDW), 

‒ tereny infrastruktury technicznej – kanalizacja (K), 

‒ tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka oraz tereny obsługi dróg 

wewnętrznych – parkingi (E/KDW) 

Oznaczenia barwne wymienionych powyżej terenów przyjętą zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie 
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wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

przedstawiono na rysunku 5. 

 

Rysunek 5. Oznaczenia terenów wymienionych w mpzp. 

 

W celu wykonania oceny oddziaływania projektowanego planu na środowisko 

oceniono oddzielnie wpływ na środowisko każdego terenu wskazanego w dokumencie, a 
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następnie podsumowano wyniki. Zestawienie wyników przeprowadzonej oceny 

przedstawiono w tabeli 2. Określono prawdopodobny wpływ danego przeznaczenia terenu na 

środowisko przyjmując, że może być on pozytywny, obojętny lub negatywny. Dla 

oddziaływań pozytywnych przyjęto skalę od 1 do 3, dla oddziaływań negatywnych -1 do -3, 

natomiast oddziaływania obojętne zawsze miały wartość 0, zgodnie z poniższą skalą opisową: 

‒ oddziaływanie bardzo korzystne dla środowiska (3), 

‒ oddziaływanie korzystne o widocznych zmianach w środowisku (2), 

‒ oddziaływanie korzystne nie powodujące widocznych zmian w środowisku (1), 

‒ oddziaływania obojętne (0), 

‒ oddziaływanie niekorzystne nie powodujące widocznych zmian w środowisku (-1), 

‒ oddziaływanie niekorzystne o widocznych zmianach w środowisku (-2), 

‒ oddziaływanie bardzo niekorzystne dla środowiska (-3). 

 

W ramach projektowanych oraz istniejących, nie zmienianych w planie przeznaczeń 

terenu wprowadzono szereg ustaleń, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mają 

na celu uporządkowanie istniejącego zagospodarowania. Zapisy planu ustalają między innymi 

kwestie związane z możliwością zabudowy poszczególnych terenów, określając precyzyjnie 

intensywność i powierzchnię zabudowy, czy minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej. W planie uwzględniono również infrastrukturę komunikacyjną, umożliwiającą 

dojazd do poszczególnych działek. Plan podejmuje też zagadnienia ładu przestrzennego, 

określając parametry zabudowy takie jak liczbę kondygnacji naziemnych i maksymalną 

wysokość zabudowy oraz rodzaj dachów. Wprowadzone zostały również ustalenia 

kompozycyjno-estetyczne, nakazujące między innymi harmonijne wpisanie nowej zabudowy 

w otaczający krajobraz oraz regulacje dotyczące możliwości lokalizacji reklam. W projekcie 

planu uwzględniono również kwestie związane z przebiegającym przez obszar korytarzem 

ekologicznym oraz istniejącymi siedliskami gatunków chronionych. 

  



 

URZĄD MIASTA OPOLA – BIURO URBANISTYCZNE 

45-018 Opole, Pl. Wolności 7, tel. /fax: /077/ 45 11 924 

 

Tabela 2. Wpływ ustaleń projektu planu zagospodarowania przestrzennego Partyzancka-Folwark w Opolu na środowisko przyrodnicze 

symbol 

terenu 
przeznaczenie terenu 

waga oddziaływania 

oddziaływanie bardzo korzystne dla środowiska (3) 

oddziaływanie korzystne o widocznych zmianach w środowisku (2) 

oddziaływanie korzystne nie powodujące widocznych zmian w środowisku (1) 

oddziaływanie obojętne (0) 

oddziaływanie niekorzystne nie powodujące widocznych zmian w środowisku (-1) 

oddziaływanie niekorzystne o widocznych zmianach w środowisku (-2) 

oddziaływanie bardzo niekorzystne dla środowiska (-3) 

komponenty środowiska 
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a
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p
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 c
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o

w
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n
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ze
w

n
ęt

rz
n

e 

1MN 

projektowana oraz istniejąca 

zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna 

-1 -1 1 0 -1 0 0 0 0 2 0 0 0 

2MN 

projektowana oraz istniejąca 

zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna 

-1 -1 1 0 -1 0 0 0 0 2 0 0 0 

3MN 
projektowana zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna 
-1 -1 1 0 -1 0 -1 0 0 2 0 1 0 

4MN 
projektowana zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna 
-1 -1 1 0 -1 0 -1 0 0 2 0 1 0 

1MN/RM 

istniejąca zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna 

oraz zabudowa usług rolnictwa 

0 0 1 1 -1 -1 -1 2 0 0 2 0 3 

1MN/U 

projektowana oraz istniejąca 

zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna oraz usługowa 

-1 -1 1 0 -1 0 0 0 0 2 0 0 0 
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2MN/U 

projektowana oraz istniejąca 

zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna oraz usługowa 

-1 -1 1 0 -1 0 0 0 0 2 0 0 0 

3MN/U 

projektowana zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna 

oraz usługowa 

-1 -1 1 0 -1 0 -1 0 0 2 0 1 0 

4MN/U 

istniejąca zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna 

oraz usługowa 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

5MN/U 

projektowana i istniejąca 

zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna oraz usługowa 

-1 -1 1 0 -1 0 0 0 0 2 0 0 0 

6MN/U 

projektowana i istniejąca 

zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna oraz usługowa 

-1 -1 1 0 -1 0 0 0 0 2 0 0 0 

7MN/U 

istniejąca zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna 

oraz usługowa 

-1 -1 1 0 -1 0 0 0 1 3 1 1 3 

8MN/U 

istniejąca zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna i 

usługowa 

-1 -1 1 0 -1 0 0 0 1 2 0 1 2 

9MN/U 

istniejąca zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna i 

usługowa 

-1 -1 1 0 -1 0 0 0 1 3 1 1 3 

10MN/U 

istniejąca zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna i 

usługowa 

-1 -1 1 0 -1 0 0 0 0 2 0 0 0 

11MN/U 

istniejąca zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna i 

usługowa 

-1 -1 1 0 -1 0 0 0 0 2 0 0 0 

12MN/U 

istniejąca zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna i 

usługowa 

-1 -1 1 0 -1 0 0 0 1 2 0 1 2 

13MN/U 

istniejąca zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna i 

usługowa 

-1 -1 1 0 -1 0 0 0 1 2 0 1 2 

14MN/U 

projektowana i istniejąca 

zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna oraz usługowa 

-1 -1 1 0 -1 0 0 0 0 2 0 0 0 

1MW 
istniejąca zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna 
-1 -1 1 0 -1 0 0 0 1 1 0 1 1 
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2MW 
projektowana zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna 
-1 -1 1 0 -1 0 -1 0 -3 3 0 0 -3 

3MW 
istniejąca zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna 
-1 -1 1 0 -1 0 0 0 1 1 0 0 0 

1MW/U 

istniejąca zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna i 

usługowa 

0 0 1 0 -1 0 0 0 1 1 1 0 3 

1U 
projektowana  zabudowa 

usługowa 
-1 0 1 0 0 0 0 0 3 3 3 3 12 

2U 
projektowana zabudowa 

usługowa 
-1 -1 1 0 -1 -2 -1 0 0 2 0 1 -2 

1KDW istniejący obszar parkingu -3 -3 -1 0 -2 -2 -1 0 0 0 0 0 -12 

2KDW 
projektowana droga 

wewnętrzna 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 1 0 0 -6 

1K 
istniejący obszar infrastruktury 

technicznej - kanalizacja 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1E/KDW 

projektowany obszar 

infrastruktury technicznej, 

elektroenergetyka oraz parking 

1 0 1 0 -2 -2 0 0 0 0 0 0 -2 

1WS 
istniejący teren wód 

powierzchniowych 
1 1 2 2 1 0 1 3 0 0 0 3 13 

2WS 
istniejący teren wód 

powierzchniowych 
2 1 2 2 1 0 1 3 0 0 0 3 14 

3WS 
istniejący teren wód 

powierzchniowych 
2 1 2 2 1 0 1 3 0 0 0 3 14 

4WS 
istniejący teren wód 

powierzchniowych 
2 1 2 2 1 0 1 3 0 0 0 3 14 

1WS/Z 
istniejący teren wód 

powierzchniowych oraz zieleni 
2 1 2 2 2 0 1 3 0 0 0 3 14 

1ZP 
istniejący teren zieleni 

parkowej 
3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 0 30 

1Z istniejący teren zieleni 1 1 0 1 0 1 3 3 0 0 0 0 10 

2Z istniejący teren zieleni 1 1 0 1 0 1 3 3 0 0 0 0 10 

3Z istniejący teren zieleni 1 1 0 1 0 1 3 3 0 0 0 0 10 

4Z istniejący teren zieleni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1Z/R istniejący teren zieleni 1 1 0 1 0 1 3 3 0 0 0 0 10 
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2Z/R 
istniejący teren zieleni oraz 

teren rolniczy 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3Z/R 
istniejący teren zieleni oraz 

teren rolniczy 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1KDZ 
istniejąca droga zbiorcza 

(poszerzona) 
-2 -2 -2 -1 -1 -2 -2 0 0 3 -1 0 -6 

1KDL projektowana droga lokalna  -2 -1 -1 -1 -1 -1 -2 0 0 3 0 0 -6 

1KDD projektowana droga dojazdowa -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 1 0 0 -6 

2KDD projektowana droga dojazdowa -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 1 0 0 -6 

3KDD projektowana droga dojazdowa -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 0 0 2 0 0 -6 

4KDD projektowana droga dojazdowa  -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 1 0 0 -6 

1KDX 
istniejący ciąg pieszo-jezdny 

(poszerzona droga KDD) 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 2 0 0 -5 

2KDX 
projektowany ciąg pieszo-

jezdny 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 1 0 0 -5 

3KDX 
istniejący ciąg pieszo-jezdny 

(poszerzona droga KDD) 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 1 0 0 -5 

4KDX 
istniejący ciąg pieszo-jezdny 

(poszerzona droga KDD) 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 1 0 0 -5 

5KDX istniejący ciąg pieszo-jezdny  -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 1 0 0 -5 

6KDX 
istniejący ciąg pieszo-jezdny 

(poszerzona droga KDD) 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 1 0 0 -5 

7KDX 
istniejący ciąg pieszo-jezdny 

(poszerzona droga KDD) 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 1 0 0 -5 

suma  -25 -28 23 5 -32 -17 0 32 10 70 10 28 
(76) 

 

 

 

 

 



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Partyzancka - Folwark w Opolu  

 

30 

 

Tabela 3. Sposób, w jaki ustalenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego Partyzancka-Folwark w Opolu oddziałują na środowisko 

przyrodnicze 

symbol 

terenu 

przeznaczenie 

terenu 

sposób oddziaływania 

pozytywne/obojętne/negatywne 

chwilowe/stałe 

krótkoterminowe/długoterminowe 

bezpośrednie/pośrednie 
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1MN 

projektowana 

oraz istniejąca 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

negatywne negatywne pozytywne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne pozytywne obojętne obojętne 

stałe stałe stałe       stałe   

długotermi

nowe 

długotermino

we 

długotermino

we 
      

długotermino

we 
  

bezpośred

nie 
bezpośrednie pośrednie       pośrednie   

2MN 

projektowana 

oraz istniejąca 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

negatywne negatywne pozytywne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne pozytywne obojętne obojętne 

stałe stałe stałe       stałe   

długotermi

nowe 

długotermino

we 

długotermino

we 
      

długotermino

we 
  

bezpośred

nie 
bezpośrednie pośrednie       pośrednie   

3MN 

projektowana 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

negatywne negatywne pozytywne obojętne negatywne obojętne negatywne obojętne obojętne pozytywne obojętne obojętne 

stałe stałe stałe  stałe  stałe   stałe   

długotermi

nowe 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 
 

długotermino

we 
  

długotermino

we 
  

bezpośred

nie 
bezpośrednie pośrednie  bezpośrednie  bezpośrednie   pośrednie   

4MN 

projektowana 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

negatywne negatywne pozytywne obojętne negatywne obojętne negatywne obojętne obojętne pozytywne obojętne obojętne 

stałe stałe stałe  stałe  stałe   stałe   

długotermi

nowe 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 
 

długotermino

we 
  

długotermino

we 
  

bezpośred

nie 
bezpośrednie pośrednie  bezpośrednie  bezpośrednie   pośrednie   
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1MN/RM 

istniejąca 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

oraz zabudowa 

usług rolnictwa 

negatywne negatywne pozytywne obojętne negatywne obojętne obojętne obojętne pozytywne pozytywne pozytywne obojętne 

stałe stałe stałe  stałe    stałe stałe stałe  

długotermi

nowe 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 
   

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

bezpośred

nie 
bezpośrednie pośrednie  bezpośrednie    bezpośrednie pośrednie pośrednie  

1MN/U 

projektowana 

oraz istniejąca 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

oraz usługowa 

negatywne negatywne pozytywne obojętne negatywne obojętne obojętne obojętne obojętne pozytywne obojętne obojętne 

stałe stałe stałe  stałe     stałe   

długotermi

nowe 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 
    

długotermino

we 
  

bezpośred

nie 
bezpośrednie pośrednie  bezpośrednie     pośrednie   

2MN/U 

projektowana 

oraz istniejąca 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

oraz usługowa 

negatywne negatywne pozytywne obojętne negatywne obojętne obojętne obojętne obojętne pozytywne obojętne obojętne 

stałe stałe stałe  stałe     stałe   

długotermi

nowe 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 
    

długotermino

we 
  

bezpośred

nie 
bezpośrednie pośrednie  bezpośrednie     pośrednie   

3MN/U 

projektowana 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

oraz usługowa 

negatywne negatywne pozytywne obojętne negatywne obojętne negatywne obojętne obojętne pozytywne obojętne pozytywne 

stałe stałe stałe  stałe  stałe   stałe  stałe 

długotermi

nowe 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 
 

długotermino

we 
  

długotermino

we 
 

długotermino

we 

bezpośred

nie 
bezpośrednie pośrednie  bezpośrednie  bezpośrednie   pośrednie  pośrednie 

4MN/U 

istniejąca 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

oraz usługowa 

obojętne obojętne pozytywne pozytywne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne 

  stałe stałe         

  
długotermino

we 

długotermino

we 
        

  pośrednie pośrednie         

5MN/U 

projektowana i 

istniejąca 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

oraz usługowa 

negatywne negatywne pozytywne obojętne negatywne obojętne obojętne obojętne obojętne pozytywne obojętne obojętne 

stałe stałe stałe  stałe     stałe   

            

długotermi

nowe 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 
    

długotermino

we 
  

bezpośred

nie 
bezpośrednie pośrednie  bezpośrednie     pośrednie   
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6MN/U 

projektowana i 

istniejąca 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

oraz usługowa 

negatywne negatywne pozytywne obojętne negatywne obojętne obojętne obojętne obojętne pozytywne obojętne obojętne 

stałe stałe stałe  stałe     stałe   

długotermi

nowe 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 
    

długotermino

we 
  

bezpośred

nie 
bezpośrednie pośrednie  bezpośrednie     pośrednie   

7MN/U 

istniejąca 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

oraz usługowa 

negatywne negatywne pozytywne obojętne negatywne obojętne obojętne obojętne pozytywne pozytywne pozytywne pozytywne 

stałe stałe stałe  stałe    stałe stałe stałe stałe 

długotermi

nowe 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 
   

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

bezpośred

nie 
bezpośrednie pośrednie  bezpośrednie    pośrednie pośrednie pośrednie pośrednie 

8MN/U 

istniejąca 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna i 

usługowa 

negatywne negatywne pozytywne obojętne negatywne obojętne obojętne obojętne pozytywne pozytywne obojętne pozytywne 

stałe stałe stałe  stałe    stałe stałe  stałe 

długotermi

nowe 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 
   

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

bezpośred

nie 
bezpośrednie pośrednie  bezpośrednie    pośrednie pośrednie  pośrednie 

9MN/U 

istniejąca 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna i 

usługowa 

negatywne negatywne pozytywne obojętne negatywne obojętne obojętne obojętne pozytywne pozytywne pozytywne pozytywne 

stałe stałe stałe  stałe    stałe stałe stałe stałe 

długotermi

nowe 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 
   

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

bezpośred

nie 
bezpośrednie pośrednie  bezpośrednie    pośrednie pośrednie pośrednie pośrednie 

10MN/U 

istniejąca 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna i 

usługowa 

negatywne negatywne pozytywne obojętne negatywne obojętne obojętne obojętne obojętne pozytywne obojętne obojętne 

stałe stałe stałe  stałe     stałe   

długotermi

nowe 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 
    

długotermino

we 
  

bezpośred

nie 
bezpośrednie pośrednie  bezpośrednie     pośrednie   

11MN/U 

istniejąca 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna i 

usługowa 

negatywne negatywne pozytywne obojętne negatywne obojętne obojętne obojętne obojętne pozytywne obojętne obojętne 

stałe stałe stałe  stałe     stałe   

długotermi

nowe 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 
    

długotermino

we 
  

bezpośred

nie 
bezpośrednie pośrednie  bezpośrednie     pośrednie   
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2MW 

projektowana 

zabudowa 

mieszkaniowa 

wielorodzinna 

negatywne negatywne pozytywne obojętne negatywne obojętne negatywne obojętne negatywne pozytywne obojętne obojętne 

stałe stałe stałe  stałe  stałe  stałe stałe   

długotermi

nowe 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 
 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

długotermino

we 
  

bezpośred

nie 
bezpośrednie pośrednie  bezpośrednie  bezpośrednie  bezpośrednie pośrednie   

3MW 

projektowana 

zabudowa 

mieszkaniowa 

wielorodzinna 

negatywne negatywne pozytywne obojętne negatywne obojętne obojętne obojętne pozytywne pozytywne obojętne obojętne 

stałe stałe stałe  stałe    stałe stałe   

długotermi

nowe 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 
   

długotermino

we 

długotermino

we 
  

bezpośred

nie 
bezpośrednie pośrednie  bezpośrednie    pośrednie pośrednie   

 

 

 

12MN/U 

istniejąca 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna i 

usługowa 

negatywne negatywne pozytywne obojętne negatywne obojętne obojętne obojętne pozytywne pozytywne obojętne pozytywne 

stałe stałe stałe  stałe    stałe stałe  stałe 

długotermi

nowe 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 
   

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

bezpośred

nie 
bezpośrednie pośrednie  bezpośrednie    pośrednie pośrednie  pośrednie 

13MN/U 

istniejąca 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna i 

usługowa 

negatywne negatywne pozytywne obojętne negatywne obojętne obojętne obojętne pozytywne pozytywne obojętne pozytywne 

stałe stałe stałe  stałe    stałe stałe  stałe 

długotermi

nowe 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 
   

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

bezpośred

nie 
bezpośrednie pośrednie  bezpośrednie    pośrednie pośrednie  pośrednie 

14MN/U 

istniejąca 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna i 

usługowa 

negatywne negatywne pozytywne obojętne negatywne obojętne obojętne obojętne pozytywne pozytywne obojętne pozytywne 

stałe stałe stałe  stałe    stałe stałe  stałe 

długotermi

nowe 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 
   

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

bezpośred

nie 
bezpośrednie pośrednie  bezpośrednie    pośrednie pośrednie  pośrednie 

1MW 

istniejąca 

zabudowa 

mieszkaniowa 

wielorodzinna 

negatywne negatywne pozytywne obojętne negatywne obojętne obojętne obojętne pozytywne pozytywne obojętne pozytywne 

stałe stałe stałe  stałe    stałe stałe  stałe 

długotermi

nowe 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 
   

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

bezpośred

nie 
bezpośrednie pośrednie  bezpośrednie    pośrednie pośrednie  pośrednie 
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1MW/ 

U 

istniejąca 

zabudowa 

mieszkaniowa 

wielorodzinna i 

usługowa 

obojętne obojętne pozytywne obojętne negatywne obojętne obojętne obojętne pozytywne pozytywne pozytywne obojętne 

  stałe  stałe    stałe stałe stałe  

  
długotermino

we 
 

długotermino

we 
   

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

  pośrednie  bezpośrednie    pośrednie pośrednie pośrednie  

1U 
projektowana  

zabudowa 

usługowa 

negatywne obojętne pozytywne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne pozytywne pozytywne pozytywne pozytywne 

stałe  stałe      stałe stałe stałe stałe 

długotermi

nowe 
 

długotermino

we 
     

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

bezpośred

nie 
 pośrednie      pośrednie pośrednie pośrednie pośrednie 

2U 
projektowana 

zabudowa 

usługowa 

negatywne negatywne pozytywne obojętne negatywne negatywne negatywne obojętne obojętne pozytywne obojętne pozytywne 

stałe stałe stałe  stałe stałe stałe   stałe  stałe 

długotermi

nowe 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 
  

długotermino

we 
 

długotermino

we 

bezpośred

nie 
bezpośrednie pośrednie  bezpośrednie bezpośrednie bezpośrednie   pośrednie  pośrednie 

1KDW 
istniejący 

obszar parkingu 

negatywne negatywne negatywne obojętne negatywne negatywne negatywne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne 

stałe stałe stałe  stałe stałe stałe      

długotermi

nowe 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 
     

bezpośred

nie 
bezpośrednie bezpośrednie  bezpośrednie bezpośrednie bezpośrednie      

2KDW 
istniejący 

obszar parkingu 

negatywne negatywne negatywne obojętne negatywne negatywne negatywne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne 

stałe stałe stałe  stałe stałe stałe      

długotermi

nowe 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 
     

bezpośred

nie 
bezpośrednie bezpośrednie  bezpośrednie bezpośrednie bezpośrednie      

1K 

istniejący 

obszar 

infrastruktury 

technicznej - 

kanalizacja 

obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne 
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1E/KDW 

projektowany 

obszar 

infrastruktury 

technicznej, 

elektroenergety

ka oraz parking 

pozytywne obojętne pozytywne obojętne negatywne negatywne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne 

stałe  stałe  stałe stałe       

długotermi

nowe 
 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

długotermino

we 
      

bezpośred

nie 
 pośrednie  bezpośrednie bezpośrednie       

1WS 

istniejący teren 

wód 

powierzchniowy

ch 

pozytywne pozytywne pozytywne pozytywne pozytywne obojętne pozytywne pozytywne obojętne obojętne obojętne pozytywne 

stałe stałe stałe stałe stałe  stałe stałe    stałe 

długotermi

nowe 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

długotermino

we 
   

długotermino

we 

bezpośred

nie 
bezpośrednie pośrednie bezpośrednie pośrednie  bezpośrednie bezpośrednie    bezpośrednie 

2WS 

istniejący teren 

wód 

powierzchniowy

ch 

pozytywne pozytywne pozytywne pozytywne pozytywne obojętne pozytywne pozytywne obojętne obojętne obojętne pozytywne 

stałe stałe stałe stałe stałe  stałe stałe    stałe 

długotermi

nowe 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

długotermino

we 
   

długotermino

we 

bezpośred

nie 
bezpośrednie pośrednie bezpośrednie pośrednie  bezpośrednie bezpośrednie    bezpośrednie 

3WS 

istniejący teren 

wód 

powierzchniowy

ch 

pozytywne pozytywne pozytywne pozytywne pozytywne obojętne pozytywne pozytywne obojętne obojętne obojętne pozytywne 

stałe stałe stałe stałe stałe  stałe stałe    stałe 

długotermi

nowe 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

długotermino

we 
   

długotermino

we 

bezpośred

nie 
bezpośrednie pośrednie bezpośrednie bezpośrednie  bezpośrednie bezpośrednie    bezpośrednie 

4WS 

istniejący teren 

wód 

powierzchniowy

ch 

pozytywne pozytywne pozytywne pozytywne pozytywne obojętne pozytywne pozytywne obojętne obojętne obojętne pozytywne 

stałe stałe stałe stałe stałe  stałe stałe    stałe 

długotermi

nowe 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

długotermino

we 
   

długotermino

we 

bezpośred

nie 
bezpośrednie bezpośrednie bezpośrednie bezpośrednie  bezpośrednie bezpośrednie    bezpośrednie 

1WS/Z 

istniejący teren 

wód 

powierzchniowy

ch oraz zieleni 

pozytywne pozytywne pozytywne pozytywne pozytywne obojętne pozytywne pozytywne obojętne obojętne obojętne pozytywne 

stałe stałe stałe stałe stałe  stałe stałe    stałe 

długotermi

nowe 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

długotermino

we 
   

długotermino

we 

bezpośred

nie 
bezpośrednie bezpośrednie bezpośrednie bezpośrednie  bezpośrednie bezpośrednie    bezpośrednie 
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1ZP 
istniejący teren 

zieleni parkowej 

pozytywne pozytywne pozytywne pozytywne pozytywne pozytywne pozytywne pozytywne pozytywne pozytywne pozytywne pozytywne 

stałe stałe stałe stałe stałe stałe stałe stałe stałe stałe stałe stałe 

długotermi

nowe 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

bezpośred

nie 
bezpośrednie bezpośrednie bezpośrednie bezpośrednie bezpośrednie bezpośrednie bezpośrednie bezpośrednie bezpośrednie bezpośrednie bezpośrednie 

1Z 
istniejący teren 

zieleni 

pozytywne pozytywne obojętne pozytywne pozytywne pozytywne pozytywne pozytywne obojętne obojętne obojętne obojętne 

stałe stałe  stałe stałe stałe stałe stałe     

długotermi

nowe 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 
    

bezpośred

nie 
bezpośrednie  bezpośrednie bezpośrednie bezpośrednie bezpośrednie bezpośrednie     

2Z 
istniejący teren 

zieleni 

pozytywne pozytywne obojętne pozytywne pozytywne pozytywne pozytywne pozytywne obojętne obojętne obojętne obojętne 

stałe stałe  stałe stałe stałe stałe stałe     

długotermi

nowe 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 
    

bezpośred

nie 
bezpośrednie  bezpośrednie bezpośrednie bezpośrednie bezpośrednie bezpośrednie     

3Z 
istniejący teren 

zieleni 

pozytywne pozytywne obojętne pozytywne pozytywne pozytywne pozytywne pozytywne obojętne obojętne obojętne obojętne 

stałe stałe  stałe stałe stałe stałe stałe     

długotermi

nowe 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 
    

bezpośred

nie 
bezpośrednie  bezpośrednie bezpośrednie bezpośrednie bezpośrednie bezpośrednie     

4Z 

istniejący teren 

zieleni oraz 

budowli 

przeciwpowodzi

owych 

obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne 

            

            

            

1Z/R 
istniejący teren 

zieleni oraz 

teren rolniczy 

pozytywne pozytywne obojętne pozytywne pozytywne pozytywne pozytywne pozytywne obojętne obojętne obojętne obojętne 

stałe stałe  stałe stałe stałe stałe stałe     

długotermi

nowe 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 
    

bezpośred

nie 
bezpośrednie  bezpośrednie pośrednie bezpośrednie bezpośrednie bezpośrednie     
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2Z/R 
istniejący teren 

zieleni oraz 

teren rolniczy 

obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne 

            

            

            

3Z/R 
istniejący teren 

zieleni oraz 

teren rolniczy 

obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne 

            

            

            

1KDZ 
istniejąca droga 

zbiorcza 

(poszerzona) 

negatywne negatywne negatywne negatywne negatywne negatywne negatywne obojętne obojętne pozytywne negatywne obojętne 

stałe stałe stałe stałe stałe stałe stałe   stałe stałe  

długotermi

nowe 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 
  

długotermino

we 

długotermino

we 
 

bezpośred

nie 
bezpośrednie bezpośrednie pośrednie pośrednie bezpośrednie bezpośrednie   bezpośrednie pośrednie  

1KDL 
projektowana 

droga lokalna  

negatywne negatywne negatywne negatywne negatywne negatywne negatywne obojętne obojętne pozytywne obojętne obojętne 

stałe stałe stałe stałe stałe stałe stałe   stałe   

długotermi

nowe 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 
  

długotermino

we 
  

bezpośred

nie 
bezpośrednie bezpośrednie pośrednie pośrednie bezpośrednie bezpośrednie   bezpośrednie   

1KDD 
projektowana 

droga 

dojazdowa 

negatywne negatywne negatywne negatywne negatywne negatywne negatywne obojętne obojętne pozytywne obojętne obojętne 

stałe stałe stałe stałe stałe stałe stałe   stałe   

długotermi

nowe 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 
  

długotermino

we 
  

bezpośred

nie 
bezpośrednie bezpośrednie pośrednie pośrednie bezpośrednie bezpośrednie   bezpośrednie   

2KDD 
projektowana 

droga 

dojazdowa 

negatywne negatywne negatywne negatywne negatywne negatywne negatywne obojętne obojętne pozytywne obojętne obojętne 

stałe stałe stałe stałe stałe stałe stałe   stałe   

długotermi

nowe 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 
  

długotermino

we 
  

bezpośred

nie 
bezpośrednie bezpośrednie pośrednie pośrednie bezpośrednie bezpośrednie   bezpośrednie   
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3KDD 
projektowana 

droga 

dojazdowa 

negatywne negatywne negatywne negatywne negatywne negatywne negatywne obojętne obojętne pozytywne obojętne obojętne 

stałe stałe stałe stałe stałe stałe stałe   stałe   

długotermi

nowe 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 
  

długotermino

we 
  

bezpośred

nie 
bezpośrednie bezpośrednie pośrednie pośrednie bezpośrednie bezpośrednie   bezpośrednie   

4KDD 
projektowana 

droga 

dojazdowa  

negatywne negatywne negatywne negatywne negatywne negatywne negatywne obojętne obojętne pozytywne obojętne obojętne 

stałe stałe stałe stałe stałe stałe stałe   stałe   

długotermi

nowe 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 
  

długotermino

we 
  

bezpośred

nie 
bezpośrednie bezpośrednie pośrednie pośrednie bezpośrednie bezpośrednie   bezpośrednie   

1KDX 

istniejący ciąg 

pieszo-jezdny 

(poszerzona 

droga KDD) 

negatywne negatywne negatywne negatywne negatywne negatywne negatywne obojętne obojętne pozytywne obojętne obojętne 

stałe stałe stałe stałe stałe stałe stałe   stałe   

długotermi

nowe 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 
  

długotermino

we 
  

pośrednie pośrednie bezpośrednie bezpośrednie bezpośrednie bezpośrednie bezpośrednie   bezpośrednie   

2KDX 
projektowany 

ciąg pieszo-

jezdny 

negatywne negatywne negatywne negatywne negatywne negatywne obojętne obojętne obojętne pozytywne obojętne obojętne 

stałe stałe stałe stałe stałe stałe    stałe   

długotermi

nowe 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 
   

długotermino

we 
  

bezpośred

nie 
bezpośrednie bezpośrednie pośrednie pośrednie bezpośrednie    bezpośrednie   

3KDX 

istniejący ciąg 

pieszo-jezdny 

(poszerzona 

droga KDD) 

negatywne negatywne negatywne negatywne negatywne negatywne obojętne obojętne obojętne pozytywne obojętne obojętne 

stałe stałe stałe stałe stałe stałe    stałe   

długotermi

nowe 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 
   

długotermino

we 
  

bezpośred

nie 
bezpośrednie bezpośrednie pośrednie pośrednie bezpośrednie    bezpośrednie   

4KDX 

istniejący ciąg 

pieszo-jezdny 

(poszerzona 

droga KDD) 

negatywne negatywne negatywne negatywne negatywne negatywne obojętne obojętne obojętne pozytywne obojętne obojętne 

stałe stałe stałe stałe stałe stałe    stałe   

długotermi

nowe 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 
   

długotermino

we 
  

bezpośred

nie 
bezpośrednie bezpośrednie pośrednie pośrednie bezpośrednie    bezpośrednie   
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5KDX 
istniejący ciąg 

pieszo-jezdny  

negatywne negatywne negatywne negatywne negatywne negatywne obojętne obojętne obojętne pozytywne obojętne obojętne 

stałe stałe stałe stałe stałe stałe    stałe   

długotermi

nowe 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 
   

długotermino

we 
  

bezpośred

nie 
bezpośrednie bezpośrednie pośrednie pośrednie bezpośrednie    bezpośrednie   

6KDX 

istniejący ciąg 

pieszo-jezdny 

(poszerzona 

droga KDD) 

negatywne negatywne negatywne negatywne negatywne negatywne obojętne obojętne obojętne pozytywne obojętne obojętne 

stałe stałe stałe stałe stałe stałe    stałe   

długotermi

nowe 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 
   

długotermino

we 
  

bezpośred

nie 
bezpośrednie bezpośrednie pośrednie pośrednie bezpośrednie    bezpośrednie   

7KDX 

istniejący ciąg 

pieszo-jezdny 

(poszerzona 

droga KDD) 

negatywne negatywne negatywne negatywne negatywne negatywne obojętne obojętne obojętne pozytywne   

stałe stałe stałe stałe stałe stałe    stałe   

długotermi

nowe 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 
   

długotermino

we 
  

bezpośred

nie 
bezpośrednie bezpośrednie pośrednie pośrednie bezpośrednie    bezpośrednie   
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Z tabeli 2 wynika, że realizacja ustaleń planu ogólnie wpłynie korzystnie 

na środowisko – suma punktów wynosi 71. Należy jednak zaznaczyć, że poszczególne tereny 

mają różne oddziaływanie na środowisko – pozytywne lub negatywnie. Najmniej korzystnie 

będzie oddziaływać na środowisko realizacja rozbudowy (poszerzania) istniejących dróg oraz 

budowa nowych dróg lokalnych, dojazdowych i wewnętrznych na analizowanym obszarze. 

Najkorzystniejsze będzie zachowanie obszarów zieleni urządzonej i zieleni wraz z obszarami 

rolnymi. Równie korzystne będzie uwzględnienie terenów starorzecza oraz przywrócenie 

stawu zamkowego. Teren 3Z/R jest obszarem występowania gatunków chronionych. 

Pozostawienie go w nie zmienionej formie również przyniesie dla środowiska korzyści. 

Na obszarze objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

nie przewiduje się inwestycji, które mogłyby znacząco niekorzystnie oddziaływać 

na środowisko przyrodnicze. 

 

2.7. Przewidywane znaczące oddziaływania 

 

Powierzchnia ziemi 

Realizacja inwestycji związanych z zabudową mieszkaniową i usługową, jak również 

rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w obrębie terenów mieszkaniowych i poszerzenie 

istniejących dróg będzie się wiązała z istotnymi przekształceniami powierzchni ziemi. 

Z realizacją prac wiąże się wykonywanie wykopów i przemieszczanie mas ziemnych, 

a oddziaływania te są nieodwracalne. Dodatkowo, eksploatacja wybudowanych dróg przez 

pojazdy silnikowe może spowodować przedostawanie się do powierzchni ziemi metali 

ciężkich pochodzących ze spalania paliw oraz innych substancji związanych z eksploatacją 

pojazdów. Na zaplanowanych parkingach (teren 1E/KS, 1KS) istnieje ryzyko przedostawania 

się do powierzchni ziemi wyciekających olejów silnikowych lub innych płynów 

pochodzących z pojazdów. 

 

Zasoby naturalne 

Na analizowanym obszarze przeważają pola uprawne oraz łąki. Zgodnie z planem, 

część gruntów ornych będzie przekształcona w tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej 

oraz ciągi komunikacyjne, co będzie się wiązało ze zmniejszeniem powierzchni biologicznie 

czynnej. Jednak działania te nie spowodują znaczącego pogorszenia żyzności gruntów 

ornych. 
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Wody powierzchniowe i podziemne 

Zapisy w planie dotyczące wszelkiej zabudowy zawierają nakaz odprowadzania 

ścieków poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej 

kanalizacji ogólnospławnej oraz zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych 

na własnym terenie z wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, co jest korzystne 

zarówno dla wód powierzchniowych, jak i podziemnych. Dodatkowo, zmniejszenie 

powierzchni gruntów ornych ograniczy negatywne w skutkach spływy powierzchniowe 

substancji biogennych z pól. Niewątpliwie pozytywne w odniesieniu do odprowadzania wód 

opadowych jest zaplanowanie terenów zieleni urządzonej oraz pozostawienie 

nie zmienionych obszarów zieleni. Na jakość wód negatywnie mogą oddziaływać budowane 

lub poszerzane ciągi komunikacyjne w sposób pośredni – poprzez zmniejszenie powierzchni 

biologicznie czynnej oraz w sposób bezpośredni – poprzez spływ substancji toksycznych 

zarówno w trakcie realizacji prac inwestycyjnych, jak i w czasie eksploatacji. Plan zawiera 

obszary: na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 

500lat lub na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego; 

obszary szczególnego zagrożenia powodzią i obszary obejmujące tereny narażone na zalanie 

w przypadku: a) przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego, b) zniszczenia 

lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego, c) zniszczenia lub uszkodzenia budowli 

piętrzących, d) zniszczenia lub uszkodzenia budowli ochrony pasa technicznego oraz obszary, 

na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat lub 

na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego. 

 

Klimat lokalny 

Realizacja postanowień planu związanych z zachowaniem terenów zieleni wpłynie 

pozytywnie na klimat lokalny przede wszystkim poprzez pozytywne oddziaływanie 

powierzchni biologicznie czynnej. Negatywnym czynnikiem będzie budowa nowych 

i poszerzanie istniejących dróg. Zwiększenie ruchu komunikacyjnego, szczególnie  

na obszarach dojazdowych do zabudowań spowoduje między innymi wzrost temperatury 

powietrza z emitowanych z pojazdów spalinowych. Poszerzenie ulicy Partyzanckiej może 

wpłynąć korzystnie na klimat ze względu na usprawnienie ruchu. Zmiana układu drogowego 

powinna pozytywnie wpłynąć na zmniejszenie hałasu przy ul. Partyzanckiej, zatem założenia 

rozwiązujące uciążliwości będą adekwatne do uciążliwości. 
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Powietrze atmosferyczne 

Przeznaczenie terenów na zabudowę mieszkaniową, usługową czy zagrodową 

spowoduje pogorszenie jakości powietrza ze względu przede wszystkim na ogrzewanie 

budynków. Zgodnie z zapisami planu dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych 

i lokalnych źródeł ciepła, co może zwiększyć udział niskiej emisji w zanieczyszczeniu 

powietrza, szczególnie stężenia pyłu zawieszonego PM10 oraz oznaczanego na nim 

benzo(a)pirenu. Należy jednak zaznaczyć, że ze zapisy w planie dotyczące niskiej 

intensywności zabudowy i dużej ilości powierzchni biologicznie czynnej w stosunku 

do powierzchni działki stworzą dobre warunki do przepływu mas powietrza, czyli 

przewietrzania obszaru. Znaczny wzrost zanieczyszczenia powietrza spowoduje budowa 

nowych i poszerzanie istniejących dróg. W trakcie realizacji prac budowlanych oddziaływanie 

będzie miało charakter chwilowy i będzie związane z emisją spali z maszyn budowlanych 

oraz unoszeniem cząstek ziemi. Zwiększenie ruchu komunikacyjnego w związku 

z eksploatacją dróg spowoduje zwiększenie zanieczyszczenia powietrza spalinami 

pochodzącymi ze spalania paliw w  silnikach spalinowych, między innymi pyłami 

i osadzonymi na nim metalami ciężkimi, tlenkami azotu, tlenkiem węgla, węglowodorami, 

czy tlenkami siarki. Poziomy stężeń NOx, SOx i CO na analizowanym obszarze są dużo 

poniżej stężeń dopuszczalnych, dlatego ich emisja nie wpłynie znacząco na jakość powietrza. 

Zwiększona emisja pyłów może jednak spowodować przekroczenia poziomów 

dopuszczalnych. Pozytywne oddziaływanie na jakość powietrza atmosferycznego będą miały 

zaplanowane obszary zieleni urządzonej, obszary zieleni i rolnictwa, tereny wód 

powierzchniowych oraz szpalery drzew wzdłuż ulic. Powierzchnia czynna biologicznie, 

szczególnie liście drzew, będzie w pewnym stopniu pochłaniała zanieczyszczenia powietrza. 

 

Klimat akustyczny 

Rozbudowa ulicy Partyzanckiej ma na celu m.in. poszerzenie strefy pieszej, 

rowerowej i wprowadzenie szpalerów drzew. Analizując docelowy układ komunikacyjny 

Opola, budowa obwodnicy południowej i zachodniej oraz realizacja zapisów mpzp w rejonie 

ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu, odciąży ruch kołowy na ulicy Partyzanckiej. Zmiany 

wynikające z poszerzenia ulicy Partyzanckiej oraz budowy układu komunikacyjnego Opola, 

zmniejszą natężenie hałasu. Projektowane drogi wewnętrzne oraz dojazdowe do działek nie 

pogorszą klimatu akustycznego na obszarach, na których nie stwierdzono do tej pory 

przekroczeń wartości dopuszczalnych. Na terenach projektowanych pod zabudowę, drogom 

dojazdowym zapewniono teren o szerokości min. 12m, w którym to pasie należy zapewnić 
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minimum jednostronny szpaler drzew i w którym jest możliwość zlokalizowania ciągu 

pieszego oraz rowerowego. Uciążliwość związana z podwyższonym poziomem hałasu może 

wystąpić w perspektywie krótkoterminowej i występować w trakcie realizacji prac takich jak 

budowa dróg czy nowych obiektów na terenach przeznaczonych na zabudowę. Będzie 

to związane przede wszystkim z dojazdami i pracą maszyn budowlanych. [13] 

Niewątpliwie pozytywnym czynnikiem wpływającym na klimat akustyczny będą 

zaprojektowane obszary zieleni oraz szpalery drzew, które stanowią barierę dla 

rozprzestrzeniania się hałasu. 

 

Fauna i flora 

Obszar objęty planem, który przeznacza się pod zabudowę, nie przedstawia wysokich 

walorów przyrodniczych. Przeważa tu pospolita flora i fauna, typowa dla obszarów polnych, 

łąkowych, czy ruderalnych. Budowa i rozbudowa dróg, czy budowa budynków na obszarach, 

które do tej pory stanowiły grunty orne lub łąki spowoduje zmniejszenie powierzchni 

występowania roślinności i obszaru bytowania zwierząt. Jak już napisano, przez obszar 

przebiega korytarz ekologiczny. Zrealizowanie zapisów planu przewidujących zachowanie 

obszarów zieleni, a także pozostawienie cieków wodnych bez zmiany przeznaczenia 

podniesie walory przyrodnicze obszaru. 

 

Formy chronione 

Na terenie opracowania znajduje się korytarz ekologiczny wzdłuż Odry oraz 

projektowany obszar chroniony „Starorzecze”, gdzie zlokalizowane są siedliska chronionych 

gatunków płazów, ssaków oraz ptaków. Na terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej 

znajdują się siedliska chronionych gatunków ssaków.  

 

Krajobraz 

Na obszarze opracowania krajobraz jest typowy dla obszarów rolniczych i zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z elementami zabudowy zagrodowej. Walory krajobrazowe 

zostaną pogorszone poprzez budowę nowych i rozbudowę istniejących dróg oraz 

powstawanie nowej zabudowy. Zapisy w planie dotyczące lokalizowania szpalerów drzew 

wzdłuż dróg oraz nakaz harmonijnego wpisania nowej zabudowy w otaczający krajobraz, jak 

również regulacje dotyczące lokalizacji reklam zniwelują nieco negatywne oddziaływanie 

realizowanych inwestycji. Dodatnio na walory krajobrazowe wpłynie na pewno utworzenie 
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nowych obszarów zielonych, które sprawią, że obszar stanie się bardziej przyjazny dla ludzi 

oraz dla środowiska. 

 

Ludzie 

Oddziaływanie ustaleń projektu miejscowego planu na ludzi opiera się głównie na 

zaspokojeniu potrzeb ludzi i w związku z tym jest trudne do określenia. Zróżnicowanie 

społeczeństwa pod względem indywidualnych potrzeb, wieku, płci, wykonywanego zawodu, 

percepcji przestrzeni utrudnia jednoznaczną ocenę. Ogólnie jednak plan projektowany jest 

przede wszystkim w celu podniesienia jakości życia ludzi. Wszystkie zmiany względem 

dotychczasowego użytkowania terenu zawsze będą bezpośrednio lub pośrednio służyły 

ludziom. Wśród najkorzystniejszych działań zawartych w planie wymienić należy 

zachowanie niezabudowanych terenów polderu zalewowego, który jest niezbędny przy 

ochronie przeciwpowodziowej terenów strefy ekonomicznej, terenów rozwojowych miasta 

oraz dla istniejącej oraz projektowanej zabudowy mieszkaniowej na półwsi, budowę nowych 

budynków mieszkalnych i usługowych, a także tworzenie nowych obszarów zieleni 

z usługami sportu i rekreacji oraz szlaków pieszo-rowerowych. W planie zawarte są również 

zapisy mówiące o kształtowaniu ładu przestrzennego, lokalizowaniu szpalerów drzew wzdłuż 

dróg, regulacje związane z lokalizacją reklam, itp. Realizacja planu zgodnie z jego zapisami 

sprawi, że zagospodarowany obszar będzie przyjazny dla ludzi. Negatywne oddziaływanie 

postanowień planu na ludzi może być jedynie w sposób pośredni spowodowane negatywnym 

oddziaływaniem poszczególnych działań na środowisko (powierzchnię ziemi, wody, 

powietrze, klimat akustyczny, itd.). oddziaływania te jednak zostały uwzględnione 

szczegółowo przy poszczególnym omawianym komponencie.  

 

Zabytki i dobra materialne 

Realizacja postanowień planu związanych z powstawaniem nowej zabudowy będzie 

miało pozytywne oddziaływanie na istniejące na obszarze zabytki, uwzględnione w gminnej 

ewidencji zabytków Miasta Opole. Zapis w planie odnośnie harmonijnego wpisania nowej 

zabudowy w otaczający krajobraz może podnieść walory estetyczne zabytków. Jedyne 

zagrożenie dla zabytków zlokalizowanych przy ulicy Partyzanckiej będzie stanowiła 

rozbudowa drogi głównej 1KDZ. 

 

Powiązania zewnętrzne 
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Uwzględniona w planie strefa zieleni oraz rzeka Odra, zlokalizowana na obszarze 

korytarza ekologicznego korzystnie wpłynie na przemieszczające się korytarzem gatunki. 

Z pozytywnym oddziaływaniem na inne obszary będzie się wiązało utworzenie obszarów 

zielonych oraz zachowanie istniejącego starorzecza, w którym znajdują się chronione 

siedliska gatunków płazów. Poszerzenie istniejących drów głównej i lokalnej usprawni ruch 

pojazdów na całej długości drogi. 

 

3. Rozwiązania mające na celu zapobieganie lub ograniczanie negatywnych 

oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego 

dokumentu 

 

Prognoza oddziaływania na środowisko powstawała równolegle do projektowanego 

planu w ścisłej współpracy autorów poszczególnych opracowań, w związku z czym już na 

etapie koncepcyjnym ustalenia budzące zastrzeżenia były na bieżąco weryfikowane. Jednym 

z celów planu była potrzeba ochrony korytarza ekologicznego, co potwierdza, iż aspekty 

środowiskowe były brane pod uwagę przez cały czas projektowania planu. Na obszarze 

obserwuje się wzmożony ruch inwestycyjny, dlatego określenie przeznaczenia 

poszczególnych terenów oraz zaplanowanie infrastruktury drogowej na obszarze było 

niezbędne dla zachowania ładu przestrzennego i jego walorów przyrodniczych. Równie 

istotne jest poszerzenie ulicy Partyzanckiej, która jest drogą wylotową w kierunku obwodnicy 

północnej Opola i charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu. Uwzględnienie w planie 

poszerzenia ul. Partyzanckiej jest również niezbędne z uwagi na ciągłość z sąsiednimi 

planami przylegającymi do ul. Partyzanckiej, w których też zamieszczono zapis o rozbudowie 

drogi. 

Na etapie planu ustala się sposób zagospodarowania poszczególnych terenów nie 

określając jednak ram czasowych dla realizacji tych zamierzeń. Plan nie jest także 

dokumentem, który określa w sposób szczegółowy sposób ich realizacji – rozwiązań 

technicznych czy organizacyjnych związanych z budową. Do tego służą decyzje 

administracyjne poprzedzające rozpoczęcie inwestycji. Przewiduje się następujące działania 

mające na celu ograniczanie lub zapobieganie negatywnym oddziaływaniom projektu planu 

na środowisko: 

‒ wykorzystanie systemów retencyjno-rozsączających do zagospodarowania wód 

opadowych i roztopowych, 
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‒ odprowadzenie ścieków oraz wód opadowych poprzez system rozdzielczej kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej, 

‒ stosowanie systemów doprowadzenia energii cieplnej nie powodujących przekroczeń 

dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń powietrza, 

‒ organizacja selektywnej zbiórki odpadów i regularny wywóz na składowisko, 

‒ wprowadzenie szpalerów drzew w liniach rozgraniczających dróg, 

‒ wytyczenie ścieżek rowerowych, 

‒ wymaganie zachowania dużej powierzchni biologicznie czynnej względem wielkości 

działki, 

‒ stopniowe przekształcanie strefy mieszkaniowej zlokalizowanej wzdłuż drogi głównej 

na strefę usługową, 

‒ ograniczenia w lokalizacji reklam. 

 

Stosowanie się do ustaleń planu, który został sporządzony w zgodzie z dokumentami 

odrębnymi, m.in. takimi jak Ustawa Prawo Ochrony Środowiska będzie wystarczającym 

„środkiem” zapobiegawczym, który uchroni teren przed ewentualnymi negatywnymi 

trendami, jakie mogą się pojawić. 

 

4. Trudności wynikające z niedostatków techniki lub współczesnej wiedzy 

napotkanych przy sporządzaniu prognozy 

 

W trakcie opracowywania prognozy nie stwierdzono braków związanych 

z dostępnością literatury czy materiałów kartograficznych. Problem stanowił poziom 

szczegółowości niektórych opracowań, które były sporządzane dla większego obszaru, 

zazwyczaj dla całego miasta, co sprawiało problem z właściwym opisem niektórych 

komponentów, szczególnie szaty roślinnej i fauny dla małego fragmentu obszaru. Trudnością 

w wykonaniu prognozy jest również dokładne przewidzenie na etapie projektowania 

rzeczywistego oddziaływania niektórych przedsięwzięć na środowisko. Zgodnie z art. 15 ust. 

2 pkt 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w planie miejscowym 

określa się przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 

lub rożnych zasadach zagospodarowania. Nie określa się jednak czasu, w jakim dane 

zagospodarowanie ma być zrealizowane, co stanowi jeszcze większe utrudnienie dla 

przewidzenia skutków realizacji wszystkich postanowień planu. 
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5. Streszczenie 

Przedmiotem prognozy jest oszacowanie skutków dla środowiska projektu planu 

zagospodarowania przestrzennego Partyzancka-Folwark w Opolu, którego najważniejszymi 

celami są: 

‒ ochrona przed chaotycznym rozrostem obszaru zurbanizowanego i zapewnienie ładu 

przestrzennego, 

‒ ochrona korytarza ekologicznego wzdłuż Odry, 

‒ usprawnienie procedury wydawania pozwoleń na budowę, 

‒ regulacja warunków zagospodarowania i użytkowania terenu, 

‒ uporządkowanie systemu komunikacji. 

Projekt planu został podjęty uchwałą Nr XXXVIII/605/13 Rady Miasta Opola z dnia 

28 lutego 2013 r. Dokument składa się z części tekstowej sporządzonej w formie kart dla 

poszczególnych terenów, w których zawarte zostały wszystkie ustalenia dotyczące danego 

terenu oraz części rysunkowej. 

Wszystkie zapisy zawarte w planie są zgodne z ustaleniami Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Opola, w którym obszar opracowania 

położony jest w dwóch strefach: 43M rejon ulicy Partyzanckiej, tereny zabudowy 

mieszkaniowej, w strefie 8Z lewy brzeg Odry, strefa zieleni i wód powierzchniowych. Przez 

teren opracowania przechodzi Trasa Szczepanowicka Z1/2. Projekt planu stanowi więc 

kontynuację polityki przestrzennej w tym obszarze miasta. 

Zakres sporządzonej prognozy odpowiada przepisom Ustawy z dnia 3 października 

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

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i jednocześnie jest 

zgodny z zakresem określonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu. 

Opracowanie składa się z tekstu prognozy wraz z załącznikami graficznymi w postaci map. 

W celu sporządzenia niniejszej prognozy wykonano wizję lokalną terenu objętego 

opracowaniem oraz wykorzystano dostępne materiały w postaci papierowej i cyfrowej, m.in. 

inwentaryzację przyrodniczą miasta Opola, Opracowanie ekofizjograficzne, ortofotomapę 

Miasta Opola, modele terenu. 

Prognoza obejmuje rozdziały o następującej zawartości: 

‒ Analiza i ocena istniejącego stanu środowiska oraz jego zmian w przypadku braku 

realizacji  projektowanego dokumentu – w którym scharakteryzowano obszar pod 

względem ekofizjograficznym, wymieniono potencjalne zmiany środowiska 

w przypadku braku realizacji niniejszego planu, opisano istniejący stan 
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poszczególnych komponentów środowiska na analizowanym obszarze, 

przeanalizowano istniejące na obszarze problemy środowiska oraz wymieniono cele 

ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji założeń planu, a także 

scharakteryzowano projektowany sposób zagospodarowania i przeanalizowano 

możliwe znaczące oddziaływania na środowisko; 

‒ Rozwiązania mające na celu zapobieganie lub ograniczanie negatywnych oddziaływań 

na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego 

dokumentu – w którym wymieniono i zaproponowano rozwiązania, które zlikwidują 

lub zminimalizują negatywne oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska 

założeń planu; 

‒ Trudności wynikające z niedostatków techniki lub współczesnej wiedzy napotkanych 

przy sporządzaniu prognozy – w którym scharakteryzowano trudności, jakie pojawiły 

się na każdym etapie sporządzania niniejszej prognozy. 

 

Przeprowadzona prognoza wpływu realizacji założeń planu na środowisko 

wykazała, że: 

‒ realizacja postanowień miejscowego planu ogólnie wpłynie korzystnie na środowisko, 

‒ najbardziej korzystny wpływ na środowisko będzie miało zachowanie obszarów 

zieleni w ciągu korytarza ekologicznego, gdzie występuje najwięcej gatunków 

chronionych oraz zachowanie systemów cieków wodnych. 

‒ najmniej korzystnie będzie oddziaływać na środowisko realizacja rozbudowy 

zabudowy oraz budowa nowych dróg dojazdowych i wewnętrznych. 
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