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1. WSTĘP 

1.1. Podstawa formalno-prawna 

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego „Północna I” w Opolu sporządzanego na podstawie uchwały 

nr IX/144/15 z dnia 23 kwietnia 2015 roku r. Plan opracowywany jest zgodnie z zapisami ustawy z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i w zakresie ustalonym przez 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Sporządzenie prognozy jest spełnieniem 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 przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagane 

jest dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

1.2. Cel, zakres opracowania oraz powiązanie z innymi dokumentami 

Celem prognozy jest określenie charakteru prawdopodobnych oddziaływań na środowisko 

przyrodnicze, które mogą być spowodowane realizacją nakazanych lub dopuszczonych przez plan 

sposobów zagospodarowania i użytkowania terenu. 

Celem prognozy jest określenie możliwych do wystąpienia w środowisku przyrodniczym 

skutków, wynikających z realizacji ustaleń planu. 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu zawiera m.in.: 

 analizę i ocenę stanu środowiska, 

 zestawienie aktualnie występujących problemów związanych z ochroną środowiska, 

 wskazuje, co może się zdarzyć w środowisku, jeżeli ustalenia planu nie zostaną zrealizowane 

(wariant „0”), 

 określa jakie znaczące oddziaływania na środowisko mogą się pojawić, wtedy, gdy ustalenia 

planu zostaną zrealizowane, 

 przedstawia jakie są środki zapobiegawcze lub ograniczające negatywne oddziaływania, 

 pokazuje jak cele ochrony środowiska ustanowione na wyższych szczeblach są ujęte w niniejszej 

prognozie. 

Zakres przedmiotowy prognozy został dostosowany do skali planu oraz stopnia jego 

szczegółowości i precyzji jego ustaleń. Jest on zgodny z wymogami określonymi w art. 51 ust. 2 oraz 

art. 52 ust. 1 i 2 ww. ustawy i został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 

w Opolu oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Opolu.  

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Północna I” 

w Opolu składa się z części tekstowej (w postaci kart terenu) oraz części rysunkowej. Każda karta 

terenu zawiera informacje o możliwych przeznaczeniach terenu; zasadach kształtowania zabudowy 

i wskaźnikach urbanistycznych, które określają sposób kształtowania zabudowy, poprzez 

wyznaczenie linii zabudowy, maksymalnej wysokości zabudowy, liczby kondygnacji, określenie 

wskaźnika intensywności zabudowy; zasadach ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
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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, sposobu realizacji miejsc postojowych itp.; zasadach 

modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury, w tym sposobu zaopatrzenia w wodę, 

odbioru ścieków, odprowadzania wód opadowych, zaopatrzenia w gaz, energię cieplną, energię 

elektryczną, gospodarki odpadami; zasadach i warunkach scalania i podziału nieruchomości, czyli 

minimalnych powierzchniach wydzielanych działek, szerokości frontów itd.; tymczasowym sposobie 

użytkowania, a także wysokość stawki procentowej, która jest podstawą do naliczania renty 

planistycznej.  

Podjęcie prac nad projektem planu były spowodowane: 

 koniecznością opracowania planu wynikającą z oceny aktualności obowiązujących miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, 

 koniecznością dostosowania zapisów planu do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, 

 koniecznością dostosowania zapisów planu do przepisów odrębnych (m.in. ustawy z dnia 7 maja 

2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych), 

 koniecznością uwzględnienia terenów inwestycyjnych gminy Opole, 

 rezerwą terenu pod realizację układu komunikacyjnego,  

 analizą kompozycji urbanistycznej, w tym określenie wskaźników urbanistycznych 

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

 koniecznością wprowadzania szeroko pojętego ładu przestrzennego. 

Główne cele projektowanego planu to: 

 dostosowanie zapisów planu do potrzeb inwestycyjnych, 

 dostosowanie zapisów planu do potrzeb rozwoju systemu komunikacji w tym rejonie, 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zgodny z ustaleniami 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Opola [1]. Teren 

opracowania położony jest na obszarze dwóch stref: 

 7 AG – rejon skrzyżowania obwodnicy północnej i południowej, 

 43 M – rejon ulicy Partyzanckiej, 

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

poszczególnych stref zawartych w Studium (...). Według oznaczeń przyjętych przez Biuro 

Urbanistyczne dla mpzp w trakcie opracowywania, projektowi miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Północna I” w Opolu, przyporządkowany został symbol C79. 

Granice opracowywanego terenu stanowią: 

 od północy: obwodnica północna miasta Opola,  

 od wschodu: ul. Partyzancka, 

 od zachodu: obwodnica połuniowa, 

 od południa: ul. Północna.  

Projekt planu stanowi kontynuację zapisów sąsiadujących z nim opracowań planistycznych, 

które weszły już w życie i są obowiązujące (Rys 1).  
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Rys. 1. Fragment mapy obrazującej miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Opolu 
obejmujący obszar projektowanego planu „Północna I” w Opolu (Źródło: www.bip.um.opole.pl) 

1.3. Informacje o przyjętych założeniach i zastosowanych metodach 

W celu opracowania prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Północna I” w Opolu przeprowadzono analizę istniejącego stanu 

środowiska na podstawie następujących dokumentów: 

 Opracowania ekofizjograficznego podstawowego dla miasta Opola, 

 Dokumentacja Ekofizjograficzna dla potrzeb projektu mpzp terenów położonych w rejonie 

obwodnicy północnej miasta Opole, u. Partyzanckiej, ul. Północnej w Opolu (2003), 

 Inwentaryzacji przyrodniczej miasta Opole (2011), 

 Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza Opola (2000), 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola (Uchwała 

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

 Uchwały Nr IX/144/15 z dnia 23 kwietnia 2015 Rady Miasta Opola w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Północna I” w Opolu, 

 Prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wraz 

z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Opola, 

 Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Opola, 

 Programu Ochrony Środowiska przed hałasem wraz z mapą akustyczną, 

 Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Opola, 

 Ortofotomapy Opola wykonanej w 2015 r. 

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 
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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 tj. 

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. 

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 skonstruowano 

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

- pozytywne/obojętne/negatywne, 

- chwilowe/stałe, 

- krótkoterminowe/długoterminowe, 

- bezpośrednie/pośrednie. 
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Jeśli z Tabeli 2 wynikało, że wpływ ustaleń planu jest obojętny, to w Tabeli 3 nie było 

możliwości jego dalszej analizy. 

Przeprowadzono 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 

oddziaływań na środowisko, przy założeniu, że zawarte w projekcie planu ustalenia zostaną docelowo 

zrealizowane. Prognoza powstawała przy równoległym konstruowaniu zapisów planu, w taki sposób, 

aby wyeliminować rozwiązania, które stanowiłyby zagrożenie dla środowiska i ludzi. 

1.4. Przewidywane metody analizy skutków realizacji postanowień projektu 

planu 

Analiza skutków realizacji postanowień projektu planu miejscowego wraz z oceną aktualności 

planu jest przeprowadzana zgodnie z artykułem 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2015 poz. 199 t.j. z późn. zm). 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 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. 

Pojawienie się jakichkolwiek niezgodności powinno skutkować podjęciem stosownych działań 

mających na celu wyegzekwowanie od właścicieli lub zarządców uciążliwych obiektów oraz 

dostosowanie się do norm środowiskowych. 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.  

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 
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lp. 
komponent środowiska/przedmiot 

analiz 
metoda/źródła informacji częstotliwość 

1.  
powierzchnia biologicznie czynna, 
stan zieleni izolacyjnej 

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. 
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 także zamknie się w granicach gminy. 

2. ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA ORAZ JEGO 

ZMIAN W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTU PLANU 

2.1. Ogólna charakterystyka fizjograficzna terenu 

Położenie 

Obszar objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Północna I” zlokalizowany jest w Północnej części Opola. Obejmuje obszar, którego granice 

stanowią: od północy: obwodnica północna, od wschodu: ul. Partyzancka, od południa: ulica 

Północna, od zachodu: obwodnica południowa (Ilustracja 1). 

Przez obszar przepływa Ryjec, oraz rów melioracyjny R-B2, które stanowią bezpośrednią 

bazę drenażu terenów przyległych. Spływ wody następuje w kierunku zachodnim i północno – 

zachodnim. W krajobrazie obszaru występują tereny użytków rolnych oraz ogródki działkowe.  

Pod względem regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski J. Kondrackiego1, teren 

opracowania położony jest w obrębie podprowincji Niziny Sasko - Łużyckie, w makroregionie Niziny 

Śląskiej, na pograniczu dwóch mezoregionów Pradoliny Wrocławskiej i Równiny Niemodlińskiej. 

Ilustracja 1 Obszar objęty projektem planu 

                                                      
1 Kondracki Jerzy -Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996  
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Źródło: Ortofotomapa Opola z września 2015 r. 

Ukształtowanie terenu i budowa geologiczna 

Na terenie opracowania występuje krajobraz nizinny, charakterystyczny dla den dolinnych 

wykształconych w obrębie dolin i równin akumulacyjnych, równinnych, z płytko występującymi wodami 

gruntowymi z dominacją gleb napływowych – madowych – oraz roślinnością potencjalną grądów 

środkowoeuropejskich i niżowych łęgów jesionowo-wiązowych. Obszar opracowania położony jest na 

terasie plejstoceńskiej piaski eoliczne w wydmach. Osady postglacjalne miasta to głównie aluwia 

rzeczne związane z akumulacją Odry, pod względem litologicznym stanowią je mady, mułki, piaski i 

żwiry rzeczne. Ich łączna miąższość nie przekracza zwykle 8 m. W miejscach występowania 

starorzeczy oraz obniżeń bezodpływowych. 

„Teren opracowania stanowi płaską, równinną lub lekko falistą powierzchnię, konsekwentnie 

nachyloną w kierunku wschodnim i północnym, ku drenującej teren dolinę rzeki Odry, której brzeg 

znajduje się w odległości ok. 1400 m w kierunku wschodnim. Powierzchnia terenu cechuje się 

stosunkowo małym zróżnicowaniem wysokościowym. Rozciągłość pionowa wynosi od 149,6 m w 

części północnej (rejon fermy drobiu) do ok. 152,7 m w części południowej i północno - zachodniej, 

przy maksymalnej deniwelacji terenu nie przekraczającej 3.1 m (deniwelacje lokalne nie przekraczają 

1 m). W obrębie płaskiej powierzchni rozwinięte są wcięte na głębokość 1.0 - 1.5 m rowy melioracyjne, 

w części północnej zaznacza się przebiegający równoleżnikowo nasyp drogowy obwodnicy miejskiej 

(wyniesiony 1.0 - 1.5 m ponad poziom otoczenia). Niewielkie zróżnicowanie wysokościowe sprawia, 

że występujące tutaj spadki terenu nie przekraczające 2 %, w powiązaniu z morfologią nie stwarzają 

żadnych utrudnień dla celów budowlanych.  

W podłożu omawianego terenu wody gruntowe występują w piaskach i żwirach plejstoceńskiej 

terasy erozyjno - akumulacyjnej, średniej. Spływ wody następuje w kierunku północnym i wschodnim 
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do koryta rzeki Odra. Lokalną bazę drenażową w okresie występowania wysokich stanów wód 

gruntowych stanowią występujące na obszarze opracowania rowy melioracyjne”2. 

Na analizowanym obszarze nie udokumentowano występowania złóż surowców mineralnych. 

Flora i fauna 

Obecna szata roślinna obszaru jest wynikiem przede wszystkim oddziaływań i czynników 

antropogenicznych. Z uwagi na występowanie w granicach opracowania dobrych gleb (dominuje IV 

klasa) obszar uległ daleko idącym przemianom antropogenicznym. Naturalne lasy liściaste zostały 

zastąpione głównie przez grunty orne. Na małych powierzchniach spotkać można jeszcze izolowane 

fragmenty łąk i pastwisk, zadrzewienia oraz ogródki działkowe.  

Z powodu użytkowania rolniczego oraz infrastruktury, zbiorowiska roślinności  naturalnej oraz 

seminaturalnej zajmują niewielkie powierzchnie. Pod względem florystycznym jest to teren o mało 

zróżnicowanej strukturze. 

Roślinność na terenie opracowanie można podzielić na lasy i zadrzewienia oraz ekosystemy 

nieleśne. 

Lasy i zadrzewienia – Na terenie opracowania zbiorowiska leśne występują jedynie w postaci 

zadrzewień śródpolnych oraz zadrzewień przy ciekach i rowach. Są to najczęściej niewielkie 

powierzchniowo zadrzewienia, w których dominuje dąb szypułkowy Quercus robur oraz dąb 

bezszypułkowy Quercus petraea, klon zwyczajny Acer platanoides, lipa drobnolistna Tilia cordatai 

brzoza brodawkowata Betula pendula. Zadrzewienia te są cenną pozostałością po występujących tu 

kiedyś na dużych powierzchniach grądach i ze względu na bogactwo florystyczne mają one dużą 

wartość przyrodniczą. Większe zadrzewienia występują 

w trzech kompleksach - w części północnej obszaru w rejonie obwodnicy oraz przy ulicy północnej. Ze 

względu na niewielką powierzchnię cechują się one dużą wrażliwość na oddziaływania zewnętrzne. Z 

uwagi jednak na duży poziom odkształcenia i zubożenia całego terenu zadrzewienia te stanowią 

najistotniejszy element lokalnego systemu przyrodniczego –urozmaicają monotonny krajobraz rolniczy 

i stanowią obszar zasilania dla otaczających go intensywnie użytkowanych gruntów ornych. Dęby 

szypułkowe Quercus robur i dęby czerwone Quercus rubra w północnej części terenu tworzą również 

wiekowe, pomnikowe aleje godne prawnej ochrony. Dłuższą aleję tworzą także klony zwyczajne Acer 

platanoides przy ulicy Północnej. 

Ekosystemy nieleśne – to tereny upraw zbożowych i okopowych a także łąk. Liczną grupą są 

również zbiorowiska chwastów towarzyszących uprawom roślin zbożowych i okopowych z klasy 

Stellarietea mediae. 
Zbiorowiska roślinne o charakterze antropogenicznym zajmują tereny zmienione przez 

człowieka tj. dzikimi wysypiskami śmieci, przydrożami i miejscami wydeptanymi. Zbiorowiska 

synatropijne występują również na terenie ogrodów działkowych w południowo-wschodniej części 

terenu. 

„Zbiorowiska szuwarowe i wielkoturzycowe zajmują krytycznie małe powierzchnie nad 

brzegami cieków i rowów melioracyjnych. Stwierdzono tu płaty zespołów ze związku Phragmition: 

zespół trzciny pospolitej Phragmitetum australis i manny mielec Glycerietum maximae. Wzdłuż cieków 

                                                      
2 Mgr Zdzisław Stefaniak, Dokumentacja Ekofizjograficzna dla potrzeb mpzp terenów położonych w 
rejonie obwodnicy północnej miasta Opole, ul. Partyzanckiej, ul. Północnej w Opolu, Opole, maj 2003 
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i w lokalnych obniżeniach terenu rozwinęły się także zespoły wysokich turzyc ze związku 

Magnocaricion. Zbiorowiska te na badanym terenie zajmują małe powierzchnie, co jest skutkiem stałej 

presji gospodarki człowieka. Najczęściej spotykanym zbiorowiskiem jest mokra łąka turzycowa 

Caricetum gracilis i szuwar turzycy błotnej Cari-cetum acutiformis”.3 

Pod względem faunistycznym obszar opracowania charakteryzuje się silnym 

przekształceniem naturalnych ekosystemów. Występują tutaj głównie gatunki pospolite dla niżu Polski, 

związane z ekostytemami rolniczymi oraz siedliskami ludzkimi. Okres wzrostu zbóż sprzyja 

występowaniu organizmów preferujących siedliska upraw, w szczególności należących do gatunków z 

rzędu pająków (Araneida), motyli (Lepidoptera), dwuskrzydłych (Diptera), błonkówek (Hymenoptera). 

Do objętych ochroną owadów a stosunkowo często spotykanych należą biegacze: ogrodowy 

Carabus arvensis, wręgaty Carabus cancellatus i granulowaty Carabus granulatus. Pospolicie 

występują także chronione trzmiele. Szczególnie często spotykany jest trzmiel ziemny Bombus 

terrestris, gnieżdzący się w norkach w ziemi lub różnego rodzaju szczelinach między kamieniami. 

Wśród płazów i gadów na terenie opracowania występuje żaba trawna, żaba wodna, 

jaszczurka zwinka i padalec zwyczajny. Rzadko żmiję zygzakowatą. Z wielu gatunków ptaków 

legowych najczęściej spotykanymi gatunkami są świergotek łąkowy, pliszka żółta, skowronek, 

trznadel. Występujące ssaki to przede wszystkim ryjówka aksamitna, tchórz zwyczajny.  

Gleby 

„Teren opracowania należy do niemodlińskiego regionu glebowo ñ rolniczego, gdzie dominują 

gleby brunatne wyługowane i kwaśn, wytworzone z piasków gliniastych lekkich o różnym podłożu, 

gleby pseudobielicowe wytworzone z glin lekkich i średnich oraz mady o różnym składzie 

mechanicznym. utwory piaskowe oraz gliniaste, wodnolodowcowe i lodowcowe. Charakteryzują się 

one dobrą i średnią przydatnością do produkcji rolnej. Pod względem bonitacyjnym są to gleby 

zaliczane do klas IV, odpowiadające pszennym (2), żytnim bardzo dobrym (4) i żytnim dobrym (5) 

kompleksom przydatności rolniczej. Na obszarze opracowania i w jego bezpośrednim sąsiedztwie pod 

względem typologicznym dominują gleby napływowe, aluwialne zaliczane do mad rzecznych 

brunatnych, średnich, wytworzone z utworów piaszczysto ñ gliniastych (piaski gliniaste lekkie i mocne, 

gliny lekkie piaszczyste), podścielone piaskami słabogliniastymi i piaskami lekkimi, zalegające do 

głębokości 1.0 m poniżej poziomu terenu. Są to gleby o dość dobrze rozwiniętym poziomie 

próchniczym (osiągającym miąższość 0.2 - 0.6 m), słabo i średniozwięzłe, o dobrej zasobności w 

składniki pokarmowe, cechujące się średnią przepuszczalnością i przewiewnością. Z uwagi na 

powiązania hydrauliczne z poziomem wody w Odrze i pobliskich rowach melioracyjnych, gleby te 

podlegają okresowym wahaniom wód glebowo - gruntowych (obniżanie poziomu wody gruntowej w 

okresie susz letnich, podnoszenie poziomu wody gruntowej w okresie roztopów wiosennych). Są to 

gleby dobre i bardzo dobre do upraw, charakteryzujące się wysoką bonitacją IIIb - V oraz 

przynależnością do dobrych i bardzo dobrych kompleksów glebowych4”. 

                                                      
3 Mgr Zdzisław Stefaniak, Dokumentacja Ekofizjograficzna dla potrzeb mpzp terenów położonych w 
rejonie obwodnicy północnej miasta Opole, ul. Partyzanckiej, ul. Północnej w Opolu, Opole, maj 2003 
 
4 Mgr Zdzisław Stefaniak, Dokumentacja Ekofizjograficzna dla potrzeb mpzp terenów położonych w 
rejonie obwodnicy północnej miasta Opole, ul. Partyzanckiej, ul. Północnej w Opolu, Opole, maj 2003 
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Hydrografia 

Wody powierzchniowe 

Teren opracowania z uwagi na generalnie niski poziom wód gruntowych jest stosunkowo 

bogaty w wody powierzchniowe. Odwodnienie terenu prowadzone jest przez system płytkich rowów 

melioracyjnych (wcięcie 1.o - 1.5 m), przebiegających w środkowej i północnej części terenu 

opracowania i odprowadzających wody w kierunku koryta Odry. 

Wody podziemne 

Według Hydrogeologicznej Mapy Polski obszar badań położony jest w obrębie XXVII 

Opolskiego Regionu Hydrogeologicznego – XXVIIA Rejonu Opola. Występują tu trzy poziomy 

wodonośne: 

 triasowy poziom eksploatowany na południe od miasta. Wody wapienia muszlowego stanowią 

zasobny i rozległy zbiornik wody podziemnej o wysokich wydajnościach i dobrej jakości wody 

wydzielony jako Główny zbiornik Wód Podziemnych (GZWP) nr 333 Opole – Zawadzkie. W 

rejonie badań wód tego poziomu nie ujmowano. Zbiornik GZWP 335 „Krapkowice – Strzelce 

Opolskie” i GZWP 336 „Niecka Opolska”. 

 górnokredowy poziom związany z cenomańskimi piaskowcami oraz stropowymi wapieniami 

i marglami turońskimi.  

 czwartorzędowy: poziom cenomański prowadzi wody szczelinowe i szczelinowo – porowe. Wody 

naporowe tego poziomu stabilizowały się na głębokościach 3,5-9,5 m ppt. Wody piętra 

turońskiego pozostają w kontakcie hydraulicznym z wodami czwartorzędowymi, stąd wahania 

stabilizacji tych wód są zbliżone do wahań wód czwartorzędowych. 

Zasilanie czwartorzędowej warstwy wodonośnej odbywa się głównie z opadów 

atmosferycznych, bezpośrednio przez przepuszczalne od góry grunty. Spływ wody następuje zgodnie 

z morfologią terenu w kierunku północno-zachodnim do koryta rzeki Maliny.  

Na omawianym terenie można wydzielić cztery strefy o odmiennych warunkach wodnych: 

 Strefa I – woda gruntowa o zwierciadle swobodnym poniżej 2,0 m poniżej powierzchni terenu w 

utworach piaszczysto-żwirowych. 

 Strefa II – woda gruntowa o zwierciadle swobodnym poniżej 1,5 – 2,0 m poniżej powierzchni 

terenu występuje w przepuszczalnych piaskach i żwirach. 

 Strefa III – woda gruntowa na głębokości 1,0-1,5 m poniżej powierzchni terenu w 

przepuszczalnych utworach piaszczysto-żwirowych. 

 Strefa IV – woda gruntowa w przepuszczalnych utworach piaszczysto-żwirowych na głębokości 

poniżej 1,0 m od powierzchni terenu. 
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Rys 2. Rowy melioracyjne 

Klimat 

Klimat lokalny na obszarze opracowania kształtowany jest przez zespół warunków 

naturalnych, obejmujących m.in. rzeźbę terenu, pokrycie terenu, głębokość wód gruntowych, ilość i 

wielkość cieków wodnych, rodzaj gruntów. Mało urozmaicona morfologia i hipsometria terenu 

powoduje, że na terenie opracowania praktycznie nie występują warunki pozwalające na wydzielenie 

obszarów zróżnicowanych pod względem klimatycznym. Generalnie cały teren opracowania, poza 

niewielkimi obszarami o płytszym poziomie występowania wody gruntowej (do 1.5 m) i obszarami 

bezpośredniego sąsiedztwa cieków wodnych, cechuje się korzystnym układem termiczno - 

wilgotnościowym, dobrymi warunkami nasłonecznienia, nie podlegającymi większym, naturalnym 

ograniczeniom. Pod względem anemometrycznym obszar opracowania znajduje się w strefie ogólnej, 

zachodniej i północno - zachodniej cyrkulacji powietrza, jednak wpływ na cyrkulację posiada również 

ciąg doliny Odry. Taki rozkład przepływu mas powietrznych powoduje, że obszar opracowania cechuje 

się poprawnymi warunkami nawietrzania. 

Na obszarach płytszego występowania wód gruntowych występuje lokalne pogorszenie 

warunków wilgotnościowych i termicznych (max do 0.5 C) w stosunku do terenów otaczających. W 

bezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych zwiększonemu uwilgoceniu towarzyszą krótkotrwałe 

stagnacje wychłodzonego powietrza i zamglenia. Pod względem bioklimatycznym teren wysoczyzny 

cechuje się mniej korzystnymi warunkami dla człowieka. Klimat płaskiej terasy rzecznej modyfikowany 

jest przez lokalne oddziaływanie zespołów zieleni wysokiej i leśnej w północnej części terenu 

opracowania. Tereny zielone wpływają w sposób korzystny, modyfikując i łagodząc warunki termiczno 

- wilgotnościowe w stosunku do terenów otwartych. Tereny leśne i ich strefa krawędziowa cechują się 

nieznacznie niższymi temperaturami powietrza i podwyższoną wilgotnością, wyrównując profil 

termiczny i wilgotnościowy w najbliższym otoczenia w okresie całorocznym. Powstające różnice 

temperatur powietrza powodują lokalną wymianę powietrza w strefie przyleśnej (tzw. efekt bryzowy), 

obniżają również prędkość wiatru w strefie granicznej i wytwarzają strefę tzw. Cienia 

aerodynamicznego po stronie zawietrznej. Lokalną modyfikację klimatu lokalnego wywołuje 

przebiegająca przez teren opracowania północna obwodnica miejska, w szczególności w zakresie 

zanieczyszczenia środowiska hałasem komunikacyjnym oraz zanieczyszczenia powietrza 

atmosferycznego. 
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Zasoby naturalne 

Obszar opracowania ubogi jest pod względem występowania zasobów naturalnych. Jedynym 

zasobem naturalnym to wody podziemne sklasyfikowane w Głównym Zbiorniku Wód Podziemnych 

(333). 

Obszary i obiekty chronione 

Na nieznacznym obszarze opracowania występują obszary występowania siedlisk 

przyrodniczych (węzeł ekologiczny) o znaczeniu europejskim. Są to zbiorowiska ekstensywnie 

używanych łąk i pastwisk wilgotnych, częściowo podtorfionych. Na terenie tym występuje płytko 

zalegający poziom wód gruntowych. Omawiane siedliska występują w znacznym stopniu na 

bezodpływowych nieckach. 

Na terenach przylegających do obszaru opracowania stwierdzono stanowiska chronione 

gatunków płazów – ropucha zielona oraz gatunków ssaków – mroczek późny.  

Walory kulturowe i zabytkowe 

Teren opracowania pod względem krajobrazowym i kulturowym nie przedstawia żadnych 

wartości. Położony jest w strefie krajobrazu przemysłowo - rolniczego, pozbawionego wyraźnych 

dominant krajobrazowych. Charakteryzuje się bardzo zubożałą fauną i florą, w znacznym stopniu 

zorganizowaną i kontrolowaną przez człowieka, przy jednoczesnym silnym wpływie antropogenicznym 

na gleby (nawożenie) i roślinność. 

 

2.2 Stan środowiska na obszarze opracowania 

Stan i źródła zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego 

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w rejonie opracowania związane jest z emisją 

zorganizowaną, wywołaną ruchem komunikacyjnym po obwodnicy miejskiej i drodze wojewódzkiej ul. 

Partyzanckiej w Opolu. Ruchowi komunikacyjnemu. towarzyszy wprowadzanie do powietrza 

atmosferycznego zanieczyszczeń charakterystycznych, w szczególności związków ołowiu azotu, 

węglowodorów i tlenków węgla. Lokalne pogorszenie warunków klimatu lokalnego i higieny atmosfery 

występuje w bezpośrednim sąsiedztwie pasów drogowych.  

Źródłem zorganizowanej emisji do atmosfery zanieczyszczeń mających wpływ na stan 

środowiska naturalnego badanego obszaru ma położone poza obszarem opracowania centrum 

handlowe „Makro cash and carry”, gdzie źródłem zanieczyszczeń jest lokalna kotłownia o mocy 720 

kW, opala gazem płynnym. Oddziaływanie produktów spalania paliw płynnych, zaznacza się poza 

granicami zakładu.  

Dane dotyczące zanieczyszczeń powietrza pochodzą z opracowań publikowanych w 2011 r. 

przez WIOŚ w Opolu i odnoszą się do pasywnej stacji pomiarowej zlokalizowanej przy Ratuszu, która 

leży w odległości ponad 4 km w linii prostej od przedmiotowego terenu. Poziom stężenia dwutlenku 

siarki (SO2) wynosił w okresie średniorocznym maksymalnie 6,2 g/m3 nie przekraczając tym samym 

normy. Średnia roczna wartość stężenia dwutlenku azotu (NO2) wynosiła w 2011 r. 26,2 g/m3 przy 

dopuszczalnym poziomie stężenia 40 g/m3. Pył PM10, czyli pył o średnicy ziaren poniżej 10 m 

osiągnął w 2011 r. na stacji przy ul. Minorytów, która usytuowana jest w odległości też ponad 4 km 

od terenu opracowania poziom 40,9 g/m3 przy dopuszczalnym rocznym stężeniu 40 g/m3. Ocena 

jakości powietrza pod względem kryterium zdrowotnego stawia Opole, a więc także obszar prognozy 
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w zakresie parametrów dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, ołowiu, arsenu, kadmu i niklu 

w klasie A, gdzie poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnych i nie ma potrzeby 

podejmowania działań na rzecz poprawy jakości powietrza. W zakresie poziomu stężenia pyłu 

zawieszonego oraz benzopirenu miasto zaś kwalifikuje się do klasy C, gdzie wymagane było 

opracowanie programu ochrony powietrza, który został opublikowany w sierpniu 2009 roku. Zgodnie 

z mapami zamieszczonymi w programie cały rejon śródmiejski znalazł się w obszarze przekroczeń 

nr 1, gdzie stężenia pyłu zawieszonego przekraczają poziom dopuszczalny o 60%. 

Klimat akustyczny 

W rozumieniu Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej oceny 

i zarządzania poziomem hałasu, definiowany jest, jako niepożądane lub szkodliwe dźwięki 

powodowane przez działalność człowieka na wolnym powietrzu, w tym hałas emitowany przez środki 

transportu, ruch drogowy, ruch kolejowy, ruch samolotowy.  

Obszar objęty opracowaniem położony jest w pasie szerokości około 850 metrów po 

południowej stronie obwodnicy północnej miasta Opola. Najistotniejszym czynnikiem mającym wpływ 

na stan klimatu akustycznego tego obszaru jest wspomniana północna obwodnica Opola i w 

mniejszym stopniu ulica Partyzancka. Pozostałe źródła hałasu to hałas przemysłowy i w mniejszym 

stopniu ulica Północna. Inne lokalne źródła hałasu o oddziaływaniu okresowym nie mają istotnego 

znaczenia przy kształtowaniu klimatu akustycznego na całym omawianym terenie. Oddziaływanie 

akustyczne zakładów produkcyjnych w okresie dnia pozostaje w tle hałasu komunikacyjnego w rejonie 

istniejącej zabudowy mieszkaniowej, natomiast w okresie nocy może dominować na niewielkim 

obszarze. 

W celu określenia stanu zagrożenia hałasem komunikacyjnym terenów objętych 

opracowaniem posłużono się mapą akustyczną dla Opola (SIP UM Opola, hiram.um.opole.pl) i 

dwoma najważniejszymi wskaźnikami: 

- Wskaźnik LDWN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), 

wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział 

czasu od godz. 6.00 do godz. 18.00), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 18.00 

do godz. 22.00) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00) 

 

Rys. 3 wskaźnik LDWN hałasu drogowego i przemysłowego 

hiram.um.opole.pl
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- Wskaźnik LN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), 

wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 22.00 

do godz. 6.00) 

Z obu wskaźników wynika, że hałas drogowy zmniejsza się wraz z zwiększaniem się 

odległości od źródła liniowego jakim są drogi. Na przekroczenia norm hałasu odpowiedniego dla 

rodzaju terenu narażona jest tylko zabudowa mieszkaniowa położonej przy ulicy Partyzanckiej po jej 

zachodniej stronie. 

 

Rys. 4 wskaźnik LN hałasu drogowego i przemysłowego 

 

Jeśli chodzi o hałas przemysłowy to z mapy hałasu wynika, że pochodzący z zakładu „Makro 

Cash and Carry” hałas nie „wchodzi” na obszar opracowania. 

Stan i źródła zanieczyszczenia wód 

Na terenie opracowania prowadzi się umiarkowaną działalność przemysłową, a także na 

terenie występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna oraz usługowa. W związku z 

tym, doprowadzona została kanalizacja sanitarna do wszystkich budynków oraz kanalizacja 

deszczowa do budynków przemysłowych. Na terenie ogrodów działkowych nie występuje 

infrastruktura sanitarna. 

Monitoring wód podziemnych na terenie Opola prowadzony jest zgodnie z wymogami 

Ramowej Dyrektywy Wodnej (Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie 

kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych). W punkcie pomiarowym Opole wody podziemne 

miały jakość III klasy, czyli dobry stan chemiczny (wskaźniki w III klasie jakości: żelazo, temperatura, 

tlen rozpuszczony), w punkcie Opole (Zawada) w III klasie jakości (wskaźniki w granicach stężeń III 

klasy jakości: mangan), w punkcie Opole Groszowice w V klasie jakości, czyli słaby stan chemiczny 

(wskaźnik w graniach stężeń III klasy jakości: azotany, azotyny, kadm, wapń, wodorowęglany, 

temperatura, wskaźniki w granicach stężeń V klasy jakości: potas). 
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Wszystkie punkty znajdują się w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych – nr 116 

zgodnie z podziałem Państwowej Służby Hydrogeologicznej. 

Odpady 

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz analizy Programu Ochrony Środowiska 

wraz z Planem Gospodarki Odpadami stwierdzono, że na obszarze objętym badaniem występuje 

problem „dzikich” wysypisk. W różnych częściach omawianego terenu stwierdza się obecność 

składowiska odpadów ziemnych, gruzów budowlanych i innych odpadów nieaktywnych, o lokalnej 

morfologii jednoznacznie wykluczającej jego wykorzystanie bez uzdatniania terenu. Na terenach 

zainwestowanych prywatnych wywóz odpadów odbywa się regularnie na zorganizowane wysypisko 

śmieci.  

Emitowanie pól elektromagnetycznych 

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]. Przebiegające przez teren opracowania przewody średniego 

napięcia nie stanowią źródła promieniowania elektromagnetycznego, niejonizujacego.  

Ryzyko wystąpienia poważnych awarii 

Ponieważ na analizowanym obszarze nie występują żadne zakłady mogące powodować 

nadmierną emisję zanieczyszczeń do środowiska, nie ma zagrożenia wystąpienia poważnej awarii ani 

poważnej awarii przemysłowej.  

2.3. Potencjalne zmiany środowiska w przypadku braku realizacji planu 

Na analizowanym obszarze obecnie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego: terenu w rejonie obwodnicy północnej – ulicy Północnej w Opolu (Uchwała Nr 

LVIII/649/06 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2006 r), zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy północnej – ulicy Północnej w Opolu 

(Uchwała nr XIV/123/07 Rady Miasta Opola z dnia 28 czerwca 2007 r).  

Wstępna prognoza dalszych zmian zachodzących w środowisku polega na określeniu 

kierunków i możliwej intensywności przekształceń i degradacji środowiska, które może powodować 

dotychczasowe użytkowanie i zagospodarowanie. Mimo, że na terenie opracowania obowiązuje 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który dopuszcza i przewiduje wprowadzenie 

różnego rodzaju działalności gospodarczej to charakter tego terenu zmienił się częściowo od czasu 

uchwalenia poprzedniego planu. 

W wyniku kontynuacji działalności przemysłowej nie należy prognozować uruchomienia 

procesów, zjawisk i oddziaływań innych, niż obserwowane dotychczas. Główna i podstawowa 

działalność to działalność przemysłowo-usługowa. Zakres prac nie wywoła procesów 

geodynamicznych, mogących skutkować ubytkiem lub degradacją powierzchni ziemi, zmianą 

struktury oraz ubytkiem potencjału glebowego. Jedynie stan sanitarny pierwszego poziomu wód 
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podziemnych może ulec pogorszeniu. Dalsze użytkowanie terenu nie będzie prowadzić do dalszego 

ubożenia i degradacji bardzo uproszczonej na dzień dzisiejszy struktury przyrodniczej terenu. 

Natomiast stan zagrożenia hałasem na terenie opracowania może ulec zmianom na skutek: 

 wzrostu natężenia ruchu komunikacyjnego na obwodnicy północnej miasta Opola, 

 wzrostu natężenia ruchu na ulicy Północnej, 

 inwestycji prowadzonych na terenie zakładów przemysłowych. 

Analiza zmian, jakie mogą wystąpić w środowisku w przypadku braku realizacji postanowień 

MPZP (wariant „0”) 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem, w którym projektant 

umieszcza ustalenia dotyczące zagospodarowania danego fragmentu przestrzeni. Głównym celem 

jest stworzenie zapisów umożliwiających rozwój społeczno-gospodarczy danego miejsca przy 

zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju, z poważaniem dla przyrody. Za wariant „0” należy 

w tym przypadku uznać obecnie występujące uwarunkowania – w przypadku realizacji postanowień 

zapisanych w obowiązującym planie. Konsekwencje wynikające z braku realizacji postanowień 

zawartych w projekcie planu można zakwalifikować do negatywnych, bowiem w treści uchwały 

wprowadzono wiele zapisów mających na celu chronić i wzbogacać środowisko przyrodnicze, które: 

 przeznaczają dużą część terenu na powierzchnię biologicznie czynną (minimum 10% na terenach 

MN, 10-20% na terenach U), 

 kwalifikują poszczególne rodzaje terenów do odpowiednich grup, w zależności od dopuszczalnego 

poziomu hałasu, który określony jest w przepisach odrębnych, 

 zakazują lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

 zakazują odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i gruntowych, 

 nakazują odprowadzenie wód opadowych z dojazdów, placów, miejsc postojowych, parkingów, 

po uprzednim ich podczyszczeniu, 

 nakazują stosowanie do celów grzewczych i technologicznych przyjaznych dla środowiska 

nośników energii, 

 

Wynika stąd, że zaniechanie uchwalenia planu może spowodować niekontrolowaną 

lokalizację działalności, które pogorszą stan środowiska. Zapisy planu nakazują tworzenie nowych 

powierzchni zieleni urządzonej, co jest korzystne dla rozwoju miasta. Zieleń nie tylko wpływa dodatnio 

na walory krajobrazowe przestrzeni, ale również ma znaczenie w procesie absorpcji zanieczyszczeń 

powietrza i tłumi hałas. Zapisy dotyczące powierzchni biologicznie czynnej służą kształtowaniu 

właściwego komfortu życia i warunków sanitarnych.  

3. ANALIZA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

3.1. Istniejące problemy środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektu dokumentu 

Teren opracowania położony po południowej stronie obwodnicy północnej Opola, na zachód 

od terenów centrum handlowego „Makro cash and carry” oraz na zachód od drogi wojewódzkiej ul. 
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Partyzanckiej znajduje się w zasięgu oddziaływań akustycznych i zanieczyszczeń powietrza 

atmosferycznego. 

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

którego sporządzony został plan nie zaobserwowano gatunków zwierząt, które objęte są ścisłą 

ochroną gatunkową. Obszar w granicach opracowania zlokalizowany jest w obrębie trzech głównych 

Zbiorników Wód Podziemnych: GZWP nr 333 wymagającego szczególnej ochrony, GZWP 335 

„Krapkowice – Strzelce Opolskie” i GZWP 336 „Niecka Opolska”. W projekcie planu uwzględniono 

zapisy mające na celu ochronę wód, dotyczące odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków, 

odprowadzania wód opadowych oraz w zakresie gospodarowania odpadami. 

Kolejny poważny problem na analizowanym obszarze stanowi hałas i nadmierne 

zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10, związkami ołowiu, azotu, węglowodorów 

i tlenków węgla. Wzrost natężenia ruchu komunikacyjnego na obszarze planu może doprowadzić 

do znacznego pogorszenia klimatu akustycznego i jakości powietrza. Aby uniknąć takiej sytuacji 

w planie przewidziano tereny z dużym udziałem zieleni lub tereny gdzie można zainwestować w usługi 

lub przemysł lub pozostawić tereny zielone. O tym, jaki rodzaj przeznaczenia terenu będzie po 

uchwaleniu planu miejscowego zdecyduje sytuacja gospodarcza miasta, atrakcyjność terenu dla 

inwestycji a także zapotrzebowanie miasta na inwestycje. Istnieje także możliwość w miarę potrzeb 

instalacji ekranów akustycznych.  

3.2. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego 

dokumentu 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwala rada gminy po stwierdzeniu, 

że nie narusza on ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy (art. 20 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Z zapisów 

przywołanej ustawy wynika również to, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy powinno uwzględniać zasady określone w koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania przestrzennego kraju (art. 9 ust. 2). W Koncepcji zagospodarowania 

przestrzennego kraju muszą być zawarte uwarunkowania, cele i kierunki zrównoważonego rozwoju 

kraju, w tym m.in. wymagania z zakresu ochrony środowiska. Obecnie obowiązujący dokument KPZK 

2030 uwzględnia postanowienia Strategii Europa 2020, w której mowa jest o osiąganiu rozwoju 

inteligentnego, zrównoważonego oraz sprzyjającego włączeniu społecznemu. Cel 4 w KPZK 2030 

to: „kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości 

środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski. Dla tak określonego celu wyznaczono 

zadania, z których w kontekście przedmiotowego projektu planu miejscowego istotne znaczenia mają:  

 integracja działań w zakresie funkcjonowania spójnej sieci ekologicznej kraju jako podstawa 

ochrony najcenniejszych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych,  

 przeciwdziałanie fragmentacji przestrzeni przyrodniczej, 

 wprowadzenie gospodarowania krajobrazem zgodnie z zapisami Europejskiej Konwencji 

Krajobrazowej. 
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3.3. Docelowy sposób zagospodarowania obszaru objętego projektem planu 

Na terenie opracowania obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

terenu w rejonie obwodnicy północnej – ulicy Północnej w Opolu (Uchwała Nr LVIII/649/06 Rady 

Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2006 r), zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie obwodnicy północnej – ulicy Północnej w Opolu (Uchwała nr XIV/123/07 

Rady Miasta Opola z dnia 28 czerwca 2007 r). Obecne opracowanie planu miejscowego stanowi ich 

zmianę i ma na celu lepsze dostosowanie dla potencjalnych inwestorów. Aby pobudzić ten teren 

inwestycyjnie należało zmodyfikować pewne zapisy planu, które w znaczący sposób nie wpłyną na 

założenia urbanistyczne dla tego terenu. Większość zapisów planu miejscowego obecnie 

obowiązującego zostało powielone w tym projekcie planu. Opracowywany plan będzie stanowił 

podstawę prawną, która umożliwi właściwe kształtowanie warunków, zasad i standardów 

zagospodarowania, w zgodzie z zasadami ładu przestrzennego i szeroko pojmowanego 

zrównoważonego rozwoju. Podstawowym celem planu miejscowego jest w przyszłości ułatwić 

prowadzenie inwestycji celu publicznego na jego obszarze i usprawnić system komunikacji poprzez 

wprowadzenie obwodnicy południowej oraz rozbudowę dróg lokalnych, dojazdowych i wewnętrznych 

(KDL, KDD i KDW). Projekt planu umożliwi uporządkowanie i uzupełnienie istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej i usługowej.  

Wszystkie tereny wyznaczone w niniejszym dokumencie oceniono pod względem wpływu 

na środowisko, a wyniki tej oceny znajdują się w Tabeli 2. Każde z przeznaczeń oceniono pod 

względem prawdopodobnego wpływu na środowisko przyjmując, że może ono być pozytywne, 

obojętne lub negatywne. Przyjęto skalę od 1 do 3 punktów dla oddziaływań pozytywnych, od -1 do -3 

dla negatywnych i 0 punktów dla obojętnych uzyskując następującą hierarchię: 

 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). 

W ramach istniejących oraz projektowanych przeznaczeń terenów wprowadzono w zapisach 

planu szereg ustaleń, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mają na celu porządkowanie 

istniejącego zagospodarowania. Zapisy planu porządkują więc miedzy innymi kwestie związane 

z możliwością zabudowy poszczególnych działek określając precyzyjnie maksymalny możliwy udział 

powierzchni zabudowanej, minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej oraz wskaźnik 

intensywności zabudowy. Plan podejmuje także zagadnienia ładu przestrzennego określając 

parametry nowej zabudowy czy rodzaj dachów oraz wprowadza regulacje w zakresie możliwości 

lokalizacji reklam oraz stylu budynków gospodarczych i garażowych.  

Z Tabeli 2 wynika, że realizacja docelowych ustaleń planu wpłynie korzystnie na środowisko. 

Przy założeniu, że liczba punktów może wynosić od -3 do 48, suma punktów analizowanego projektu 

to 215 Zaznaczyć przy tym należy, że poszczególne tereny mają różne oddziaływanie. Najmniej 

korzystne oddziaływanie dla środowiska mają takie inwestycje jak budowa drogi głównej ruchu 
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przyspieszonego czy terenów przemysłowych. Najbardziej pozytywnym oddziaływaniem cechuje się 

przeznaczenie terenu na zieleń.  

W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Północna I” w Opolu 

przewidziano następujące tereny: 

 tereny usług – U, 

 tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usług – MW/U, 

 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług– MN/U, 

 tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług – P/U, 

 tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług handlu detalicznego 

wielkopowierzchniowego – P/UC, 

 tereny ogrodów działkowych oraz usług – ZD/U, 

 tereny zieleni urządzonej– ZP, 

 tereny cmentarzy oraz zieleni urządzonej – ZC/ZP, 

 tereny zieleni - Z 

 tereny zieleni leśnej – ZL, 

 tereny infrastruktury technicznej - IT 

 tereny dróg publicznych – ulice główne ruchu przyspieszonego – KDGP, 

 tereny dróg publicznych – ulice zbiorcze – KDZ, 

 tereny dróg publicznych – ulice lokalne – KDL, 

 tereny dróg publicznych – ulice dojazdowe – KDD, 

 tereny dróg wewnętrznych – KDW, 

 tereny ciągów pieszo-jezdnych – KDX, 

 

Wpływ ustaleń planu na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego został 

przedstawiony w Tabeli 2. 
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Tabela 2 Wpływ ustaleń projektu planu zagospodarowania przestrzennego „Północna I” 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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 c
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o

w
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n

ia
 

ze
w

n
ęt
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n

e 

1MN/U 

istniejąca zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna 

oraz usługowa 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1MW/U 

istniejąca zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna 

oraz usługowa 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1U istniejąca zabudowa usługowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2U istniejąca zabudowa usługowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1P/U 

istniejąca i projektowana 

zabudowa obiektów 

przemysłowych, baz składów i 

magazynów oraz usługowa 

-1 0 -1 -1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 

2P/U 

projektowana zabudowa 

obiektów przemysłowych, baz 

składów i magazynów oraz 

usługowa 

-1 0 -1 -1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 

3P/U 

projektowana zabudowa 

obiektów przemysłowych, baz 

składów i magazynów oraz 

usługowa 

-1 0 -1 -1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 

5P/U 

projektowana zabudowa 

obiektów przemysłowych, baz 

składów i magazynów oraz 

usługowa 

-1 0 -1 -1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 
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6P/U 

projektowana zabudowa 

obiektów przemysłowych, baz 

składów i magazynów oraz 

usługowa 

-1 0 -1 -1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 

4P/U 

projektowana zabudowa 

obiektów przemysłowych, baz 

składów i magazynów oraz 

usługowa 

-1 0 -1 -1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 

1P/UC 

projektowana zabudowa 

obiektów przemysłowych, baz 

składów i magazynów oraz 

usługowa handlu detalicznego 

wielkopowierzchniowego 

-1 0 -1 -1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 

2P/UC 

istniejąca i projektowana 

zabudowa obiektów 

przemysłowych, baz składów i 

magazynów oraz usługowa 

handlu detalicznego 

wielkopowierzchniowego 

-1 0 -1 -1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 

1ZD/U 

istniejąca zabudowa ogrodów 

działkowych oraz 

projektowana usług 

-1 -1 1 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 

1ZP 
projektowany teren zieleni 

urządzonej 
1 1 2 2 1 1 2 0 2 3 0 1 16 

2ZP 
projektowany teren zieleni 

urządzonej 
1 1 2 2 1 1 2 0 2 3 0 1 16 

3ZP 
projektowany teren zieleni 

urządzonej 
1 1 2 2 1 1 2 0 2 3 0 1 16 

4ZP 
projektowany teren zieleni 

urządzonej 
1 1 2 2 1 1 2 0 2 3 0 1 16 

5ZP 
projektowany teren zieleni 

urządzonej 
1 1 2 2 1 1 2 0 2 3 0 1 16 

6ZP 
projektowany teren zieleni 

urządzonej 
1 1 2 2 1 1 2 0 2 3 0 1 16 

7ZP 
projektowany teren zieleni 

urządzonej 
1 1 2 2 1 1 2 0 2 3 0 1 16 

8ZP 
projektowany teren zieleni 

urządzonej 
1 1 2 2 1 1 2 0 2 3 0 1 16 

1ZC/ZP 
istniejący teren cmentarza oraz 

zieleni urządzonej 
1 1 2 2 1 1 2 0 2 3 2 0 17 

1Z istniejący teren zieleni 1 1 2 2 1 1 2 0 2 0 0 1 13 

1ZL istniejące tereny zieleni leśnej 1 3 1 2 2 0 3 0 2 0 0 1 15 
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2ZL istniejące tereny zieleni leśnej 1 3 1 2 2 0 3 0 2 0 0 1 15 

1IT 
istniejące tereny infrastruktury 

technicznej 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1KDGP 
projektowana droga główna 

ruchu przyspieszonego 
-1 0 -1 -3 -3 -3 -3 0 0 2 0 3 -9 

1KDZ istniejąca droga zbiorcza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2KDZ istniejąca droga zbiorcza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1KDL istniejąca droga lokalna  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1KDD istniejąca droga dojazdowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2KDD istniejąca droga dojazdowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

4KDD istniejąca droga dojazdowa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5KDD projektowana droga dojazdowa  -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 2 0 1 -3 

6KDD istniejąca droga dojazdowa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1KDX 
projektowany ciąg pieszo-

jezdny  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1KDW 
projektowana droga 

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

2KDW 
projektowana droga 

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

3KDW 
projektowana  

droga wewnętrzna 
-1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 2 0 1 -3 

4KDW 
istniejąca  

droga wewnętrzna 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5KDW 
istniejąca  

droga wewnętrzna 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6KDW 
istniejąca  

droga wewnętrzna 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

suma -4 15 8 8 6 8 17 0 24 49 2 28 161 
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Tabela 3 Sposób, w jaki ustalenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego „Północna I” 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/U 

istniejąc 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

oraz usługowa 

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

            

            

            

1MW/U 

istniejąc 

zabudowa 

mieszkaniowa 

wielorodzinna 

oraz usługowa 

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

            

            

            

1U 

istniejąca 

zabudowa 

usługowa 

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

            

            

            

2U 

istniejąca 

zabudowa 

usługowa 

obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne 
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1P/U 

istniejąca i 

projektowana 

zabudowa 

obiektów 

przemysłowych, 

baz składów i 

magazynów 

oraz usługowa 

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

stałe  stałe stałe  stałe    stałe  stałe 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 
   

długotermino

we 
 

długotermino

we 

bezpośrednie  bezpośrednie bezpośrednie  pośrednie    pośrednie  pośrednie 

2P/U 

projektowana 

zabudowa 

obiektów 

przemysłowych, 

baz składów i 

magazynów 

oraz usługowa 

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

stałe  stałe stałe  stałe    stałe  stałe 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 
   

długotermino

we 
 

długotermino

we 

bezpośrednie  bezpośrednie bezpośrednie  pośrednie    pośrednie  pośrednie 

3P/U 

projektowana 

zabudowa 

obiektów 

przemysłowych, 

baz składów i 

magazynów 

oraz usługowa 

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

stałe  stałe stałe  stałe    stałe  stałe 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 
   

długotermino

we 
 

długotermino

we 

bezpośrednie  bezpośrednie bezpośrednie  pośrednie    pośrednie  pośrednie 

4P/U 

projektowana 

zabudowa 

obiektów 

przemysłowych, 

baz składów i 

magazynów 

oraz usługowa 

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

stałe  stałe stałe  stałe    stałe  stałe 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 
   

długotermino

we 
 

długotermino

we 

bezpośrednie  bezpośrednie bezpośrednie  pośrednie    pośrednie  pośrednie 

5P/U 

projektowana 

zabudowa 

obiektów 

przemysłowych, 

baz składów i 

magazynów 

oraz usługowa 

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

stałe  stałe stałe  stałe    stałe  stałe 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 
   

długotermino

we 
 

długotermino

we 

bezpośrednie  bezpośrednie bezpośrednie  pośrednie    pośrednie  pośrednie 

6P/U 

projektowana 

zabudowa 

obiektów 

przemysłowych, 

baz składów i 

magazynów 

oraz usługowa 

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

stałe  stałe stałe  stałe    stałe  stałe 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 
   

długotermino

we 
 

długotermino

we 

bezpośrednie  bezpośrednie bezpośrednie  pośrednie    pośrednie  pośrednie 
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1P/UC 

projektowana 

zabudowa 

obiektów 

przemysłowych, 

baz składów i 

magazynów 

oraz usługowa 

handlu 

detalicznego 

wielkopowierzc

hniowego 

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

stałe  stałe stałe  stałe    stałe  stałe 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 
   

długotermino

we 
 

długotermino

we 

bezpośrednie  bezpośrednie bezpośrednie  pośrednie    pośrednie  pośrednie 

2P/UC 

istniejąca i 

projektowana 

zabudowa 

obiektów 

przemysłowych, 

baz składów i 

magazynów 

oraz usługowa 

handlu 

detalicznego 

wielkopowierzc

hniowego 

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

stałe  stałe stałe  stałe    stałe  stałe 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 
   

długotermino

we 
 

długotermino

we 

bezpośrednie  bezpośrednie bezpośrednie  pośrednie    pośrednie  pośrednie 

1ZD/U 

istniejąca 

zabudowa 

ogrodów 

działkowych 

oraz 

projektowanych 

usług 

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

stałe stałe stałe stałe stałe stałe       

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 
      

bezpośrednie bezpośrednie pośrednie pośrednie pośrednie bezpośrednie       

1ZP 

projektowany 

teren  zieleni 

urządzonej 

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

stałe stałe stałe stałe stałe stałe stałe  stałe stałe  stałe 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

bezpośrednie bezpośrednie pośrednie bezpośrednie pośrednie bezpośrednie bezpośrednie  bezpośrednie bezpośrednie  bezpośrednie 

2ZP 

projektowany 

teren  zieleni 

urządzonej 

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

stałe stałe stałe stałe stałe stałe stałe  stałe stałe  stałe 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

bezpośrednie bezpośrednie pośrednie bezpośrednie pośrednie bezpośrednie bezpośrednie  bezpośrednie bezpośrednie  bezpośrednie 
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3ZP 

projektowany 

teren  zieleni 

urządzonej 

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

stałe stałe stałe stałe stałe stałe stałe  stałe stałe  stałe 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

bezpośrednie bezpośrednie pośrednie bezpośrednie pośrednie bezpośrednie bezpośrednie  bezpośrednie bezpośrednie  bezpośrednie 

4ZP 

projektowany 

teren  zieleni 

urządzonej 

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

stałe stałe stałe stałe stałe stałe stałe  stałe stałe  stałe 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

bezpośrednie bezpośrednie pośrednie bezpośrednie pośrednie bezpośrednie bezpośrednie  bezpośrednie bezpośrednie  bezpośrednie 

5ZP 

projektowany 

teren  zieleni 

urządzonej 

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

stałe stałe stałe stałe stałe stałe stałe  stałe stałe  stałe 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

bezpośrednie bezpośrednie pośrednie bezpośrednie pośrednie bezpośrednie bezpośrednie  bezpośrednie bezpośrednie  bezpośrednie 

6ZP 

projektowany 

teren  zieleni 

urządzonej 

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

stałe stałe stałe stałe stałe stałe stałe  stałe stałe  stałe 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

bezpośrednie bezpośrednie pośrednie bezpośrednie pośrednie bezpośrednie bezpośrednie  bezpośrednie bezpośrednie  bezpośrednie 

7ZP 

projektowany 

teren  zieleni 

urządzonej 

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

stałe stałe stałe stałe stałe stałe stałe  stałe stałe  stałe 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

bezpośrednie bezpośrednie pośrednie bezpośrednie pośrednie bezpośrednie bezpośrednie  bezpośrednie bezpośrednie  bezpośrednie 

8ZP 

projektowany 

teren  zieleni 

urządzonej 

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

stałe stałe stałe stałe stałe stałe stałe  stałe stałe  stałe 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

bezpośrednie bezpośrednie pośrednie bezpośrednie pośrednie bezpośrednie bezpośrednie  bezpośrednie bezpośrednie  bezpośrednie 

1ZC/ZP 

istniejący teren 

cmentarza oraz 

zieleni 

urządzonej 

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

stałe stałe stałe stałe stałe stałe stałe  stałe stałe stałe  

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

bezpośrednie bezpośrednie pośrednie bezpośrednie pośrednie bezpośrednie bezpośrednie  bezpośrednie bezpośrednie bezpośrednie  
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1Z 
istniejący teren 

zieleni 

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

stałe stałe stałe stałe stałe stałe stałe  stałe   stałe 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 
  

długotermino

we 

bezpośrednie bezpośrednie pośrednie bezpośrednie pośrednie bezpośrednie bezpośrednie  bezpośrednie   bezpośrednie 

1ZL 
istniejący teren 

zieleni leśnej 

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

stałe stałe stałe stałe stałe  stałe  stałe   stałe 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 
 

długotermino

we 
  

długotermino

we 

bezpośrednie bezpośrednie pośrednie bezpośrednie pośrednie  bezpośrednie  bezpośrednie   bezpośrednie 

2ZL 
istniejący teren 

zieleni leśnej 

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

stałe stałe stałe stałe stałe  stałe  stałe   stałe 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 
 

długotermino

we 
 

długotermino

we 
  

długotermino

we 

bezpośrednie bezpośrednie pośrednie bezpośrednie pośrednie  bezpośrednie  bezpośrednie   bezpośrednie 

1IT 

istniejący teren 

infrastruktury 

technicznej 

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

            

            

            

1KDGP 

projektowana 

droga główna 

ruchu 

przyspieszonego 

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

stałe  stałe stałe stałe stałe stałe   stałe  stałe 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 
  

długotermino

we 
 

długotermino

we 

bezpośrednie  bezpośrednie bezpośrednie bezpośrednie bezpośrednie bezpośrednie   bezpośrednie  bezpośrednie 

1KDZ 
istniejąca droga 

zbiorcza 

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

            

            

            

2KDZ 
istniejąca droga 

zbiorcza 

obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne 
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1KDL 
projektowana 

droga lokalna 

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

            

            

            

1KDD 
istniejąca droga 

dojazdowa 

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

            

            

            

2KDD 
istniejąca droga 

dojazdowa 

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

            

            

            

3KDD 

projektowana 

droga 

dojazdowa 

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

stałe  stałe stałe stałe stałe stałe   stałe  stałe 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 
  

długotermino

we 
 

długotermino

we 

bezpośrednie  bezpośrednie pośrednie pośrednie bezpośrednie bezpośrednie   bezpośrednie  bezpośrednie 

4KDD 
istniejąca droga 

dojazdowa 

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

            

            

            

5KDD 

projektowana 

droga 

dojazdowa 

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

stałe  stałe stałe stałe stałe stałe   stałe  stałe 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 
  

długotermino

we 
 

długotermino

we 

bezpośrednie  bezpośrednie pośrednie pośrednie bezpośrednie bezpośrednie   bezpośrednie  bezpośrednie 

6KDD 
istniejąca droga 

dojazdowa 

obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne 
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1KDX 

istniejący ciąg 

pieszo jezdny 

(poszerzona 

droga transportu 

rolnego) 

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

            

            

            

1KDW 

projektowana 

droga 

wewnętrzna 

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

stałe  stałe stałe stałe stałe stałe   stałe  stałe 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 
  

długotermino

we 
 

długotermino

we 

bezpośrednie  bezpośrednie pośrednie pośrednie bezpośrednie bezpośrednie   bezpośrednie  bezpośrednie 

2KDW 

projektowana 

droga 

wewnętrzna 

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

stałe  stałe stałe stałe stałe stałe   stałe  stałe 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 
  

długotermino

we 
 

długotermino

we 

bezpośrednie  bezpośrednie pośrednie pośrednie bezpośrednie bezpośrednie   bezpośrednie  bezpośrednie 

3KDW 

projektowana 

droga 

wewnętrzna 

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

stałe  stałe stałe stałe stałe stałe   stałe  stałe 

długotermino

we 
 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 

długotermino

we 
  

długotermino

we 
 

długotermino

we 

bezpośrednie  bezpośrednie pośrednie pośrednie bezpośrednie bezpośrednie   bezpośrednie  bezpośrednie 

4KDW 
istniejąca droga 

wewnętrzna 

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

            

            

            

5KDW 
istniejąca droga 

wewnętrzna 

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

            

            

            

6KDW 
istniejąca droga 

wewnętrzna 

obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne 
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Z tabeli 2 wynika, że realizacja ustaleń planu ogólnie wpłynie korzystnie na środowisko – 

suma punktów wynosi 215. Należy jednak zaznaczyć, że poszczególne tereny mają różne 

oddziaływanie na środowisko – pozytywne lub negatywnie. Ze względu na obowiązujący plan 

zagospodarowania przestrzennego dla analizowanego terenu, najmniej korzystnie będzie oddziaływać 

na środowisko realizacja budowy i rozbudowy (poszerzania) projektowanych i istniejących dróg: 

obwodnicy południowej, drogi zbiorczej (ul. Partyzancka) oraz budowa nowych dróg dojazdowych 

i wewnętrznych na analizowanym obszarze. Najkorzystniejsze będzie utworzenie obszarów zieleni 

urządzonej wzdłuż rowu melioracyjnego, pozostawienie terenów zieleni leśnej i zieleni wzdłuż dróg. 

Na obszarze opracowania nie występują gatunki chronione. Wprowadzenie średniego procentowego 

udziału powierzchni biologicznie czynnej nie doprowadzi do całkowitej degradacji tego środowiska. 

Na obszarze objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie 

przewiduje się inwestycji, które mogłyby znacząco niekorzystnie oddziaływać na środowisko 

przyrodnicze. 

3.4. Analiza i ocena potencjalnych znaczących oddziaływań 

W większości zaproponowane funkcje i sposoby przeznaczenia terenu w projekcie planu 

są spójne z występującymi lub projektowanymi na terenach sąsiednich. W  tabelach 2 i 3 

przedstawiono najbardziej znaczące zmiany w sposobie zagospodarowania i użytkowania terenów 

objętych projektem. Część oddziaływań określona jest jako obojętna ale występują również 

oddziaływania negatywne i pozytywne. Warto przeanalizować i ocenić, jak wszystkie ustalenia planu 

wpływają na poszczególne komponenty środowiska. 

Powierzchnia ziemi 

Przekształcenia powierzchni ziemi będą występować w związku z budową nowych elementów 

zagospodarowania przestrzennego tj. dróg, zabudowy przemysłowej, baz składów i magazynów czy 

usługowej – wykopy, przemieszczanie mas ziemnych. Są to oddziaływania negatywne, bezpośrednie 

i nieodwracalne. Dla terenów zieleni, ogrodów działkowych wprowadzono zapisy obligujące 

do całkowitego zagospodarowania gruntu rodzimego oraz gruntu biologicznie czynnego, 

pochodzącego z przemieszczeń ziemnych na obszarze zagospodarowania nieruchomości lub 

na innym wskazanym terenie pod warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń 

wymaganych standardów jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych z dopuszczeniem 

zmiany powierzchni terenu pod warunkiem zagospodarowania  gruntem pochodzącym z innego 

terenu pod warunkiem, że jego zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów 

jakości gleby i ziemi określonych w przepisach odrębnych.  

Zasoby naturalne 

Biorąc pod uwagę, że na terenie opracowania brak jest zasobów naturalnych to wszystkie 

ustalenia projektu planu są określone jako obojętne pod względem oddziaływania na ten składnik 

środowiska.  
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Wody powierzchniowe i podziemne 

Teren opracowania swoim zasięgiem obejmuje Trzy Główne Zbiorniki Wód Podziemnych: 

GZWP nr 335 „Zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie”, gromadzącego wody w triasowych utworach 

szczelinowo – porowych, GZWP 335 „Krapkowice – Strzelce Opolskie” i GZWP 336 „Niecka Opolska”. 

Wprowadzenie w życie ustaleń planu nie spowoduje negatywnego wpływu na wody powierzchniowe 

lub podziemne. Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej ma uchronić wody gruntowe i podziemne 

przed negatywnym wpływem planowanej zabudowy. Ustalone na każdym terenie powierzchnie 

biologicznie czynne mają zapewnić swobodny spływ powierzchniowy wód opadowych. Natomiast 

kanalizacja deszczowa ma uchronić przed pochodzącymi z zanieczyszczonych wód opadowych 

pyłami, substancjami ropopochodnymi, metalami ciężkimi czy chlorkami związanymi z odśnieżaniem.  

Klimat lokalny 

Wpływ realizacji postanowień projektowanego planu na klimat lokalny można uznać 

za znikomy ewentualnie nieznacznie negatywny. Budowa jakichkolwiek dróg i parkingów, przyczynia 

się do zwiększenia ruchu komunikacyjnego, a to wiąże się z większą ilością produkowanych spalin. 

Powietrze atmosferyczne 

Realizacja planu może nieznacznie negatywnie wpłynąć na powietrze atmosferyczne, 

co związane jest jedynie z budową dróg i parkingów. Stopień oddziaływania tych inwestycji na stan 

czystości powietrza można rozpatrywać w różnych skalach czasowych i przestrzennych 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 spalin 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, oraz szpalery drzew 

wzdłuż ulic. Powierzchnia czynna biologicznie, szczególnie liście drzew, będzie w pewnym stopniu 

pochłaniała zanieczyszczenia powietrza. 

Klimat akustyczny 

 Realizacja zapisów planu nie spowoduje znaczących zmian w klimacie akustycznym. 

Rozbudowa ulicy Partyzanckiej i obwodnicy miasta spowoduje większą przepustowość drogi, a co za 

tym idzie większe natężenie ruchu. Większa przepustowość spowoduje również, że samochody będą 

mogły poruszać się z większą prędkością. Oba te czynniki zwiększą, przekroczony już wzdłuż drogi 

poziom hałasu. Projektowane drogi dojazdowe do działek mogą znacznie pogorszyć klimat 

akustyczny na obszarach, na których nie stwierdzono do tej pory przekroczeń wartości 

dopuszczalnych. Uciążliwość związana z podwyższonym poziomem hałasu może wystąpić również w 

perspektywie krótkoterminowej i występować w trakcie realizacji prac takich, jak budowa dróg czy 
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nowych obiektów na terenach przeznaczonych na zabudowę. Będzie to związane przede wszystkim z 

dojazdami i pracą maszyn budowlanych. 

Realizacja zapisów w planie dotyczących możliwości lokalizowania szpalerów drzew wzdłuż 

ciągów komunikacyjnych zmniejszy hałas powodowany przez poruszające się po nich pojazdy 

silnikowe. Możliwie najdalsze odsunięcie zabudowy od granic pasów drogowych, umożliwiające 

zagospodarowanie działki frontowej zielenią, przyczyni się do zmniejszenia oddziaływania dróg.  

Fauna i flora 

Jak wspomniano w rozdziale poświęconym obszarom i obiektom chronionym, na fragmencie 

terenu opracowania mogą czasowo występować chronione gatunki flory i fauny. Projekt planu nie 

przekreśla lokalizacji gatunków chronionych na tym terenie, może ograniczyć ich rozwój. 

Krajobraz 

Teren opracowania to krajobraz rolniczo - produkcyjny. Każda ingerencja inwestycyjna na tym 

terenie zaburzy stan istniejący. Ważne jest wprowadzenie w planie miejscowym ustaleń i ograniczeń 

odnośnie parametrów zabudowy, tak by nowe elementy zagospodarowania współgrały z terenami 

sąsiadującymi, i stanowiły barierę akustyczną. Należy wziąć pod uwagę fakt, iż ul. Partyzancka 

stanowi „bramę wjazdowa” do miasta i należy w sposób zachęcający kreować tą przestrzeń. 

Ludzie 

Realizacja ustaleń planu wpłynie korzystnie na ludzi, co związane jest z zaspokojeniem 

ważnych potrzeb społecznych. Miasto musi mieć zabezpieczone tereny inwestycyjne. Teren na 

peryferiach miasta, o dogodnych połączeniach komunikacyjnych, i pod względem fizjograficznym jest 

właściwy pod lokalizację przemysłu oraz usług, tym bardziej, że znajduje się w sąsiedztwie już 

podobnych, istniejących obiektów. Tereny we wschodniej lokalizacji przeznaczone w części zostają na 

ogrody działkowe, ze względu na społeczną potrzebę ich lokalizacji. 

Zabytki i dobra materialne 

Na terenie opracowywanego planu miejscowego zlokalizowany jest zabytkowy cmentarz na 

obszarze ok 20 ar. W związku z tym oddziaływanie na ten element środowiska określono jako dodatni.  

Ryzyko wystąpienia poważnych awarii 

W wyniku realizacji ustaleń planu ryzyko wystąpienia poważnej awarii nie wzrośnie, ponieważ 

na terenie nie przewiduje się żadnych nowych terenów znacząco oddziałujących na środowisko. Nowo 

projektowane tereny przemysłowo usługowe dopuszczają lokalizację nowoczesnych technologii 

nieemitujących ponadnormatywnych zanieczyszczeń.  

Oddziaływanie według stopnia uciążliwości 

Na obszarze objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Północna I” w Opolu nie przewiduje się inwestycji, które wpłynęłyby znacząco niekorzystnie na 

środowisko przyrodnicze. 

Zgodnie z przyjętą metodą obszar opracowania podzielony został według stopnia 

oddziaływania na środowisko na tereny, w których: 

I. realizacja ustaleń planu będzie miała korzystniejszy wpływ na środowisko 

przyrodnicze (sposób zagospodarowania terenów zgodnie z projektem planu będzie 
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miał bardziej korzystny wpływ na środowisko, niż dotychczasowe przeznaczenie w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) – 1-8 ZP, 1ZC/ZP, 1Z, 1-2ZL,  

II. realizacja ustaleń planu nie zmieni stanu środowiska przyrodniczego (sposób 

zagospodarowania terenów zgodnie z projektowanym planem będzie miał podobny 

wpływ na środowisko jak dotychczasowe przeznaczenie w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego) – 1MN/U, 1MW/U, 1U, 1-6P/U,  

1-2P/UC, 1ZD/U, 1IT, 1-2KDZ, 1KDL, 1-2KDD, 4KDD, 6KDD, 1KDX, 4-7KDW. 

III. realizacja ustaleń planu może mieć mniej korzystny wpływ na stan środowiska 

przyrodniczego (sposób zagospodarowania terenów zgodnie z projektowanym 

planem będzie miał mniej korzystny wpływ na środowisko, niż dotychczasowe 

przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) – 1KDGP, 

3KDD, 5KDD, 1-3KDW. 

Powyższy podział przedstawiony jest na załączniku nr 3 do niniejszego opracowania.  

 

Dotychczasowy sposób użytkowania terenu objętego projektem planu „Północna I” w Opolu 

nie wpływa w znaczący sposób na tutejsze środowisko. Dominującą funkcją jest przemysł, które nie 

jest zaliczane do uciążliwych. Nie wytwarzane są ścieki przemysłowe czy gospodarcze. Źródłem 

zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych jest w większości transport drogowy, który przyczynia się 

także do pogorszenia klimatu akustycznego. Problem ten koncentruje się wzdłuż obwodnicy. 

Problemy środowiskowe są więc charakterystyczne dla średniej wielkości miast. 

Skutki wprowadzenia w życie ustaleń planu mogą być różnorodne w zależności od rodzaju 

inwestycji, jakie powstaną oraz sposobu ich realizacji, w tym stosowanych rozwiązań technicznych 

i technologicznych, które nie do końca mogą być określone na etapie sporządzenia planu. Analizując 

jednak projekt uchwały można stwierdzić, że jest on w zgodzie z ideą ochrony środowiska 

i zaproponowane w nim rozwiązania, takie jak pozostawienie terenów leśnych 

czy wprowadzanie nowego drzewostanu mają na celu zmniejszenie presji środowiskowej 

i ukształtowanie miejsca przyjaznego użytkownikom. Plan jest środkiem w pewnym stopniu 

zapobiegającym powstaniu negatywnych skutków dla środowiska, należy jednak pamiętać, 

że podejmowane przedsięwzięcia służące realizacji inwestycji będą mogły generować chwilowe 

negatywne oddziaływania, np.: hałas związany z budową nowych obiektów czy budową 

i modernizacją ciągów komunikacyjnych.  

 

Wprowadzenie nowych terenów: usług, przemysłu 

Przekształcenie terenów rolniczych będzie sprzyjało rozwojowi gospodarki inwestycyjnej 

miasta. Wprowadzenie obszaru powierzchni biologicznie czynnej oraz zieleni urządzonej 

na terenach inwestycyjnych ma duże znaczenie, ponieważ obieg wody w przyrodzie znowu będzie 

bardziej zbliżony do naturalnego w tym miejscu, drzewa, które w przyszłości wyrosną staną się 

doskonałym absorbentem zanieczyszczeń pyłowych pochodzenia komunikacyjnego, a ponadto będą 

tłumić uciążliwy hałas dochodzący z pobliskich dróg i terenów przemysłu lub usług. Dodatkowym 

pozytywnym aspektem jest fakt, że wzrosną walory krajobrazowe miejsca, które obecnie 

zagospodarowane jest w sposób monotonny. 
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Uporządkowanie obsługi komunikacji  

Nowa i istniejąca zabudowa przemysłowa i usługowa wymaga odpowiednio zorganizowanej 

obsługi komunikacyjnej. Niemniej, na dzień dzisiejszy jest na tyle zorganizowana, że układ 

komunikacyjny tego terenu wymaga wprowadzenia nowych dróg dojazdowych, wewnętrznych oraz 

ciągów pieszo jezdnych. Wprowadzone ciągi pieszo-jezdne umożliwią obsługę przemysłu i usług.  

3.5. Rozwiązania mające na celu zapobieganie lub ograniczanie negatywnych 

oddziaływań na środowisko 

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. Z uwagi na charakter 

planu, którego głównym celem jest zmiana przeznaczenia niektórych terenów oraz lokalizacja ciągów 

komunikacyjnych, można stwierdzić, że realizacja ustaleń planu nie zmieni znacząco środowiska. 

Mniej korzystny wpływ na środowisko mogą mieć projektowane drogi główne ruchu przyspieszonego, 

drogi zbiorcze oraz projektowane drogi dojazdowe i wewnętrzne. To mniej korzystne oddziaływanie 

może zostać ograniczone, jeśli zostaną wprowadzone drobne formy zieleni np. szpalery drzew, 

krzewy oraz rowy melioracyjne.  

Rozwiązania mające na celu zapobieganie lub ograniczanie negatywnych oddziaływań 

na środowisko, mogących być rezultatem realizacji ustaleń planu to: 

 stosowanie separatorów i odstojników podczyszczających ścieki opadowe i roztopowe które 

pochodzą z dróg, 

 wykorzystywanie mas ziemnych powstałych przy budowie do prac związanych z niwelacją 

terenu, 

 zastosowanie cichych nawierzchni przy budowie dróg, 

 zakaz lokalizacji reklam, 

 zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

 wprowadzenie szpalerów drzew, 

 wytyczenie dróg rowerowych, 

 zachowanie średniego procentowego udziału powierzchni biologicznie czynnej na terenach 

przemysłowo –usługowych. 

Istotnym jest to, że realizacja ustaleń planu nie będzie oddziaływać poza granice 

opracowania. Poza tym 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. Stosowanie się do ustaleń planu, który został sporządzony w zgodzie 

z dokumentami odrębnymi, m.in. takimi jak Prawo Wodne czy Prawo Ochrony Środowiska jest 

wystarczającym „środkiem” zapobiegawczym, który uchroni teren przed ewentualnymi negatywnymi 

trendami, jakie mogą się pojawić, a których prognoza nie jest do końca w stanie przewidzieć.  

W poprzednich rozdziałach została przeprowadzona analiza stanu istniejącego środowiska 

przyrodniczego, zmian jakie wprowadza projekt planu miejscowego oraz jak postanowienia planu 

mogą oddziaływać na środowisko tej części Opola. W przyszłym zagospodarowaniu tego terenu 
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projektant nie przewiduje możliwości lokalizacji działalności, które byłyby uciążliwe dla przyrody, 

co więcej zapisy planu w wyczerpujący sposób określają zasady ochrony i rekultywacji środowiska. 

Największym problemem dyskutowanego obszaru jest ruch komunikacyjny powodujący 

zanieczyszczenie powietrza tlenkami azotu oraz hałas mogący powodować przekroczenia 

dopuszczalne normy ustanowione w przepisach odrębnych. W celu ograniczenia oraz kompensacji 

potencjalnych, negatywnych oddziaływań zaproponowano następujące rozwiązania: 

 preferowanie lokalizowania obiektów wykonanych w technologii tzw. budynków pasywnych, 

 wykonanie kompozycji dróg lokalnych, dojazdowych, wewnętrznych w taki sposób, aby w jej 

liniach rozgraniczających znalazły się jezdnia, pas zieleni, chodnik i/lub ścieżka rowerowa [ryc. 1] 

lub jezdnia, chodnik, chodnik i/lub ścieżka rowerowa, 

 wprowadzenie drogi rowerowej w ciągu dawnej ulicy Północnej, 

 częste sprzątanie ulic w okresie letnim (polewanie wodą). 

 

Rys. 5 Droga rowerowa ul. Północna 

                     

 

 

  

 

Ponad wszystko to zastosowanie się do ustaleń zawartych w planie miejscowym (zapisy 

dotyczące udziału powierzchni biologicznie czynnej, zieleni urządzonej, ochrony drzewostanu itd.) 

pozwoli ograniczyć lub uniknąć działań wpływających negatywnie na środowisko, albowiem prognoza 

jest dokumentem sporządzonym równolegle z projektem planu, a ten podejmuje kwestie związane 

z ochroną przyrody w wyczerpujący sposób. 

 

 

5. ZAKOŃCZENIE 

5.1. Wnioski 

Teren opracowania, cechujący się w chwili obecnej niewielkimi walorami krajobrazowymi 

(charakter rolniczy, brak elementów wzbogacających tj. zieleni) wskutek przemyślanego 
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i ukierunkowanego kształtowania może znacząco zmienić swój charakter przez uatrakcyjnienie 

środowiska wizualnego i wzmocnienie struktury przyrodniczej. Ze względu na kontynuację funkcji 

terenu opracowania jako tereny rozwojowe Opola, obszar ten powinien zostać wzbogacony przede 

wszystkim o tereny zieleni urządzonej, zadrzewienia pasmowe wzdłuż dróg. 

Proponowane kierunki kształtowania krajobrazu obejmują m.in.: 

- wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień jako oaza dla drobnych zwierząt i owadów, 

- wprowadzenie i urządzenie pasów zieleni przydrożnej, 

- pozostawienie ogrodów działkowych we wschodniej części. 

Celem opracowania prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego było zbadanie przyszłego wpływu ustaleń planu miejscowego 

na środowisko przyrodnicze. Przeprowadzenie takiej oceny jest trudne z uwagi na fakt, iż plan 

miejscowy dopuszcza szereg możliwości, które wcale nie muszą powstać, albo będą zrealizowane 

jedynie częściowo. Rzadko kiedy plany miejscowe realizowane są w pełnym zakresie. Poza tym plany 

miejscowe dopuszczają zwykle kilka, pasujących do siebie kategorii przeznaczeń i nie jest oczywiste, 

która z nich zostanie zrealizowana. Niemniej jednak dopuszczone planem przeznaczenia wpłyną 

pozytywnie na środowisko przyrodnicze.  

5.2. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Północna I” w Opolu jest częścią procedury mającej na celu 

uchwalenie planu. Potrzeba opracowania prognozy wynika z art. 46 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 (Dz. U. Nr 199 poz. 1227). Prognozę 

sporządza się w zakresie zgodnym z art. 51 ust. 2 ustawy OOŚ oraz opinią Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska.  

Przedmiotem niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko jest projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Północna I” w Opolu. Obszar zajmujący powierzchnię 90 ha 

usytuowany w północno – zachodniej części miasta. Granice obszaru wyznaczają: od północy: 

obwodnica północna, od wschodu: ul. Partyzancka, od południa: ulica Północna, od zachodu: 

obwodnica południowa. 

Na obszarze widoczne zagospodarowanie to zabudowa przemysłowa oraz grunty orne i łąki. 

Nie występują udokumentowane gatunki chronione, jednak zauważyć można sporadycznie migrujące 

gatunki ssaków, płazów i ptaków na terenach niezainwestowanych. Obszar opracowania jest ubogi w 

florę i faunę, nie wykazuje wymiernych wartości przyrodniczych. Zlokalizowano jeden obiekt 

zabytkowy – cmentarz wpisany do gminnej ewidencji zabytków, nakazano w planie jego ochronę.  

Następnie dokonano analizy wpływu projektowanych rozwiązań na środowisko przyrodnicze w 

formie tekstowej oraz tabelarycznej oraz zidentyfikowano najważniejsze zmiany, jakie wynikają z 

nowego dokumentu. Plan w stosunku do poprzednich miejscowych planów obowiązujących na tym 

terenie nie wpłynie znacząco na środowisko. Tereny przemysłowo-usługowe kontynuują politykę 

miasta, przyjętą w poprzednich latach. 

Ze względu na kontynuację funkcji terenu opracowania jako tereny rozwojowe Opola, obszar 

ten powinien zostać wzbogacony przede wszystkim o tereny zieleni urządzonej, zadrzewienia 

pasmowe wzdłuż dróg. 
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5.3. Trudności wynikające z niedostatków techniki lub współczesnej wiedzy 

napotkanych przy sporządzaniu prognozy 

W trakcie opracowywania prognozy nie stwierdzono braków odnośnie literatury czy materiałów 

kartograficznych, istotnym problemem jest jednak poziom szczegółowości, na jakim są one 

opracowane. Większość materiałów, z których korzystano zostało docelowo sporządzonych dla 

całego miasta – stąd pojawiają się trudności w odniesieniu pewnych opisów (zwłaszcza szaty 

roślinnej, fauny) do konkretnego, niewielkiego fragmentu przestrzeni.  

Znaczną trudnością jest także dokładne przewidywanie na etapie sporządzania prognozy 

rzeczywistego wpływu niektórych przedsięwzięć na środowisko. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w planie miejscowym 

określa się obowiązkowo przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym 

przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. Dopuszczając określone przeznaczenie 

terenu projektant planu nie wie jakie inwestycje powstaną oraz czy w ogóle dojdzie do realizacji 

postanowień planu. Rezerwując więc teren pod daną funkcję oraz określając zasady na jakich ma być 

on zagospodarowany projektant planu nie wskazuje czasu, w jakim to zagospodarowanie ma 

być zrealizowane. 

5.4. Dokumenty wykorzystane przy sporządzaniu prognozy 

[1] Czachor K., 2009, Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska wraz z planem gospodarki 

odpadami dla miasta Opola na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-

2015, Opole. 

[2] Kondracki J., 2000, Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 
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OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam, że ukończyłam, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, jednolite studia 

magisterskie i posiadam 5-letnie doświadczenie w pracach w zespołach przygotowujących prognozy 

oddziaływania na środowisko – minimum 5 dokumentów.  

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

 

 


