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1. WSTĘP 

1.1. Podstawy prawne 

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Komunalny „Centralny” w Opolu sporządzanego 

na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/607/13 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2013 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. Przyczyną podjęcia prac nad projektem planu jest potrzeba 

powiększenia istniejącego Cmentarza Komunalnego, co może nastąpić po opracowaniu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. Istotne wymogi prawne odnoszące się do lokalizacji 

cmentarza zawarte są w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą 

spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków. 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 powi ązanie 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. 

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. Opracowanie składa się 

z tekstu prognozy wraz z załącznikami mapowymi. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Komunalny 

„Centralny” 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, podanie 

wskaźnika intensywności zabudowy; zasadach ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego; zasadach ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i kultury współczesnej; zasadach 

ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; zasadach obsługi komunikacyjnej, gdzie zawarte są 

informacje o dostępności komunikacyjnej terenu, sposobu realizacji miejsc postojowych itp.; zasadach 

modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury, w tym sposobu zaopatrzenia w wodę, 
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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. Do głównych celów projektu planu należą: 

− potrzeba ochrony zabytkowego układu istniejącej części Cmentarza, 

− potrzeba przeznaczenia terenu na rozbudowę cmentarza (tereny rolne położone na południe od 

nekropolii), 

− potrzeba uporządkowania przestrzeni publicznych, 

− usprawnienie procedury wydawania pozwolenia na budowę. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zgodny z ustaleniami 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Opola [16], w którym 

położony jest na obszarze dwóch stref: 

− 14Z zieleni i wód powierzchniowych , w której między innymi ustanowiono obszar wymagający 

przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, należy chronić obszary ujęte w rejestrze 

zabytków oraz zachować rezerwę pod rozbudowę układu komunikacyjnego tj. obwodnicę 

południową oraz przewidziano rozbudowę cmentarza, 

− 19AG aktywno ści gospodarczych , w której między innymi ustanowiono obszar wymagający 

przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, należy zachować rezerwę pod rozbudowę 

układu komunikacyjnego tj. obwodnicę południową. 

W trakcie prac nad projektem planu uwzględniono zakazy, nakazy oraz postulaty dla 

poszczególnych stref ze Studium (...). Projekt planu stanowi kontynuację zapisów sąsiadujących z nim 

opracowań planistycznych, które weszły już w życie i są obowiązujące (Ilustracja 1).  

Ilustracja 1 Fragment mapy obrazuj ącej miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  w Opolu – 
obowi ązujące (kolor czerwony) i opracowywane (kolor zielony) 

 

Źródło: http://www.bip.um.opole.pl 
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1.3. Informacje o przyj ętych zało żeniach i zastosowanych metodach 

W celu opracowania strategicznej prognozy oddziaływania na środowisko projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Komunalny „Centralny” w Opolu 

przeprowadzono analizy istniejącego stanu środowiska na podstawie następujących dokumentów: 

− Dokumentacji „Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla miasta Opola” [4], 

− Inwentaryzacji przyrodniczej miasta Opole [14}, [19], 

− Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola (Uchwała 

Nr LXXI/745/10 Rady Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2010 r.) [16], 

− Uchwały Nr XXXVIII/607/13 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Komunalny 

„Centralny”; 

− Prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wraz 

z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Opola [6], 

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

− Programu Ochrony Środowiska przed hałasem wraz z mapą akustyczną [11], 

− Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Opola [12], 

− Ortofotomapy Opola wykonana w latach 2005, 2008, 2010, 

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

 

Podstawową metodą badawczą była również wizja terenu objętego granicami planu, na 

podstawie której wykonano inwentaryzację urbanistyczną z uwzględnieniem istniejącego stanu 

zagospodarowania przestrzennego. Korzystając z dostępnych opracowań, danych WIOŚ w Opolu 

(pomiary zanieczyszczeń pyłowych oraz gazowych, stan jakości wód powierzchniowych 

i podziemnych), analizowano stan środowiska pod kątem jego problemów. Analizując projektowane 

przeznaczenie terenu zadano sobie następujące pytania, które wspomogły 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, metod ą 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.  
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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 skontrowano tabelę 

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

- pozytywne/obojętne/negatywne, 

- chwilowe/stałe, 

- krótkoterminowe/długoterminowe, 

- bezpośrednie/pośrednie. 

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” przyj ęto taki stan 

zagospodarowania, jaki wyst ępuje na terenie obecnie – brak realizacji postanowi eń 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  postanowie ń projektu planu 

Analiza skutków realizacji postanowień projektu planu miejscowego wraz z oceną aktualności 

planu jest przeprowadzana zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 

2003 roku. 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.  
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Monitorowanie skutków wdrożenia kierunków i form zagospodarowania proponowanych 

w miejscowym planie jest skomplikowanym procesem, szczególnie w krótkim przedziale czasowym, 

gdyż dopiero w dłuższej perspektywie mogą być zauważalne zmiany w zagospodarowaniu. 

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 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.  

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. W przedmiotowym planie 

proponuje się objąć monitoringiem komponenty środowiska wyszczególnione w Tabeli 1. 

Tabela 1 Komponenty środowiska proponowane do obj ęcia monitoringiem 

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 

 



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Cmentarz Komunalny „Centralny” w Opolu 

 8 

1.5. Informacje o mo żliwym 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 ISTNIEJ ĄCEGO STANU ŚRODOWISKA ORAZ JEGO 

ZMIAN W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO P LANU 

2.1. Ogólna charakterystyka fizjograficzna terenu 

Poło żenie 

Obszar objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

Cmentarz Komunalny „Centralny” w Opolu zlokalizowany jest w zachodniej części Opola, na terenie 

położonym na północ od linii kolejowej nr 132 relacji Bytom – Wrocław Główny oraz na południe od 

ulicy Wrocławskiej. 

Granice obszaru objętego planem wyznaczają: od północy i zachodu – ulica Cmentarna 

oraz granica miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Wrocławskiej – 

J. Kokota w Opolu oraz granica miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 

Zbożowej w Opolu, od południa  – ulica 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej, od wschodu  – ulica 

Daleka oraz granica miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa 

jednorodzinnego w rejonie ulic: 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej – Ludowej. Powierzchnia 

terenu w tych granicach wynosi około 34 ha. Obszar położony jest w strefie zieleni i wód 

powierzchniowych oraz aktywności gospodarczej. Około 88% powierzchni stanowią tereny gminne, 

w tym 23 ha to teren cmentarza komunalnego. Pozostała część to tereny obiektów produkcyjnych 

i usługowych oraz tereny użytkowane rolniczo albo w ogóle nieużytkowane.  

Pod względem regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski według J. Kondrackiego [3] teren 

opracowania położony jest w obrębie podprowincji Nizin Środkowopolskich, w makroregionie Niziny 

Śląskiej, w granicach mezoregionu Pradoliny Wrocławskiej. Od wschodu obszar graniczy z Równiną 

Opolską, a od zachodu z Równią Niemodlińską. Zgodnie z topologią krajobrazów naturalnych tego 

samego autora, analizowany rejon zalicza się do krajobrazów nizinnych, typu dolin i równin 

akumulacyjnych, gatunku teras z wydmami, z glebami bielicowymi i brunatnymi jako 

charakterystycznym typem gleb i potencjalną roślinnością w postaci borów.  
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Ilustracja 2 Obszar obj ęty projektem planu 

 

Źródło: Ortofotomapa Opola z września 2010 r. 

Ukształtowanie terenu i budowa geologiczna 

Na obszarze opracowania występują dwie formy morfologiczne. Północno-wschodnia część 

terenu to wysoczyzna plejstoce ńska  falista i lekko pagórkowata o wysokości od 160 do 170 m 

n.p.m., a południowo-zachodnia to terasa średnia plejstoce ńska , piaszczysto-żwirowa, erozyjno-

akumulacyjna. Terasa ta stanowi pozostałość zasypania w okresie zlodowacenia połnoncnopolskiego 

i wyniesiona jest około 5-7 m ponad średni poziom wody w rzece na wysokość od 153 do 

160 m n.p.m. Jej powierzchnia jest prawie płaska lub nieznacznie zafalowana, a lokalne deniwelacje 

nie przekraczają 1-2 m [4]. 
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Ilustracja 3 Ukształtowanie terenu 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie numerycznego modelu terenu 

 

Z mapy geologiczno-gruntowej [4] wynika, iż na głębokości do 2 m p.p.t. na obszarze 

opracowania dominują piaski, pospółki i żwiry fluwioglacjalne będące czwartorzędowi plejstoceńskimi 

osadami fluwioglacjalnymi zlodowacenia środkowopolskiego. Charakteryzowane są jako grunty 

nieskaliste, niespoiste, zagęszczone o bardzo dobrych właściwościach jako podłoże do bezpośrednich 

posadowień budowli. Poza tym występują również trzeciorzędowe osady morskie pochodzące z kredy 

górnej – turonu. Są to zwietrzeliny gliniaste twardoplastyczne i plastyczne o równie korzystnych 

właściwościach do posadowień bezpośrednich budowli.  

Szczegółowe badania do głębokości 5 m p.p.t. przeprowadzone pod kątem oceny warunków 

hydrogeologicznych i przydatności gruntów dla rozbudowy cmentarza potwierdzają, że podłoże 

geologiczne obszaru stanowią czwartorzędowe i trzeciorzędowe utwory. Czwartorzęd reprezentowany 

jest przez grunty spoiste w postaci glin i gruntów sypkich w postaci piasków drobnych. Trzeciorzęd 

reprezentowany jest przez grunty spoiste w postaci półzwartych iłów. Podłoże pod planowaną 

rozbudowę cmentarza stanowią grunty spoiste: półzwarte iły i twardoplastyczne gliny oraz niewielkie 

soczewki suchego piasku nadające się w całości pod taką inwestycję [13]. 
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Flora i fauna 

Obszar opracowania charakteryzuje się dużym udziałem zielni, będącym konsekwencją 

istniejącej funkcji. Podobnie jak w całym mieście flora i fauna analizowanego terenu uległy daleko 

idącym przeobrażeniom, ponieważ jest to teren przekształcony w wyniku działalności człowieka. 

Szata roślinna występuje w postaci: 

− zieleni cmentarnej z cennym drzewostanem, zieleni przydrożnej (wzdłuż ulicy 10 Sudeckiej 

Dywizji Zmechanizowanej i Zbożowej), 

− zieleni towarzyszącej zakładom usługowo-przemysłowym. 

 

Ilustracja 4 Modrzew Ilustracja 5 Sosna wejmutka Il ustracja 6 Jarz ębina 

   
Źródło: fot. K. Śliwa Źródło: fot. K. Śliwa Źródło: fot. K. Śliwa 

Ilustracja 7 Bluszcz pospolity Ilustracja 8 Modrzew  Ilustracja 9 Brzoza 

   
Źródło: fot. K. Śliwa Źródło: fot. K. Śliwa Źródło: fot. K. Śliwa 
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Spośród wymienionych kategorii szczególną uwagę należy zwrócić na zieleń cmentarną, 

ponieważ cmentarz powstał w 1931 roku według projektu architekta krajobrazu Gustava Allingera. 

Jest to unikalne założenie o charakterze leśno-parkowym, którego drzewostan składający się z około 

3,5 tysięcy drzew reprezentowanych przez około 50 gatunków. Dominują tu drzewa iglaste, a za 

szczególnie malownicze można uznać egzemplarze sosny zwyczajnej na szczycie wzniesienia Alei 

Zasłużonych (Inwentaryzacja przyrodnicza 2000). Poza sosnami występują tu również świerki, 

modrzewie. Z gatunków liściastych wymienić należy dęby, lipy, topole, robinie, jarzębiny. Występują tu 

również liczne tuje. Spośród gatunków częściowo chronionych należy wskazać bluszcz pospolity, 

który jest rośliną popularnie występującą na cmentarzach. Poza cmentarzem występuje typowa 

roślinność towarzysząca drogom i rowom melioracyjnym (wierzby, trzciny). Z gatunków rzadkich 

występujących na obszarze opracowania należy wymienić złoć polną (Gagea arvensis) należącą do 

rodziny liliowatych.  

Ilustracja 10 Topole wzdłu ż głównej alei cmentarnej Ilustracja 11 Trzciny i wi erzby wzdłu ż ulicy Zbo żowej 

  
Źródło: fot. K. Śliwa Źródło: fot. K. Śliwa 

Ilustracja 12 Sumak octowiec Ilustracja 13 Robinia akacjowa 

  
Źródło: fot. K. Śliwa Źródło: fot. K. Śliwa 

Z Inwentaryzacji przyrodniczej [19] wynika, iż na obszarze opracowania, poza powszechnie 

występującymi gatunkami owadów, ptaków i ssaków na uwagę zasługują: 

− dzięcioł zielonosiwy Picus canus będący gatunkiem podlegającym ścisłej ochrony, który jest 

nielicznym ptakiem lęgowym Polski. (DP-1). Dzięcioł ten występuje we wszelkiego typu lasach, 

najczęściej jednak w sąsiedztwie terenów otwartych. W Opolu jest jednym z częściej spotykanych 

dzięciołów. Liczebność w parach wynosi od 1 do 5 (data obserwacji czerwiec 2012 r.). 

Zagrożeniem dla tego gatunku jest usuwanie martwych i umierających drzew, 
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− dzięcioł syryjski Dendrocopos syriacus, będący również gatunkiem chronionym. Jest on 

nielicznym ptakiem lęgowym południowo-wschodniej części kraju. (DP-1). Przybysz z południowo-

wschodniej Azji. Na stanowisku tym obserwuje się pojedyncze pary, lęgów dotąd jednak nie 

stwierdzono, 

− jarzębatka Sylvia nisoria z rzędu wróblowatych podlegająca ścisłej ochronie. Liczebność gatunku 

oszacowano od 1 do 5 par (data obserwacji maj 2012 r.). Zagrożeniem dla tego gatunku jest 

usuwanie żywopłotów i zagajników, 

− mroczek późny Eptesicus serotinus z rzędu nietoperzy podlegający ścisłej ochronie. Liczebność 

gatunku oszacowano od 11 do 50 osobników (data obserwacji lipiec 2011 r.). Zagrożeniem dla 

tego gatunku są tereny zurbanizowane i zamieszkane. 

Ilustracja 14 Dzi ęcioł syryjski Ilustracja 15 Goł ąb 

  

Źródło: fot. K. Śliwa Źródło: fot. K. Śliwa 

Gleby 

Warunki glebowe są ściśle powiązane i wynikają z uwarunkowań geologicznych, 

geomorfologicznych, hydrologicznych i klimatycznych. Na obszarze objętym projektem planu dominują 

gleby industrio- i urbanoziemne stanowiące odrębną grupę gleb, gdyż należą do typowo 

synantropijnych. Obejmują utwory glebowe przeobrażone w wyniku oddziaływania zabudowy 

i infrastruktury. Na niewielkich fragmentach występują gleby autogeniczne bielicowe i brunatne oraz 

gleby napływowe – aluwialne – mady rzeczne. Mady rzeczne stanowią kompleks gleb o dużej 

przydatności rolniczej.  

Przeprowadzone w 2012 r. badania na zawartość węglanu wapnia w podłożu za pomocą 20% 

HCl pozwoliły stwierdzić, iż w próbkach gliny wystąpiło słabe burzenie, natomiast w piskach i iłach nie 

zaobserwowano burzenia, co świadczy o niskiej zawartości CaCO3 i o kwaśnym odczynie gruntów 

[13]. Niezależnie od przeprowadzonych badań przed przystąpieniem do rozbudowy cmentarza 

powinno się jeszcze raz przeprowadzić szczegółowe badania laboratoryjne. 

Hydrografia 

Obszar opracowania należy, podobnie jak całe miasto do zlewni Odry, jednakże przez teren 

opracowania nie przepływa żaden ciek wodny, a samo koryto Odry, znajduje się w odległości około 2-

2,5 km na wschód od granicy projektowanego planu. W mniejszej odległości – około 700 m przepływa 

natomiast dopływ Prószkówki – Ryjec. 
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Wody podziemne na badanym terenie występują w większości w utworach przepuszczalnych 

– piaskach i żwirach, co wiąże się z położeniem w czwartorzędowym poziomie wodonośnym, 

związanym z położeniem w obrębie teras plejstoceńskich oraz fragmentarycznie na wysoczyźnie. 

Poziom zalegania wód gruntowych położony jest na większości obszaru poniżej 2 m p.p.t., co 

umożliwia lokalizowanie zabudowy podpiwniczonej. Niezależnie od przeprowadzonych badań 

i posiadanych informacji, przed przystąpieniem do rozbudowy cmentarza powinno się precyzyjnie 

określić pierwszy poziom wody gruntowej, zgodnie w wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki 

Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są 

odpowiedni na cmentarze.. 

Spływ wód podziemnych zgodny jest z nachyleniem terenu i odbywa się w kierunku północno-

zachodnim.  

Na obszarze projektowanego planu znajdują się następujące Główne Zbiorniki Wód 

Podziemnych: 

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

w utworach szczelinowo-krasowych; jest to Obszar Najwyższej Ochrony (ONO) o zasięgu 

terytorialnym ok. 750 km² i szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 200 tys. m³/dobę. 

− Nr 336 „Niecka Opolska”, który gromadzi wody kredowego piętra wodonośnego w utworach 

szczelinowo-porowych. Powierzchnia zbiornika wynosi 138 km², a szacunkowe zasoby wynoszą 

25 tys. m³/dobę. 

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

wodonośnego w utworach szczelinowo-porowych. Jest to zbiornik o powierzchni 100 km³ 

o zasięgu powierzchniowym 2050 km³ i szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 50 tys. m³/dobę. 

Klimat 

Według regionalizacji klimatycznej A. Schmucka Opole zlokalizowane jest w regionie 

najcieplejszym nadodrzańskim. Klimat miasta należy do łagodnych, pogoda przez większą cześć roku 

kształtowana jest pod wpływem polarnomorskich mas powietrza. Na analizowanym obszarze 

przeważają wiatry z sektora południowego i południowo-zachodniego, co związane jest południkowym 

przebiegiem dolin rzecznych oraz pozostałych elementów geomorfologicznych na terenie miasta. 

Według Opracowania Ekofizjograficznego (2005) są to tereny o korzystnych warunkach klimatu 

lokalnego, charakterystyczne dla terenów płaskich i lekko falistych. Warunki przewietrzania i termiki 

powietrza są zadowalające. Nie występują sytuacje sprzyjające stagnacji zimnego powietrza oraz 

tworzenia się zamgleń, w związku z czym są to tereny wskazane do lokalizacji zabudowy.  

Zasoby naturalne 

Na obszarze objętym opracowaniem zasobem naturalnym są wody podziemne 

sklasyfikowane w trzech Głównych Zbiornikach Wód Podziemnych GZWP 333 (Zbiornik Opole – 

Zawadzkie) wymagającego najwyższej ochrony zasobów wodnych oraz GZWP 335 (zbiornik 

Krapkowice – Strzelce Opolskie oraz gleby zlokalizowane w południowej części terenu objętego 

planem – kompleks pszenny dobry.  
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Obszary i obiekty chronione 

Na obszarze objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie 

występują obecnie obszary chronione na podstawie przepisów odrębnych. Zgodnie z Inwentaryzacją 

przyrodniczą [19] na analizowanym obszarze w granicach planu występuje złoć polna – rzadki gatunki 

roślin. Poza tym stwierdzono występowanie zwierząt objętych ścisłą ochroną, w tym trzech gatunków 

ptaków: (dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł syryjski, jarzębatka) oraz nietoperze.  

Walory kulturowe i zabytkowe 

Na obszarze opracowania zlokalizowany jest cmentarz, który jest obiektem zabytkowym, 

powstałym według projektu Gustava Allingera w 1931 roku. Wartości, które należy tu chronić to: 

geometryczny układ alei, monumentalne osie zamknięte dominantami, nasadzenia zieleni wzdłuż alei, 

koliste i półkoliste formy placów, ciągi piesze, zieleń o charakterze parkowym. W obrębie cmentarza 

znajdują się obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków i są to: Aleja Zasłużonych, mogiła 

zbiorowa w Alei Zasłużonych, mogiła 3 ofiar w Alei Zasłużonych oraz kwatera 12 mogił na cmentarzu 

gminnym.  

Ilustracja 16 Zało żenie cmentarne z 1931 r. 

 

Źródło: wg projektu Gustava Allingera 
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Ilustracja 17 Aleja Zasłu żonych Ilustracja 18 Kaplica cmentarna 

  
Źródło: fot. K. Śliwa Źródło: fot. K. Śliwa 

 

Ilustracja 19 Ambona Ilustracja 20 Półkolisty plac 

  

Źródło: fot. K. Śliwa Źródło: fot. K. Śliwa 

 

2.2. Potencjalne zmiany środowiska w przypadku braku realizacji planu 

Na analizowanym obszarze obecnie nie ma obowiązującego planu miejscowego. 

W przypadku braku planu należy zakładać, iż teren będzie dalej użytkowany w sposób 

dotychczasowy. Należy jednak podkreślić, iż zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przy braku planu miejscowego możliwe jest 

uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, a potem pozwolenia na budowę. Efektem tego jest 

zagospodarowywanie i zabudowywanie terenu w sposób trudny do przewidzenia i nie zawsze spójny 

z założeniami ładu przestrzennego. Obecnie teren opracowania w dużej mierze zajęty jest przez 

cmentarz komunalny, ale wolne tereny w jego otoczeniu mogą zostać wchłonięte przez rozwijające 

się firmy usługowo-produkcyjne.  
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2.3. Stan środowiska na obszarach obj ętych potencjalnym znacz ącym 

oddziaływaniem 

Plan miejscowy nie wprowadza nowych funkcji na analizowanym terenie. Projekt 

opracowywany jest wyłącznie w celu umożliwienia rozbudowy istniejącego cmentarza. Wytyczony 

teren 7KDW stanowi rezerwę pod budowę drogi obsługującej teren 1P/U w przypadku budowy 

obwodnicy południowej.  

Powietrze atmosferyczne 

Emisja przemysłowa zgodnie z Programem Ochrony Środowiska wraz z planem gospodarki 

odpadami dla miasta Opola [2] nie ma w tej części miasta wielkiego znaczenia, jednak za 

przekroczenie norm pyłu zawieszonego odpowiedzialna jest głównie emisja niska – indywidualne 

źródła ciepła oraz komunikacja. Na badanym terenie drugi czynnik ma zdecydowaną przewagę, 

(niewielka liczba budynków mieszkalnych) ze względu na rosnącą mobilność mieszkańców, a także 

pogarszający się stan nawierzchni dróg, gdyż emisja liniowa to nie tylko bezpośrednia emisja 

spalinowa, ale także emisja pozaspalinowa, związana z procesami ścierania jezdni, opon i hamulców 

oraz emisja wtórna – unoszenie drobinek pyłu w wyniku wzniecania go z powierzchni na skutek ruchu 

pojazdów.  

Z „Oceny jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2012” przeprowadzonej przez 

WIOŚ [20] wynika, że teren objęty potencjalnym znaczącym oddziaływaniem, jak również całe miasto 

w klasyfikacji dla kryterium ochrony zdrowia znajduje się: 

− w klasie C ze względu na stopień zanieczyszczenia dla pyłu zawieszonego PM10, co wymaga 

wdrożenia naprawczych programów ochrony powietrza, z uwagi na odnotowane przekroczenia 

średniodobowej wartości dopuszczalnej z ponadnormatywną częstością, 

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

wdrożenia programów ochrony powietrza, 

− w klasie B ze względu na przekroczoną dopuszczalną wartość stężenia średniorocznego dla pyłu 

PM2.5, 

− w strefie A ze względu na wartość benzenu, ozonu, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku 

węgla, ołowiu, arsenu, kadmu i niklu. 

Klimat akustyczny 

Obszar opracowania jest terenem, na którym obecnie oraz w przyszłości dominuje funkcja 

cmentarna, dlatego też analiza zagrożenia hałasem nie ma tu takiego samego znaczenia jak w 

przypadku terenów mieszkaniowych. Na klimat akustyczny w otoczeniu obszaru wpływ ma hałas 

przemysłowy i hałas komunikacyjny (drogowy i kolejowy). Na południe od obszaru opracowania 

przebiega linia kolejowa nr 132 relacji Bytom – Wrocław Główny i chociaż jest źródłem hałasu, to 

obszar opracowania położony jest poza zasięgiem jej oddziaływania. Poza tym w najbliższym 

otoczeniu znajdują się ulice: Wrocławska, Domańskiego, Wspólna, Zbożowa, 10 Sudeckiej Dywizji 

Zmechanizowanej, Cmentarna – drogi o różnej kategorii. Najbardziej uciążliwą z wymienionych jest 
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ulica Wrocławska, ale nawet ona mimo swojej rangi nie stanowi zagrożenia na obszarze objętym 

granicami planu.  

Dopiero poza granicami opracowania zarówno Wrocławska, Domańskiego, 10 Sudeckiej 

Dywizji Zmechanizowanej stanowią zagrożenie dla bezpośrednio otaczającej je zabudowy 

mieszkaniowej. Podobnie jest z hałasem przemysłowym. Na terenach wzdłuż ulicy Wspólnej 

i Zbożowej zlokalizowanych jest dużo różnych zakładów przemysłowych, ale na obszarze 

opracowania problem narażenia ludzi na hałas nie występuje. 

Wody 

Przez obszar objęty przewidywanym znaczącym oddziaływaniem nie przepływają żadne 

powierzchniowe cieki wodne. Koryto Odry znajduje się w odległości około 3 km od zachodniej granicy 

opracowania. Ocena przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu 

w 2012 roku [20] pokazuje, że Odra w punkcie pomiarowym Wróblin (157 km) kwalifikuje się do wód 

silnie zmienionych, poniżej stanu dobrego. Woda charakteryzuje się wysokim zasoleniem, co jest 

wynikiem dostarczania do rzeki wód kopalnianych na Górnym Śląsku, obecnością dużej ilości 

organizmów fitoplanktonowych oraz bakterii typu coli. Ponadto woda posiada wysoki stopień 

eutrofizacji, na co złożyły się przekroczone wartości stężeń azotu, azotanów i chlorofilu „a”. Wody 

Odry w punkcie pomiarowym Wróblin nie spełniają także warunków dla bytowania ryb, ze względu na 

przekroczone wartości związków azotowych i fosforowych. Na taki stan jakości wody wpływ mają 

przede wszystkim: nieuregulowana gospodarka ściekowa, spływ powierzchniowy z pól uprawnych, 

niedostatecznie oczyszczone ścieki przemysłowe. Monitoring wód podziemnych na terenie Opola 

odbywa się na stacji pomiarowej w Groszowicach; występują tam wody gruntowe w warstwie 

czwartorzędowej, które w 2012 roku kwalifikowały się do klasy V – wód złej jakości, ze względu na 

parametr K, oraz do klasy III ze względu na parametry: temperaturę, NO3, NO2, Ca, HCO3. 

Odpady  

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz analizy Programu Gospodarki Odpadami 

dla miasta Opola [2] stwierdzono, że na terenie objętym potencjalnym znaczącym oddziaływaniem 

w zasadzie nie występuje problem „dzikich” wysypisk śmieci, który bardzo często pojawia się w innych 

częściach Opola. Z Opisu technicznego do Koncepcji rozwiązań projektowych dla rozbudowy 

cmentarza komunalnego wynika, że teren (położony poza granicami cmentarza) jest zdegradowany, 

na którym występują liczne wyrobiska i nasypy z gruzu i śmieci.  

Emitowanie pól elektromagnetycznych 

Według przeprowadzonych przez WIOŚ w 2012 r. pomiarów natężenia promieniowania 

elektromagnetycznego w 8 punktach monitoringowych zlokalizowanych na terenie Opola, 

dopuszczalne poziomy pola elektromagnetycznego w żadnym z nich nie zostały przekroczone. 

Średnia zmierzona wartość składowej elektrycznej wyniosła w większości punktów mniej niż 

0,4 E [V/m], a jedynie przy ulicy Oleskiej odnotowano 1,3 V/m [20]. 
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Ryzyko wyst ąpienia powa żnych awarii 

Zgodnie z definicją zawartą w Prawie Ochrony Środowiska poważna awaria to zdarzenie, 

w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, 

magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, 

prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub 

powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.  

Na obszarze poddanym analizie w zakresie stanu środowiska nie występują zakłady mogące 

być przyczyną wystąpienia poważnych awarii, ale w sąsiedztwie znajdują się zakłady prowadzące 

różnorodną działalność. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii związane jest z funkcjonowaniem tych 

zakładów. Zagrożenie to było analizowane na etapie sporządzania Prognozy oddziaływania na 

środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zbożowej 

w Opolu. 

2.4. Istniej ące problemy środowiska istotne z punktu widzenia realizacji proj ektu 

dokumentu 

Na obszarze objętym projektem planu znajdują się takie gatunki zwierząt jak dzięcioł 

zielonosiwy, dzięcioł syryjski, jarzębatka, mroczek późny, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 12 października 2011 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt zaliczone są do 

gatunków dziko występujących objętych ochroną ścisłą. Ponieważ zwierzęta te występują na terenie 

cmentarza, albo w bezpośrednim jego sąsiedztwie, utrzymanie tej funkcji, czy też jej powiększenie jest 

jak najbardziej zasadne. 

Ponadto obszar w granicach opracowania zlokalizowany jest w obrębie trzech Głównych 

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

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

i unieszkodliwiania ścieków, odprowadzania wód opadowych oraz w zakresie gospodarowania 

odpadami. 

2.5. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu mi ędzynarodowym, 

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 
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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, ponieważ przeznaczenie 

terenu na cmentarz pozwoli zachować i wprowadzać zieleń, która będzie służyć występującym tu 

licznie ptakom, 

− przeciwdziałanie fragmentacji przestrzeni przyrodniczej, ponieważ w projekcie planu nie 

dopuszcza się  na terenie przyszłego cmentarza żadnych funkcji komercyjnych, 

− wprowadzenie gospodarowania krajobrazem zgodnie z zapisami Europejskiej Konwencji 

Krajobrazowej, ponieważ projekt planu zachowując istniejącą funkcję cmentarza obejmuje 

ochroną wartościowe elementy kompozycji historycznego założenia, a planowana rozbudowa 

nawiązuje koncepcją do istniejącego układu. 

2.6. Docelowy sposób zagospodarowania obszaru obj ętego projektem planu 

Projekt miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Komunalny „Centralny” 

w Opolu będzie stanowił podstawę prawną, która umożliwi właściwe kształtowanie warunków, zasad i 

standardów zagospodarowania, w zgodzie z zasadami ładu przestrzennego i szeroko pojmowanego 

zrównoważonego rozwoju. Jego podstawowym celem jest zabezpieczenie terenu pod rozbudowę 

Cmentarza Komunalnego. Jednocześnie przedmiotowy projekt wypełnia lukę między istniejącymi, 

obowiązującymi planami, kontynuując przyjęte już wcześniej założenia. Istniejący sposób 

zagospodarowania terenu zostanie utrzymany na terenach: 

− czynnego, zabytkowego Cmentarza Komunalnego, 

− funkcjonujących obiektów przemysłowo-usługowych: 1P/U, 2P/U, 3P/U, 

− istniejącej ulicy 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej. 

 

Nowymi elementami zagospodarowania przestrzennego są: 

− fragment terenu ZC przewidziany pod rozbudowę istniejącego cmentarza, 

− budowa drogi wewnętrznej 7KDW, 

− budowa parkingu 8KS. 

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), 
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− 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 -36 do 36, suma punktów analizowanego projektu 

to 10. Zaznaczyć przy tym należy, że poszczególne tereny mają różne oddziaływanie. Najmniej 

korzystne oddziaływanie dla środowiska mają takie inwestycje jak budowa drogi czy parkingu. 

Najbardziej pozytywnym oddziaływaniem cechuje się przeznaczenie terenu na cmentarz. Jak wynika 

z przeprowadzonej analizy, na cmentarzu bytują chronione gatunki ptaków a zatem zachowanie 

istniejącej funkcji, a nawet umożliwienie jej rozbudowy będzie korzystne dla środowiska.  
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Tabela 2 Wpływ ustale ń projektu planu zagospodarowania przestrzennego Cme ntarz Komunalny „Centralny” w Opolu na środowisko przyrodnicze 

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 
symbol 
terenu przeznaczenie terenu 
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w
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1P/U istniejący zakład przemysłowo-
usługowy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

2P/U istniejący zakład przemysłowo-
usługowy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

3P/U istniejący zakład przemysłowo-
usługowy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

4ZC cmentarz -1 0 -2 0 0 0 2 1 1 3 3 0 7 

5Z istniejąca zieleń i rów melioracyjny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

7KDW budowa drogi wewnętrznej -2 -1 -2 -1 -1 -1 -1 0 -1 1 0 1 -8 

8KS budowa parkingu -2 -1 -2 -1 -1 -1 -2 0 -2 2 0 1 -9 

suma -5 -2 -6 -2 -2 -2 -2 1 -2 14 3 4 4 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 3 Sposób, w jaki ustalenia projektu planu za gospodarowania przestrzennego Cmentarz Komunalny „C entralny” w Opolu oddziałuj ą na środowisko przyrodnicze 

sposób oddziaływania 
pozytywne/obojętne/negatywne 
chwilowe/stałe 
krótkoterminowe/długoterminowe 
bezpośrednie/pośrednie 

symbol 
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obojętne obojętne pozytywne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne pozytywne pozytywne obojętne obojętne 
  stałe      stałe stałe   
  długoterminowe      długoterminowe długoterminowe   

1P/U 

istniejący 
zakład 
przemysłowo-
usługowy   pośrednie      bezpośrednie pośrednie   

obojętne obojętne pozytywne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne pozytywne pozytywne obojętne obojętne 
  stałe      stałe stałe   
  długoterminowe      długoterminowe długoterminowe   

2P/U 

istniejący 
zakład 
przemysłowo-
usługowy   pośrednie      bezpośrednie pośrednie   

obojętne obojętne pozytywne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne pozytywne pozytywne obojętne obojętne 
  stałe      stałe stałe   
  długoterminowe      długoterminowe długoterminowe   

3P/U 

istniejący 
zakład 
przemysłowo-
usługowy   pośrednie      bezpośrednie pośrednie   

negatywne obojętne negatywne obojętne obojętne obojętne pozytywne pozytywne pozytywne pozytywne pozytywne obojętne 
stałe  stałe    stałe stałe stałe stałe stałe  
długoterminowe  długoterminowe    długoterminowe długoterminowe długoterminowe długoterminowe długoterminowe  

4ZC cmentarz 

bezpośrednie  bezpośrednie    bezpośrednie pośrednie pośrednie pośrednie pośrednie  
obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne 
            
            

5Z 
istniejąca 
zieleń i rów 
melioracyjny             

obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne obojętne negatywne obojętne obojętne pozytywne obojętne pozytywne 
      stałe   stałe  stałe 
      długoterminowe   długoterminowe  długoterminowe 

6KDL istniejąca 
droga lokalna 

      bezpośrednie   bezpośrednie  bezpośrednie 
negatywne negatywne negatywne negatywne negatywne negatywne negatywne obojętne negatywne pozytywne obojętne pozytywne 
stałe stałe stałe stałe stałe stałe stałe  stałe stałe  stałe 
długoterminowe długoterminowe długoterminowe długoterminowe długoterminowe długoterminowe długoterminowe  długoterminowe długoterminowe  długoterminowe 

7KDW budowa drogi 
wewnętrznej 

bezpośrednie pośrednie bezpośrednie bezpośrednie bezpośrednie bezpośrednie bezpośrednie  bezpośrednie bezpośrednie  bezpośrednie 
negatywne negatywne negatywne negatywne negatywne negatywne negatywne obojętne negatywne pozytywne obojętne pozytywne 
stałe stałe stałe stałe stałe stałe stałe  stałe stałe  stałe 
długoterminowe długoterminowe długoterminowe długoterminowe długoterminowe długoterminowe długoterminowe  długoterminowe długoterminowe  długoterminowe 

8KS budowa 
parkingu 

bezpośrednie pośrednie bezpośrednie bezpośrednie bezpośrednie bezpośrednie bezpośrednie  bezpośrednie bezpośrednie  bezpośrednie 

Źródło: opracowanie własne 

 



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Komunalny 

„Centralny” w Opolu 

 24 

2.7. Analiza i ocena potencjalnych znacz ących oddziaływa ń 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Komunalny 

„Centralny” w Opolu obejmuje niewielki powierzchniowo obszar miasta. W większości zaproponowane 

funkcje i sposoby przeznaczenie terenu są tożsame z tymi, które występują tu obecnie. W tabelach 2 

i 3 przedstawiono najbardziej znaczące zmiany w sposobie zagospodarowania i użytkowania terenów 

objętych projektem. Większo ść oddziaływa ń określona jest jako oboj ętna , ale warto 

przeanalizować i ocenić, jak ustalenia planu wpływają na poszczególne komponenty środowiska. 

Powierzchnia ziemi 

Przekształcenia powierzchni ziemi będą występować w związku z budową nowych elementów 

zagospodarowania przestrzennego tj. cmentarza i dróg – wykopy, przemieszczanie mas ziemnych. Są 

to oddziaływania negatywne, bezpośrednie i nieodwracalne. 

Zasoby naturalne 

Wszystkie ustalenia projektu planu są obojętne pod względem oddziaływania dla zasobów 

naturalnych, a jedynie budowa drogi wewnętrznej i parkingu może wpłynąć negatywnie. Wynika to 

stąd, że będzie wymagała likwidacji powierzchni biologicznie czynnej, wycinki niektórych drzew oraz 

usunięcia warstwy glebowej. Zmiany będą miały charakter nieodwracalny. 

Wody powierzchniowe i podziemne 

Wprowadzenie w życie ustaleń planu spowoduje wzrost ryzyka zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych, podziemnych oraz gleby ze względu na powiększenie cmentarza. Zaznaczyć 

jednak należy, że ryzyko to nie będzie większe od tego, które istnieje na tym obszarze cały czas. 

Z pewnością na wody powierzchniowe wpływ będzie miała budowa drogi wewnętrznej oraz 

parkingów, ponieważ spowoduje to zabetonowanie pewnych powierzchni, a tym samym ich 

uszczelnienie co będzie skutkować zwiększeniem spływu powierzchniowego (w tym m.in. 

zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych). Wody opadowe spływając z powierzchni drogi 

zbierają z niej wszelkie zanieczyszczenia – pyły, substancje ropopochodne, metale ciężkie, chlorki 

związane 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, a tym 

samym tworzeniem warunków typowych dla kreowania tzw. miejskiej wyspy ciepła. W tym przypadku 

należy jednak podkreślić, że na warunki klimatyczne zdecydowany wpływ będzie miało utrzymanie 

istniejącego cmentarza a także umożliwienie jego rozbudowy, a co za tym idzie stopniowego 

zwiększania się powierzchni zadrzewionych.  
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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. W czasie 

budowy będzie występowała nasilona emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, co jest związane 

ze spalinami pochodzącymi z działania maszyn, transportem materiałów budowlanych, pyleniem 

z powierzchni gruntu, kładzeniem nawierzchni itd. Czynnikiem sprzyjającym emisji mogą być dłuższe 

okresy bezdeszczowej pogody. Poza tym wpływ realizacji ustaleń planu na powietrze atmosferyczne 

będzie znikome. 

Klimat akustyczny 

Ustalając granice opracowania kierowano się zabezpieczeniem właściwej rezerwy terenu pod 

rozbudowę istniejącego, czynnego cmentarza komunalnego. Realizacja zapisów planu nie spowoduje 

zmian w klimacie akustycznym. 

Fauna i flora 

Jak wspomniano w rozdziale poświęconym faunie i florze, na obszarze opracowania 

występują chronione gatunki zwierząt. W wyniku realizacji ustaleń planu teren cmentarza zostanie 

powiększony, a to przyczyni się powiększenia powierzchni zadrzewionych, które są odpowiednim 

miejscem bytowania ptaków. Realizacja drogi wewnętrznej, parkingu, przyczyni się zaś do 

zmniejszenia powierzchni zieleni. 

Krajobraz 

Obszar istniejącego cmentarza znajdujący się w granicach opracowywania cechuje się 

pewnymi walorami krajobrazowymi, które powinny być zachowane. Dlatego też cmentarz objęty jest w 

projekcie planu ochroną konserwatorską. Rozbudowa cmentarza powinna być zatem prowadzona 

według projektu, który będzie nawiązywał do historycznego założenia. Ważne jest również 

wprowadzenie pewnych ustaleń i ograniczeń odnośnie parametrów zabudowy na terenach 

istniejących zakładów usługowo-przemysłowych, tak by nowe elementy zagospodarowania nie 

stanowiły dominant.  

Ludzie 

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

ważnych potrzeb społecznych. Każde osiedle ludzkie musi mieć zapewnione tereny przeznaczone na 

cmentarz. Poza oczywistym obowiązkiem chowania zmarłych zgodnie z tradycjami i przepisami 

potrzebne jest miejsce zadumy i refleksji, poświęcone pamięci przodków. Teren na peryferiach miasta, 

o dogodnych połączeniach komunikacyjnych, odpowiedni pod względem fizjograficznym jest 

odpowiedni pod lokalizację cmentarza, tym bardziej, że znajduje się w sąsiedztwie już istniejącego 

obiektu.  
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Zabytki i dobra materialne 

Cmentarz komunalny jest obiektem zabytkowym, a w jego granicach znajdują się obiekty ujęte 

w rejestrze zabytków. Ustalenia planu przewidują ochronę wszystkich elementów zabytkowych 

dlatego też pod tym względem odnotowano pozytywny wpływ na środowisko.  

Ryzyko wyst ąpienia powa żnych awarii 

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

na terenie nie przewiduje się żadnych nowych terenów przemysłowych.  

Oddziaływanie według stopnia uci ążliwo ści 

Na obszarze objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Cmentarz Komunalny „Centralny” w Opolu nie przewiduje si ę inwestycji, które wpłyn ęłyby 

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 

miał bardziej korzystny wpływ na środowisko, niż dotychczasowe użytkowanie) – 

4ZC, 

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

zagospodarowania terenów zgodnie z projektowanym planem będzie miał podobny 

wpływ na środowisko jak dotychczasowe użytkowanie) – 1P/U, 2P/U, 3P/U, 5Z, 

6KDL , 

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 

użytkowanie) – 7KDW, 8KS . 

Podział terenów według stopnia oddziaływania na środowisko został przedstawiony na 

Załączniku 3 do niniejszego opracowania.  

3. ROZWIĄZANIA MAJ ĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE LUB OGRANICZANIE 

NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWA Ń 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 umożliwienie rozbudowy istniejącego cmentarza trudno oceniać 

wpływ ustaleń na środowisko. Ogólnie można stwierdzić, że realizacja ustaleń planu nie zmieni 

środowiska. Umożliwienie rozbudowy cmentarza pozwoli na utrzymanie terenu jako zieleni. Jedynie 

mniej korzystny wpływ na środowisko może mieć droga wewnętrzna i parking towarzyszące funkcji 

cmentarnej. To mniej korzystne oddziaływanie może zostać ograniczone, jeśli zostaną wprowadzone 

drobne formy zieleni np. szpalery drzew, krzewy.  
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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 w liniach rozgraniczających dróg, 

− wytyczenie ścieżek rowerowych, 

− zachowanie wysokiego odsetka 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.  

4. TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB 

WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY NAPOTKANYCH PRZY SPORZ ĄDZANIU 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 za gospodarowanie ma 

być zrealizowane. 
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5. ZAKOŃCZENIE 

5.1. Wnioski 

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.  

Celem opracowania przedmiotowego projektu miejscowego planu jest umożliwienie 

rozbudowy istniejącego cmentarza. Przede wszystkim więc niniejsza prognoza oddziaływania na 

środowisko odnosiła się do oceny wpływu funkcji cmentarza w przyszłości. Stwierdzono, że jedyne 

negatywne oddziaływanie będzie odnosiło się do powierzchni ziemi i wód powierzchniowych 

i podziemnych. Na pozostałe elementy środowiska przyrodniczego cmentarz nie będzie wpływał, albo 

będzie wpływał pozytywnie. Z pewnością przeznaczenie nowego terenu pod lokalizację cmentarza 

będzie korzystniejsze niż przeznaczenie na przemysł i usługi.  

Istotnym jest przy tym, że teren obecnego cmentarza ma być zachowany, a jego historyczne 

elementy kompozycyjne mają być objęte ochroną konserwatorską. Gatunki ptaków występujące tu 

dalej będą mogły istnieć, ponieważ zieleń cmentarna stanowiąca ważny element założenia 

cmentarnego też podlega ochronie.  

Jednocześnie należy podkreślić, iż nie jest pewnym, czy istniejący cmentarz będzie 

rzeczywiście rozbudowany. Uchwalenie planu jeszcze nie przesądza o realizacji inwestycji. W tym 

przypadku decyzję taką podejmie Rada Miasta Opola po uzyskaniu zgody właściwego inspektora 

sanitarnego. 

5.2. Streszczenie w j ęzyku niespecjalistycznym 

Prognoza oddziaływania na środowisko sporządzona do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Komunalny „Centralny” w Opolu, jest ustawowo 

wymaganym dokumentem, opracowywanym w ramach procedury planistycznej. Dokument składa się 

z części tekstowej, sporządzonej w formie kart dla poszczególnych terenów (gdzie zapisano wszystkie 

ustalenia dotyczące danego terenu) oraz części rysunkowej. Dokument jest zgodny z ustaleniami 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola, w którym 

położony jest na obszarze dwóch stref: zieleni i wód powierzchniowych – 14Z  oraz aktywno ści 

gospodarczych – 19AG  oraz stanowi kontynuację polityki przestrzennej w tej części miasta. 

W celu opracowania niniejszej prognozy przeprowadzono inwentaryzację terenu objętego 

granicami projektowanego planu, wykorzystano także dostępne dane literaturowe, m.in. 

inwentaryzację przyrodniczą miasta Opola, Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla miasta 

Opola, oraz korzystano z oprogramowania GIS (ortofotomapa Opola wykonana w latach 2005, 2008, 

2010, modele terenu, mapy nachyleń). 
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Poszczególne rozdziały prognozy obejmują: 

− analiz ę i ocen ę istniej ącego stanu środowiska oraz jego zmian w przypadku braku realiza cji 

projektowanego dokumentu  – w tym rozdziale opisowi i analizie poddane zostały poszczególne 

komponenty środowiska: położenie, ukształtowanie terenu i budowa geologiczna, gleby, wody, 

klimat oraz fauna i flora występująca na terenie. Oceniano również tzw. wariant „zerowy”, za który 

przyjęto sytuację, kiedy postanowienia planu nie będą realizowane, 

− stan środowiska na obszarach obj ętych potencjalnym znacz ącym oddziaływaniem  – w tym 

rozdziale przeprowadzono delimitację obszaru, na który potencjalnie może oddziaływać realizacja 

postanowień planu. Następnie na podstawie własnych obserwacji oraz danych dostępnych m.in. 

z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (organ, który na bieżąco bada parametry 

środowiska w zakresie czystości powietrza, wód, jakości klimatu akustycznego itd.) opisano stan 

poszczególnych elementów środowiska: powietrza, wody, klimatu akustycznego, 

− istniej ące problemy środowiska istotne z punktu widzenia realizacji proj ektowanego 

dokumentu  – rozdział analizuje jak zmiany, które wprowadza proponowany plan są skorelowane 

z istniejącymi na tym terenie problemami środowiskowymi, tzn. na obszarze objętym planem 

istnieje problem związany z odprowadzaniem wód opadowych, zapisy nowego planu wprowadzają 

istotne zmiany, nakazując inwestorom zagospodarowanie tych wód na własnym terenie, co 

powinno w znaczący sposób poprawić gospodarkę wodną i zmniejszyć ryzyko podtopień, które 

obecnie jest tutaj wysokie, 

− cele ochrony środowiska ustanowione w innych dokumentach  – rozdział opisuje, jak cele 

ochrony środowiska ustanowione np.: w Konstytucji, Planie Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Opolskiego, Strategii Rozwoju Miasta Opola itd. zostały zawarte w projektowanym 

planie, 

− projektowany sposób zagospodarowania obszaru obj ętego projektem planu  – rozdział 

wskazuje, jakie są główne kierunki zagospodarowania na tym obszarze, tzn. na jakie funkcje 

zostaną przeznaczone poszczególne tereny w tej części miasta, 

− przewidywane znacz ące oddziaływania  – przeprowadzono analizę dokumentu pod kątem 

charakteru jego oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska, w tym: ludzi, zwierzęta, 

rośliny, wodę, powietrze, klimat lokalny, powierzchnię ziemi itd. Analiza została wykonana 

w postaci tabel, a ważniejsze zagadnienia poddano szczegółowemu opisowi. 
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