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1. WSTĘP 

1.1. Podstawa formalno-prawna 

− Ustawa 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), 

− Uchwała Rady Miasta Opole nr XXIII/350/12 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IVa” w Opolu. 

1.2. Cel i zakres opracowania 

Celem prognozy jest identyfikacja oraz ocena wpływu projektowanych rozwiązań 

planistycznych na środowisko przyrodnicze, a także ocena skuteczności przyjętych rozwiązań 

proekologicznych. 

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) oraz Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. 

w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko. 

Prognozy oddziaływania na środowisko planów, sporządzane są jako jeden z podstawowych 

dokumentów w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Opracowanie to 

zawiera m.in. analizę i ocenę stanu istniejącego, perspektywy i prognozowane zmiany tego stanu. 

Na podstawie informacji o stanie środowiska oraz planowanym zagospodarowaniu terenu 

objętego planem, w opracowaniu określono czynniki, które mogą mieć negatywny wpływ na 

środowisko (m.in. wodę, powietrze, glebę, krajobraz oraz zdrowie ludzi) oraz poddano ocenie 

skuteczność przyjętych w planie rozwiązań, sprzyjających ochronie środowiska. 

1.3. Informacje o przyj ętych zało żeniach i zastosowanych metodach 

Procedura tworzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przebiegała równolegle 

do procesu projektowego dokumentu podstawowego, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego „Śródmieście IVa” w Opolu.  

W niniejszym dokumencie analizowano oddziaływanie na środowisko w oparciu o dostępną 

literaturę, materiały kartograficzne oraz własne badania terenowe. W procesie tworzenia dokumentu 

wykorzystano następujące materiały: 

− Dokumentacja „Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla miasta Opola”, 

− Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola, 

przyjęta Uchwałą nr LXXI/745/10 Rady Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2010 r., 

− Prognoza oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wraz 

z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Opola, 

− Ortofotomapa Miasta Opola wykonana we wrześniu 2010 r., 

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



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Śródmieście IVa” w Opolu 

 

 4 

W kolejnym rozdziale poddano charakterystyce i ocenie stan środowiska przyrodniczego, 

analizując m.in. jakość powietrza atmosferycznego, klimat akustyczny. Następnym krokiem była 

symulacja mająca na celu pokazanie, jaki wpływ na środowisko będzie miał brak realizacji 

postanowień planu. Następnie wskazano za pomocą tabeli oraz opisano znaczące oddziaływania, 

jakie mogą zaistnieć w środowisku, gdy postanowienia planu zostaną wprowadzone w życie. 

Końcowym etapem było wskazanie możliwych do zastosowania działań kompensujących ewentualne 

negatywne oddziaływania. 

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 artykułem 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.  

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 formy zagospodarowania przestrzeni, 

− liczba wydawanych pozwoleń na budowę obiektów o różnym przeznaczeniu, 

− obrót gruntami (powierzchnia gruntów, które zmieniają właściciela, 

− liczba nowowznoszonych 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. 
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2. ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA 

2.1. Ogólna charakterystyka fizjograficzna terenu 

2.1.1. Poło żenie 

Obszar objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Śródmieście IVa” usytuowany jest w centralnej części miasta (ryc. 1), we wschodnim fragmencie 

śródmieścia Opola. Granice obszaru wyznaczają: od północy ulica Ozimska, od wschodu ulica 

S. Dubois, od zachodu ulica W. Reymonta i od południa ulica T. Kościuszki. Powierzchnia terenu 

w tych granicach wynosi około 4,5 ha. Jest to teren intensywnie przekształcony w wyniku postępującej 

urbanizacji, reprezentuje środowisko miejskie, z niewielkim udziałem terenów niezabudowanych 

i zielonych. 

Pod względem regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski według J. Kondrackiego [2] 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 wyżynnych, gatunku na skałach 

węglanowych, z rędzinami jako charakterystycznym typem gleb i potencjalną roślinnością w postaci 

grądów. 

Rycina 1  Widok na cz ęść Śródmie ścia 

 

Źródło fot. P. Stauffer 

2.1.2. Ukształtowanie terenu i budowa geologiczna 

Podłoże geologiczne obszaru budują osady morskie związane z najmłodszym okresem ery 

mezozoicznej – kredą. Są to osady piętra turońskiego: margle wapniste, margle kredowe i iły 

margliste. Margle kredowe od dziesiątek lat stanowiły podstawowy surowiec dla rozwoju przemysłu 

cementowego, który do dziś widoczny jest w krajobrazie miasta w postaci głębokich wyrobisk, spośród 

których część funkcjonuje już jako kąpieliska. Wierzchnią warstwę stanowią zwietrzeliny gruzowe 
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o różnej miąższości. Grunty są nośne, o korzystnych parametrach posadowień bezpośrednich, 

wysadzinowe i aktywne koloidalnie, wykazują skłonność do lasowania pod wpływem wody i powietrza.  

Współczesna rzeźba obszaru objętego planem jest rezultatem zjawisk zachodzących 

w przyrodzie w okresie od górnej kredy, przez trzeciorzęd po najmłodszą epokę – czwartorzęd. 

Obszar położony jest w obrębie największej jednostki morfologicznej na terenie miasta – Garbu 

Groszowicko – Opolskiego, utworzonego w wyniku górnokredowego zalewu morskiego, który 

spowodował wykształcenie miąższach pokładów wapieni marglistych i margli. U schyłku trzeciorzędu 

ruchy orogeniczne związane z ponownym wypiętrzaniem Sudetów spowodowały, że teren został 

wyniesiony i otoczony szerokimi dolinami. W starszej części czwartorzędu – plejstocenie, 

dwukrotnemu nasuwaniu się i ustępowaniu lodowca, towarzyszyły procesy peryglacjalne, 

fluwioglacjalne. Widoczne dziś w krajobrazie Garbu zróżnicowanie w rzeźbie spowodowane jest 

intensywną denudacją zachodzącą w holocenie: obszary zbudowane z twardszych, bardziej 

odpornych materiałów są wyżej wyniesione [3,10]. 

Rzeźba badanego obszaru jest typowa dla łagodnych, ostańcowych wzniesień; jak na warunki 

opolskie charakteryzuje się dość dużym zróżnicowaniem hipsometrycznym, z wartościami wysokości 

bezwzględnej, które zmieniają się w od około 159 m n.p.m. w południowo-zachodniej części do prawie 

172 m n.p.m. na krańcu północo-wschodnim. W związku z takim nachyleniem przeważająca 

ekspozycja terenu jest południowo-zachodnia, południowa i zachodnia.  

2.1.3. Flora 

Część śródmieścia analizowana w tym opracowaniu, podobnie jak jego pozostałe fragmenty, 

stanowi najbardziej zurbanizowaną i przekształconą w wyniku działalności człowieka przestrzeń 

w mieście, czego efektem jest dewastacja i degradacja środowiska przyrodniczego w zakresie jego 

wszystkich komponentów. Nie występują tu żadne powierzchniowe formy ochrony przyrody, ani 

rzadkie gatunki roślin. 

Gdyby badany obszar nie został poddany wpływom antropopresji, potencjalną roślinnością 

naturalną, właściwą dla śródmiejskiej części Opola byłyby grądy środkowopolskie [10], dla których 

charakterystycznymi gatunkami są graby, dęby z domieszką lipy drobnolistnej, klonu i jawora. 

Jednakże obecnie drzewa występują wyłącznie w postaci przyulicznych szpalerów drzew [ryc. 2 i 3], 

oraz przydomowych ogródków, które reprezentowane są przez kilkanaście gatunków: 

− Topola biała (Populus alba L.) , osika (Populus tremula L.), 

− Olsza szara (Alnus incana (L.) Moench), 

− Platan klonolistny (Platanus x hispanica Münchh.), 

− Akacja (Acacia Mill.), 

− Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.), 

− Jesion (Fraxinus L.), 

− Brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth), 

− Leszczyna pospolita (Corylus avellana L.), 

− Klon pospolity (Acer platanoides L.). 
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Rycina 2 Szpaler przy ul. S. Dubois Rycina 3 Ziele ń wzdłu ż ul. Ko ściuszki 

  

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

2.1.4. Fauna 

Pod względem faunistycznym omawiany obszar charakteryzuje się niewielką wartością dla 

funkcjonowania zwierząt. Spośród zwierząt kręgowych najliczniej reprezentowane są ptaki, ponieważ 

miasto stanowi atrakcyjne środowisko dla ich migracji i zimowania. W śródmieściu najczęściej można 

spotkać pustułkę, która w Opolu ma jeden z największych stopni zagęszczenia w całej Polsce, 

gawrona – typowy gatunek synantropijny, mewę śmieszkę, dzierlatkę, wróbla zwyczajnego, gołębia 

miejskiego.  

Drugą najlepiej poznaną grupą zwierząt w mieście są bezkręgowce. Wśród drzew i trawników 

można spotkać ślimaka winniczka oraz kilka gatunków motyli.  

Grupa najbliższa człowiekowi – ssaki, ze względu na niesprzyjające warunki w siedliskowe, 

jakie panują w śródmieściu stanowią nieliczną grupę, reprezentowaną głównie przez gryzonie: mysz 

domową, zaroślową, szczura śniadego, wędrownego oraz kunę domową.  

2.1.5. Hydrografia 

Wody powierzchniowe 

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 

500 m na południowy zachód od granicy projektowanego planu. Bliżej, w odległości około 250 m na 

wschód znajduje się duży zbiornik wodny – Kamionka Piast, zalane wyrobisko pomarglowe, które 

w przyszłości ma szansę stać się znaczącym miejscem rekreacji i wypoczynku w mieście, 

w szczególności dla mieszkańców śródmieścia. Naturalny obieg wody w tym miejscu został zaburzony 

w wyniku przekształcenia naturalnej powierzchni ziemi i zastąpienie jej sztucznymi materiałami, np.: 

betonem, asfaltem, kostką brukową. W związku z tym większość wód opadowych spływa do 

kanalizacji, więc parowanie a w efekcie wilgotność bezwzględna powietrza są mniejsze, co przyczynia 

się do kształtowania specyficznych warunków mikroklimatycznych, typowych dla centrów miast. 
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Wody podziemne 

Wody podziemne na badanym terenie występują w obrębie utworów skalistych turonu Garbu 

Groszowicko – Opolskiego. Poziom zalegania wód gruntowych w marglach turońskich jest 

zróżnicowany i wynosi od 1 do 5 m p.p.t.  

Tworzy to korzystne warunki dla lokalizowania zabudowy podpiwniczonej, jednak w niektórych 

miejscach, ze względu na możliwość występowania sączeń wody konieczny jest drenaż opaskowy. 

Wody podziemne spływają w kierunku północno-zachodnim.  

Na obszarze projektowanego planu znajdują się następujące Główne Zbiorniki Wód 

Podziemnych: 

− 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 na dobę. 

− 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 na 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 na 

dobę. 

2.1.6. Gleby 

Warunki glebowe są ściśle powiązane i wynikają z uwarunkowań geologicznych, 

geomorfologicznych, hydrologicznych i klimatycznych. Jednakże w wyniku bardzo intensywnej 

urbanizacji oraz działalności człowieka powierzchnia ziemi, a tym samym naturalna warstwa glebowa 

na analizowanym terenie uległa całkowitemu przekształceniu, w związku z czym dominują gleby 

synantropijne, tj. industrio- i urbanoziemne. Analizowany obszar jest intensywnie zainwestowany 

i zabudowany, dlatego brak tu powierzchni, które mogłyby być wykorzystywane do produkcji rolniczej 

lub ogrodniczej. 

2.1.7. 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 obszarze śródmieścia 

przeważają wiatry z sektora południowego, co związane jest z południkowym usytuowaniem form 

geomorfologicznych na terenie miasta, m.in. Garbu Groszowicko – Opolskiego, w obrębie którego leży 

badany teren. Ze względu na głęboko zalegające wody gruntowe, warunki wilgotnościowe są 

korzystne, teren nie jest narażony na tworzenie się zastoisk zimnego powietrza, a co za tym idzie na 

zaleganie mgieł i przymrozki radiacyjne. Ekspozycja terenu na przeważającym terenie jest południowa 

i południowo-zachodnia, co wpływa korzystnie na parametry usłonecznienia i nasłonecznienia. 
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Jest to teren o niekorzystnych warunkach bioklimatycznych, reprezentujący typowy klimat 

miejski o zakłóconej równowadze termiczno-wilgotnościowej (jedną z przyczyn są zmiany właściwości 

podłoża z naturalnego na sztuczne), osłabionej wymianie powietrza przez zwartą zabudowę oraz 

większym zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego. Klimat śródmieścia charakteryzuje się więc 

wyższą temperaturą powietrza niż na terenach otaczających (związane z miejską wyspą ciepła), a co 

za tym idzie większą liczbą dni gorących, upalnych oraz parnych w ciągu roku; mniejszą wilgotnością 

powietrza; zmodyfikowanym systemem przewietrzania, który dostosowany jest do układu ulic 

i budynków; krótszym czasem zalegania pokrywy śnieżnej oraz wzrostem zachmurzenia.  

Ze względu na te cechy oraz słabe właściwości higieniczne powietrza bioklimat jest 

niekorzystny, wpływa bowiem obciążająco na układ termoregulacyjny człowieka. 

2.1.8. Zasoby naturalne 

Na obszarze objętym opracowaniem nie występują zasoby przyrodnicze o znaczeniu 

gospodarczym. 

2.1.9. Obszary i obiekty chronione 

Na obszarze objętym projektem miejscowego planu „Śródmieście IVa” nie występują 

powierzchniowe i punktowe ochrony przyrody. 

2.2.  Ocena stanu istniej ącego środowiska oraz stanu zagospodarowania obszaru 

2.2.1. Stan i źródła zanieczyszcze ń powietrza atmosferycznego 

Na obszarze objętym projektem planu miejscowego nie istnieją żadne zakłady przemysłowe 

będące emitorami zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Dominujące znaczenie ma emisja z tzw. 

niskich źródeł, czyli indywidualnych systemów grzewczych, w których na podstawie ankiet 

przeprowadzonych przez autorów opracowania [9] węgiel nadal stanowi 36% niskiej emisji 

w zabudowie wielorodzinnej śródmieścia, natomiast drewno 20%. Jest to problem, który dotyczy 

całego obszaru śródmiejskiego, gdzie wiele budynków posiada jeszcze przestarzałe systemy 

grzewcze, a mieszkańcy korzystają z niskiej jakości węgla (zawierającego znaczne ilości siarki 

i popiołów). W okresie zimowym emitowane są do atmosfery znaczne ilości dwutlenku siarki oraz 

pyłów co jest widoczne na wykresach ze stacji pomiarowych (m.in. stacja automatyczna przy ul. 

Minorytów, gdzie w poszczególnych latach, w miesiącach od grudnia do lutego zauważalny jest 

znaczny wzrost wartości tych związków1. Taki stan potęgowany jest właśnie przez zwartą, 

śródmiejską zabudowę, która ogranicza możliwości przewietrzania oraz sprzyja powstawaniu sytuacji 

smogowych. 

Równocześnie, z roku na rok nasilają się problemy związane z zanieczyszczeniami 

transportowymi w śródmieściu. Jest to spowodowane zwiększającą się mobilnością mieszkańców, 

a także pogarszającym się stanem 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.  

                                                      
1 na podstawie informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska http://www.opole.pios.gov.pl/ 
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W niewielkiej odległości od badanego obszaru znajdują się zakłady przemysłowe, których 

działalność została zaliczona w „Programie Ochrony Środowiska wraz z planem gospodarki 

odpadami” do uciążliwych, ze względu na znaczącą emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Są to m.in. 

zakłady spawalnicze OZAS – ESAB Sp. z o.o., zakład produkcyjny Nutricia Polska Sp. z o.o., 

(zajmujący się produkcją odżywek dla dzieci), usytuowane na południe i południowy-zachód od granic 

obszaru oraz Tabor Szynowy Opole i Baza PKS, położone na wschód. Umiejscowienie dwóch 

pierwszych zakładów jest mało korzystne, bowiem ze względu na przeważające kierunki wiatrów 

z sektora zachodniego i południowego, duża część zanieczyszczeń jest transportowana w kierunku 

śródmieścia.  

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 500 m w linii prostej od przedmiotowego terenu. Poziom stężenia dwutlenku siarki 

(SO2) wynosił w okresie średniorocznym maksymalnie 6,2 µg/m3 nie przekraczając tym samym normy. 

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

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

osiągnął w 2011 r. na stacji przy ul. Minorytów, która usytuowana jest w odległości około 500 m od 

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

jakości powietrza pod względem kryterium zdrowotnego stawia Opole, a więc także obszar prognozy 

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%. 

2.2.2. Klimat akustyczny 

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

i zarządzania poziomem hałasu w środowisku, ten ostatni 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. Klimat akustyczny 

jest tym elementem środowiska, który w sposób bezpośredni oddziałuje na jakość życia ludzi i którego 

efekty są odczuwane bardzo dotkliwie. Szkodliwość działania hałasu na organizm objawia się 

zmęczeniem, gorszą wydajnością nauki, trudnościami w skupieniu uwagi, zaburzeniami orientacji, 

drażliwością, czasowym lub trwałym uszkodzeniem słuchu. Podstawowym źródłem hałasu 

w śródmieściu jest ruch komunikacyjny, zarówno drogowy jak i kolejowy oraz hałas ze źródeł 

lokalnych, takich jak urządzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne, instalacje w zakładach rzemieślniczych.  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wykonał pomiary hałasu komunikacyjnego w 

kilku punktach na terenie miasta, z których jeden znajdował się przy ulicy Reymonta, będącej 

zachodnią granicą opracowania. Wyniki pomiarów wykazują, że w porze dziennej średni poziom 

hałasu tuż przy Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków wyniósł LAeq=69,7 dB, przy 

dopuszczalnym poziomie LAeq=55 dB, natomiast w porze nocnej LAeq=69,7 dB, przy normatywnym 
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poziomie LAeq=50 dB. Zmierzone w tym samym miejscu natężenie ruchu pojazdów osobowych wynosi 

średnio 663 na godzinę. 

2.2.3. Stan i źródła zanieczyszczenia wód 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje swym zasięgiem 

obszar, przez który nie przepływają żadne powierzchniowe cieki wodne. Koryto Odry znajduje się 

w odległości około 800 m od zachodniej granicy opracowania.  

Monitoring operacyjny wód podziemnych i powierzchniowych przeprowadzono przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu z 2010 r., zgodnie z art. 155a ustawy z dnia 18 

lipca 2001 r. Prawo wodne. Jednolite części wód w Opolu były badane w dwóch punktach 

pomiarowych: Odra Wróblin i Czarnka Opole w Groszowicach. Zgodnie z klasyfikacją (według 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 

jednolitych części wód powierzchniowych), która określa stan wód na podstawie stanu ekologicznego 

oraz chemicznego, Odra w pierwszym punkcie posiada zły stan wód, jest to silenie zmieniona 

jednolita część wód powierzchniowych. W punkcie drugim JCWP woda nie jest silnie zmieniona, ale 

jednak o złym stanie, co oceniono na podstawie badania zawartości OWO – ogólnego węgla 

organicznego w wodzie. Świadczy to o zanieczyszczeniu wody związkami organicznymi, a tym 

samym wysokim stopniu eutrofizacji wód. Zanieczyszczenia wody biogenami wynikają przede 

wszystkim z wadliwie uregulowanej gospodarki ściekowej oraz gospodarki rolnej prowadzonej przy 

użyciu dużej ilości sztucznych nawozów. Wody Odry cechują się także wysokim stopniem zasolenia, 

gdyż są odbiornikiem wód kopalnianych z obszaru Górnego Śląska. 

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 pomiarowych 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). 

Wszystkie punkty znajdują się w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych – nr 116 

zgodnie z podziałem Państwowej Służby Hydrogeologicznej. 

2.2.4. Odpady 

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji można stwierdzić, że na terenie objętym 

projektem planu miejscowego w zasadzie nie występuje problem „dzikich” wysypisk śmieci, 

w rozumieniu Planu Gospodarki Odpadami (Opole, 2009), który wymienia 12 takich miejsc na terenie 

miasta. Jednakże w wielu podwórkach (ryc. 5, 6), wnętrzach blokowych – czyli miejscach 

niewidocznych bezpośrednio dla przechodniów zaobserwowano wiele składowisk śmieci. Szczególnie 

intensywnie zjawisko występuje w podwórkach przy ulicy Ozimskiej. 
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Rycina 5 wn ętrze kwartału przy ul. Ozimskiej Rycina 6 wn ętrze kwartału przy ul. Ozimskiej 

  
Źródło: fot. M. Śliwa Źródło: fot. M. Śliwa 

 

2.2.5. Emitowanie pól elektromagnetycznych 

Według przeprowadzonych przez WIOŚ w 2010 r. pomiarów natężenia promieniowania 

elektromagnetycznego w kilku punktach monitoringowych zlokalizowanych na terenie Opola, 

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

Średnia zmierzona wartość składowa elektrycznej wyniosła we wszystkich punktach mniej niż 0,8 E 

[V/m], przy dopuszczalnej wartości 7 V/m. 

2.2.6. Ryzyko wyst ąpienia powa żnych awarii 

Na terenie opracowania nie występują zakłady przemysłowe oraz inne usługi stwarzające 

zagrożenie ekologiczne. 

2.3. Analiza zmian, jakie mog ą wyst ąpić w środowisku w przypadku braku 

realizacji postanowie ń 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 – bez realizacji postanowień zapisanych 

w projekcie planu. 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 śródmieścia, które: 
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− chronią istniejący drzewostan, poprzez nakaz jego konserwacji i odtwarzania, 

− przeznaczają dużą część terenu na powierzchnię biologicznie czynną (minimum 30% 

nieruchomości na terenach MW/U oraz 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, 

− nakazują segregację odpadów. 

 

Wynika stąd, że zaniechanie uchwalenia planu może spowodować niekontrolowaną 

lokalizację działalności, które pogorszą stan środowiska. Zapisy planu nakazują ochronę istniejącego 

drzewostanu oraz tworzenie nowych powierzchni zieleni urządzonej, co jest korzystne w warunkach 

śródmiejskich. Zieleń nie tylko wpływa dodatnio na walory krajobrazowe przestrzeni, ale również ma 

znaczenie w procesie absorpcji zanieczyszczeń powietrza, tłumi hałas. Zapisy dotyczące powierzchni 

biologicznie czynnej służą przekształceniu często niezagospodarowanych wnętrz podwórkowych, 

„dzikich” parkingów na miejsca wypoczynku i rekreacji przyjaznych mieszkańcom oraz przeciwdziałają 

procesowi całkowitego przekształcenia powierzchni terenu na sztuczne, zabetonowane nawierzchnie, 

nieprzepuszczające wody. 

2.4. Sposób zagospodarowania obszaru obj ętego projektem MPZP „ Śródmie ście 

IVa” oraz jego wpływ na środowisko przyrodnicze 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego omawianego terenu będzie stanowił 

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

zagospodarowania, w zgodzie z zasadami ładu przestrzennego i szeroko pojmowanego 

zrównoważonego rozwoju.  

W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IVa” 

w Opolu przewidziano tereny przeznaczone na: 

− usługi – U, 

− mieszkalnictwo wielorodzinne z usługami – MW/U, 

− drogi publiczne: ulice dojazdowe – KDD, ciągi pieszo-jezdne – KDX. 
 

Obszar objęty opracowaniem reprezentuje typowy krajobraz śródmiejski, przestrzeń, która 

w całości została ukształtowana przez człowieka. Nie występują tu naturalne zespoły siedliskowe, 

a na terenach niezabudowanych funkcjonuje jedynie niewielki drzewostan, który wzbogaca i 

urozmaica krajobraz. W przyszłym zagospodarowaniu obszaru przewidziano utrzymanie 

dotychczasowych funkcji: mieszkaniowej oraz usługowej z towarzyszącą zielenią urządzoną, przy 

jednoczesnym porządkowaniu wnętrz blokowych i wyznaczeniu w nich nowych ciągów pieszych. 
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Ustalenia dla poszczególnych terenów określają procentowy udział minimalnej powierzchni 

biologicznie czynnej, wskazują maksymalną powierzchnię dozwoloną do zabudowy i nakazują 

minimalny udział zieleni urządzonej. Plan przewiduje także zachowanie istniejących przedogródków.  

Wpływ ustaleń planu na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego został 

przedstawiony w Tabeli 1. 
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Tabela 1 Wpływ ustale ń projektu planu na środowisko przyrodnicze 

waga oddziaływania, skala: 
-3 (niekorzystne, hamuj ące), 

-2, -1, 0 (oboj ętne – bez znacz ących zmian), 
1, 2, 3 (korzystne, wzmacniaj ące) 

tereny wprowadzone w projekcie planu istotne zmiany 
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1MW/U wprowadzenie nowych terenów zieleni urządzonej 
lub powiększenie istniejących +2 +2 +3 +1 +3 +3 +3 +3 0 0 

2MW/U brak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3MW/U wprowadzenie nowych terenów zieleni urządzonej 
lub powiększenie istniejących +2 +2 +3 +1 +3 +3 +3 +3 0 0 

4MW/U wprowadzenie nowych terenów zieleni urządzonej 
lub powiększenie istniejących 

+2 +2 +3 +1 +3 +3 +3 +3 0 0 

1U zmiana zagospodarowania, w tym nowa zabudowa, 
zieleń urządzona ciągi piesze i parking wbudowany  +1 +1 +2 0 0 +2 +3 0 -1 0 

2U brak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3U brak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4U zmian funkcji parkingu na usługi +1 +1 +2 0 0 +2 +3 0 -1 0 

1KDI brak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1KDD brak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2KDD brak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1KDX uporządkowanie obsługi komunikacyjnej 0 0 0 0 -1 0 +1 0 0 0 

2KDX uporządkowanie obsługi komunikacyjnej 0 0 0 0 -1 0 +1 0 0 0 

3KDX uporządkowanie obsługi komunikacyjnej 0 0 0 0 -1 0 +1 0 0 0 
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Oddziaływanie według stopnia uci ążliwo ści 

Zgodnie z przyjętą metodą pracy obszar opracowania podzielony został według stopnia 

oddziaływania na środowisko na tereny, w których: 

− realizacja ustaleń planu wpłynie korzystnie na stan środowiska przyrodniczego – 1MW/U, 3MW/U, 

4MW/U, 1U, 4U, 

− realizacja ustaleń planu nie pogorszy stanu środowiska przyrodniczego – 2MW/U, 2U, 3U, 1KDI, 

1KDD, 2KDD, 1KDX, 2KDX, 3KDX. 

 

Ponadto na obszarze opracowania nie ma takich terenów, na których realizacja ustaleń planu 

może wpłynąć niekorzystnie na stan środowiska przyrodniczego albo spowoduje zmiany w środowisku 

przyrodniczym. 

Powyższy podział przedstawiony jest na załączniku nr 3 do niniejszego opracowania.  
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3. ANALIZA I OCENA ZNACZ ĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 

Analizowany obszar stanowi śródmiejską część miasta, w związku z czym należy go 

rozpatrywać bardziej w kategorii przekształconego środowiska zurbanizowanego niż przyrodniczego. 

Uwarunkowania wynikające zatem z istniejącego zagospodarowania oraz pełnionych funkcji 

(mieszkaniowej, usługowej) powinny być uwzględnione przy przekształcaniu tej przestrzeni 

w harmonijną i przyjazną środowisku oraz człowiekowi. Dotychczasowy sposób użytkowania terenu 

objętego projektem planu „Śródmieście IVa” nie wpływa w znaczący sposób na tutejsze środowisko. 

Dominującą funkcją jest mieszkalnictwo oraz usługi, które nie są zaliczane do bardzo uciążliwych. 

Wytwarzane ścieki są odprowadzane do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej, przez co 

zagrożenie zanieczyszczenia wód w ogóle nie występuje. Problem składowania odpadów jest 

rozwiązany poprzez regularny wywóz na miejskie wysypisko odpadów. Źródłem zanieczyszczeń 

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

pogorszenia klimatu akustycznego. Problem ten koncentruje się na ulicy Ozimskiej. Problemy 

środowiskowe są więc charakterystyczne dla centrów 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 powiększanie obszarów biologicznie czynnych czy 

ochrona istniejącego drzewostanu mają na celu zmniejszenie presji środowiskowej i ukształtowanie 

miejsca przyjaznego mieszkańcom. 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 modernizacją ciągów komunikacyjnych. Znaczące 

oddziaływania zostały przedstawione za pomocą tabeli 2. 
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Tabela 2 Znacz ące oddziaływania 

zmiana 
wprowadzone w projekcie 

planu istotne zmiany  
powietrze 

atmosferyczne 
klimat 
lokalny 

klimat akustyczny 
wody 

powierzchniowe i 
podziemne 

powierzchnia 
ziemi 

krajobraz ludzie fauna i flora 

1MW/U 
wprowadzenie nowych 
terenów zieleni urządzonej 
lub powiększenie istniejących 

bezpośrednie 
stałe 

długoterminowe 

bezpośrednie 
stałe 

długoterminowe 

bezpośrednie 
wtórne 

pośrednie 
długoterminowe 

pośrednie 
długoterminowe 

bezpośrednie 
stałe 

bezpośrednie 
stałe 

bezpośrednie 
stałe 

3MW/U 
wprowadzenie nowych 
terenów zieleni urządzonej 
lub powiększenie istniejących 

bezpośrednie 
stałe 

długoterminowe 

bezpośrednie 
stałe 

długoterminowe 

bezpośrednie 
wtórne 

pośrednie 
długoterminowe 

pośrednie 
długoterminowe 

bezpośrednie 
stałe 

bezpośrednie 
stałe 

bezpośrednie 
stałe 

4MW/U 
wprowadzenie nowych 
terenów zieleni urządzonej 
lub powiększenie istniejących 

bezpośrednie 
stałe 

długoterminowe 

bezpośrednie 
stałe 

długoterminowe 

bezpośrednie 
wtórne 

pośrednie 
długoterminowe 

pośrednie 
długoterminowe 

bezpośrednie 
stałe 

bezpośrednie 
stałe 

bezpośrednie 
stałe 

1U 

zmiana zagospodarowania, 
w tym nowa zabudowa, 
zieleń urządzona ciągi piesze 
i parking wbudowany  

bezpośrednie 
stałe 

długoterminowe 

bezpośrednie 
stałe 

długoterminowe 

bezpośrednie 
chwilowe 

pośrednie 
długoterminowe 

pośrednie 
długoterminowe 

bezpośrednie 
stałe 

bezpośrednie 
stałe 

bezpośrednie 
stałe 

4U zmian funkcji parkingu na 
usługi 

bezpośrednie 
stałe 

długoterminowe 

bezpośrednie 
stałe 

długoterminowe 

bezpośrednie 
chwilowe 

pośrednie 
długoterminowe 

pośrednie 
długoterminowe 

bezpośrednie 
stałe 

bezpośrednie 
stałe 

bezpośrednie 
stałe 

1KDX uporządkowanie obsługi 
komunikacyjnej 

pośrednie 
długoterminowe 

odwracalne 

pośrednie 
długoterminowe 

odwracalne 

pośrednie 
wtórne 

długoterminowe 
pośrednie bezpośrednie 

chwilowe 
bezpośrednie 

stałe 

bezpośrednie 
stałe 

długoterminowe 

bezpośrednie 
stałe 

2KDX uporządkowanie obsługi 
komunikacyjnej 

pośrednie 
długoterminowe 

odwracalne 

pośrednie 
długoterminowe 

odwracalne 

pośrednie 
wtórne 

długoterminowe 
pośrednie bezpośrednie 

chwilowe 
bezpośrednie 

stałe 

bezpośrednie 
stałe 

długoterminowe 

bezpośrednie 
stałe 

3KDX uporządkowanie obsługi 
komunikacyjnej 

pośrednie 
długoterminowe 

odwracalne 

pośrednie 
długoterminowe 

odwracalne 

pośrednie 
wtórne 

długoterminowe 
pośrednie bezpośrednie 

chwilowe 
bezpośrednie 

stałe 

bezpośrednie 
stałe 

długoterminowe 

bezpośrednie 
stałe 
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Wprowadzenie nowych terenów zieleni urz ądzonej lub powi ększenie istniej ących (1MW/U, 

3MW/U, 4MW/U) 

Zmiany polegające na wprowadzeniu, utrzymaniu i ochronie wszelkich terenów zielonych są 

ustaleniami planu o charakterze pozytywnym, ponieważ służą okolicznym mieszkańcom oraz osobom 

pracującym w śródmieściu jako oaza zieleni, miejsce odpoczynku i dziecięcych zabaw, które może 

wspomagać nawiązywanie kontaktów i więzi społecznych. Zwiększenie obszaru powierzchni 

biologicznie czynnej oraz zieleni urządzonej w zabetonowanym śródmieściu 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 pobliskiej ulicy 

W. Reymonta. Dodatkowym pozytywnym aspektem jest fakt, że wzrosną walory krajobrazowe 

miejsca, które obecnie zagospodarowane jest w sposób chaotyczny i mało estetyczny. 

 

Zmiana zagospodarowania, w tym nowa zabudowa, ziele ń urządzona ci ągi piesze i parking 

wbudowany (1U, 4U) 

Przekształcenie terenów 1U i 4U będzie miało pozytywne skutki gdyż przyczyni się do 

uporządkowania istniejącego zagospodarowania. Przede wszystkim nastąpi oddzielenie funkcji 

usługowych od mieszkaniowych. Obecna zabudowa usługowa jest dysharmonijna zarówno pod 

względem parametrów zabudowy, formy, stylu jak i estetyki. Teren w przeważającej części 

użytkowany jest jako parking z wjazdem od ulicy Ozimskiej.  

 

Uporz ądkowanie obsługi komunikacji (1KDX, 2KDX, 3KDX) 

Istniejąca zabudowa mieszkaniowo-usługowa wymaga odpowiednio zorganizowanej obsługi 

komunikacyjnej. Obecnie obsługa ta odbywa się w sposób chaotyczny. Dostawy do usług 

zlokalizowanych w parterach budynków wzdłuż ulicy Ozimskiej odbywają się bezpośrednio od ulicy 

Ozimskiej, blokując przejście pieszym. Wprowadzone ciągi pieszo-jezdne umożliwią nie tylko obsługę 

usług, ale również dojazd mieszkańcom do swoich nieruchomości.  
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4. MOŻLIWOŚCI ROZWIĄZAŃ ZAPOBIEGAJ ĄCYCH LUB OGRANICZAJ ĄCYCH 
NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIE USTALE Ń PLANU NA ŚRODOWISKO 

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 śródmieścia. W przyszłym zagospodarowaniu tego terenu 

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 intensywny ruch komunikacyjny powodujący 

nadmierne zanieczyszczenie powietrza tlenkami azotu oraz hałas przekraczający 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 (ciągów pieszo-jezdnych 1KDD, 2KDD, 3KDX) w taki sposób, aby 

w jej liniach rozgraniczających znalazły się jezdnia, pas zieleni, chodnik i/lub ścieżka rowerowa 

[ryc. 16] lub  

− jezdnia, chodnik, chodnik i/lub ścieżka rowerowa, przedogródek  [ryc. 17], 

− wprowadzenie tzw. strefy zamieszkania, czyli ulic, gdzie pieszy ma pierwszeństwo wobec 

pojazdów, oraz wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30 km/h, tzw. „strefy 30”, 

− wprowadzenie zakazu poruszania się ciężkich pojazdów, 

− wprowadzenie pasów spowalniających, wysp oraz innych przeszkód w celu uspokojenia ruchu, 

− częste sprzątanie ulic w okresie letnim (polewanie wodą). 
 

Rycina 3 Przykład kompozycji ulicy Rycina 4 Przykład kompozycji ulicy 

  
Źródło: http://maps.google.com/ Źródło: http://maps.google.com/ 

 

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. 
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5. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU 
MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM UWZGL ĘDNIONE 
W PROJEKCIE PLANU 

Z punktu widzenia projektu MPZP „Śródmieście IVa” w Opolu istotnym jest skonfrontowanie 

go z dokumentami prośrodowiskowymi, sporządzonymi na innym poziomie szczegółowości. 

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

celów i problemów ochrony środowiska ustanowionych w dokumentach regionalnych i lokalnych, np.: 

w Prognozie oddziaływania na środowisko dla Polityki Ochrony Środowiska wraz z Planu Gospodarki 

Odpadami dla Miasta Opola 2008-2011, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015. 

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

zapisy zbyt ogólne, które nie mają bezpośredniego odniesienia do tak małego powierzchniowo 

obszaru, a dodatkowo ich postanowienia zostały już ujęte w wyżej wymienionym dokumencie. 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Op olskiego 

Główny cel polityki przestrzennej zapisany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Opolskiego to tworzenie struktury przestrzennej, która będzie pobudzała rozwój 

województwa, zapewniała konkurencyjność w stosunku do otoczenia zewnętrznego i eliminowała 

niekorzystne różnice w warunkach życia wewnątrz regionu. Podstawową zasadą osiągnięcia tego celu 

w procesie rozwoju przestrzennego województwa jest rozwój zrównoważony, uwzględniający zarówno 

uwarunkowania przyrodnicze, jak i potrzeby rozwoju gospodarczego. Realizacja celu głównego ma 

być realizowana w kilku nurtach, z których najważniejsze to: zahamowanie degradacji środowiska, 

eliminowanie konfliktów i zagrożeń w środowisku przyrodniczym i kulturowym, poprawa 

funkcjonowania systemu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej, poprawa standardów życia 

mieszkańców, poprawa ładu przestrzennego. Projekt planu miejscowego posiada zapisy odnoszące 

się do ochrony środowiska oraz w zakresie infrastruktury technicznej, które służą realizacji opisanych 

celów, a dotyczące sposobów zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną, odprowadzania ścieków 

i wód opadowych, gospodarki odpadami, ochrony drzewostanu, ochrony przed hałasem itd. 

Strategia Rozwoju Miasta Opola 

W dokumencie przedstawiona została wizja i kierunki rozwoju miasta na najbliższe lata do 

2015 roku. Kierunki te stanowią podstawę realizacji polityki rozwojowej miasta. W Strategii tej 

określono priorytety i cele rozwoju miasta z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska jakimi 

m.in. są: systematyczna poprawa stanu wody, gleby i powietrza, efektywne zarządzanie gospodarką 

wodno-ściekową, zachowanie dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Wskazano także konkretne 

działania do wykonania w kwestiach prośrodowiskowych: 

− przebudowanie układu komunikacyjnego, wprowadzanie alternatywnych środków komunikacji 

zbiorowej i indywidualnej – wdrożenie sprawnego systemu monitorowania jakości powietrza, 

− kontynuacja realizacji programu likwidacji niskiej emisji, emisji gazów cieplarnianych oraz szersze 

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przyczyniające się do polepszenia jakości powietrza, 

− efektywne zarządzanie gospodarką wodno-ściekową, odpadami w celu ochrony i poprawy jakości 

wód podziemnych i zapobieganiu zanieczyszczeniom wód powierzchniowych, 

− dbałość o tereny zieleni, czystość i estetykę miasta. 
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W projekcie planu uwzględniono powyższe postulaty w formie zapisów odnoszących się do 

zasad zagospodarowania terenu w infrastrukturę techniczną (zapisy dotyczące dopuszczalnych 

sposobów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, odprowadzania wód opadowych, ścieków); 

zapis projektu planu dotyczące ochrony środowiska jak również ładu przestrzennego wpisują się 

w nurt dbałości o zieleń oraz estetyczną stronę miasta. Zapisy dla poszczególnych terenów 

wprowadzają szczegółowe rozwiązania w obrębie komunikacji zarówno indywidualnej samochodowej, 

jak również zbiorowej. Ponadto projekt planu kompleksowo podejmuje problem ścieżek rowerowych 

oraz ruchu pieszych w tak istotnej części miasta, jaką jest śródmieście.  

Program Rozwoju Miasta Opola 

Program Rozwoju Miasta Opola na lata 2007-2015 jest dokumentem planistycznym 

o charakterze operacyjnym – jego celem jest przedstawienie ważnych z punktu widzenia Strategii 

Rozwoju Miasta przedsięwzięć samorządu służących realizacji priorytetów i celów rozwoju miasta. 

W ramach Programu wskazano działania służce realizacji priorytetów i celów, w tym działania 

związane z ochroną środowiska, które wymieniono poniżej: 

− kształtowanie przestrzeni i zabudowy w sposób ułatwiający mieszkańcom realizacje potrzeb 

życiowych – projekt planu zakłada porządkowanie przestrzeni, uzupełnianie luk w zabudowie, 

określa parametry nowo powstających budynków, w taki sposób, aby dostosować ją do potrzeb 

różnych grup społecznych: osób niepełnosprawnych, pieszych, rowerzystów, 

− inwestycje w obiektach publicznych na rzecz ochrony powietrza (termomodernizacje, 

modernizacje, wymiana źródeł ciepła) – zapisy odnoście infrastruktury technicznej tj. sposobów 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, determinują ekologiczne źródła z jakich ma 

następować to zaopatrzenie, 

− rozwijanie systemu selektywnej zbiórki i recyclingu odpadów komunalnych – zapisy dotyczące 

obowiązku segregacji w szczelnych pojemnikach na terenie poszczególnych posesji; 

− tworzenie warunków rozwoju alternatywnych środków miejskiego transportu publicznego – 

w projekcie planu wyznaczono ścieżki rowerowe oraz strefy przeznaczone wyłącznie dla ruchu 

pieszych, 

− rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej – wytyczenie nowych tras, jak również naprawa 

nawierzchni istniejących ciągów, 

− poprawa stanu zachowania zabytków – zapisy planu dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego, 

dóbr i kultury współczesnej precyzują, które budynki podlegają ochronie, a więc ograniczeniom w 

zainwestowaniu oraz obligatoryjnym uzgodnieniom z konserwatorem zabytków. 

Projekt planu „Śródmieście IVa” będzie dokumentem wspomagającym realizację opisanych 

zadań. 

Program Ochrony Środowiska Miasta Opola 

Program Ochrony Środowiska wyznacza następujące cele do zrealizowania w zakresie 

planowania przestrzennego, które znajdują swoje odniesienie w projekcie planu „Śródmieście IVa” 

w Opolu: 
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− wprowadzenie do mpzp zapisów zobowiązujących do podejmowania działań mających na celu 

zabezpieczenia środowiska przed negatywnych oddziaływaniem oraz ograniczanie tego 

oddziaływania, 

− opracowanie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dokumentów planów na szczeblu 

miejskim, 

− przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej, 

− promocja zazieleniania dachów, 

− modernizacja indywidualnych źródeł ogrzewania, 

− łączenie istniejących i budowa nowych ścieżek rowerowych, 

− zagospodarowanie terenów obecnie nieużytkowanych na tereny zieleni, wraz z wyposażeniem 

w obiekty małej architektury, 

− wprowadzenie zadrzewień wzdłuż ciągów komunikacyjnych,  

− pielęgnacja istniejącej zieleni i tworzenie nowych przestrzeni do rekreacji i odpoczynku 

mieszkańców. 
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6. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IVa” 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 uzgodnieniem Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska.  

Przedmiotem niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko jest projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IVa” w Opolu. Obszar zajmujący powierzchnię 

4,5 ha usytuowany jest w centrum miasta, we wschodnim fragmencie śródmieścia. Granice obszaru 

wyznaczają: od północy ulica Ozimska, od wschodu ulica S. Dubois, od południa ulica T. Kościuszki, 

od zachodu ulica W. Reymonta. Jest to teren intensywnie przekształcony w wyniku postępującej 

urbanizacji, reprezentuje środowisko miejskie, z niewielkim udziałem terenów niezabudowanych 

i zielonych. 

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. 

We wstępie opisano uwarunkowania przyrodnicze obszaru objętego projektem planu, jak 

również przeprowadzono analizę istniejącego stanu środowiska przyrodniczego pod kątem czystości 

powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i podziemnych, gleb, jakości klimatu 

akustycznego, w oparciu o opracowania „Stan środowiska w Opolu i Powiecie Opolskim” oraz „Stan 

Środowiska w Województwie Opolskiem w 2008 roku”. 

Kolejno przeprowadzono symulację wariantu „0”, który w tym przypadku oznacza sytuację, 

kiedy plan nie zostałby uchwalony i proponowane w nim rozwiązania nie zostaną zrealizowane. 

Następnie dokonano analizy wpływu projektowanych rozwiązań na środowisko przyrodnicze w formie 

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

dokumentu. 

Kolejnym etapem prognozy było wskazanie możliwych do zastosowania rozwiązań 

kompensujących negatywne oddziaływanie nowych ustaleń na środowisko, a także przeanalizowanie 

dokumentów ustanowionych na wyższym szczeblu pod kątem zgodności projektu planu 

z umieszczonymi tam zapisami z zakresu ochrony środowiska.  
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7. TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 

Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie będzie 

implikować transgranicznych oddziaływań na środowisko, wobec czego dokument ten nie musi być 

poddany procedurze transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

8. 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. 

[3] Kowalczyk R., 2004, Dokumentacja „Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla miasta 

Opola”, Opole. 

[4] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola, przyjęte 

uchwałą nr LIV/602/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 listopada 2005 r., 

[5] Okrasiński K, Żyła P., 2009, Prognoza oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji 

Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Opola 2008, 

Opole. 

[6] Barańska B. (pod red.), 2007, Stan środowiska w Opolu i powiecie opolskim, Urząd Miasta 

Opola, Starostwo Powiatowe w Opolu, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, 

Opole.  

[7] Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego, 2002, Uchwała Nr 

XLIX/357/2002, Opole. 

[8] Program Rozwoju Miasta Opola 2007-2015, 2007, Uchwała Nr XIV/122/07 Rady Miasta Opola, 

Opole. 

[9] Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Opola, 2010, kierownik projektu Urszula Chmura. 

[10] Spałek K. (pod red.) i BIO-PLAN, 2001, Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza Opola, 

Opole. 

[11] Strategia Rozwoju Miasta Opola 2004-2015, 2004, Uchwała Nr XXVI/220/04 Rady Miasta 

Opola, Opole 

[12] WIOŚ w Opolu, 2009, Stan Środowiska w Województwie Opolskiem w 2008 roku, Opole. 

[13] Encyklopedia Klimatologiczna ESPERE, www.espere.net 


