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1. WSTĘP 

1.1. Wprowadzenie 

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie WDPS II Opolu sporządzanego na 

podstawie uchwały nr LXIV/718/06 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2006 r. Przyczyną podjęcia 

prac nad projektem planu jest obowiązek wynikający ze Studium, jak również potrzeba 

zabezpieczenia rezerwy terenu pod fragment układu komunikacyjnego i co się z tym wiąże ochrony 

sąsiednich terenów przed jego potencjalnym niekorzystnym oddziaływaniem. 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. Zakres przedmiotowy prognozy został 

dostosowany do skali planu oraz stopnia jego szczegółowości i precyzji jego ustaleń. oraz jest zgodny 

z wymogami określonymi w art. 51 ust.2 oraz 52 ust. 1 i 2 ww. ustawy został uzgodniony 

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowym Powiatowym 

Inspektorem Sanitarnym w Opolu. Opracowanie składa się z tekstu prognozy wraz z załącznikami 

mapowymi. 

1.2. Cel, zakres opracowania oraz powiązanie z innymi dokumentami 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie WDPS II 

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, 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 projektowanego planu należą: 

o realizacja zapisu wynikającego ze Studium, w którym teren objęty planem wskazany jest jako 

obszar, na którym obowiązkowe jest sporządzenie planu, ze względu na przepisy odrębne 

(obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów), 

o konieczność rezerwy terenu pod realizację układu komunikacyjnego, 
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o potrzeba ochrony terenów sąsiednich przed potencjalnym niekorzystnym oddziaływaniem układu 

komunikacyjnego, 

o usprawnianie procedury wydawania pozwoleń na budowę. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zgodny z ustaleniami 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Opola [15], w którym 

położony jest na obszarze dwóch stref: aktywności gospodarczych – 31 AG, dla której ustalono 

m.in. zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej, zachowanie rezerwy pod rozbudowę układu 

komunikacyjnego, realizacje zieleni izolacyjnej, uatrakcyjnienie zagospodarowania terenów w rejonie 

ulic Wschodniej i Głogowskiej, wytyczenie ścieżek rowerowych oraz mieszkaniowej – 30 M, gdzie 

obowiązują ustalenia dotyczące zakazu lokalizowania baz, składów, hipermarketów, wyznaczenie 

pasów zieleni izolacyjnej, lokalizacja przy trasie częstochowskiej zabudowy usługowej oraz 

wykreowanie ośrodka usługowego dla mieszkańców. 

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

poszczególnych stref ze Studium (...). Plan stanowi uzupełnienie zagospodarowania w tej części 

Opola – od zachodu wyznaczona w planie droga 2 KDZ stanowi kontynuację przebiegu drogi 3 KDG 

wyznaczonej w MPZP w rejonie ul. Głogowskiej - Rejtana Opolu (są to fragmenty trasy średnicowej), 

natomiast od północy teren 1 KDI – przeznaczony na skrzyżowanie lub węzeł komunikacyjny, łączy 

się z w wyznaczoną w MPZP osiedla Malinka Opolu drogą 2 KDG. 

 

1.3. Informacje o przyjętych założeniach i zastosowanych metodach 

 W celu opracowania strategicznej prognozy oddziaływania na środowisko projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie WDPS II w Opolu dokonano 

analizy istniejącego stanu środowiska na podstawie następujących dokumentów: 

 Dokumentacja „Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla miasta Opola”,  

 Inwentaryzacja przyrodnicza miasta Opole (2011), 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola (Uchwała nr 

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

 Uchwała nr LXIV/718/06 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie WDPS II 

Opolu; 

 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wraz 

z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Opola, 

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

 Programu Ochrony Środowiska przed hałasem wraz z mapą akustyczną, 

 Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Opola, 

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

 Mapy: ekspozycji terenu, spadków oraz hipsometrii wykonane w technologii GIS. 
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Celem prognozy jest określenie charakteru prawdopodobnych oddziaływań na środowisko 

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

sposobów zagospodarowania i użytkowania terenu. Analizując proponowane w planie funkcje terenu 

i sposób jego zagospodarowania 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? 

Ponadto w celu opracowania prognozy dokonano oględzin terenu objętego granicami planu 

i na tej podstawie wykonano jego inwentaryzację urbanistyczną z uwzględnieniem istniejącego stanu 

poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego. Korzystając z dostępnych opracowań, 

danych WIOŚ w Opolu [16] (pomiary zanieczyszczeń pyłowych oraz gazowych, stan jakości wód 

powierzchniowych i podziemnych), dokonano analizy stanu środowiska pod kątem jego problemów. 

Następnie przeprowadzono symulację wariantu „0” (za wariant „zerowy” przyjęto taki stan 

zagospodarowania, jaki występuje na terenie obecnie – brak realizacji postanowień planu). 

W oparciu o dostępną wiedzę dokonano analizy wprowadzanych ustaleń planu pod kątem ich 

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

zrealizowane. Prognoza powstawała przy równoległej współpracy autora z projektantem planu w celu 

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

zagrożenie dla środowiska i ludzi. 

 

1.4. Przewidywane metody analizy skutków realizacji postanowień 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.  

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. 
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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 objęcia 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 

 

1.5. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 

 Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie będzie 

implikować transgranicznych oddziaływań na środowisko, ponieważ Opole leży w odległości około 

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

z realizacją ustaleń projektowanego miejscowego planu będzie miała charakter lokalny i ewentualne 

negatywne oddziaływanie tych przedsięwzięć także zamknie się w granicach gminy. 

 

1.6. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Przedmiotem niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko jest projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie WDPS II Opolu, który został podjęty w celu 
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zachowania rezerwy terenu pod realizację układu komunikacyjnego. Projektowany 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: mieszkaniowej – 30 

M oraz aktywności gospodarczych – 31 AG oraz stanowi kontynuację polityki przestrzennej w tej 

części miasta (od zachodu stanowi kontynuację ustaleń MPZP w rejonie ul. Głogowskiej - Rejtana 

Opolu, natomiast od północny MPZP osiedla Malinka Opolu). 

W celu opracowania niniejszej prognozy dokonano oględzin 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 Miasta Opola wykonana w latach 2005, 2008, 2010, 

modele terenu, mapy nachyleń). 

Poszczególne rozdziały prognozy obejmują: 

 Analizę i ocenę istniejącego stanu środowiska oraz jego zmian w przypadku braku 

realizacji  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. Dokonano także 

analizy tzw. wariantu „zerowego”, za który przyjęto sytuację, kiedy postanowienia planu nie 

będą realizowane. 

 Stan środowiska na obszarach objętych potencjalnym znaczącym oddziaływaniem – 

w tym rozdziale dokonano delimitacji 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. 

 Istniejące problemy środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 

dokumentu – rozdział analizuje jak zmiany, które wprowadza projektowany 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. 
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 Projektowany sposób  zagospodarowania obszaru objętego 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 znaczące oddziaływania – dokonano analizy 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. 

2. ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA ORAZ JEGO 

ZMIAN W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO PLANU 

2.1. Ogólna charakterystyka fizjograficzna terenu 

2.1.1. Położenie 

Obszar objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

w rejonie WDPS II w Opolu zlokalizowany jest we wschodniej części Opola, na terenie położonym 

pomiędzy linią kolejową nr 144 relacji Opole Główne – Fosowskie na południu oraz ulicą 

Częstochowską na północy. Granice obszaru objętego planem wyznaczają: od północy – tereny 

zakładów zlokalizowanych przy ul. Chłodniczej i ul. Gosławickiej oraz granica miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego osiedla Malinka w Opolu, od zachodu – granica miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gosławickiej – T. Rejtana w Opolu oraz ulica 

Wieluńska, od południa – tereny zakładów zlokalizowanych przy ul. Wschodniej oraz granica 

wydzielonych działek pod układ komunikacyjny, od wschodu - obwodnica północna. Powierzchnia 

terenu w tych granicach wynosi około 23,5 ha. Obszar położony jest w strefie aktywności 

gospodarczej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Znaczna część terenu jest 

zurbanizowana i zagospodarowana zabudową usługową i produkcyjną, a w części północnej także 

mieszkaniową. Pozostała część niezagospodarowana to tereny użytkowane rolniczo oraz tereny 

nieużytkowane.  

Pod względem regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski według J. Kondrackiego [6] 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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Rycina 1 Obszar objęty projektem planu 

 

Źródło: Ortofotomapa Opola z września 2010r. 

 

2.1.2. Ukształtowanie terenu i budowa geologiczna 

Podłoże geologiczne obszaru stanowią przede wszystkim czwartorzędowe piaski 

różnoziarniste, pospółki, żwiry związane z terasami akumulacyjnymi Odry. Są to grunty nieskaliste, 

niespoiste, mało i równomiernie ściśliwe o dobrych właściwościach jako podłoże do posadowień 

bezpośrednich. Lokalizacja obiektów podpiwniczonych jest możliwa bez ograniczeń. Najbardziej na 

zachód wysunięty fragment terenu objętego planem (oznaczony jako 2 KDZ) zbudowany jest 

z utworów górnokredowych – zwietrzelin gliniastych i gruzowych margli, margli wapnistych i ilastych, 

iłów marglistych. Grunty są nośne o korzystnych właściwościach do posadowień bezpośrednich, 

cechuje je wysadzinowość oraz aktywność koloidalna – wykazują skłonność do lasowania, przez co 

wymagają ochrony przed wpływem wody [5]. 

Współczesna rzeźba obszaru objętego planem jest rezultatem zjawisk zachodzących 

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

Obszar prawie w całości położony jest w obrębie terasy średniej piaszczystej, lokalnie 

piaszczysto-żwirowej, która stanowi pozostałość zasypania w okresie zlodowacenia 

środkowopolskiego. Jedynie część terenu najbardziej wysunięta na zachód, związana z utworami 

kredowymi stanowi formę akumulacji wodno-lodowcowej – część lekko falistej wysoczyzny 

plejstoceńskiej, która usytuowana jest na skłonie Garbu Opolskiego, łagodnie opadającego w kierunku 

współczesnej doliny Małej Panwi. Rozpiętość hipsometryczna obszaru jak na warunki opolskie jest 

dość duża i zmienia się od 168 m n.p.m. w części północnej tuż przy ulicy Częstochowskiej do 178 m 

n.p.m. we fragmencie położonym na południowym-zachodzie oraz do 158 m w części najdalej 

wysuniętej na wschód, w sąsiedztwie obwodnicy północnej. Spadki terenu nie przekraczają 5 stopni, 

a teren nachylony jest w kierunku północnym. 
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2.1.3. Flora i fauna 

Flora i fauna analizowanego obszaru uległy daleko idącym przeobrażeniom, ponieważ jest to 

teren w wysokim stopniu przekształcony przez intensywną urbanizację. Szata roślinna występuje 

w postaci: 

 przydomowych ogródków: drzewa owocowe – jabłonie, śliwy, grusze; tuje, świerki srebrzyste, 

wierzby płaczące; 

 szpalerów drzew oraz formowanych skupisk krzewów wzdłuż ulicy Wschodniej: topole, lipy,  

 trawników wzdłuż pasów drogowych; 

 zieleni towarzyszącej zakładom usługowo-przemysłowym: robinia akacjowa, jarzębina, brzoza; 

 pól uprawnych w pobliżu obwodnicy północnej oraz w centralnej części analizowanego terenu: 

szata roślinna towarzysząca uprawom reprezentowana jest głównie przez trawy, chwasty oraz 

zbiorowiska ruderalne, które reprezentowane są przez następujące gatunki: rumianek, oset, 

gwiazdnicę pospolitą, kurzyślad polny, farbownik polny, lniczkę małą, sporek polny, 

niezapominajkę polną, rdest ptasi, gorczycę polną oraz fiołka polnego. 

Intensywna urbanizacja terenu i związane z nią przekształcenia naturalnych ekosystemów 

spowodowały, że teren cechuje się niewielkimi walorami faunistycznymi. Można tu spotkać przede 

wszystkim pospolite owady: mola ubraniowego, rybika cukrowego, prusaka, karalucha oraz pająki. 

Z ssaków występują głównie niewielkie gryzonie: nornica ruda, mysz domowa, kret europejski, ryjówka 

aksamitna. Ptaki reprezentowane są przez gawrony, kawki, szpaki, gołębie i wróble domowe. Zgodnie 

z Inwentaryzacją Przyrodniczą [13] w oczkach wodnych położonych przy ulicy Kwiatkowskiego 

stwierdzono występowanie kompleksu żab zielonych, które objęte są ścisłą ochroną gatunkową, 

natomiast w łąkach przy obwodnicy zaobserwowano chroniony gatunek motyla – czerwończyka 

nieparka.  

 

 

 

 

 

 

Rycina 2 Ogródki przydomowe Rycina 3 Szpalery drzew oraz krzewy 

wzdłuż ul. Wschodniej 

Rycina 4 Roślinność towarzysząca 

uprawom polowym 

 

  

Źródło: fot. E.Twardowska 
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2.1.4 Gleby 

 

Warunki glebowe są ściśle powiązane i wynikają z uwarunkowań geologicznych, 

geomorfologicznych, hydrologicznych i klimatycznych. Ponieważ obszar opracowania położony jest 

w części Opola, która w większości stanowi tereny zurbanizowane, w związku z tym także naturalna 

warstwa glebowa uległa całkowitemu przekształceniu i dominują gleby synantropijne: industrio- 

i urbanoziemne oraz ogrodowe. Na niewielkim fragmencie w części północno-zachodniej występują 

rędziny, natomiast w części oznaczonej na rysunku planu jako 1 KDZ oraz 1 P/U czarne ziemie. 

 

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 

3 km na zachód od granicy projektowanego planu. W mniejszej odległości – około 300-500 m 

przepływa natomiast dopływ Małej Panwi – Malina. Na terenie opracowania, w części północnej, tuż 

przy ulicy Kwiatkowskiego usytuowanych jest kilka niewielkich oczek wodnych o powierzchni 

nieprzekraczającej 0,5 ha.  

Wody podziemne 

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 

okalającej Garb Opolski. Poziom zalegania wód gruntowych położony jest na większości obszaru 

poniżej 2 m p.p.t., co stwarza korzystne warunki do lokalizowania zabudowy podpiwniczonej.  

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 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 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 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. 
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2.1.6. 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 [5,6] 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. 

Jednocześnie tereny w granicach planu oraz w jego bliskim sąsiedztwie cechują się występowaniem 

zwartej zabudowy usługowej, przemysłowej, mieszkaniowej, które odznaczają się dużym udziałem 

powierzchni sztucznych, wpływających modyfikująco na obieg wody i ciepła przyczyniając się tym 

samym do powstawania warunków topoklimatycznych charakterystycznych dla miejskiej wyspy ciepła.  

2.1.7. Zasoby naturalne 

Na obszarze objętym opracowaniem zasobem naturalnym są wody podziemne 

sklasyfikowane w trzech Głównych Zbiornikach Wód Podziemnych (str. 11,12) oraz gleby 

zlokalizowane w centralnej części terenu objętego planem – kompleks żytni bardzo dobry.  

2.1.8. Obszary i obiekty chronione 

Na obszarze objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie 

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

(...) [13] na analizowanym obszarze w granicach planu występują następujące rzadkie gatunki roślin: 

o stokłosa żytnia, 

o sitowiec nadmorski, 

o łączeń baldaszkowy, 

natomiast w bliskim sąsiedztwie – na obszarze objętym potencjalnym znaczącym oddziaływaniem 

stwierdzono występowanie następujących gatunków: 

 śniadek baldaszkowaty (gatunek ściśle chroniony), 

 traganek pęcherzykowaty (gatunek rzadki), 

 skalnica trójpalczasta (gatunek rzadki). 

2.1.9. Walory kulturowe i zabytkowe 

Na obszarze objętym projektowanym planem nie występują żadne obiekty zabytkowe 

podlegające ochronie.  

2.1.10. Potencjalne zmiany środowiska w przypadku braku realizacji projektowanego 

dokumentu (wariant „0” oznaczający realizację aktualnie obowiązującego planu, przed 

wprowadzeniem zmian) 

Na analizowanym obszarze obecnie nie ma obowiązującego planu miejscowego. 

W przypadku braku planu należy zakładać, iż teren będzie dalej użytkowany w sposób 
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dotychczasowy. Należy jednak zauważyć, iż istniejący przebieg dróg jest układem niedokończonym 

i brak połączenia ulicy Wschodniej ze skrzyżowaniem ulicy Witosa i Częstochowskiej wpływa 

niekorzystnie na warunki życia mieszkańców Kolonii Gosławickiej bowiem ruch samochodów 

osobowych i ciężarowych odbywa się dookoła tj. ulicą Tysiąclecia czyli przez środek osiedla. Biorąc 

również pod uwagę, iż miasto rozwija się, powstają kolejne inwestycje wymagające zapewnienia 

odpowiedniej obsługi komunikacyjnej należy odpowiednio wcześniej zarezerwować teren pod 

rozbudowę układu drogowego. 

Tereny, przeznaczone w planie pod funkcję przemysłowo-usługową są obecnie 

nieużytkowane i w przypadku braku realizacji ustaleń planu, najprawdopodobniej pozostaną 

w niezmienionym stanie, z możliwą sukcesją roślinności. 

 

2.2. Stan środowiska na obszarach objętych potencjalnym znaczącym 

oddziaływaniem 

Plan miejscowy nie wprowadza wielu nowych funkcji na analizowanym terenie – nowo- 

wytyczona droga 1 KDZ stanowi uzupełnienie układu komunikacyjnego w tej części miasta, ponadto 

nowy sposób zagospodarowania pojawia się na terenach przeznaczonych na obiekty produkcyjne, 

składy, magazyny wraz z usługami (1,2,3 P/U). W związku z tym przewidywany obszar objęty 

potencjalnym znaczącym oddziaływaniem ogranicza się do północnej części planu oraz terenów z nim 

sąsiadujących, jak również niewielkiej części w sąsiedztwie terenu 1 U, co zostało zilustrowane na 

załączniku graficznym nr 3. 

2.2.1. Powietrze atmosferyczne 

Emisja przemysłowa zgodnie z Programem Ochrony Środowiska wraz z planem gospodarki 

odpadami dla miasta Opola nie ma w tej części miasta wielkiego znaczenia – jedynie zakład firmy 

ZOTT wskazanym w powyższym opracowaniu jako jedno ze źródeł zanieczyszczeń pochodzenia 

przemysłowego znajduje się w pobliżu analizowanego obszaru, 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 2010” przeprowadzonej przez 

WIOŚ [16] wynika, że teren objęty potencjalnym znaczącym oddziaływaniem, jak również cale miasto 

znajduje się w klasie A ze względu na stopień zanieczyszczenia powietrza, czyli nie przekroczono 

dopuszczalnego poziomu stężenia zanieczyszczeń w obrębie ozonu, dwutlenku siarki, dwutlenku 

azotu, tlenku węgla, benzenu oraz ołowiu, arsenu, kadmu i niklu. Stężenie PM 10, czyli pyłu, 

w zakresie pomiarów 24-godzinnych znalazło się w klasie A, natomiast w zakresie pomiarów rocznych 

w klasie C, co oznacza że sumarycznie klasą wynikową dla pyłu jest klasa C. Zaliczenie do strefy C 
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dla danego zanieczyszczenia oznacza jej zakwalifikowanie do opracowania programu ochrony 

powietrza.  

 

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. Analizując mapy akustyczne wykonane na 

podstawie pomiarów z 2011 r. (Program ochrony środowiska przed hałasem) [11] można wysunąć 

wniosek, że na obszarze wskazanym jako objętym potencjalnym znaczącym oddziaływaniem nie 

występują przekroczenia norm hałasu związanego z funkcjonowaniem pobliskich zakładów 

przemysłowych (Remak, Zott, Dyckerhoff Polska) zarówno w porze dziennej jak i nocnej. 

Podstawowym źródłem hałasu na obszarze objętym potencjalnym znaczącym oddziaływaniem jest 

ruch komunikacyjny. Pomiary hałasu pochodzenia drogowego (także wykonane w 2011 r.) wskazują, 

że zgodnie z nową normą [Rozporządzenie z 1 października 2012r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określa dopuszczalne poziomy hałasu na 

terenach mieszkaniowo-usługowych na poziomie: 65 dB w porze dziennej oraz 56 dB w porze nocnej 

(wskaźniki mające zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, 

w odniesieniu do jednej doby) oraz 68 dB w porze dziennej i 59 dB w porze nocnej (wskaźniki mają 

zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem)] 

przekroczenia w porze dziennej oraz nocnej utrzymują się maksymalnie w odległości do 40 m od 

krawędzi jezdni obejmując tym samym niewielką część analizowanego obszaru. Źródłem hałasu są 

ulice Ozimska, Wschodnia oraz Tysiąclecia.  

Przebiegająca w pobliżu linia kolejowa relacji Opole – Fosowskie nie wpływa na 

zanieczyszczenie klimatu akustycznego na obszarze objętym potencjalnym znaczącym 

oddziaływaniem, w jego południowej części.  

2.2.3. 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 2011 roku 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 
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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 

2011 roku kwalifikowały się do klasy V – wód złej jakości, ze względu na parametry K, NO3, NO2, Cd, 

Ca, HCO3 oraz temperaturę. 

2.2.4. Odpady  

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz analizy Programu Gospodarki Odpadami 

dla miasta Opola 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.  

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 składowej elektrycznej wyniosła we wszystkich punktach mniej niż 0,8 E 

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

2.2.6. Ryzyko wystąpienia poważnych 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.  

Wprawdzie na obszarze poddanym analizie w zakresie stanu środowiska nie występują żadne 

zakłady mogące być przyczyną wystąpienia poważnych awarii, to jednak w bliskim sąsiedztwie 

znajdują się zakłady: Dyckerhoff – zajmujący się produkcją betonu, Remak – przedsiębiorstwo 

modernizacji urządzeń elektrycznych oraz Zott – zakład produkujący wyroby przetwórstwa mlecznego; 

które mogą stwarzać potencjalną możliwość wystąpienia awarii. Tuż przy granicy opracowania 

w północnej części zlokalizowana jest stacja benzynowa, która niesie ze sobą następujące 

potencjalne niebezpieczeństwa: wyciek gazu – niebezpieczeństwo pożaru, wybuchu, opary, które 

mogą być przenoszone na większe odległości; opary benzyny – zagrożenie pożarem.  

 

2.3. Istniejące problemy środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu 

Na obszarze objętym projektowanym planem znajduje się jeden gatunek zwierząt, który 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków 
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dziko występujących zwierząt objętych ochroną, objęty jest ścisłą ochroną gatunkową – kompleks 

żab zielonych. Jej siedlisko zaobserwowano w okolicy oczek wodnych w północnej części planu. 

Teren ten w projektowanym dokumencie przeznaczony jest na wody powierzchniowe wraz z zielenią 

z zakazem zabudowy, co pozwoli na ochronę miejsca ich bytowania.  

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.   

Jak wspomniano wyżej istotnym problemem na omawianym terenie są uciążliwości 

powodowane przez duże natężenie pojazdów w tej części miasta – hałas komunikacyjny oraz 

zanieczyszczenie powietrza pyłami. Kolejne inwestycje – rozbudowa układu komunikacyjnego oraz 

powstawanie kolejnych obiektów o funkcji przemysłowo-usługowej wpłyną na pogłębienie tych 

tendencji. 

Z tego powodu propozycja stopniowej zmiany funkcji kilku terenów, które obecnie użytkowane 

są jako mieszkaniowe na  funkcję usługową jest całkowicie uzasadniona. W celu ochrony terenów 

wrażliwych na hałas, jakim bez wątpienia jest zabudowa mieszkaniowa należy stosować takie 

zagospodarowanie terenu, w którym najbliżej drogi usytuowane są tereny usługowe z parkingami, 

a dopiero w większej odległości mieszkalnictwo. Podsumowując, przekształcenie w nowym projekcie 

funkcji mieszkaniowej na usługową jest bardziej zasadne z punktu widzenia zarówno dominującego 

w tym miejscu przemysłowo-usługowego zagospodarowania terenu, bliskości uciążliwych ciągów 

komunikacyjnych oraz ochrony akustycznej.  

Obowiązek wprowadzenia szpalerów drzew w liniach rozgraniczających ulic wpłynie 

pozytywnie na stan aerosanitarny powietrza poprzez absorpcję zanieczyszczeń przez roślinność, 

wytyczenie ścieżek rowerowych, które będą stanowiły uzupełnienie sieci dróg rowerowych w mieście 

zachęci do korzystania z roweru jako alternatywnego środka transportu. 

 

2.4. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu 

- Polityka Ekologiczna Państwa  

  Cele:  

 Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami – obowiązek zaopatrzenia w energię cieplną 

z miejskiego systemu ciepłowniczego lub ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych 

źródeł ciepła, opartych na paliwach gazowych, energii elektrycznej i odnawialnej, nie 

powodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza; 

 Zmniejszenie narażenia społeczeństwa na ponadnormatywny hałas – zakwalifikowanie 

poszczególnych terenów do kategorii zgodnych z rozporządzeniem z 1 października 2012r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku; stosowanie środków ochrony przed 
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hałasem, wprowadzenie szpalerów drzew w liniach rozgraniczających dróg, wprowadzenie zieleni 

izolacyjnej. 

 

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej  II Polityka Ekologiczna Państwa 

Cele:  

 Zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych: 

zapis w planie nakazujący ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła, 

opartych na paliwach płynnych, gazowych, stałych oraz energii elektrycznej i odnawialnej, nie 

powodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza. 

 Uwzględnienie zagrożeń akustycznych: zapisy w planie o lokalizacji urządzeń ochrony akustycznej 

(teren 1 KDZ), wprowadzenie w liniach rozgraniczających dróg szpalerów drzew, które pełnią 

funkcję izolacyjną, stosowanie zieleni izolacyjnej. 

 

- Plan zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego 

Cele:  

 Ochrona i przeciwdziałanie zanieczyszczeniu użytkowych zbiorników wód podziemnych oraz 

zlewni wód powierzchniowych, służących zaopatrzeniu ludności i gospodarki w wodę – zapisy 

w planie mówiące o ochronie GZWP nr 333, 335, 336; 

 Modernizacja i unowocześnienie procesów produkcyjnych – rozpowszechnianie technologii 

opartych na wysokiej efektywności energetycznej i surowcowej; 

 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii: zapis w planie nakazujący ogrzewanie 

obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła, opartych na paliwach płynnych, gazowych, 

stałych oraz energii elektrycznej i odnawialnej, nie powodujących ponadnormatywnego 

zanieczyszczenia powietrza; 

 Tworzenie kompleksów przemysłowo-usługowych (stref aktywności gospodarczej): kontynuacja 

takiego sposobu zagospodarowania poprzez wydzielenie w planie dalszych terenów pod funkcje 

przemysłowo-usługową (1-3 P/U). 

 

- Strategia Rozwoju Miasta Opola (2004-2015) 

Cele: 

 Systematyczna poprawa jakości wody, gleby i powietrza – zapisy w planie dotyczące sposobu 

zagospodarowania ścieków, wód opadowych, zaopatrzenia w gaz, energię cieplną i elektryczną; 

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

zapewnienie ogrzewania obiektów na bazie ekologicznych źródeł energii, które nie powodują 

ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza. 

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

w precyzyjny sposób odprowadzania ścieków, który w jak najmniejszym stopniu będzie szkodził 

środowisku wodnemu i gruntowemu. 
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 Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej i komunikacyjnej miasta – wyznaczenie terenów 

pod budowę kontynuacji trasy piastowskiej, poszerzenie ulic w ciągu trasy średnicowej, budowa 

włączenia trasy średnicowej do obwodnicy północnej miasta. 

 

- Program Rozwoju Miasta Opola (2007-2015) 

Cele: 

 Rozwijanie systemu selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów komunalnych: zapisy w planie 

odnośnie segregacji i przechowywania odpadów do czasu wywozu na wysypisko w szczelnych 

pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych na gromadzenie i segregację 

odpadów, wydzielanych w budynkach; 

 Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej – zapisy w części uchwały dotyczącej odprowadzania 

ścieków poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej kanalizacji 

sanitarnej po jej niezbędnej rozbudowie oraz zakaz odprowadzania ścieków, ścieków bytowych, 

komunalnych i przemysłowych do wód powierzchniowych, płynących i stojących oraz do gruntu.  

 

- Program Ochrony Środowiska miasta Opola 

Cele: 

 Wprowadzenie do mpzp zapisów zobowiązujących do podejmowania działań mających na celu 

zabezpieczenia środowiska przed negatywnych oddziaływaniem oraz ograniczanie tego 

oddziaływania. 

 Zapewnienie mieszkańcom dostarczenia wody o wymaganej ilości i jakości poprzez ochronę 

zasobów wód podziemnych: zapisy regulujące zasady odprowadzania ścieków, wód opadowych 

i gospodarki odpadami. 

 Stworzenie sprawnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi poprzez zwiększenie 

strumienia odpadów kierowanego do odzysku, zwłaszcza odpadów zbieranych selektywnie (...): 

punkt w planie mówiący o nakazie segregacji odpadów na terenie posesji do czasu ich wywozu na 

wysypisko śmieci. 

 Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej. 

 Modernizacja indywidualnych źródeł ogrzewania. 

 Łączenie istniejących i budowa nowych ścieżek rowerowych. 

 Wprowadzenie zadrzewień wzdłuż ciągów komunikacyjnych. 
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2.5. Projektowany sposób zagospodarowania obszaru objętego projektem MPZP 

terenów w rejonie WDPS II w Opolu 

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. Jego podstawowym celem jest zabezpieczenie rezerwy terenu dla 

realizacji inwestycji celu publicznego jaką jest budowa dróg – zwłaszcza fragmentu trasy piastowskiej 

o paramentach drogi zbiorczej. Planowana do realizacji ulica – oznaczona w planie jako 1 KDZ będzie 

stanowiła niezbędne uzupełnienie dla prawidłowego funkcjonowania układu komunikacyjnego Opola, 

umożliwiając jednocześnie poprzez włączenie do trasy średnicowej szybkie przemieszczanie się 

mieszkańców dzielnic północnych w kierunku centrum miasta – dworców, Wyspy Bolko itd. Drogi 2 i 3 

KDZ– stanowią odcinki trasy średnicowej, która będzie miała za zadanie szybkie wyprowadzenie 

potoków ruchu z centrum w kierunku m.in. obwodnicy północnej, do której włączenie następuje 

poprzez teren 4 KDI. Plan przeznacza nowe tereny pod funkcje związane z przemysłem, bazami i 

magazynami oraz usługami (tereny 1,2,3 P/U) co jest naturalną kontynuacją sposobu 

zagospodarowania przestrzeni w tej części miasta, w której już obecnie skupia się wiele zakładów 

przemysłowych, usługowych i magazynów. Jednocześnie w związku z dominującą funkcją komercyjną 

oraz potencjalnymi uciążliwościami, jakie być może wynikną z dalszym jej rozwojem oraz rozbudową 

układu komunikacyjnego, autorzy planu zaproponowali, aby istniejące w północnej części terenu 

zabudowania mieszkaniowe sukcesywnie były przekształcane na usługowe. W projekcie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie WDPS II (Wschodnia Dzielnica 

Przemysłowo-Składowa) w Opolu zaproponowano następujące funkcje i sposoby przeznaczenia 

terenów: 

 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (MN/U), 

 tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług 

(P/U), 

 tereny zabudowy usługowej (U), 

 tereny zieleni (Z), 

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

 tereny rolnicze oraz zieleni (R/Z), 

 tereny komunikacji kolejowej – tereny zamknięte wyłączone z 

opracowania 

 tereny dróg publicznych – skrzyżowanie lub węzeł (KDI), 

 tereny dróg publicznych – ulice zbiorcze (KDZ) i dojazdowe (KDD), 

 tereny publicznych ciągów pieszo-jezdnych (KDX). 

Ponadto zapisy planu porządkują 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 
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przestrzennego określając parametry nowo-powstającej zabudowy czy rodzaj dachów oraz 

wprowadza regulacje w zakresie możliwości lokalizacji reklam oraz stylu budynków gospodarczych i 

garażowych, postulując jednocześnie aby środki ochrony przed hałasem w postaci ekranów 

akustycznych wykonywane były w jednolitej formie. 

 

2.6. Potencjalne znaczące oddziaływania 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic WDPS II 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 

projektowanym planem. 
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Tabela 2 Wpływ ustaleń projektu planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie WDPS II w Opolu na środowisko przyrodnicze 

tereny Znaczące oddziaływanie 

waga oddziaływania 

skala: -3 (niekorzystne, hamujące), 

-2, -1, 0 (obojętne – bez znaczących zmian), 

1, 2, 3 (korzystne, wzmacniające) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 KDZ 

Budowa nowego odcinka drogi o 

parametrach trasy zbiorczej Z 2/2, 

wyburzenie istniejących obiektów 

budowlanych 

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

3 KDZ 
Rozbudowa istniejącej drogi do 

parametrów drogi zbiorczej  
-1 -1 -1 -1 -1 0 +1 0 0 0 

4 KDZ 
Rozbudowa istniejącej drogi do 

parametrów drogi zbiorczej 
-1 -1 -1 -1 -1 0 +1 0 0 0 

5 KDZ Budowa drogi -1 -1 -1 -1 -2 0 +1 -1 -1 0 

1-4 MN/U 

Zakaz lokalizacji nowych obiektów o 

funkcji mieszkaniowej, po zmianie na 

funkcję usługową zakaz powrotu do 

funkcji mieszkaniowej 

0 0 +2 0 0 +2 -2/+2 0 0 0 

1-3 P/U 

Wyznaczenie nowych terenów na 

funkcje związane z 

przemysłem/usługami 

-1 -1 -1 -1 -2 -2/+2 -2/+2 -2 -1 0 

4,5 P/U Dopuszczenie usług obsługi komunikacji -2 -2 -1 -2 0 0 -2/+2 -1 0 0 

3,4 KDI 
Budowa skrzyżowania lub 

węzła/wyburzenia zabudowy 
-1 -1 -1 -1 -2 0 +1 -1 -1 0 

1 U Powstanie zabudowy usługowej 0 0 +2 0 0 -2/+2 -2/+2 0 0 0 
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Tabela 3 Sposób, w jaki ustalenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej Opolu oddziałują na środowisko przyrodnicze 

 

tereny 
wprowadzone w projekcie 

planu istotne zmiany 

powietrze 

atmosferyczne 
klimat lokalny klimat akustyczny 

wody 

powierzchniowe 

i podziemne 

powierzchnia 

ziemi 
krajobraz ludzie fauna i flora 

1 KDZ 

Budowa nowego odcinka drogi o 

parametrach trasy zbiorczej Z 

2/2, wyburzenie istniejących 

obiektów budowlanych 

pozytywne/negaty

wne 

długoterminowe 

chwilowe/stałe 

pośrednie 

 

pozytywne/negaty

wne 

długoterminowe 

chwilowe/stałe 

pośrednie 

negatywne 

długoterminowe 

chwilowe/stałe 

bezpośrednie 

negatywne 

stałe 

negatywne 

chwilowe 

bezpośrednie 

stałe 

długoterminowe 

pozytywne/negatywne 

stałe 

długoterminowe 

 

bezpośrednie 

negatywne 

 

3 KDZ 
Rozbudowa istniejącej drogi do 

parametrów drogi zbiorczej  

pozytywne 

długoterminowe 

chwilowe/stałe 

pośrednie 

długoterminowe 

stałe 

pośrednie 

długoterminowe 

chwilowe/stałe 

 

Stałe 

negatywne 

chwilowe 

bezpośrednie 

Stałe 

długoterminowe 

pozytywne 

stałe 

długoterminowe 

 

brak wpływu 

4 KDZ 
Rozbudowa istniejącej drogi do 

parametrów drogi zbiorczej 

pozytywne 

długoterminowe 

chwilowe/stałe 

pośrednie 

długoterminowe 

stałe 

pośrednie 

długoterminowe 

chwilowe/stałe 

 

Stałe 

negatywne 

chwilowe 

bezpośrednie 

stałe 

długoterminowe 

pozytywne 

stałe 

długoterminowe 

 

brak wpływu 

5 KDZ Budowa drogi 

pozytywne 

długoterminowe 

chwilowe/stałe 

pośrednie 

długoterminowe 

stałe 

pośrednie 

długoterminowe 

chwilowe/stałe 

 

Stałe 

negatywne 

chwilowe 

bezpośrednie 

stałe 

długoterminowe 

pozytywne 

stałe 

długoterminowe 

 

brak wpływu 

1-4 

MN/U 

Zakaz lokalizacji nowych 

obiektów o funkcji 

mieszkaniowej, po zmianie na 

funkcję usługową zakaz powrotu 

do funkcji mieszkaniowej 

brak wpływu brak wpływu 

pozytywne 

stałe 

długoterminowe 

brak wpływu brak wpływu 

pozytywne/negatyw

ne 

bezpośrednie 

negatywne/pozytywne 

stałe 
brak wpływu 

1-3 P/U 

Wyznaczenie nowych terenów 

na funkcje związane z 

przemysłem/usługami 

negatywne 

stałe/chwilowe 

długoterminowe 

negatywne 

pośrednie 
chwilowe/stałe 

negatywne 

długoterminowe 

chwilowe 

bezpośrednie 

pozytywne/negatyw

ne 

bezpośrednie 

pozytywne/negatywne 

bezpośrednie 

negatywne 

bezpośrednie 

4,5P/U 
Dopuszczenie usług obsługi 

komunikacji 

pośrednie 

długoterminowe 

pośrednie 

długoterminowe 
brak wpływu 

negatywne 

długoterminowe 

chwilowe 

bezpośrednie 

pozytywne/negatyw

ne 

bezpośrednie 

pozytywne/negatywne 

bezpośrednie 

stałe 

długoterminowe 

3,4 KDI 
Budowa skrzyżowania lub 

węzła/wyburzenia zabudowy 

pozytywne 

długoterminowe 

chwilowe/stałe 

pośrednie 

długoterminowe 

stałe 

pośrednie 

długoterminowe 

chwilowe/stałe 

 

stałe 

negatywne 

chwilowe 

bezpośrednie 

stałe 

długoterminowe 

pozytywne 

stałe 

długoterminowe 

 

negatywne 

bezpośrednie 

1 U Powstanie zabudowy usługowej 
brak wpływu 

 

brak wpływu 

 

długoterminowe 

chwilowe/stałe 

bezpośrednie 

stałe 

długoterminowe 

chwilowe 

bezpośrednie 

bezpośrednie 

stałe 

długoterminowe 

pozytywne/negatywne 

stałe 

długoterminowe 

 

brak wpływu 
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Analiza i ocena znaczących oddziaływań 

Ocena wpływu realizacji ustaleń planu na poszczególne komponenty środowiska 

 

Powietrze atmosferyczne 

Projektowany plan zapewnia rezerwę terenu pod realizację fragmentu układu 

komunikacyjnego jakim jest trasa piastowska oraz poszerzenia dróg w celu doprowadzenia ich do 

parametrów dróg zbiorczych. Stopień oddziaływania tych inwestycji na stan czystości powietrza 

można rozpatrywać w różnych skalach czasowych i przestrzennych. W czasie budowy dróg 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. Oddziaływanie dróg w chwili oddania ich do użytku będzie się wiązało 

z większa ilością emitowanych zanieczyszczeń pochodzenia komunikacyjnego (spalanie paliw, 

ścieranie ogumienia, ścieranie nawierzchni asfaltowych). Emisja zanieczyszczeń w ciągu doby/pory 

roku będzie ulegała fluktuacjom, osiągając maksima w porach szczytu komunikacyjnego oraz 

w zimnej porze roku, kiedy więcej osób korzysta z komunikacji samochodowej, a jednocześnie 

częstsze są zastoiska zimnego powietrza, które sprzyjają powstawaniu sytuacji smogowych. 

Jednocześnie budowa nowych odcinków dróg oraz podniesienie parametrów dróg istniejących może 

mieć pozytywny wpływ na stan aerosanitarny powietrza na terenach położonych poza granicami planu 

– analizowane inwestycje przyczynią się do rozładowania ruchu komunikacyjnego w innych częściach 

miasta, udrożnione zostaną zatory komunikacyjne, a to ograniczy emisję zanieczyszczeń, która jest 

bardziej nasilona w przypadku pojazdów stojących w korkach. Planowane w planie nowe tereny pod 

rozwój funkcji przemysłowo-usługowej zajmują relatywnie niewielką powierzchnię – liczba obiektów, 

która może na nich powstać jest więc ograniczona. Poza tym w uchwale wprowadzono zapisy, które 

obligują inwestorów do zaopatrywania się w energie cieplną z miejskiego systemu ciepłowniczego lub 

w oparciu o źródła nie powodujące ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza. Wprowadzenie 

obowiązkowych szpalerów drzew w liniach rozgraniczających dróg wpłynie pozytywnie na stan 

powietrza, bowiem drzewa, zwłaszcza liściaste absorbują zanieczyszczenia powietrza: tlenki węgla, 

ozon, dwutlenek siarki oraz pyły. Wartością dodaną jest także wytyczenie ciągów pieszo-rowerowych, 

które uzupełniając miejski system dróg rowerowych zachęci do wykorzystywania roweru jako środka 

transportu, a to pośrednio przyczyni się do dalszej poprawy jakości powietrza.  

 

Klimat lokalny 

Wpływ realizacji postanowień projektowanego planu na klimat lokalny można rozpatrywać 

dwojako: zarówno jako negatywny, jak i pozytywny. Z jednej strony budowa oraz poszerzenie dróg 

wpłynie na zwiększenie ruchu komunikacyjnego w tej części miasta, a to wiąże się z większą ilością 

produkowanych spalin, a tym samym tworzeniem warunków typowych dla kreowania tzw. miejskiej 

wyspy ciepła. Z drugiej strony realizacja inwestycji drogowych wpłynie na udrożnienie systemu 

komunikacyjnego w skali miasta, co oznacza, że jeśli analizujemy te kwestie kompleksowo, wpłynie to 

pozytywnie na stan powietrza – ruch będzie odbywał się płynnie, samochody nie będą stały 

w korkach, a tym samym mniej zanieczyszczeń będzie trafiało do atmosfery. Przeznaczenie nowych 
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terenów, dotąd użytkowanych rolniczo na funkcje przemysłowo-usługowe (1-3 P/U) będzie się wiązało 

z utratą powierzchni biologicznie czynnej, co w mieście, które w dużej części i tak zbudowane jest ze 

sztucznych, nieprzepuszczalnych powierzchni jest negatywne – większa ilość wody opadowej ulega 

spływowi powierzchniowemu lub paruje, zaburzając naturalny obieg wody i przyczyniając się do 

zmniejszenia wilgotności powietrza, wzrostu temperatury itd. Negatywną kwestią lokalizacji tego 

rejonu przemysłowego są także przeważające na terenie miasta kierunki wiatrów z sektora 

zachodniego i południowego, bowiem ewentualne zanieczyszczenia mogą być niesione wraz 

z prądami powietrza w kierunku zabudowy mieszkaniowej. Istotnym zapisem planu jest zakaz 

lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, który zapobiegnie 

powstaniu w tym miejscu zakładów, które mogłyby w większym stopniu przyczynić się do zaburzeń 

topoklimatu.  

 

Klimat akustyczny 

Ustalając granice opracowania kierowano się zabezpieczeniem właściwej rezerwy terenu pod 

przyszły układ komunikacyjny, jaki w tej części miasta stanowią fragmenty trasy średnicowej oraz 

trasy piastowskiej. Realizacja układu drogowego w takiej postaci spowoduje zmiany w klimacie 

akustycznym na otaczającym obszarze, wykraczającym poza granice planu. Określenie poziomu oraz 

zasięgu hałasu komunikacyjnego, jaki będzie efektem powstania dróg oraz ich eksploatacji jest istotną 

informacją, jednak na tym etapie, ze względu na brak szczegółowych danych dotyczących rozwiązań 

technicznych właściwie nie do określenia. W celu zobrazowania jakie jest możliwe oddziaływanie 

zaprojektowanych tras na tereny sąsiednie zastosowano metodę porównawczą, która poprzez 

analogię do istniejących map akustycznych, na których widoczny jest kierunek rozchodzenia się 

hałasu oraz jego poziom wzdłuż już istniejących arterii komunikacyjnych o zbliżonych parametrach, 

interpoluje te warunki do nowo – projektowanych dróg. Do porównania wybrano zlokalizowaną 

w pobliżu Aleję Wincentego Witosa, która jest ulicą o parametrach drogi zbiorczej (Z 2/2) i szerokości 

w liniach rozgraniczających 40 m. Dane pochodzą z pomiarów hałasu wykonanych w 2011 r. na 

potrzeby opracowania Mapy Akustycznej Miasta Opola []. Analiza materiałów wykazała, że w porze 

dziennej natężenie hałasu na terenach sąsiednich, usytuowanych wzdłuż Alei Witosa wynosi 

odpowiednio: 65-70 dB w odległości 0-20 m od krawędzi jezdni; 60-65 dB w odległości 21-60 m oraz 

w porze nocnej: do 5 metrów od krawędzi jezdni – 60-65 dB, miedzy 5 a 30 m – 55-60 dB i 30-60 m – 

50-55 dB. Aktualnie obowiązujące normy (Rozporządzenie z 1 października 2012r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku) określają dopuszczalne 

poziomy hałasu na terenach mieszkaniowo-usługowych na poziomie: 65 dB w porze dziennej oraz 56 

dB w porze nocnej (wskaźniki mające zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze 

środowiska, w odniesieniu do jednej doby) oraz 68 dB w porze dziennej i 59 dB w porze nocnej 

(wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed 

hałasem).  

W celu oszacowania prawdopodobnego poziomu natężenia hałasu na terenach sąsiadujących 

z drogą 1 KDZ wykonano interpolację rozchodzenia się hałasu tak jak następuje to wzdłuż ulicy 

Witosa. Wynika z niej, że na ponadnormatywny hałas (powyżej 65 dB) narażone są fragmenty 

terenów 1 – 4 MN/U w odległości kilkunastu metrów od linii rozgraniczających z terenem 1 KDZ. 
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Podobnie sytuacja przedstawia się w porze nocnej, kiedy w najbliższym sąsiedztwie jezdni hałas 

osiąga wartości z przedziału 60-65 dB, a do około 20-30 m od krawędzi jezdni powyżej 55 db, co 

oznacza przekroczenie dopuszczalnych wartości dla terenów mieszkaniowo-usługowych określonych 

we wspomnianym wyżej rozporządzeniu. Warunki te odnoszą się do fazy eksploatacyjnej drogi, 

jednak także w czasie jej realizacji  pojawią się chwilowe negatywne oddziaływania, związane przede 

wszystkim z wykorzystywaniem różnego rodzaju ciężkiego sprzętu oraz maszyn. Emisja hałasu w tej 

fazie może spowodować wystąpienie czasowego dyskomfortu u mieszkańców pobliskich zabudowań.  

Źródłem hałasu mogą być także nowo – powstające obiekty o funkcji przemysłowo-usługowej, 

jednakże stopień oddziaływania tego typu obiektów jest znacznie mniejszy niż tez związany 

z inwestycjami liniowymi – ilustrują to mapy hałasu dla istniejących już w okolicy obiektów 

przemysłowych, gdzie w porze dziennej hałas powyżej 55 dB (odpowiednio powyżej 50 dB w porze 

nocnej) rozprzestrzenia się w odległości maksymalnie 20 m od granic zakładu.   

 

Wody powierzchniowe i podziemne 

Wprowadzenie w życie ustaleń planu spowoduje wzrost ryzyka zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych, podziemnych oraz gleby. Obecnie duży odsetek powierzchni terenu w granicach 

projektowanego planu, zwłaszcza w ciągu drogi 1 KDZ stanowią powierzchnie biologicznie czynne, 

gdzie następuje naturalna infiltracja wody do gruntu. Budowa dróg i obiektów budowlanych spowoduje 

trwałe zajęcie pasa terenu, a tym samym ich uszczelnienie co będzie skutkować zwiększeniem spływu 

powierzchniowego (w tym mi.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.  

 

Powierzchnia ziemi 

Przekształcenia powierzchni ziemi będą występować w związku z budową dróg – wykopy, 

przemieszczanie mas ziemnych i są to oddziaływania o charakterze chwilowym i krótkotrwałym, 

jednocześnie jednak nieodwracalne. Eksploatacja dróg może negatywnie oddziaływać poprzez proces 

kumulowania metali ciężkich w glebach wzdłuż ciągów komunikacyjnych, zimowe utrzymanie dróg – 

zasolenie, wypadki drogowe – przedostawanie sie do otoczenia szkodliwych substancji, oleju 

napędowego, benzyny. 

 

Krajobraz 

Obszar znajdujący się w granicach projektowanego planu cechuje się niewielkimi walorami 

krajobrazowymi – nie występują tu atrakcyjne powiązania widokowe czy, przyciągające spojrzenie 

obserwatora dominanty lub akcenty architektoniczne. Jest to typowo przemysłowa część miasta, 

z dominującą zabudową w postaci hal i magazynów. Czynnikiem poprawiającym odbiór przestrzeni są 

szpalery drzew wzdłuż istniejącego południowego fragmentu ulicy Wschodniej. Propozycja realizacji 

kolejnych alei wzdłuż ciągów komunikacyjnych wpłynie na dalszą poprawę percepcji tej części miasta 

przez mieszkańców i uczyni ją bardziej „zieloną”, co wpisuje się w trendy kreowania tego typu dzielnic 

w sposób bardziej przyjazny człowiekowi i środowisku. Z drugiej strony realizacja inwestycji liniowych 

w postaci budowy nowych i rozbudowy istniejących fragmentów dróg wraz z towarzyszącymi im 
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urządzeniami – zwłaszcza szczególnie mocno oddziaływującymi na krajobraz ekranami akustycznymi 

może przyczynić się do dalszej deprecjacji lokalnego krajobrazu. 

 

Ludzie 

Ocena oddziaływania ustaleń projektu miejscowego planu na ludzi jest trudna do określenia 

przede wszystkim z uwagi na to, że nie jest przesądzone, które z nich zostaną zrealizowane i w jakim 

czasie. Poza tym zróżnicowanie społeczeństwa pod względem indywidualnych potrzeb, wieku, płci, 

wykonywanego zawodu, percepcji przestrzeni również uniemożliwia jednoznaczną ocenę. Zatem 

ustalenia planu mogą wpływać zarówno na fizyczne jak i duchowe aspekty życia ludności. Dla części 

mieszkańców nowa forma zagospodarowania przestrzeni może okazać się dobrym rozwiązaniem, 

a dla innych wprost przeciwnie. Należy przy tym zaznaczyć, iż plan miejscowy jest dokumentem 

określającym zasady zagospodarowania terenu, a to czy jego zapisy są realizowane zależy w dużej 

mierze od inicjatywy właścicieli terenu – ludzi i ich potrzeb. Powstanie nowych obiektów usługowych, 

dróg, infrastruktury technicznej zwykle jest zauważalne w krajobrazie miasta i wpływa na jego 

postrzeganie przez mieszkańców. W zależności od formy obiektów, kolorystyki, materiałów 

wykończeniowych, ilości zieleni realizacja poszczególnych inwestycji może zarówno pogorszyć jak 

i poprawić walory estetyczne okolicy. Krajobraz może wówczas stać się: zróżnicowany – monotonny, 

ciekawy – nudny, ładny – brzydki itd.  

Niezależnie od ustaleń planu budowa drogi (teren 1KDZ) jest możliwa w oparciu o Ustawę 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Rezerwa 

terenu pod rozbudowę układu komunikacyjnego w planie zagospodarowania przestrzennego 

pozwala jednak w sposób bardziej racjonalny dysponować terenami, jednoznacznie określić 

przeznaczenie terenu potrzebnego na pas drogowy, określić zasady ochrony akustycznej.  

Budowa drogi 1KDZ będzie wiązała się z zajęciem kilku nieruchomości. W przypadku 

realizacji drogi zajęcie nieruchomości może być zrekompensowane właścicielom poprzez wykupienie 

bądź wypłacenie odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę (art. 36 ust. 1 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Należy podkreślić, iż rozwój układu 

komunikacyjnego będzie mieć także korzystne oddziaływanie ze względu usprawnienie transportu 

samochodowego w tym rejonie miasta i lepszego skomunikowania północnej części Opola 

z południową (trasa piastowska, trasa średnicowa) oraz bezpośredniego połączenia terenów 

przemysłowych z obwodnicą północną miasta. 

 

Fauna i flora 

Jak wspomniano w rozdziale poświęconym faunie i florze, szata roślinna terenu opracowania 

nie przedstawia wysokich walorów, są to w większości pospolite zbiorowiska pól uprawnych terenów 

ruderalnych. Fauna także reprezentowana jest przez pospolite owady, ptaki i gryzonie. Jedynym 

występującym tu gatunkiem chronionym jest kompleks żab zielonych, których siedlisko znajduje się 

przy oczkach wodnych w obrębie terenu 1 Z/WS - przeznaczonym na zieleń wraz z wodami 

powierzchniowymi, dzięki czemu miejsce ich bytowania zostanie zabezpieczone przed ewentualnym 

negatywny wpływem sąsiednich funkcji. W wyniku realizacji nowych odcinków dróg oraz rozbudowy 

istniejących ograniczeniu ulegnie przestrzeń bytowania ptaków, które mogą być płoszone także z 
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terenów sąsiadujących z planem. Jednocześnie większość gatunków stwierdzonych w tej okolicy to 

gatunki silnie synantropijne, które stopniowo przyzwyczajają się do zmieniających warunków. 

 

Zasoby naturalne 

Obszar objęty planem cechuje się zróżnicowanym sposobem zagospodarowania – występują 

tu zarówno obszary o dużym stopniu zurbanizowania zajęte pod zakłady przemysłowe, w północnej 

części zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z towarzyszącymi jej 

przydomowymi ogrodami, duży fragment nie jest zainwestowany w żaden konkretny sposób – łąki, 

pola, zarośla. Ponieważ droga (1 KDZ) planowana była już wiele lat temu zachowała się duża rezerwa 

terenu, która obecnie zajęta jest przez zbiorowiska roślinne. Budowa drogi wraz z towarzyszącą jej 

infrastrukturą będzie wymagała całkowitej likwidacji powierzchni biologicznie czynnej, wycinki 

niektórych drzew oraz usunięcia warstwy glebowej. Zmiany będą miały charakter nieodwracalny. 

 

Zabytki i dobra materialne 

Na obszarze objętym planem nie występują żadne obiekty wpisane do rejestru zabytków lub 

gminnej ewidencji zabytków, brak więc ustaleń w tym zakresie. Realizacja ustaleń planu – budowa 

drogi 1 KDZ oraz węzła komunikacyjnego 3 KDI będzie się jednak wiązała z koniecznością wyburzeń 

obiektów budowlanych, które znajdują się w kolizji z planowanym przebiegiem infrastruktury 

komunikacyjnej. Z drugiej jednak strony usprawnienie układu komunikacyjnego wpłynie na wzrost 

wartości nieruchomości położonych w jego sąsiedztwie oraz uatrakcyjni tę dzielnicę, a docelowo także 

całe miasto w oczach potencjalnych inwestorów. 

 

Ryzyko wystąpienia poważnych awarii 

W wyniku realizacji ustaleń planu ryzyko wystąpienia poważnej awarii wzrośnie, co będzie 

wynikać z dominującego przeznaczenia  na tereny komunikacji, w skutek czego wzrośnie 

intensywność transportu samochodowego, w tym transportu substancji niebezpiecznych. 

Dopuszczono także możliwość sytuowania usług obsługi komunikacji – w tym stacji benzynowych na 

terenach 4 oraz 5 P/U. Ponadto takie ryzyko może się pojawić w związku z realizacją zapisów planu 

odnośnie przeznaczenia terenów na funkcje przemysłowe, składowe i magazynowe, w zależności od 

charakteru działalności jaka zostanie na nich zlokalizowana (rodzaj instalacji, rodzaj składowanych 

materiałów, np: łatwopalne), co nie jest do przewidzenia na etapie projektowania planu.  

 

Oddziaływanie według stopnia uciążliwości 

Na obszarze objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów w rejonie WDPS II w Opolu nie przewiduje się inwestycji, które wpłynęłyby znacząco 

niekorzystnie na środowisko przyrodnicze. 

Zgodnie z przyjętą metodą obszar opracowania podzielony został według stopnia 

oddziaływania na środowisko na tereny, w których: 

I. realizacja ustaleń planu będzie miała korzystniejszy wpływ na środowisko 

przyrodnicze (sposób zagospodarowania terenów zgodnie z projektowanym planem 
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będzie miał bardziej korzystny wpływ na środowisko, niż dotychczasowe 

użytkowanie)–4 Z,  

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)– 1 Z/WS, 1-3 Z, 4-5 P/U, 1 

R/Z, 2 KDI, 2 – 4 KDZ, 2-3 KDI 

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)–1-3 P/U, 1 U, 1 KDZ, 5 KDZ, 4 KDI, 1 KDI, 1-4 MN/U 

 

Podział terenów według stopnia oddziaływania na środowisko został przedstawiony na 

załączniku graficznym do niniejszego opracowania.  

3. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE LUB OGRANICZANIE 

NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ 

REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Prognoza oddziaływania na środowisko powstawała równolegle do projektowanego planu  

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

koncepcyjnym ustalenia budzące zastrzeżenia były na bieżąco weryfikowane. Z uwagi na charakter 

planu, którego głównym celem są rozwiązania komunikacyjne oraz granice opracowania, które 

obejmują prawie wyłącznie wąski pas terenów przeznaczonych na drogi – możliwości modyfikacji 

ustaleń lub wprowadzania alternatywnych rozwiązań są mocno ograniczone. Realizacja układu 

komunikacyjnego w tym miejscu i w takiej formie jest zasadna i była planowana już od wielu lat, co 

widoczne jest w Planach Ogólnych z lat 1969, 1986 i 1993. Oddziaływania związane z 

funkcjonowaniem dróg będą przestrzennie wykraczać poza granice tego opracowania 

planistycznego w związku z czym nie istnieją możliwości ustalenia dla nich jakichkolwiek 

regulacji przestrzennych. Na etapie planu ustala się sposób zagospodarowania poszczególnych 

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

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

organizacyjnych związanych z budową. Do tego służą decyzje administracyjne poprzedzające 

rozpoczęcie inwestycji. Przewiduje się następujące działania mające na celu ograniczanie lub 

zapobieganie negatywnym oddziaływaniom projektu planu na środowisko: 

 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; 

 realizacja ekranów akustycznych, zieleni izolacyjnej wzdłuż ciągów komunikacyjnych; 
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 wykonanie ekranów w jednakowym stylu w celu zapobiegania dalszej deprecjacji 

krajobrazu; 

 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; 

 stopniowe przekształcanie funkcji mieszkaniowej na usługową; 

 

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 SPORZĄDZANIU PROGNOZY 

 W trakcie opracowywania prognozy nie stwierdzono braków odnośnie literatury czy materiałów 

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

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

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

roślinnej, fauny) do konkretnego, niewielkiego fragmentu przestrzeni. Pewną trudnością jest także 

dokładne przewidzenie na etapie sporządzania prognozy rzeczywistego wpływu niektórych 

przedsięwzięć na środowisko. W planie miejscowym, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy 

o planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym określa się obowiązkowo przeznaczenie terenów oraz 

linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach. Rezerwując więc sam 

teren pod daną funkcję oraz określając zasady na jakich ma być on zagospodarowany projektant 

planu nie wskazuje czasu, w jakim to zagospodarowanie ma być zrealizowane.   
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