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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 Opola nr LXV/736/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Bolko 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 Wyspy Bolko w Opolu.  

W niniejszym dokumencie dokonano analizy oddziaływań 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”, 

− Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola, przyjęte 

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

− Prognoza oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wraz 

z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Opola, 

− Ortofotomapa Miasta Opola wykonana we wrześniu 2008 roku, 
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− Mapy: ekspozycji terenu, spadków oraz hipsometrii wykonane w technologii GIS. 

 W kolejnym rozdziale poddano opisowi i ocenie stan środowiska przyrodniczego, analizując 

m.in. takie aspekty jak jakość powietrza atmosferycznego czy klimatu akustycznego. Następnym 

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

realizacji postanowień planu. Wreszcie 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. Kontrola realizacji postanowień zawartych w projekcie planu miejscowego następuje 

także poprzez wydawanie pozwoleń na budowę, wydawanie pozwoleń na użytkowanie obiektów, 

wydawanie pozwoleń wodnoprawnych oraz przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, w 

zakresie monitoringu jakości powietrza, wody i hałasu w środowisku. 

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 Wyspy Bolko 

usytuowany jest w południowej części miasta, w obrębie dzielnicy Nowa Wieś Królewska. Teren 

posiada naturalne granice, w postaci koryta rzeki Odry od strony wschodniej i Kanału Ulgi od strony 

zachodniej (ryc. 1). Północną granicę obszaru stanowi linia kolejowa. Powierzchnia terenu w tych 

granicach wynosi około 163 ha. W zagospodarowaniu terenu widoczna jest dychotomia: południowy 

fragment Wyspy Bolko zajęty jest pod park miejski, którego znaczna część, łącznie z Ogrodem 

Zoologicznym objęta jest ochroną konserwatorską jako obiekt wpisany do rejestru zabytków, 

natomiast pola oraz ogródki działkowe dominują w krajobrazie północnej części tego terenu (Załącznik 

nr 1,2). 

Park miejski powstał w latach 1911-1913 na powierzchni 65 ha. Pierwotne cechy 

naturalistycznego założenia ogrodowego zostały zachowane do dziś. Autor projektu nie jest znany. W 

1930 roku założono zwierzyniec oraz połączono Wsypę z miastem stałym mostem [1]. 

Wyspa Bolko jest trwale zrośnięta z układem przestrzennym miasta, w bezpośrednim 

sąsiedztwie, po stronie północnej znajduje się Wyspa Pasieka wraz z Parkiem Nadodrzańskim, zaś po 

stronie południowo-wschodniej Kąpielisko Bolko (ryc.2). Wspólnie te elementy zagospodarowania 

tworzą cenny system zieleni w mieście, powiązany funkcjonalnie poprzez dolinę Odry, będącej 

korytarzem ekologicznym o randze międzynarodowej, który w perspektywie ma zostać objęty ochroną 

jako Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy [4,5]. 

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

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

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

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

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

akumulacyjnych), gatunku den dolinnych, z madami, jako charakterystycznym typem gleb 

i potencjalną roślinnością w postaci łęgów i olsów. 

  

Ryc. 1 Widok na Wyspę Bolko od strony południowej Ryc. 1 Widok na Wyspę Bolko od strony płd.-zach. 
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2.1.2. Ukształtowanie terenu i budowa geologiczna 

Podłoże geologiczne obszaru to przede wszystkim holoceńskie osady rzeczne w postaci 

różnoziarnistych piasków, pospółek i żwirów. Są to grunty nieskaliste, niespoiste, mało i równomiernie 

ściśliwie, o dobrych własnościach do posadowień bezpośrednich. Fragmentarycznie, w centralnej 

części parku występują margle i wapienie margliste związane z górną kredą [3,4]. 

Współczesna rzeźba obszaru objętego planem jest rezultatem zjawisk zachodzących w 

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

Najważniejsze zjawiska tektoniczne i geotektoniczne miały miejsce w trzeciorzędzie, kiedy w wyniku 

wypiętrzenia orogenu sudeckiego doszło do zarysowania pierwotnej, plioceńskiej sieci rzecznej na 

tym terenie. W starszej części czwartorzędu – plejstocenie, dwukrotne nasuwanie się i ustępowanie 

lodowca doprowadziło do wykształcenia obecnego koryta Odry, a późniejsze, zachodzące także dziś 

procesy akumulacji i erozji rzecznej wpłynęły na ostateczny kształt form. Nie bez znaczenia jest także 

działalność człowieka, która na analizowanym obszarze polegała głównie na wybudowaniu Kanału 

Ulgi niosącego nadmiar wód powodziowych w trakcie wezbrania oraz wałów przeciwpowodziowych 

wzdłuż Kanału Ulgi i Odry. Rezultatem jest monotonna rzeźba typowa dla terenów den dolin 

rzecznych, słabo zróżnicowana pod względem hipsometrycznym, ze średnimi wysokościami rzędu 

150-155 m n.p.m., przy czym największe wartości wysokości obserwowane są tuż przy nasypie 

kolejowym w części północnej oraz na wałach przeciwpowodziowych (około 155 m n.p.m.), a 

najniższe przy korycie rzeki (około 150 m n.p.m.). Spadki terenu także są niewielkie i nie przekraczają 

5%. W krajobrazie najbardziej widocznymi formami są wały przeciwpowodziowe oraz górka 

saneczkowa usytuowana w sąsiedztwie stawu w centralnej części parku. 

2.1.3. Flora  

Wyspa Bolko ze względu na interesujące umiejscowienie w przestrzeni miasta (sąsiedztwo 

wód z trzech stron) oraz parkowo-leśny charakter, które warunkują specyficzne warunki 

topoklimatyczne, obfituje w bogactwo i duże zróżnicowanie składu gatunkowego roślin. Ogółem na 

terenie Wyspy rośnie kilkanaście tysięcy drzew (około 15 tys. sztuk), z czego ponad 90% stanowią 

drzewa liściaste [1]. W składzie gatunkowym zabytkowej części parku dominują: dąb szypułkowy 

(około 60% nasadzeń), grab pospolity, dąb czerwony, robinia biała, brzoza brodawkowata i omszona, 

olsza czarna, lipa drobnolistna, klon polny oraz jesion wyniosły. W części południowej Wyspy Bolko 

rosną w większości jesiony (ponad 30%), lipa drobnolistna, czeremcha amerykańska oraz jarząb. 

Drzewa iglaste stanowią nie więcej niż 10% ogółu drzewostanu i przeważają wśród nich świerki: 

pospolity, kłujący i srebrzysty oraz modrzew. Ogólnie drzewa reprezentowane są przez 70 gatunków. 

W aspekcie trwałości założenia parkowego istotna jest długość życia drzew. Pod tym względem około 

30% stanowią na Wsypie Bolko drzewa bardzo długowieczne (żyjące więcej niż 500 lat) – dąb 

szypułkowy, lipa drobnolistna; drzewa długowieczne (200-500 lat) stanowią około 12% drzewostanu – 

modrzew, świerk pospolity; drzewa średnio długowieczne (100-200 lat) to kolejne 30% - świerk 

kłujący, brzoza brodawkowata; drzewa krótkowieczne (50-100 lat) zajmują 25% areału Wyspy. Dziś 
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średni wiek drzew wynosi 70-80, a starsze pojedyncze okazy są pozostałością po istniejącym kiedyś 

w tym miejscu lesie liściastym, zwanym Lasem Minorytów. Wynika z tego, że obecne nasadzenia 

mogą się rozwijać przez następne 100-420 lat, co stwarza dobre perspektywy dla utrzymania i 

dalszego rozwoju parku. Spośród krzewów na Wyspie można znaleźć gatunki takie, jak bez czarny, 

leszczyna, głóg, trzmielina, dereń i kruszyna, natomiast warstwa runa pokryta jest w większości 

bluszczem pospolitym (na podstawie opracowania Ewidencja Parku Miejskiego „Wyspa Bolko” w 

Opolu). 

Gdyby badany obszar nie został poddany wpływom antropopresji, potencjalną roślinnością 

naturalną, właściwą dla doliny Odry byłyby łęgi topolowo-wierzbowe, łęgi jesionowo-wiązowe oraz 

wikliny nadrzeczne [10]. Współcześnie na obszarze Wyspy Bolko w części leżącej na północ od 

Kanału Wińskiego dominującym typem są zbiorowiska polne. W zabytkowym parku wśród drzew 

liściastych wykształcił się fragmentarycznie grąd środkowoeuropejski, natomiast tuż nad brzegami 

Odry łęg jesionowo-olszowy. Na terasach doliny Odry oraz wzdłuż Kanału Ulgi występują łąki świeże, 

które są użytkowane jako łąki kośne lub pastwiskowe.  

Zabytkowy Park na Wyspie Bolko jest bardzo cennym przyrodniczo miejscem w przestrzeni 

Opola, występuje tu bowiem kilkanaście gatunków roślin prawnie chronionych lub rzadkich. Są to: 

 

Gatunki ściśle chronione : 

− Listeria jajowata (Listera ovata L.) (ryc.6), 

− Śniadek baldaszkowaty (Ornithogalum umbellatum L.), 

− Śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis L.) (ryc.8), 

− Centuria nadobna (Centaurium pulchellum (Sw.) Druce), 

− Centuria pospolita (Centaurium erythraea Rafn). 

 

Gatunki cz ęściowo chronione : 

− Czosnek niedźwiedzi (Pallium ursinum L.) (ryc. 7), 

− Barwinek pospolity (Vinca minor L.) (ryc.3), 

− Bluszcz pospolity (Hedera helix L.) (ryc.4), 

− Grążel żółty (Nuphar lutea L.) (ryc.9), 

− Kalina koralowa (Viburnum opulus L.) (ryc.5), 

− Konwalia majowa (Convallaria majalis L.) (ryc. 10), 

 

Gatunki rzadkie : 

− Ponikło igłowate (Eleocharis acicularis L.), 

− Przetacznik wiosenny (Veronica verna L.), 

− Zawilec żółty (Anemone ranunculoides L.), 
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Ryc. 3 Barwinek pospolity Ryc. 4 Bluszcz pospolity Ryc. 5 Kalina koralowa Ryc. 6 Listeria jajowata 

    

Ryc. 7 Czosnek 

niedźwiedzi 

Ryc. 8 Śnieżyczka 

przebiśnieg 

Ryc. 9 Grążel żółty Ryc. 10 Konwalia majowa 
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2.1.4 Fauna 

Położenie w Dolinie Odry, będącej korytarzem ekologicznym, który ułatwia migracje zwierząt 

oraz różnorodna i bogata szata roślinna Wyspy Bolko sprawiły, że jest to miejsce życia wielu 

gatunków zwierząt [10]. Najlepiej poznaną i najliczniej reprezentowaną grupą są ptaki, spośród 125 

gatunków awifauny wstępującej na terenie miasta, na Wyspie zaobserwowano następujące gatunki: 

− Zimorodek, 

− Dzięcioł zielonosiwy, 

− Dzięcioł zielony, 

− Dzięcioł średni, 

− Dzięcioł syryjski, 

− Dzięciołek, 

− Krętogłów, 

− Pleszka, 

− Pokląskwa, 

− Kląskawka, 

− Puszczyk, 

− Uszatka, 

− Kokoszka wodna, 

− Trzcinniczek zwyczajny, 

− Przepiórka, 

− Świerszczak, 

− Strumieniówka, 

− Muchołówka mała, 

− Dziwonia, 

− Remiz. 

Występowaniu tak wielu gatunków dzięciołów na analizowanym obszarze sprzyja m.in. 

obecność wielu wysokich drzew. Z kolei dolina Odry wraz z Kanałem Ulgi, są miejscem lęgu takich 

gatunków ptaków, jak remiz, świerszczak czy dziwonia. Duże znaczenie dla bioróżnorodności obszaru 

ma także awifauna przelatująca i zimująca, która na Wyspie Bolko reprezentowana jest przez 

następujące gatunki ptaków: berniklę kanadyjską i mandarynkę, a także ptactwo wodne: krzyżówkę, 

czernicę, łyskę oraz łabędzia niemego.  

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

Wyspy można spotkać pająka tygrzyka paskowanego, ślimaka winniczka oraz kilka gatunków motyli.  

Jako że, teren badań jest bogaty w wody powierzchniowe występuje tu wiele gatunków ryb 

słodkowodnych, zgodnie z informacjami Polskiego Związku Wędkarskiego m.in.: kleń, płoć, jaź, 

leszcz, krąp, kiełb, ukleja, węgorz, szczupak oraz okoń. 

Sąsiedztwo Odry, Kanału Ulgi oraz stawów i mniejszych kanałów stwarza dogodne warunki 

hydrologiczne dla występowania kolejnej grupy kręgowców, jakimi są płazy. Stwierdzono 
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występowanie następujących gatunków: kumaka nizinnego, ropuchy szarej, ropuchy zielonej, rzekotki 

drzewnej, żaby wodnej, żaby jeziorowej, żaby trawnej, a także traszki zwyczajnej. 

Spośród 5 gatunków gadów, jakie występują na terenie miasta na Wyspie zaobserwowano 

jaszczurkę zwinkę, padalca oraz zaskrońca. 

Ssaki stanowią kolejną gromadę, licznie zamieszkującą oddalone od osiedli ludzkich tereny 

Wyspy. Stwierdzono występowanie: jeża zachodniego, kreta, ryjówki aksamitnej, wiewiórki, zająca 

szaraka, myszy leśnej, myszy polnej, myszy zaroślowej, myszy domowej, szczura wędrownego, 

szczura śniadego, sarny (ryc.11) oraz kilku gatunków nietoperzy: gacka brunatnego, nocka rudego, 

karlika malutkiego oraz borowca wielkiego. 

 

Ryc. 11 Sarny na polanie na Wyspie Bolko 
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2.1.5. Hydrografia 

Wody powierzchniowe 

Obszar opracowania należy do zlewni Odry, która stanowi wschodnią granicę terenu 

opracowania (ryc. 12). Na odcinku opolskim rzeka ma charakter typowo nizinny, charakteryzujący się 

małą gwałtownością wezbrań oraz przewaga przepływu laminarnego nad turbulentnym. Kierunek 

spływu wód jest północny, zgodny z nachyleniem terenu całego kraju. Opolski odcinek rzeki należy do 

silnie uregulowanych oraz zabudowanych hydrotechnicznie. W granicach obszaru opracowania 

zlokalizowane są stopień wodny Opole (150,5 km rzeki) z dwoma śluzami oraz jaz klapowy wraz z 

mostem gospodarczym na Kanale Ulgi. W związku z tym reżim hydrologiczny jest całkowicie 

przeobrażony przez sterowanie przepływami wód na śluzach. 

Stany wód na Odrze w ciągu roku hydrologicznego zmieniają się w następujący sposób: 

− najniższe stany wód notowane są w styczniu/lutym, co związane jest z zimowym 

magazynowaniem wody w pokrywie śnieżnej; 

− stopniowy wzrost stanów wody następuje wiosną, w wyniku wiosennych roztopów; 

− najwyższe roczne stany wody obserwowane są w okresie letnim, co jest efektem 

maksimum opadów w ciągu roku. 

Wezbrania występują najczęściej wiosną (marzec – maj) i mają charakter roztopowy oraz 

latem (czerwiec – lipiec) i wtedy związane są z nawalnymi lub rozlewnymi opadami deszczu. 

Najwyższy stan wody, jaki wystąpił na Odrze miał miejsce 10-11.07.1997 w trakcie katastrofalnej 

powodzi i wyniósł 777 cm.  

W południowej części omawianego obszaru zlokalizowane są stawy połączone siecią 

kanałów, które powstały w wyniku zalania dawnych wyrobisk gliny (ryc. 13). 

Tak duża zasobność w wodę oraz w większości naturalne pokrycie terenu w postaci łąk, 

drzew i krzewów powoduje, że występuje naturalny lub zbliżony do naturalnego obieg wody, a co za 

tym idzie klimat lokalny charakteryzuje się lepszymi parametrami.  

 

  

Ryc. 12 Rzeka Odra Ryc. 13 Staw w centralnej części parku 
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Wody podziemne 

Wody podziemne na badanym terenie należą do czwartorzędowego poziomu wodonośnego, 

który związany jest z doliną rzeki Odry. Poziom zalegania wód gruntowych położony jest tutaj bardzo 

płytko: na obszarze obejmującym zabytkowy park oraz ogród zoologiczny wody gruntowe występują w 

utworach piaszczysto-żwirowych na głębokości 1-2 m ppt., natomiast w części północnej poniżej 2 m 

ppt. Tworzy to niekorzystne warunki do lokalizacji obiektów podpiwniczonych. Wody podziemne 

spływają w kierunku północno-wschodnim.  

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. 

2.1.6. Gleby 

Pod względem uwarunkowań glebowych analizowany obszar w całości znajduje się w obrębie 

mad rzecznych. Taki stan wynika z budowy geologicznej, jako że na terenach teras rzecznych oraz w 

dolinach rzek działalność fluwialna warunkuje występowanie tego typu gleb. Mady, powstałe w wyniku 

nagromadzenia materiału niesionego przez wodę i następnie akumulowanego w wyniku wytracania 

energii wody, są glebami żyznymi, o dobrych właściwościach do użytkowania rolniczego, co jest 

szczególnie wykorzystywane w części terenu leżącej na północ od Kanału Wińskiego. Pod względem 

użytkowym gleby na terenie Wyspy Bolko należą w większości do klas III i IV. 

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 Wyspy Bolko 

przeważają wiatry z kierunków południowych, co związane jest z południkowym przebiegiem Doliny 

Odry. Warunki mezoklimatyczne obszaru są zróżnicowane: w części leżącej pomiędzy torami 

kolejowymi a Kanałem Wińskim, klimat lokalny charakteryzuje się niekorzystnymi wartościami 

parametrów meteorologicznych – temperatura powietrza jest niższa, a wilgotność względna wyższa, w 

porównaniu ze średnimi wartościami dla całego miasta. Ze względu na płytko zalegające wody 

gruntowe teren jest narażony na tworzenie się zastoisk zimnego powietrza, a co za tym idzie częstsze 
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zaleganie mgieł i przymrozki radiacyjne. Tereny położone w bezpośrednim sąsiedztwie wód 

powierzchniowych mają podobne uwarunkowania klimatyczne, lecz pewne zjawiska, jak np.: 

zaleganie zimnego powietrza czy mgieł mogą występować tu częściej i ze zwiększoną 

intensywnością.  

Centralna cześć parku, posiada warunki klimatyczne charakterystyczne dla obszarów 

parkowych i leśnych. Korony wysokich drzew, ograniczając dopływ promieniowania słonecznego 

powodują, że usłonecznienie oraz nasłonecznienie jest mniejsze, a to powoduje, że profil termiczny 

jest bardziej wyrównany, amplitudy temperatury powietrza zarówno w przebiegu dobowym jak i 

rocznym są mniejsze, wilgotność względna powietrza jest wyższa, prędkość wiatru jest mniejsza niż 

na terenie otaczającym. Jest to teren o bardzo korzystnych warunkach bioklimatycznych, służący 

pobytowi ludności – walory higieniczne powietrza są wyższe, zieleń pełni bowiem funkcję „filtra” 

oczyszczając powietrze z pyłów i zanieczyszczeń gazowych, dodatkowo nasyca powietrze 

substancjami aromatycznymi. Klimat jest w niewielkim stopniu bodźcowy – jego wpływ na organizm i 

samopoczucie człowieka jest zatem bardzo dobry. 

2.1.8. Zasoby naturalne 

Na obszarze objętym opracowaniem nie występują zasoby przyrodnicze o znaczeniu 

gospodarczym, jednakże cały kompleks parku został zaproponowany w Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Opola do objęcia ochroną jako Zespół 

Przyrodniczo-Krajobrazowy „Bolko”, ponieważ jest to najlepiej w mieście zachowany ekosystem 

starorzeczy wraz z przyrodniczo-krajobrazowy założeniem zabytkowego parku. Ponad to w Studium 

wskazano wierzbę białą rosnącą tuż przy gospodarczym wejściu do zoo, do objęcia ochroną w formie 

pomnika przyrody. 

2.1.9. Obszary i obiekty chronione 

Na terenie Wyspy Bolko, w jej południowej części, tuż przy ogrodzeniu Ogrodu Zoologicznego 

rośnie dąb szypułkowy (Quercus robur) będący pomnikiem przyrody ożywionej na mocy 

Rozporządzenia Wojewody Opolskiego Nr P/1/2000 z dnia 3 stycznia 2000 roku w sprawie uznania za 

pomniki przyrody obiekty znajdujące się na terenie województwa opolskiego (Dz. Urz. Woj. Op. Z dnia 

21 stycznia 2000 roku). Dąb piastowski jest najstarszym pomnikiem przyrody na terenie Opola – ma 

ponad 400 lat i ponad 400 cm średnicy oraz 25 m wysokości [5,10]. 
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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. Dodatkowo lokalizacja na wyspie, otoczonej 

ze wszystkich stron wodą, która jest naturalną barierą pozwala uchronić obszar od zanieczyszczeń, 

które mogłyby być przenoszone z terenów sąsiednich. W pobliżu Wyspy Bolko, na prawym brzegu 

Odry zlokalizowane są bowiem zakłady spawalnicze OZAS - ESAB Sp. z o.o. oraz zakład produkcyjny 

Nutricia Polska Sp. z o.o., zajmujący się produkcją odżywek dla dzieci. Działalność obu zakładów 

została zaliczona w „Programie Ochrony Środowiska wraz z planem gospodarki odpadami” do 

uciążliwych, ze względu na wysoki poziom emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Jednakże 

przeważające na terenie miasta wiatry z sektora zachodniego powodują, że zanieczyszczenia nie są 

przenoszone w stronę analizowanego obszaru. Także niewielka liczba zabudowań, a dzięki temu 

mała liczba indywidualnych instalacji grzewczych wpływa dodatnio na stan czystości powietrza. 

Wreszcie ograniczony do minimum ruch pojazdów silnikowych, których większe natężenie 

obserwowane jest jedynie w czasie dni wolnych od pracy, powoduje, że emisja zanieczyszczeń 

komunikacyjnych jest na tym terenie niewielka. 

Ogólnie brak jest szczegółowych danych stężeń zanieczyszczeń powietrza dla 

poszczególnych części miasta, w tym dla Wyspy Bolko. Dane przedstawione poniżej pochodzą ze 

zbiorczych opracowań dla całego miasta „Stan środowiska w Opolu i powiecie opolskim” oraz „Stan 

środowiska w województwie opolskim w 2008 roku” i odnoszą się do automatycznej stacji pomiarowej 

zlokalizowanej przy ulicy Minorytów, która leży około 1 km w linii prostej od przedmiotowego terenu. 

Poziom stężenia dwutlenku siarki (SO2) wyniósł w okresie 24-godzinnym maksymalnie 45 µg/m3 przy 

dopuszczalnym poziomie 125 µg/m3. Średnia roczna wartość stężenia dwutlenku azotu (NO2) 

wynosiła w 2008 roku 23,1 µg/m3 przy dopuszczalnym poziomie stężenia 40 µg/m3. Pył PM10, czyli 

pył o średnicy ziaren poniżej 10 µm osiągnął poziom 32,7 µg/m3 przy dopuszczalnym rocznym 

stężeniu 40 µg/m3. Przekroczony został natomiast dopuszczalny 24-godzinny poziom stężenia, który 

wynosi 50 µg/m3, a na stacji przy ul. Minorytów osiągnął wartość 112 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 tylko północna część obszaru projektowanego planu znajduje się w 

granicach strefy przekroczeń dopuszczalnego poziomu stężenia pyłu PM10 i jest to przekroczenie na 

granicy normy. Większa część zabytkowego Parku jest więc wolna od zanieczyszczeń powietrza. 
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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. Podobnie jak w przypadku innych elementów środowiska nie 

były wykonywane szczegółowe pomiary hałasu na analizowanym terenie, jednakże z opracowań 

[7,12] wynika, że na sąsiadującej Wyspie Pasiece poziom hałasu jest najniższy w mieście. Obszar 

projektowanego planu nie jest narażony na uciążliwości związane z hałasem przemysłowym, ze 

względu na brak tutaj jakichkolwiek obiektów tego rodzaju. Marginalne znaczenie ma także hałas 

komunikacyjny drogowy, ponieważ przez teren Wyspy Bolko nie prowadzą żadne istotne ciągi 

komunikacyjne, a większe natężenie ruchu obserwowane jest tylko w dni wolne od pracy na ulicy 

Parkowej, która jest dojazdową do parkingu. Jedynym istotnym elementem, pogarszającym jakość 

klimatu akustycznego jest linia kolejowa E-30, która stanowi jednocześnie północną granicę 

projektowanego planu, nie będąc jednak przedmiotem tego planu (tereny kolei zaklasyfikowane są 

jako tereny zamknięte, dla których zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego ustala się jedynie granice). Strefa zagrożenia hałasem kojowym obejmuje pas o 

szerokości 240-250 m od linii kolejowej, a zasięg jego oddziaływania wyznacza izofona o wartości 45 

dB (A) poziomu hałasu równoważonego w porze nocnej. Podsumowując, opracowanie 

ekofizjograficzne typuje teren objęty projektowanym planem jako obszar o bardzo korzystnych 

warunkach klimatu akustycznego, gdzie ekwiwalentny poziom hałasu komunikacyjnego w porze 

dziennej utrzymuje się poniżej 50 dB (A). Jedynie wspomniany wyżej pas przyległy do torów 

kolejowych kwalifikuje się do terenów, na których stwierdza się przekroczenie standardów jakości 

środowiska w zakresie natężenia hałasu komunikacyjnego. 

2.2.3. Stan i źródła zanieczyszczenia wód 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje swym zasięgiem 

obszar, który nie licząc jego części północnej w całości otoczony jest wodami powierzchniowymi Odry 

oraz Kanału Ulgi, a w jego wnętrzu znajduje się kilka stawów połączonych siecią kanałów. Ocena 

przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w 2005 roku pokazuje, 

że Odra w punkcie pomiarowym Groszowice (143 km) kwalifikuje się do wód złej jakości – klasy V. 

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. Ponad to woda posiada wysoki stopień eutrofizacji, na co złożyły się przekroczone wartości 

stężeń azotu, azotanów i chlorofilu „a”. Wody Odry w punkcie pomiarowym Groszowice nie spełniają 

także warunków dla bytowania ryb, ze względu na przekroczone wartości związków azotowych i 



Prognoza oddziaływania na środowisko założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy 
Bolko Opolu 

 

 17 

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 2006 roku 

kwalifikowały się do klasy IV – wód niezadowalającej jakości, ze względu na ponadnormatywne 

wartości manganu i potasu.  

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, który 

bardzo często pojawia się w innych częściach Opola. Niepokojącą kwestią są w zasadzie pozostałości 

zabudowań, usytuowanych tuż nad stawkiem obok dawnej kawiarni, gdzie istnieje niewielka usypisko 

odpadów, głównie pochodzenia budowlanego. 

2.2.5. Emitowanie pól elektromagnetycznych 

Według przeprowadzonych przez WIOŚ w 2007 r. pomiarów natężenia promieniowania 

elektromagnetycznego w kilku punktach monitoringowych zlokalizowanych na terenie Opola, 

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

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.  

 

Zapisy planu, których brak realizacji wpłynie nieko rzystnie na środowisko przyrodnicze 

terenu Wyspy Bolko: 

W projekcie planu wprowadzono zapisy dotyczące ochrony środowiska i przyrody, które: 

o chronią istniejący drzewostan, poprzez zakaz wycinania drzewostanu, nakaz jego konserwacji i 

odtwarzania oraz dostosowania składu gatunkowego nowo sadzonych roślin do warunków 

siedliskowych, 

o zakazują stosowania inwazyjnych gatunków roślin; 
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o kwalifikują poszczególne rodzaje terenów do odpowiednich grup, w zależności od dopuszczalnego 

poziomu hałasu, który określony jest w przepisach odrębnych, 

o zakazują lokalizacji nowych obiektów, których funkcjonowanie może spowodować emisję 

ponadnormatywnego poziomu hałasu, pogorszyć stan środowiska, spowodować emisję 

zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery, 

o nakazują stosowanie do celów grzewczych i technologicznych przyjaznych dla środowiska 

nośników energii, 

o nakazują wprowadzenie szpalerów drzew wzdłuż terenu 9 KPR i 2 KDD, 

 

Wynika stąd, że brak realizacji zapisów umieszczonych w projekcie planu może spowodować 

lokalizację działalności, które będą generowały ponadnormatywne natężenie hałasu lub pogorszą stan 

środowiska ze względu na zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami. Dodatkowo projekt planu 

przewiduje, że południową część Wyspy zajmie Ogród Zoologiczny, co także z punktu widzenia 

sposobu użytkowania terenu przez tego typu obiekty (różnorodne zagospodarowanie zielenią, oczka 

wodne itp.) jest korzystne dla środowiska. Rozwiązania przyjęte dla alei parkowych, które nakazują 

użycie do ich wykonania nawierzchni naturalnych, z mieszanek mineralnych jest korzystne, bowiem 

nie będzie skutkowało ograniczeniem powierzchni biologicznie czynnej. Rozbiórka obiektów 

przeznaczonych w planie do likwidacji przyczyni się do „oczyszczenia” przestrzeni i poprawy jakości 

krajobrazu, a także w przypadku budynku zlokalizowanego obok byłej kawiarni do usunięcia 

istniejącego tam nielegalnego składowiska śmieci.  

Zapisy w części dotyczącej infrastruktury technicznej rozwiązują kwestie odprowadzania 

ścieków w sposób kontrolowany i korzystny dla środowiska, szczególnie wodnego. 

 

Zapisy planu, których brak realizacji wpłynie korzy stnie na środowisko przyrodnicze 

terenu Wyspy Bolko: 

o Budowa drogi o parametrach trasy zbiorczej 1 KDZ na południowym krańcu terenu może 

spowodować przecięcie w poprzek korytarza ekologicznego doliny Odry, a tym samym utrudnić 

migracje i przemieszczanie się zwierząt. Realizacja trasy o tak wysokich parametrach będzie 

wymagała wycinki drzew, co wpłynie na zmniejszenie atrakcyjności krajobrazu; wreszcie zwiększy 

się natężenie ruchu samochodowego, który generuje wysoki hałas oraz zanieczyszczenia 

powietrza. 

o Poszerzenie drogi 1 KDD do szerokości 10-12 m spowoduje konieczność wycięcia drzew po 

wschodniej stronie drogi, zatem w przypadku braku realizacji tego zapisu drzewa zostaną 

ochronione, poza tym poszerzona droga może generować większy ruch, a co za tym idzie hałas, 

o Rozwój funkcji rekreacyjno – sportowej poprzez m.in. dopuszczenie realizacji urządzeń 

sportowych na terenach 9 ZP oraz 10 ZP może doprowadzić do nadmiernej presji ludności na 

środowisko, co może zagrażać rzadkim gatunkom roślin i zwierząt,  

o Usługi gastronomii, 1 U, które zostały zaprojektowane w sąsiedztwie parkingu wpłyną na 

zwiększenie ruch w tej części Wyspy, będą generować odpady. 

Podsumowując rozwój infrastruktury komunikacyjnej na omawianym terenie może wywołać 

niekorzystne skutki w środowisku przyrodniczym, jednakże należy pamiętać, że jest to miasto i park 
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miejski, który ma za zadanie służyć jak najlepiej mieszkańcom, jako miejsce rekreacji i wypoczynku, i 

trzeba podjąć pewne działania, które ten teren uporządkują, polepszą jego dostępność komunikacyjną 

i stworzą  bardziej przyjazne warunki dla przebywania tu ludzi. 

2.4. Sposób zagospodarowania obszaru Wyspy Bolko pr oponowany w MPZP 

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 Wyspy Bolko 

przewidziano tereny przeznaczone na: 

− usługi gastronomii – U, 

− zieleń urządzoną – ZP, 

− zieleń urządzoną wraz z usługami – ZP/U, 

− zieleń izolacyjną – ZI, 

− zieleń – Z, 

− wody powierzchniowe śródlądowe – WS, 

− komunikację wodną – KW, 

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

− piesze place – KPP, 

− ciągi pieszo-rowerowe – KPR, 

− ciągi piesze KP, 

− obsługę komunikacji – parking – KS, 

− infrastrukturę techniczną – elektroenergetykę – E.  
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Bilans terenów 

       

Powierzchnie poszczególnych terenów: 

Tereny usług – 1,4 ha 

Tereny zieleni urządzonej wraz z usługami – 28,4 ha 

Tereny obsługi komunikacji – 0,8 ha 

Tereny zieleni urządzonej – 65 ha 

Tereny zieleni – 18 ha 

Tereny zieleni izolacyjnej – 1,7 ha 

Tereny wód powierzchniowych – 36 ha 

Tereny komunikacji wodnej – 2,5 ha 

Tereny infrastruktury technicznej – 0,005 ha 

Tereny dróg publicznych – ulice zbiorcze – 1,5 ha 

Tereny dróg publicznych – ulice dojazdowe – 0,63 

Tereny dróg – ciągi pieszo – jezdne – 0,82 ha 

Tereny placów pieszych – 0,38 ha 

Tereny ciągów pieszo – rowerowych – 3,1 ha 

Tereny ciągów pieszych – 0,12 ha 

 

Obszar objęty opracowaniem reprezentuje krajobraz o wysokich w skali miasta walorach 

przyrodniczych, jest jedyną zwartą przestrzenią terenów zielonych o znacznej powierzchni i na 

dodatek położony blisko centrum miasta. Ponieważ część zabytkowa Wyspy Bolko obejmująca park 

oraz Ogród Zoologiczny posiada historycznie wytyczony układ alei, projektant skupił się na 

poprawieniu funkcjonalności poszczególnych terenów, które przez te aleje są wytyczone, m.in. 

poprzez wskazanie możliwych rodzajów zagospodarowania w każdym z nich, określenie materiałów, 

które powinny być użyte przy rewitalizacji, ochronie elementów krajobrazowych tego obszaru takich, 

jak górka saneczkowa, staw czy Kanał Wiński. Co się tyczy części usytuowanej na północ od Kanału 

Wińskiego, to zaproponowano zagospodarowanie tej przestrzeni zielenią urządzoną,  w skład której 

mogłyby wejść terenowe urządzenia sportowe typu boiska, korty tenisowe, place zabaw. Całość 

skomunikowana jest główną aleją (9 KPR) oraz systemem mniejszych alejek. Istotną zmianą w 
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stosunku do stanu obecnie istniejącego jest powiększenie terenu zajmowanego przez Ogród 

Zoologiczny w kierunku południowym, na tereny gdzie obecnie znajdują się łąki oraz skupiny krzewów 

i drzew; utworzenie nowego zbiornika wodnego – stawu na terenie 8 WS, a także przyszłościowa 

budowa Trasy Bolkowskiej, która przebiegając w południowej części obszaru istotnie wpłynie na 

zmiany w środowisku przyrodniczym. 

Podsumowując w przyszłym zagospodarowaniu tego obszaru przewidziano więc utrzymanie 

dotychczasowych funkcji: rekreacyjnej, sportowej oraz usługowej. Projektant nie przewiduje 

generalnie wprowadzenia zabudowy kubaturowej, ograniczając ją do przebudowy lub rozbudowy 

istniejących obiektów oraz powstania niewielkiego obiektu na terenie sąsiadującym z parkingiem. 

Zakłada się, że park utrzyma swój pierwotny, naturalistyczny charakter i w przyszłości będzie się 

rozwijał w duchu parków tzw. proekologicznych, których główną cechą jest powiązanie z pozostałymi 

elementami większego systemu ekologicznego (Kamionka Bolko, Park Nadodrzański), preferowanie 

wykształconych na przestrzeni lat naturalnych ekosystemów od nasadzeń ogrodniczych oraz 

ograniczanie do minimum ingerencji w środowisko. 

Wpływ ustaleń planu na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego został 

przedstawiony za pomocą tabeli 1: 
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Tabela 1 Identyfikacja i analiza znaczących zmian 
 

Waga oddziaływania 
skala: -3 (niekorzystne, hamuj ące), -2, -1, 0 (oboj ętne – bez znacz ących zmian), 

1, 2, 3 (korzystne, wzmacniaj ące) 

ZMIANY 

TERENY, 
KTÓRYCH 
DOTYCZĄ 
ZMIANY POWIETRZE 

ATMOSFER
YCZNE 

KLIMAT 
LOKALN

Y 

KLIMAT 
AKUSTYCZNY  

WODY 
POWIER
ZCHNIO

WE I 
PODZIE

MNE 

POWIERZ
CHNIA 
ZIEMI 

KRAJO
BRAZ LUDZIE FAUNA I 

FLORA 
GENEROWANI
E ODPADÓW 

RYZYZKO 
WYST. 
AWARII 

Wynik 
Końcowy 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Dopuszczenie zabudowy 
usługowej na terenie obecnie 
użytkowanym rolniczo 

1 U 0 0 -1 0 -2 1 3 -3 -3 0 -6 

Dopuszczenie usług sportu na 
terenie obecnie użytkowanym 
rolniczo   

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

Budowa Trasy Bolkowskiej 1 KDZ -3 -3 -3 -1 -2 -3 2 -3 0 -2 -18 

Poszerzenie dróg dojazdowych do 
parkingu  

1 KDD, 
2KDD -1 -1 -3 -1 -2 -3 2 -3 0 -2 -13 

Rozbudowa istniejącego parkingu 1 KS/ZP -1 -1 -3 -3 -2 -1 2 -1 0 -1 -12 

Wprowadzenie zieleni izolacyjnej 
wzdłuż Trasy Bolkowskiej  1 ZP/U 3 3 3 0 1 3 3 3 0 0 19 

Budowa kładki – ciągu pieszo –
rowerowego przez Kanał Wiński  6 WS 0 0 0 -1 0 1 3 -1 0 0 2 

Wyznaczenie nowych ciągów 
pieszo – rowerowych  7 ZP, 8 ZP 0 0 0 0 -1 0 3 -1 0 0 1 

Budowa stacji transformatorowej 1 E,  2 E 0 0 0 0 -1 -3 0 -3 0 -3 -10 

Wprowadzenie funkcji turystycznej 1 UT 0 0 -1 0 -1 0 3 0 -1 0 0 

Powiększenie obszaru 
zajmowanego przez Ogród 
Zoologiczny 

1 ZP/U 0 0 0 0 0 3 3 3 -2 0 9 

Przeprowadzenie kontynuacji 
Kanału WIńskiego 1 ZP, 5 ZP 3 3 3 3 -1 3 3 3 0 0 20 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Wprowadzenie szpaleru drzew 
2 KDD, 7 

ZP, 8ZP, 1 
US 

3 3 3 0 1 3 3 3 0 0 19 

Likwidacja obiektów 
dysharmonizujących 4 ZP, 2 U 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 9 

Zorganizowanie ciągu pieszego – 
placu przed wejściem do Ogrodu 
Zoologicznego 

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

Budowa mostu na Odrze oraz 
poszerzenie mostu na kanale ulgi 
w ciągu Trasy Bolkowskiej 

3 WS, 4 
WS, 5 WS -1 -1 -3 -1 0 -2 3 -3 0 -1 -11 

Zakaz lokalizacji usług obsługi 
komunikacji 

Obszar 
planu 3 3 3 3 3 3 0 0 3 0 21 

Zakaz lokalizacji kontenerów do 
gromadzenia i segregacji odpadów 

Obszar 
planu 1 1 1 1 1 3 0 0 3 0 11 

Zakaz lokalizacji nowych obiektów 
kubaturowych, poza elementami 
małej architektury, akcentami 
urbanistycznymi i miejscami do 
tego wyznaczonymi 

Obszar 
planu 0 0 0 0 2 2 0 1 3 0 8 

Wykonanie alei parkowych przy 
wykorzystaniu materiałów 
naturalnych – kruszyw 
mineralnych 

Obszar 
planu 0 0 0 1 1 0 3 1 0 0 5 

Budowa przystani kajakowych 
Kanał Ulgi, 

Kanał 
Wiński 

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

Utworzenie zbiornika wodnego 8 WS 1 1 2 3 0 3 3 3 0 0 16 
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Oddziaływanie według stopnia uci ążliwo ści 

Zgodnie z przyjętą metodologią obszar opracowania podzielony został według stopnia 

oddziaływania na środowisko na tereny, w których: 

I. realizacja ustaleń planu wpłynie korzystnie na stan środowiska przyrodniczego – 

ZP, Z, ZI, WS 

II. realizacja ustaleń planu nie pogorszy stanu środowiska przyrodniczego – KPR, KP, 

KPP, KW 

III. realizacja ustaleń planu może wpłynąć niekorzystnie na stan środowiska 

przyrodniczego –U, E, KS, KDD, KDX 

IV. realizacja ustaleń planu spowoduje zmiany w środowisku przyrodniczym –  KDZ 

V. realizacja ustaleń planu nie pogorszy lub może wpłynąć niekorzystnie na stan 

środowisku przyrodniczym – ZP/U 

 
Powyższy podział przedstawiony jest na załączniku graficznym do niniejszego opracowania 

(Załącznik nr 3). 
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3. ANALIZA I OCENA ZNACZ ĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 

Obecny sposób zagospodarowania obszaru objętego projektem planu miejscowego Wyspy 

Bolko nie wpływa negatywnie na stan środowiska przyrodniczego, jako że jest to w większości teren 

parku miejskiego, stanowiący „zielone płuca” dla całego miasta, który kompensuje negatywne 

oddziaływania, związane z emisją zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do atmosfery, poprawia 

klimat akustyczny itd. Ponieważ jest to cenny w skali miasta teren przyrodniczy, w projekcie planu 

starano się uwzględnić zapisy, które w przyszłości pozwolą właściwie chronić tutejsze środowisko i 

zachować jego charakter. 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. Sam plan jest już środkiem 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 Analiza i ocena znaczących oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska 
 

ZMIANA 
POWIETRZE 

ATMOSFERYC
ZNE 

KLIMAT 
LOKALNY 

KLIMAT 
AKUSTYCZNY  

WODY 
POWIERZCHN

IOWE I 
PODZIEMNE 

POWIERZCH
NIA ZIEMI KRAJOBRAZ LUDZIE FAUNA I 

FLORA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Dopuszczenie zabudowy 
usługowej oraz usług sportu na 
terenie obecnie użytkowanym 
rolniczo 

pośrednie 
długookresowe 

odwracalne 

wtórne 
długookresowe 

pośrednie 
długookresowe 

stałe 
długookresowe 

pośrednie 

chwilowe 
bezpośrednie 

stałe 
bezpośrednie 

pozytywne 
długoterminowe 

bezpośrednie 
stałe 

długoterminowe 

Budowa Trasy Bolkowskiej 
pośrednie 

długoterminowe 

pośrednie 
negatywne 

długoterminowe 

pośrednie 
negatywne 

długookresowe 

pośrednie 
chwilowe 

bezpośrednie 
nieodwracaln

e 

bezpośrednie 
stałe 

bezpośrednie 
stałe 

odwracalne 

bezpośrednie  
stałe 

Poszerzenie dróg dojazdowych do 
parkingu  

pośrednie 
długoterminowe 

pośrednie 
negatywne 

pośrednie 
negatywne 

długookresowe 

pośrednie 
chwilowe 

bezpośrednie 
chwilowe 

bezpośrednie 
stałe 

bezpośrednie 
stałe 

odwracalne 

bezpośrednie  
stałe 

Rozbudowa istniejącego parkingu pośrednie 
pośrednie 
negatywne 

długookresowe 
negatywne 

pośrednie 
bezpośrednie 

Chwilowe 

bezpośrednie 
stałe 

negatywne 

bezpośrednie 
stałe 

bezpośrednie 
stałe 

Wprowadzenie zieleni izolacyjnej 
wzdłuż Trasy Bolkowskiej  

pośrednie 
pozytywne 

pośrednie 
pozytywne 

pośrednie pośrednie 
bezpośrednie 

stałe 
bezpośrednie 

długoterminowe 
pośrednie 

długoterminowe 

bezpośrednie, 
pośrednie 

długoterminowe 

Budowa kładki – ciągu pieszo –
rowerowego przez Kanał Wiński  nie dotyczy nie dotyczy pośrednie 

pośrednie 
chwilowe 

odwracalne 

pośrednie 
chwilowe 

bezpośrednie 
stałe 

bezpośrednie 
stałe 

bezpośrednie 
stałe 

długoterminowe 

Budowa stacji transformatorowej nie dotyczy nie dotyczy  
stały 

długookresowy 
bezpośredni 

nie dotyczy 
chwilowe 
pośrednie 

bezpośrednie 
stałe 

negatywne 

bezpośrednie 
stałe 

negatywne 

bezpośrednie 
negatywne 

stałe  
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Wprowadzenie funkcji 
turystycznej wtórne wtórne nie dotyczy wtórne nie dotyczy 

bezpośrednie 
odwracalne 

bezpośrednie 
długoterminowe 

bezpośrednie 
długoterminowe 

Powiększenie obszaru 
zajmowanego przez Ogród 
Zoologiczny 

nie dotyczy nie dotyczy wtórne 
długoterminowe 

pośrednie 
chwilowe 

bezpośrednie 
bezpośrednie 

stałe 
bezpośrednie 

długoterminowe 
pozytywne 

długoterminowe 

Przeprowadzenie kontynuacji 
Kanału Wińskiego nie dotyczy 

pośrednie 
długoterminowe 

nie dotyczy 
bezpośrednie 

stałe 
nieodwracalne 

bezpośrednie 
długotermino

we 
nieodwracaln

e 

bezpośrednie 
Stałe 

pozytywne 
pozytywne 

bezpośrednie 
długoterminowe 

Budowa mostu na Odrze oraz 
poszerzenie mostu na kanale ulgi 
w ciągu Trasy Bolkowskiej 

nie dotyczy nie dotyczy wtórne 
stałe 

długoterminowe 
bezpośrednie 

chwilowe 
pośrednie 

bezpośrednie 
Stałe 

pozytywne 
długoterminowe 

bezpośrednie 
długoterminowe 

Budowa przystani kajakowych nie dotyczy nie dotyczy 
długoterminowe 

chwilowe 

bezpośrednie 
długoterminowe 

odwracalne 

chwilowe 
pośrednie 

krótkotermino
we 

stałe 
pozytywne 
odwracalne 

pozytywne 
długoterminowe 
bezpośrednie 

bezpośrednie 
długoterminowe 

negatywne 

Utworzenie zbiornika wodnego pośrednie pośrednie pośrednie 
bezpośrednie 

długoterminowe 
nieodwracalne 

chwilowe 
nieodwracaln

e 
bezpośrednie 

bezpośrednie 
stałe 

pozytywne 

bezpośrednie 
pozytywne 

długoterminowe 

bezpośrednie 
długoterminowe 

pozytywne 
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− Dopuszczenie zabudowy usługowej (w tym terenowych u rządzeń sportowych na terenach 9 

ZP i 10 ZP) na terenie obecnie u żytkowanym rolniczo 

Zabudowa usługowa będzie możliwa na terenach 9 ZP, 10 ZP oraz 1 U, które obecnie są 

użytkowane rolniczo (ryc. 14). Propozycja aktywizacji tych terenów, poprzez wprowadzenie 

możliwości wykorzystania ich dla celów usługowych wynika ze specyfikacji Wyspy Bolko, która jako 

największą oazą zieleni na terenie miasta, jest tłumnie odwiedzana przez mieszkańców, którzy 

przybywają tu w celu odwiedzenia ZOO, uprawiania sportu, odbycia spaceru. Zasadnym wydaje się 

zatem przeznaczenie części, leżącej na północ od Kanału Wińskiego, na stworzenie drugiej części 

parku, gdzie znalazłyby się boiska, korty tenisowe czy place zabaw dla dzieci. Wpłynęłoby to na 

poszerzenie wachlarzu możliwości spędzania wolnego czasu na Wyspie. Lokalizacja usług 

gastronomii jest niezbędna, ponieważ na znacznym obszarze, który obejmuje park brakuje miejsca, 

które zaspokajało by tego typu potrzeby. 

 

Ryc. 14 Obszar użytkowany rolniczo 

 

Zmiana sposobu użytkowania tego terenu nie wpłynie w znaczący sposób na standard 

powietrza atmosferycznego oraz klimat lokalny, jako że nie są to usługi w żaden sposób uciążliwe. 

Warunki akustyczne mogą ulec niewielkiemu, chwilowemu pogorszeniu w trakcie procesu budowy 

obiektów. Największym problemem jest rozwiązanie kwestii właściwego gospodarowania odpadami, 

jednakże zapisy planu ściśle określają sposób postępowania z nieczystościami. 

   

− Budowa Trasy Bolkowskiej 

Budowa trasy bolkowskiej jest dopuszczona na terenie 1 KDZ. Po pierwsze budowa drogi 

będzie się wiązała z pracami ziemnymi, które z sąsiedztwie wałów powodziowych zawsze stwarzają 

pewne ryzyko; po drugie konieczna będzie wycinka drzew po stronie północnej projektowanej drogi, 

co wpłynie na osłabienie walorów krajobrazowych Wyspy; po trzecie przeprowadzenie trasy, która 

będzie droga przelotową spowoduje, duże natężenie ruchu pojazdów, a co za tym idzie znaczne 

pogorszenie warunków akustycznych poprzez hałas komunikacyjny oraz wzrost zanieczyszczenia 

powietrza pyłami i gazami. Wreszcie budowa drogi, która w poprzek podzieli korytarz ekologiczny 

doliny Odry, uniemożliwi lub znacznie utrudni migrację oraz przemieszczanie się zwierząt. Przerwanie 

łączności pomiędzy odległymi, niespokrewnionymi populacjami spowoduje, że zwierzęta zmuszone 
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będą do życia na zamkniętych wyspach i utrudnione lub uniemożliwione będzie kojarzenie się 

zróżnicowanych genetycznie populacji, co może doprowadzić do ich stopniowej degeneracji.  

− Poszerzenie dróg dojazdowych do parkingu 

Poszerzenie istniejących dróg dojazdowych (1 KDD, 2 KDD) do szerokości 10-12 m będzie 

wymagało wycinki drzew po zachodniej stroni projektowanej drogi 1 KDD, co negatywnie wpłynie na 

walory krajobrazowe środowiska. Ponad to poszerzenie drogi 1 KDD oznacza prace ziemne w 

sąsiedztwie wałów przeciwpowodziowych, co wiąże się z możliwością ingerencji w ich strukturę. 

Poszerzenie dróg oznacza także wzrost natężenia ruch pojazdów, dzięki polepszeniu komfortu 

przejazdu, a to może pogorszyć jakość klimatu akustycznego oraz powietrza atmosferycznego. 

− Pozostawienie istniej ącego parkingu  

Pozostawienie istniejącego parkingu (1 KS) powoduje utrzymywanie się zaburzeń naturalnego 

cyklu hydrologicznego w tym miejscu. Sztuczna, betonowa nawierzchnia, z której zbudowany jest 

parking uniemożliwia infiltrację wody do gruntu, powodując, ze większość z niej spływa. Ponad to 

sztuczne nawierzchnie charakteryzują się małym albedo – większość promieniowania słonecznego 

jest zatem przez nie pochłaniana, co jest czynnikiem kształtującym lokalny klimat. 

− Budowa kładki – ci ągu pieszo –rowerowego przez Kanał Wi ński 

Budowa kładki pieszo – rowerowej nad Kanałem Wińskim, jest w zasadzie odbudową 

istniejącej przed laty w tym miejscu przeprawy (ryc. 15,16). Jej brak spowodował, że środowisko 

przyrodnicze w tym miejscu odrodziło się, zaobserwowano pojawienie się rzadkich gatunków ptaków. 

W związku z tym, odbudowa mostu może wpłynąć negatywnie na faunę i florę tej części Wyspy. 

Pieszo – rowerowa przeprawa, która umożliwi połączenie parkingu z wejściem do zoo wpłynie na 

pewno pozytywnie na mieszkańców, umożliwi im bowiem bezpieczne dotarcie do ogrodu. Co więcej 

pozostałości poprzedniej przeprawy szpecą krajobraz, więc uporządkowanie tego miejsca jest 

korzystnym rozwiązaniem. 

 

− Powiększenie obszaru zajmowanego przez Ogród Zoologiczny  

W projektowanym planie obszar zajmowany przez Ogród Zoologiczny zostanie powiększony 

w kierunku południowym na tereny obecnie zajmowane przez łąki oraz rzadki drzewostan. 

Powiększenie ogrodu zoologicznego nie wpłynie znacząco na stan środowiska przyrodniczego, 

przyczyni się jednak do poprawy estetyki zagospodarowania tej części Wyspy, wpłynie pozytywnie na 

rozwój tego miejsca jako atrakcji turystycznej. Pozytywne oddziaływanie na zbiorowiska roślinnego 

  

Ryc. 15 Miejsce istniejącej przed laty kładki Ryc. 16 Kanał Wiński 
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wiąże się z nasadzeniami roślin, jakie są już od wielu lat przez Ogród praktykowane. Oprócz 

wybiegów dla zwierząt oraz funkcji typowych dla ZOO, w opolskim ogrodzie dużą uwagę przykłada się 

także do starannego zagospodarowania zielenią, o zróżnicowanych gatunkach, co nie tylko cieszy 

oczy zwiedzających, ale także przyczynia się do urozmaicenia i wzbogacenia szaty roślinnej. Co 

więcej, pozostawienie Ogrodu Zoologicznego w formie jak najbardziej naturalnej (podłoże biologicznie 

czynne), co jest realizowane w opolskim zoo poprzez rozległe przestrzenie łąk, ścieżki z podłoża 

mineralnego, oczka wodne, pozwala stworzyć warunki jak najbardziej zbliżone do naturalnych. 

Ujemne oddziaływanie może jednakże dotyczyć kwestii związanych z zagospodarowaniem odpadów 

organicznych pochodzenia zwierzęcego. 

− Przeprowadzenie kontynuacji Kanału Wi ńskiego 

Realizacja połączenia wodnego istniejącego Kanału Wińskiego ze stawem położonym w 

centralnej części Wyspy będzie miała pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze terenu, w 

szczególności poprzez urozmaicenie krajobrazu, wzbogacenie sieci wodnej na analizowanym 

obszarze. Proponowany przebieg połączenia wodnego usytuowany jest wzdłuż drogi 1 KDD, więc 

dodatkowo będzie stanowił pewną granicę, barierę od ciągu komunikacyjnego, a więc wpłynie na 

polepszenie warunków akustycznych i poprawienie jakości powietrza. Negatywnym aspektem 

realizacji  kanału będzie z pewnością ingerencja w ukształtowanie powierzchni ziemi, wykonanie 

niezbędnych wykopów. 

− Budowa przystani kajakowych 

 Budowa przystani kajakowych na Kanale Ulgi oraz na Kanale Wińskim będzie miała 

pozytywny wpływ na walory krajobrazowe obszaru, wzbogaci możliwość spędzania wolnego czasu na 

Wyspie, jednocześnie pozwalając na poznanie jej bogatych walorów przyrodniczych z innej 

perspektywy, a także przyczyni się do propagacji ekologicznych metod przemieszczania się. Mogą 

wystąpić chwilowe niedogodności dla środowiska, związane z budową przystani (hałas), a w 

późniejszym okresie, w związku z większym natężeniem ruchu ludności możliwe jest zwiększenie 

hałasu oraz generowanie większej ilości odpadów. 

 

− Utworzenie zbiornika wodnego 

 Proponowana lokalizacja nowego zbiornika wodnego (stawu) znajduje się w miejscu, gdzie 

obecnie poziom wód gruntowych, jako że jest to dolina Odry, znajduje się bardzo płytko. Już w tej 

chwili po wystąpieniu większych opadów pojawiają się tam okresowe, niewielkie oczka wodne, 

sprzyjające zasiedlaniu tego miejsca przez różne gatunki płazów. Powstanie tego zbiornika jest więc 

naturalną koleją rzeczy, która dodatkowo wpłynie na urozmaicenie krajobrazu w tym miejscu. 

 

− Analiza oddziaływa ń na flor ę i faun ę 

 Wpływ wszystkich ustaleń planu na faunę i florę warto przedstawić w osobnym punkcie ze 

względu na ich ogromną różnorodność i bogactwo jakie ten teren reprezentuje w skali miasta. Na 

skutek realizacji proponowanych ustaleń planu nastąpi przekształcenie szaty roślinnej na obszarze 

usytuowanym na północ od Kanału Wińskiego (tereny 9 ZP, 10 ZP). Obecnie tereny te zajęte są 

łąkami oraz uprawami rolnymi. Przewidywany charakter zagospodarowania – zieleń z dopuszczonymi 
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terenowymi urządzeniami sportowymi, będzie wymagała likwidacji części szaty roślinnej oraz jej 

zastąpienie przez gatunki typowe dla nasadzeń zieleni urządzonej. Obecnie niski poziom wód 

gruntowych w tej części parku stwarza doskonałe warunki dla tworzenia się siedlisk płazów. 

Propozycja utworzenia nowego zbiornika wodnego w tym miejscu będzie sprzyjało utrzymaniu, a 

nawet wzbogaceniu tych ostoi. 

 Całkowita likwidacja roślinności nastąpi w miejscu przeznaczonym pod budowę Trasy 

Bolkowskiej, co będzie szczególnie dotkliwie odczuwalne w początkowej fazie realizacji inwestycji. W 

późniejszych etapach możliwe będzie wykonanie nasadzeń zieleni niskiej oraz utworzenie szpalerów 

drzew po obu stronach drogi. Inwestycja o tak dużym stopniu ingerencji w środowisko przyrodnicze, 

powodując przecięcie w poprzek korytarza ekologicznego Doliny Odry oraz zubożenie zbiorowisk 

roślinnych spowoduje w konsekwencji także likwidację siedlisk zwierząt zamieszkujących ten teren, a 

także utrudni przemieszczanie się gatunków migrujących. Ponadto może nastąpić wyparcie 

najbardziej wrażliwych i jednocześnie najcenniejszych gatunków, zwłaszcza z gromad ptaków i 

płazów. Skala zagrożeń, jakie niesie ze sobą realizacja tej inwestycji, będzie także zależała od 

rozwiązań technicznych, jakie zostaną zastosowane w celu umożliwienia migracji i przemieszczania 

się zwierząt już po powstaniu drogi (przejścia, korytarze). 

 Podsumowując, zważając na obecny charakter i znaczenie miejsca, jakim jest Wyspa Bolko, 

poza terenami przeznaczonymi wprost na nowe inwestycje (Trasa Bolkowska, teren 1 U – 

gastronomia, powiększenie Ogrodu Zoologicznego) nie powinny wystąpić zmiany w strukturze fauny i 

flory. Plan ma bowiem charakter ochronny, jego zadaniem jest utrzymanie i uporządkowanie 

istniejącego zagospodarowania, przy jednoczesnym zabezpieczeniu go przed nadmiernym i 

niekontrolowanym zainwestowaniem. 
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Tabela 3 Podsumowanie znaczących oddziaływań 

                                                          Siła oddziaływa ń 

 Bardzo silne Silne Przeci ętne Słabe 

Negatywne Budowa Trasy 
Bolkowskiej 
 
 

 Budowa stacji 
transformatorowej 

 

Z przewag ą 
negatywnych 

 -   Poszerzenie dróg 
dojazdowych do 
parkingu 
 
-   Budowa mostu na 
Odrze oraz 
poszerzenie mostu na 
kanale ulgi w ciągu 
Trasy Bolkowskiej 

Rozbudowa parkingu  

Zróżnicowane  Powiększenie obszaru 
zajmowanego przez 
Ogród Zoologiczny 

- Dopuszczenie 
zabudowy usługowej na 
terenach użytkowanych 
rolniczo 
 
- Budowa kładki – ciągu 
pieszo –rowerowego 
przez Kanał Wiński 
 
-    Wprowadzenie 
funkcji turystycznej 

 

Pozytywne  -   Wprowadzenie 
zieleni izolacyjnej 
wzdłuż projektowanej 
Trasy Bolkowskiej  
 
-   Przeprowadzenie 
kontynuacji Kanału 
WIńskiego 

- Zakaz lokalizacji usług 
obsługi komunikacji 
 
-     Zakaz lokalizacji 
kontenerów do 
gromadzenia i 
segregacji odpadów 

-   Wprowadzenie 
szpaleru drzew 
 
-    Likwidacja obiektów 
dysharmonizujących 
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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 przyrodę Wyspy. Wyspa Bolko jako cenny przyrodniczo obszar w przestrzeni 

miasta, miejsce służące mieszkańcom do celów rekreacyjno-sportowych, powinno zachować swój 

dotychczasowy charakter. Projekt planu dla tego obszaru zakłada właśnie podtrzymanie istniejących 

funkcji oraz ochronę cennych terenów zielonych. Jednakże w przyszłym zagospodarowaniu tej części 

miasta przewidziano także budowę drogi o parametrach trasy zbiorczej (warunkowaną wcześniejszą 

realizacją co najmniej jednej alternatywnej przeprawy mostowej), jak również poszerzenie dróg 

dojazdowych do parkingu, co w znaczący sposób mogłoby wpłynąć na pogorszenie stanu środowiska, 

ponad to w planie przeznaczono tereny obecnie użytkowane rolniczo pod rozwój usług oraz 

zaproponowano wprowadzenie funkcji turystycznej na tereny mieszkalnictwa. Z analizy 

przeprowadzonej w formie tabeli (1,2) wynika, że największym zagrożeniem dla środowiska będzie 

pogorszenie klimatu akustycznego, jakości powietrza atmosferycznego, jak również ingerencja w 

świat roślin i zwierząt czy wreszcie pogorszenie estetyki krajobrazu. W celu ograniczenia oraz 

kompensacji potencjalnych, negatywnych oddziaływań zaproponowano następujące rozwiązania: 

Trasa Bolkowska 

Rozwiązaniem kompensującym jest już samo warunkowanie powstania tej trasy. Jeżeli nie zostanie 

spełniony warunek w postaci budowy alternatywnej przeprawy mostowej przez Odrę teren ten 

pozostanie zagospodarowany w formie ciągu pieszo-jezdnego z zielenią niską w postaci trawników i 

kwietników. Jeżeli dojdzie do realizacji tej inwestycji można rozpatrzeć następujące propozycje 

minimalizacji negatywnych skutków jej powstania: 

− Zmiana parametrów trasy ze zbiorczej na drogę lokalną o szerokości 12 m, 

− W celu minimalizacji negatywnych skutków należy wprowadzić przejścia dla zwierząt, tzw. 

„przepusty ekologiczne”, ponieważ trasa dzieli w poprzek korytarz ekologiczny Odry, 

− Zastosowanie pasa zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 20 m po północnej stronie drogi, 

− Wprowadzenie pasów spowalniających oraz znaków ograniczających prędkość na odcinku trasy, 

który biegnie w sąsiedztwie Wyspy, 

− Zakaz ruch pojazdów ciężkich, 

− Wprowadzenie dwukierunkowej ścieżki rowerowej w obrębie pasa drogowego, 

− Stosowanie porowatych nawierzchni drogowych o właściwościach tłumiących hałas, 

− Zakaz parkowania wzdłuż ulicy, 

− Częste sprzątanie ulic w okresie bezdeszczowym, 

− Propagowanie transportu zbiorowego wśród mieszkańców poprzez zwiększenie jego 

konkurencyjności: usytuowanie w okolicy przystanków autobusowych, łączony bilet do zoo i na 

przejazd autobusem, 

Drogi dojazdowe do parkingu 

− Zmiana parametrów trasy z drogi dojazdowej na ciąg pieszo-jezdny, 
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− Wprowadzenie pasów spowalniających oraz innych elementów służących uspokojeniu ruchu, 

− Szpalery drzew lub pas zieleni izolacyjnej po obu stronach drogi 2 KDD, 

− Zakaz ruch pojazdów ciężkich, 

Pozostawienie istniej ącego parkingu 

− Zlokalizowanie parkingów strategicznych na terenach sąsiadujących z obszarem Wyspy Bolko, 

aby zniechęcić ludzi do  wjazdu na teren parku, parkingi mogłyby powstać pomiędzy Kanałem Ulgi 

a ulicą Krapkowicką, na terenach obecnie niezagospodarowanych, 

− Zakaz korzystania z parkingu pojazdów wielkogabarytowych, 

Wprowadzenie usług (w tym terenowych urz ądzeń sportowych na terenach 9 ZP, 10 ZP) 

− Właściwa gospodarka odpadami (segregacja śmieci), 

− Duży udział powierzchni biologicznie czynnej oraz zieleni urządzonej, 

− Obiekty o niewielkiej kubaturze, wykonane w możliwie ekologicznych technologiach, 

− Stosowanie do celów grzewczych ekologicznych nośników energii, 

 

Ponad wszystko to zastosowanie się do ustaleń zawartych w planie miejscowym 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 Wyspy Bolko 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 ww. 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, w których zaznaczono m.in., że najważniejsze będą: zahamowanie 

degradacji środowiska, eliminowanie konfliktów i zagrożeń w środowisku przyrodniczym i kulturowym, 

poprawę funkcjonowania systemu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej. Projekt planu 

miejscowego posiada zapisy odnoszące się do ochrony środowiska oraz w zakresie infrastruktury 

technicznej, które służą realizacji w/w 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: 

− utworzenie ośrodków badawczo-edukacyjnych w istniejącym ogrodzie zoologicznym utworzonym 

ogrodzie botanicznym, 

− pielęgnowanie środowiska przyrodniczego, zwiększenie i zagospodarowanie obszarów parkowo – 

rekreacyjnych, 

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

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przyczyniające się do polepszenia jakości powietrza, 
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− 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. 

W projekcie planu uwzględniono powyższe postulaty w formie zapisów odnoszących się do 

możliwości zlokalizowania usług nauki na terenie 1 UT; utrzymaniu głównej funkcji na terenie objętym 

planem, jaką jest szeroko pojęta rekreacja oraz rozszerzenie tej funkcji na tereny obecnie użytkowane 

rolniczo; zaleceń stosowania nowoczesnych technologii.  

Program Rozwoju Miasta Opola 

Program Rozwoju Miasta Opola na lata 2004-2008 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: 

− zagospodarowanie Wyspy Bolko dla celów rekreacji, 

− budowa dróg rowerowych, 

− budowa, przebudowa, remont oraz doposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych i turystycznych 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

Projekt planu Wyspy Bolko będzie dokumentem wspomagającym realizację w/w 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 Wyspy Bolko w 

Opolu: 

− Wprowadzenie do mpzp zapisów zobowiązujących do podejmowania działań mających na celu 

zabezpieczenia środowiska przed negatywnych oddziaływaniem oraz ograniczanie tego 

oddziaływania, 

− Uwzględnienie utworzonych i planowanych obszarów ochrony przyrody w mpzp, 

− Promocja zazieleniania dachów, 

− Modernizacja indywidualnych źródeł ogrzewania, 

− Budowa nowych ścieżek rowerowych, 

− Budowa przystani wodnych, 

− Wprowadzenie odpowiednich zapisów do mpzp, w celu uniknięcia zabudowy terenów 

zagrożonych powodzią, 

− Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Ogrodu Zoologicznego, 

− Pielęgnacja istniejącej zielenie miejskiej 
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6. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

6.1. Wstęp 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Wyspy Bolko w Opolu jest częścią procedury mającej na celu uchwalenie planu. 

Potrzeba przygotowania 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), przeprowadzenie 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane w przypadku sporządzenia 

miejscowych planów.. Prognozę sporządzono 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 Wyspy Bolko w Opolu. Obszar ten położony jest w południowej 

części miasta, na obszarze, którego naturalne granice zostały wyznaczone przez sieć rzeczną. Celem 

prognozy jest określenie możliwych do wystąpienia w środowisku przyrodniczym skutków, 

wynikających z realizacji ustaleń planu. 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Wyspy Bolko w Opolu, 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, 

− 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. 

6.2. Aktualny stan środowiska przyrodniczego 

Obszar objęty projektem planu usytuowany jest w południowej części miasta w obrębie 

dzielnicy Nowa Wieś Królewska. Zabytkowy park wraz z Ogrodem Zoologicznym w części południowej 

oraz pola uprawne w części leżącej na północ od Kanału Wińskiego stanowią zagospodarowanie tego 

obszaru.  

Podłoże geologiczne obszaru, jako że jest to dolina Odry, zbudowane jest z piasków, 

pospółek i żwirów. Współczesna rzeźba terenu charakterystyczna jest dla obszarów den dolin – 

monotonna, słabo zróżnicowana pod względem hipsometrycznym (150-150 m n.p.m.).  

Flora i fauna tego obszaru należą do najcenniejszych w skali całego miasta. Swoje siedliska 

ma tutaj wiele rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt. Jest to największy teren zielony w 

mieście, z bogatym drzewostanem, z którego ponad 30% stanowią drzewa długowieczne, w tym 
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najstarszy dąb piastowski – ponad 400 letni pomnik przyrody. Korytarz ekologiczny doliny Odry 

sprawił, że jest to miejsce życia zróżnicowanej fauny, szczególnie ptaków i bezkręgowców. 

Obszar leży w zlewni Odry, która stanowi wschodnią granicę terenu opracowania, na 

zachodzie przepływa Kanał Ulgi, służący przeprowadzaniu wód powodziowych na Odrze w czasie 

wezbrań. W centralnej części parku zlokalizowane są stawy połączone siecią kanałów. Bogata sieć 

wodna obszaru powoduje, że obieg wody jest tu naturalny, a klimat lokalny posiada lepsze 

właściwości niż w innych częściach miasta. 

Położenie w dolinie rzecznej zdeterminowało warunki glebowe – występują tu głównie żyzne 

mady, w części północnej nadal wykorzystywane rolniczo. 

Uwarunkowania klimatyczne są tożsame z występującymi w całym mieście: pogoda 

w większości kształtowana jest przez napływ polarnomorskich mas powietrza, w związku z 

południkowym przebiegiem doliny Odry  przeważają wiatry z kierunków południowych. Warunki 

termiczne i wilgotnościowe w części parkowej są bardzo korzystne, służące pobytowi ludności ze 

względu na niewielką bodźcowość klimatu. 

6.3. Problemy zwi ązane z ochron ą środowiska 

Na obszarze objętym planem występuje niewiele problemów związanych z ochroną 

środowiska przyrodniczego: 

− zła jakość wód powierzchniowych (nadmierne zasolenie, eutrofizacja) oraz podziemnych 

(ponadnormatywne wartości potasu i manganu), 

− słabsza jakość klimatu akustycznego w części sąsiadującej z torami kolejowymi, 

6.4. Skutki dla środowiska spowodowane brakiem realizacji planu (war iant „0”) 

W wyniku braku realizacji postanowień zawartych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego mogą pojawić się następujące konsekwencje dla środowiska przyrodniczego: 

− lokalizacja działalności, które będą generowały ponadnormatywne natężenie hałasu lub pogorszą 

stan środowiska ze względu na zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami, 

− rozbiórka obiektów, które znajdują się w fatalnym stanie wpłynie na poprawę estetyki krajobrazu, 

− nie powstanie trasa bolkowska, która wpłynęłaby negatywnie na klimat akustyczny i jakość 

powietrza, 

6.5. Wpływ ustale ń planu na środowisko przyrodnicze 

Obszar przedmiotowego planu obejmuje cenne w skali miasta tereny zielone, w tym 

zabytkowy park oraz Ogród Zoologiczny. Projekt planu przewiduje utrzymanie  dotychczasowej funkcji 

rekreacyjno-sportowej oraz jej umocnienie w części północnej, poprzez wprowadzenie zieleni i usług 

sportu na terenie użytkowanym obecnie w sposób rolniczy. 

Wpływ ustaleń planu na środowisko może być następujący: 

− ochrona istniejącego drzewostanu przy jego równoczesnym powiększaniu, 
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− większa presja ludzi, ze względu na większą możliwość sposobu spędzania czasu (usługi sportu, 

gastronomii, turystyki), 

− ocali obszar przed możliwą lokalizacją inwestycji szkodliwych dla środowiska, 

− wzrost natężenia ruchu drogowego spowodowany realizacją trasy bolkowskiej i poszerzeniem 

istniejących dróg dojazdowych do parkingu, 

6.6. Możliwe do zastosowania działania kompensuj ące negatywny wpływ na 

środowisko 

Możliwe do zastosowania działania, które mogą pomóc zapobieganiu lub ograniczaniu 

negatywnych wpływów na środowisko obejmują głównie działania kompensujące negatywny wpływ 

ewentualnej trasy bolkowskiej oraz wymóg stosowania proekologicznych technologii przy różnego 

rodzaju przedsięwzięciach. 

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. 
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