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I. Wprowadzenie 

Prognoza oddziaływania na środowisko dotyczy projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Bielice, 

Biestrzykowice, Dąbrowa, Gola, Grodziec, Miejsce, Miodary, Osiek Duży, Pieczyska, Starościn, Świerczów i 

Zbica (Uchwała Nr XXIII/233/2321 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych 

terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Bielice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Gola, Grodziec, Miejsce, 

Miodary, Osiek Duży, Pieczyska, Starościn, Świerczów i Zbica i uchwałą Nr XXVI/269/2021 Rady Gminy 

Świerczów z dnia 28 października 2021 r. sprawie zmiany uchwały nr XXIII/233/2021 Rady Gminy Świerczów z 

dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Bielice, 

Biestrzykowice, Dąbrowa, Gola, Grodziec, Miejsce, Miodary, Osiek Duży, Pieczyska, Starościn, Świerczów i 

Zbica). 

Celem uchwalenia zmiany planu miejscowego jest uporządkowanie istniejącego zagospodarowania 

wybranych obszarów gminy. 

Prognoza spełnia wymogi art. 51 ust. 2 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. z 2022 r. poz. 1029), zawiera także informacje wymagane przez Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Opolu oraz przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu. 

II. Informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach  

z innymi dokumentami 

Projektowany dokument, jakim jest projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Bielice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Gola, Grodziec, 

Miejsce, Miodary, Osiek Duży, Pieczyska, Starościn, Świerczów i Zbica, zawiera ustalenia zasad zabudowy 

i zagospodarowania terenów, w tym m.in. przeznaczenia terenów, zasad ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, zasad ochrony środowiska i przyrody oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy. 

Projekt miejscowego planu zgodny jest z zapisami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

opolskiego, z ustaleniami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Świerczów oraz z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi. Projekt planu powiązany jest również z wieloma 

programami służącymi realizacji inwestycji celu publicznego oraz odpowiednio uwzględnia zadania formułowane 

w opracowaniach sporządzanych na różnych stopniach administracji rządowej lokalnej czy ponadlokalnej. 

Poprzez to wypełnia określone w ponadlokalnych planach i programach kierunki rozwoju na szczeblu 

powiatowym, wojewódzkim i krajowym. W projekcie planu uwzględniono również inne dokumenty związane z 

rozwojem przestrzennym (prawomocne obowiązujące decyzje administracyjne), czy inne odnoszące się 

pośrednio do terenów będących przedmiotem opracowania. 
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III. Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy 

Prognoza została opracowana na podstawie analizy ustaleń projektu planu, inwentaryzacji oraz rozpoznaniu 

problemów związanych z ochroną środowiska, dotyczących obszaru objętego planem. Przy sporządzaniu 

prognozy wykorzystano także inne dokumenty i materiały studialne, w tym: 

• Opracowanie ekofizjograficzne dla gminy Świerczów, 

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów, Świerczów, 

2020 r., 

• Uchwała Nr XII/103/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia 

Programu Ochrony Środowiska Gminy Świerczów na lata 2020 – 2023,  

• Uchwała Nr XX/95/2016 Rady Gminy W Świerczowie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia i 

wdrożenia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Świerczów”. 

Oddziaływanie projektu planu na środowisko oceniano posługując się następującymi kryteriami: 

• rodzajem oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane), 

• czasem trwania oddziaływania (krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe), 

• częstotliwością oddziaływania (stałe, chwilowe), 

• zasięgiem oddziaływania (miejscowe, ponadlokalne, regionalne), 

• intensywnością przekształceń (nieistotne, nieznaczne, zauważalne, duże, zupełne), 

• trwałością przekształceń (nieodwracalne, częściowo odwracalne, odwracalne), 

• charakterem zmian (korzystne, bez znaczenia, niekorzystne). 

IV. Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 

projektowanego dokumentu 

1. Struktura funkcjonalno-przestrzenna 

Dominującą część obszaru objętego opracowaniem stanowią tereny rolne, w tym tereny łąk i pastwisk oraz 

tereny mieszkaniowo – usługowe i aktywności gospodarczej. Ponadto występują lasy i tereny komunikacyjne. 

Ponadto obszary zmiany planu znajduje się w granicach: GZWP 323, w strefach ochrony sanitarnej cmentarzy, w 

granicach udokumentowanego złoża kopalin "Świerczów", w granicach korytarzy ekologicznych, występują tu 

linie wysokiego (110 kV) i najwyższego napięcia (400 kV), część terenów położona jest w zasięgu strefy 

ochronnej terenu zamkniętego C - strefa zagrożenia 1 kPa, strefy ochronnej terenu zamkniętego B - strefa 

zagrożenia 3 kPa, strefy ochronnej terenu zamkniętego A - strefa zagrożenia 5 kPa, w obszarze szczególnego 

zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10% oraz 

obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i 

wynosi 1%, obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz obszarze chronionego krajobrazu „Lasy 

Stobrawsko-Turawskie”. 
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W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu struktura funkcjonalno-przestrzenna nie powinna 

ulec większym zmianom, tj. większość obszaru niezainwestowanego objętego planem pozostanie w użytkowaniu 

rolnym lub jako użytki zielone. Pozostałe tereny pozostaną zainwestowane zabudową mieszkaniowo-usługową, 

możliwa będzie realizacja nowej zabudowy zgodnie z obowiązującym Studium, jedynie w oparciu o decyzję 

administracyjną. 

2. Prawne formy ochrony przyrody 

Niektóre z obszarów zmiany planu znajdują się w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz 

obszaru chronionego krajobrazu „Lasy Strobrawskie – Turawskie”. 

Stobrawski Park Krajobrazowy 

Południowa i południowo – wschodnia część gminy Świerczów znajduje się w zasięgu granic 

Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Stobrawski Park Krajobrazowy utworzono na podstawie Rozporządzenia 

Wojewody Opolskiego nr P/11/99 z dnia 28 września 1999 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 

dnia 19 października 1999 roku, Nr 38 poz. 255). Zajmuje on powierzchnię 52636,5 ha. Pod względem 

administracyjnym park położony jest w granicach powiatów: brzeskiego, kluczborskiego, opolskiego i 

namysłowskiego. Na terenie gminy Świerczów zlokalizowana jest tylko niewielka część parku w rejonie doliny 

rzeki Stobrawy o powierzchni około 2650 ha. W granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego znajdują się w 

całości lub w części obręby: Bielice, Miejsce, Dąbrowa, Kuźnica Dąbrowska, Osiek Duży, Pieczyska, Starościn, 

Świerczów i Zbica. Pod względem geograficznym Stobrawski Park Krajobrazowy położony jest w dorzeczach 

Stobrawy i Smortawy oraz ich dopływach (Bogacica, Brynica, Budkowiczanka). W dolinach rzek znajdują się 

najcenniejsze przyrodniczo fragmenty parku. Są nimi położone wzdłuż Odry tereny lasów grądowych, łęgowych, 

podmokłych łąk oraz porośnięte roślinnością wodną i bagienną starorzecza. Cenne są również doliny pozostałych 

rzek będące mozaiką łąk, pól, zadrzewień, kęp krzewów oraz sieci kanałów melioracyjnych. Miejsca te razem z 

kompleksami stawów hodowlanych są ostoją dla wielu rzadkich gatunków zwierząt (głównie ptaków) i roślin. 

Dominującym typem zbiorowisk roślinnych na terenie parku są zbiorowiska leśne, z których największą 

powierzchnię zajmują bory sosnowe. Na licznych, sięgających 20 m wysokości wydmach występuje 

suboceaniczny bór świeży, natomiast wzdłuż cieków wodnych i na dawnych torfowiskach – niewielkie płaty 

wilgotnego boru trzęślicowego oraz kontynentalnego boru bagiennego. Choć znaczną powierzchnię parku 

zajmują monokultury sosnowe, trafiają się niewielkie fragmenty wiekowych, dochodzących do 200 lat starodrzewi. 

Lasy liściaste występują głównie w dolinach Odry, Stobrawy i Smortawy. Są to przede wszystkim grądy o 

charakterze przejściowym pomiędzy grądem środkowoeuropejskim a subkontynentalnym, a także łęgi: jesionowo 

– olszowe, jesionowo – wiązowe oraz bardzo rzadki i cenny przyrodniczo łęg wierzbowo – topolowy. Na 

podmokłych siedliskach dolin rzek (np.: w okolicach wsi Pieczyska) występuje ols, a w okolicach Lubszy żyzna 

buczyna niżowa. Bardzo ciekawe są również zbiorowiska wodne, spośród których najbardziej warte zachowania i 

przyrodniczo najcenniejsze są zbiorowiska z kotewką orzechem wodnym i salwinią pływającą. Na terenie parku 

stwierdzono występowanie 49 gatunków roślin prawnie chronionych, 16 gatunków z Polskiej czerwonej listy oraz 

około 130 gatunków rzadkich. Do najciekawszych należą: długosz królewski, rosiczka okrągłolistna, wawrzynek 
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wilczełyko, lilia złotogłów, mysiurek maleńki, lindernia mułowa, 7 gatunków z rodziny storczykowatych (między 

innymi kukułka Fuchsa i kruszczyk siny) oraz rośliny wodne. W starorzeczach w dolinie Odry rośnie kotewka 

orzech wodny, której liście tworzą na powierzchni wody charakterystyczne rozety oraz wodna paproć – salwinia 

pływająca. Spośród roślin chronionych i rzadkich 13 gatunków znajduje się na „Liście roślin zagrożonych w 

Polsce”, a 3 z nich (salwinia pływająca, kotewka orzech wodny i lindernia mułowa) zostały umieszczone na liście 

roślin chronionych w Europie Konwencją Berneńską. 5 gatunków znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze 

Roślin. Teren parku również pod względem faunistycznym zdecydowanie wyróżnia się spośród innych cennych 

przyrodniczo obszarów województwa opolskiego. Do rozrodu przystępuje tu około 250 chronionych gatunków 

zwierząt (w tym 165 gatunków ptaków). 

Na obszarze zmiany planu w granicach parku krajobrazowego występują tereny rolne w postaci terenów 

łąkowych i pastwisk, ale także tereny planowanej i istniejącej zabudowy. 

Obszar Chronionego Krajobrazu (OChK) „Lasy Stobrawsko – Turawskie”  

Został utworzony na mocy Uchwały nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 

maja 1988 roku w sprawie ochrony walorów krajobrazu (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 17 

lipca 1989 roku, Nr 19, poz. 231). Obecnie zajmuje on powierzchnię 119061,7 ha. Pod względem 

administracyjnym OChK położony jest w granicach powiatów: brzeskiego, kluczborskiego, oleskiego, opolskiego, 

namysłowskiego i strzeleckiego. Na terenie gminy Świerczów znajduje się tylko fragment zachodniej części 

OChK, obejmujący zwarty kompleks leśny zlokalizowany w północno – zachodniej części gminy (na północ od 

miejscowości Grodziec, Gola i Wężowice oraz na zachód od miejscowości Miodary), a także fragment północno – 

wschodniej części gminy w rejonie miejscowości Pieczyska i Starościn o powierzchni około 1820 ha. Generalnie 

OChK „Lasy Stobrawsko – Turawskie” obejmuje rozległy, rozczłonkowany przez tereny rolne, sieć komunikacyjną 

i osadniczą kompleks leśny. Powierzchnie terenu budują zwydmione piaski, porośnięte przez Bory Stobrawskie. 

Jest to największy powierzchniowo obszar chronionego krajobrazu w województwie opolskim. W 1999 roku w 

jego zachodniej i centralnej części utworzono Stobrawski Park Krajobrazowy. Lasy Stobrawsko – Turawskie 

objęto ochroną ze względu na znaczące walory przyrodnicze i krajobrazowe, atrakcyjność turystyczną i słabe 

zurbanizowanie. W granicach obszaru zawierają się w znacznej części zlewnie rzek: Bogacicy, Brynicy, 

Budkowiczanki, Smortawy, Stobrawy, Jemielnicy i Małej Panwi. Duża ilość cieków wodnych i stawów, silnie 

rozwinięta granica lasu, polodowcowa rzeźba terenu, występowanie wielu chronionych gatunków roślin i zwierząt 

stanowi o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych tego terenu. 

Na obszarze zmiany planu w granicach obszaru chronionego krajobrazu występują tereny rolne w 

postaci terenów łąkowych i pastwisk, ale także tereny planowanej i istniejącej zabudowy. 

Pomniki przyrody 

Na terenie gminy Świerczów zlokalizowanych jest 5 pomników przyrody w postaci pojedynczych okazów 

drzew. Na obszarze zmiany planu nie występują pomniki przyrody. 
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Tab. 1. Pomniki przyrody na obszarze gminy Świerczów. 

 

Korytarze ekologiczne 

Część z obszarów zmiany planu zlokalizowana jest w granicach korytarza ekologicznego wyznaczonego 

w ramach sieci korytarzy ekologicznych wg „Projektu korytarzy ekologicznych łączących Europejska Sieć Natura 

2000 w Polsce” (Jędrzejewski i in. 2005), zaktualizowanego w latach 2010-2012 przez Instytut Biologii Ssaków 

PAN w Białowieży, w ramach projektu „Ochrona obszarów siedliskowych i korytarzy ekologicznych dzikiej fauny 

przy drogach szybkiego ruchu w Polsce”. Zgodnie z „Mapą przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce”, która 

opracowana została przez Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży (obecnie Instytut Biologii Ssaków) pod 

kierownictwem prof. dr. hab. Włodzimierza Jędrzejewskiego jest to korytarz ekologicznym GKPdC-12 „Bory 

Stobrawskie” (Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., 

Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M., Górny M., Kurek R.T., Ślusarczyk R. Projekt korytarzy 

ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 

2011).  



Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Świerczów 
 

 
8

Ryc. 1. Zasięg korytarzy ekologicznych na obszarze gminy Świerczów (źródło: Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., 

Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M., Górny 

M., Kurek R.T., Ślusarczyk R. Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. 

Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011). 

 

W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu nie przewiduje się zmiany w tym zakresie, 

tj. utworzenia obszaru czy wyznaczenia obiektu objętego prawną formą ochrony przyrody. 

3. Warunki klimatyczne 

Klimat gminy Świerczów ma charakter klimatu przejściowego, kontynentalno – morskiego, kształtowanego na 

przemian przez masy powietrza napływające znad Oceanu Atlantyckiego lub wschodniej Europy i Azji. Według 

W. Okołowicza i D. Martyn (1979) obszar gminy położony jest w klimatycznym regionie śląsko – wielkopolskim. 

Region śląsko – wielkopolski charakteryzuje się przewagą wpływów oceanicznych, mniejszymi od przeciętnych 

amplitudami temperatur, wiosną i latem wczesnym, długim i ciepłym, krótką i łagodną zimą oraz opadami 

malejącymi ku środkowi kraju. Natomiast według A. Wosia (1999) obszar gminy położony jest na pograniczu 

regionów dolnośląskiego środkowego i dolnośląskiego południowego. Region dolnośląski środkowy, obejmujący 

środkową część Niziny Śląskiej i Przedgórza Sudeckiego. Region dolnośląski południowy obejmuje południowo – 

wschodnią część Niziny Śląskiej, obszar płaskowyży Głubczyckiego i Rybnickiego oraz zachodniej części 

Wyżyny Śląskiej 

Warunki klimatyczne panujące na terenie gminy są bardzo korzystne, sprzyjają rozwojowi rolnictwa oraz 

pozwalają na osiąganie wysokiego komfortu osiedlania. 

Ze względu na zagospodarowanie i pokrycie terenu na obszarach planu możemy wyróżnić następujące 

typy topoklimatów: 
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• topoklimat terenów rolniczych – obejmuje tereny rolne, gdzie występują niewielkie wahania temperatury 

w obrębie całego obszaru. Obserwuje się zjawisko dobowych zmian temperatury o zauważalnej 

amplitudzie. Parowanie obniża wilgotność względną powietrza. Są to obszary otwarte, dobrze 

przewietrzane, 

• topoklimat terenów leśnych – tereny leśne wyróżniają się charakterystycznym profilem termicznym 

(wyższe minimum i niższe temperatury maksymalne). Powietrze jest też bardziej wilgotne, z większą 

zawartością olejków eterycznych i ozonu. Zadrzewienia zmniejszają możliwość przepływu mas 

powietrza, 

• topoklimat terenów zabudowanych – obejmuje obszary zurbanizowane które charakteryzują się 

występowaniem wysokich amplitud temperatur, ograniczeniami w występowaniu mgły, zmniejszoną 

prędkością wiatru, przez co również zwiększony jest poziom zanieczyszczenia powietrza (wynikły 

z procesów spalania i transportu). 

W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu nie przewiduje się zmiany warunków klimatycznych. 

4. Szata roślinna  

Według geobotanicznego podziału Polski (W. Szafer, B. Pawłowski, 1973) gmina Świerczów należy do 

następujących jednostek: Państwo: Holarktyka; Obszar: Euro – Syberyjski; Prowincja: Niżowo – Wyżynna 

Środkowoeuropejska; Dział: Bałtycki; Poddział: Kotliny Podgórskie; Kraina: Kotlina Śląska; Okręg: Nadodrzański. 

Roślinność potencjalną gminy stanowią zbiorowiska leśne, a przede wszystkim lasy liściaste: 

• grądy środkowoeuropejskie Galio silvatici – Carpinetum, odmiana śląsko – wielkopolska, seria uboga i 

na niewielkich powierzchniach żyzna (środkowa część gminy, około 40 % powierzchni gminy), 

• kontynentalne bory mieszane Querco – roboris Pinetum (południowa i zachodnia część gminy), 

• suboceaniczne bory świeże Leucobryo – Pinetum (na obszarach wydmowych), 

• niżowe łęgi olszowe i jesionowo – olszowe Circaeo – Alnetum siedliska okresowo lekko zabagnione (w 

dolinach Stobrawy i Smortawy oraz ich dopływów). 

Obszary zmiany planu obejmują nieliczne tereny leśne. 

Obecny charakter roślinności to efekt przekształceń środowiska przez gospodarkę człowieka. Znaczna 

część lasów w środkowo – zachodniej, centralnej i południowej części gminy została zastąpiona przez użytki 

rolne, w tym stawy hodowlane, i tereny zabudowane ze specyficzną roślinnością synantropijną i obcego 

pochodzenia, a naturalne tereny podmokłe w większości odwodniono. Miejscami, zwłaszcza w centralnej części 

gminy, sieć zabudowań jest gęsta, podobnie jak sieć dróg. Obserwuje się tu, wraz z upływem lat, stopniowe 

zanikanie wielu gatunków roślin, w tym najrzadszych i najbardziej cennych z ekologicznego punktu widzenia, co 

jest niewątpliwym świadectwem wyraźnej ingerencji człowieka w układy przyrodnicze. W związku z powyższym 

rzeczywista roślinność rejonu Świerczowa różni się dosyć istotnie od roślinności potencjalnej. 
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Obecnie jedynie wschodnia i częściowo południowa (dolina Stobrawy) oraz północno – zachodnia 

(kompleks leśny na północ od Grodźca, Goli i Wężowic) część gminy posiada znaczącą wartość przyrodniczo – 

krajobrazową. Zachowały się tam fragmenty zbiorowisk leśnych, w tym łęgowych i wielu innych (np.: łąki i tereny 

podmokłe) o zróżnicowanych warunkach siedliskowych. Tereny te w dużej części objęte są czynną ochroną 

prawną w formie parku krajobrazowego (Stobrawski Park Krajobrazowy), obszaru chronionego krajobrazu (Lasy 

Stobrawsko – Turawskie) oraz w ramach sieci przyrodniczej NATURA 2000 (Lasy Barucickie). 

Zbiorowiska roślinne na obszarach zmiany 

Zbiorowiska polne: Pola uprawne zajęte są przez zbiorowiska Euphorbio – Melandrietum. Są to zbiorowiska 

zbudowane z chwastów segetalnych preferujących najżyźniejsze gleby. Dlatego można spotkać wśród nich 

szereg gatunków rzadkich i interesujących, między innymi: wilczomiecz drobny Euphorbia exigua, bniec 

dwudzielny Melandrium noctiflorum, komosa wonna Chenopodium botrys. Wśród takich zbiorowisk największy 

problem rolniczy to masowe występowanie następujących chwastów: przytulia czepna Galium aparin, gwiazdnica 

pospolita Stellaria media, owies głuchy Avena fatua, powój polny Convolvulus arvensis oraz szarłat szorstki 

Amaranthus retroflexus. 

Zbiorowiska łąkowe: Obszary trwale wylesione zajęte są głównie przez pola uprawne, ale częściowo także przez 

zbiorowiska łąkowe. Większe kompleksy łąk ciągną się wzdłuż koryta rzeki Stobrawy i w dużej mierze są to łąki 

silnie podtopione. Występują one na siedliskach świeżych z rzędu Arrhenatheretalia, zaś na siedliskach 

wilgotniejszych z rzędu Molinietalia i związku Calthion. Wyróżniają się one z otoczenia ogromnym bogactwem 

gatunkowym, odrębną bytującą tu fauną oraz są siedliskiem wielu rzadkich i chronionych gatunków roślin i 

zwierząt. W tej grupie najcenniejsze są szczególnie duże kompleksy takich zbiorowisk, gdyż tylko one zachowują 

samoistnie równowagę biologiczną, co zapewnia im większą odporność na niekorzystne oddziaływanie ze strony 

człowieka. Łąki świeże charakteryzuje mniej zasobne w wodę siedlisko. W ich składzie florystycznym dominują: 

jaskier łąkowy Ranunculus acris, mniszek lekarski Taraxacum officinale, przetacznik ożankowy Veronica 

chamaedrys, szczaw łąkowy Rumex acetosa, mietlica pospolita Agrostis capillaris, tymotka łąkowa Phleum 

pratense, wyczyniec łąkowy Alopecurus pratensis czy tomka wonna Anthoxanthum odoratum. Łąki tego typu 

dominują w miejscach wylesionych, nie użytkowanych zbyt intensywnie, głównie na obszarach polderów 

stobrawskich, w miejscach oddalonych od koryta rzeki. W grupie łąk wilgotnych najczęściej spotykany jest zespół 

łąki ziołoroślowej ze zdrojówką błotną i bodziszkiem błotnym Filipendulo – Geranietum. Występuje ona na 

wilgotnych obrzeżach lasów łęgowych, nad rowami melioracyjnymi i mniejszymi ciekami. Występują tu między 

innymi takie gatunki ciepłolubne jak: zdrojówka błotna Filipendula ulmaria, bodziszek błotny Gerenium sylvaticum, 

knieć błotna Caltha palustris, sitowie leśne Scirpus sylvaticus, pępawa błotna Crepis paludosa, krwiściąg lekarski 

Sanguisorba officinalis i inne. 

Zbiorowiska ruderalne i nitrofilne: Na siedliskach ruderalnych odnotowano także wiele interesujących gatunków 

adwentywnych (obcych dla flory krajowej), np.: zaślaz pospolity Abutulion theophrasti, szarłat biały Amaranthus 

albus, rukiewnik wschodni Bunias orientalis, pieprzycznik przydrożny Cardaria draba, dwurząd wąskolistny 

Diplotaxis tenuifolia, niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera, pieprzycę gęstokwiatową Lepidium 
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densiflorum, miecznicę wąskolistną Sisyrynchium berumndiana. Nitrofilne zbiorowiska ziołorośli i okrajków (klasa 

Artemisietea) są pospolite na obszarze gminy i stanowią ważny element jej szaty roślinnej. Na przydrożach i w 

rowach w otoczeniu wsi, na siedliskach pod silniejszym wpływem antropopresji pospolite są pasy fitocenoz Urtico 

– Aegopodietum podagrariae lub kadłubowe zbiorowiska agregacyjne pokrzywy Urtica dioica lub rzadziej bylicy 

pospolitej Artemisia vulgaris. Najniższą wartość przyrodniczą mają fragmenty roślinności synatropijnej, tworzącej 

bądź nieużytki, bądź też początkowe stadia sukcesyjne w procesie renaturalizacji terenów silnie przekształconych 

w wyniku działalności człowieka. Najbardziej pospolite zbiorowiska synantropijne związane są z osiedlami 

ludzkimi. Są to najczęściej azotolubne zbiorowiska kadłubowe trudne do klasyfikacji syntaksonomicznej. 

Zbiorowiska dywanowe: Na obszarach przekształconych antropogenicznie dość powszechnie występują 

zbiorowiska dywanowe czyli niska roślinność zasiedlająca zbitą, trudno przepuszczalną glebę miejsc 

wydeptywanych lub podlegających innej presji mechanicznej. Występują na poboczach szos, wzdłuż dróg i 

ścieżek oraz na placach parkingowych czy w szczelinach chodników. Te zbiorowiska grupowane są w obrębie 

rzędu Plantaginetea majoris i budowane przez odporne na wydeptywanie gatunki: wiechlinę roczną Poa annua, 

życicę trwałą Lolium perenne, babkę szerokolistną Plantago major i rdest ptasi Polygonum aviculare s.1. Zespoły 

te zajmują nie tylko zabudowaną część wsi, ale także tereny o funkcji rekreacyjnej w parkach, zadrzewieniach i 

na obrzeżach zakładów produkcyjnych. 

Zieleń urządzona: Uzupełnieniem powyższych zespołów roślinności naturalnej jest zieleń urządzona 

reprezentowana przez: zieleń parkową, cmentarną, przykościelną, a także przez szereg alei i szpalerów 

przydrożnych. W otwartym krajobrazie rolniczym pełni ona nie tylko funkcję krajobrazowo – estetyczną, ale także 

ekologiczną, korzystnie wpływającą na mikroklimat oraz walory użytkowe środowiska, zwłaszcza rolniczego. 

Duże znaczenie ma także zieleń towarzysząca zabudowie wiejskiej oraz zieleń uprawnych sadów i ogrodów. Do 

najcenniejszych zespołów zieleni urządzonej na terenie gminy należą: zabytkowe parki pałacowe i dworskie 

(Bąkowice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Starościn), zieleń cmentarna (istniejąca bądź reliktowa praktycznie w 

każdej miejscowości) i przykościelna (Bąkowice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Miejsce, Świerczów), a także zieleń 

towarzysząca kompleksom sportowo – rekreacyjnym (Bąkowice, Biestrzykowice, Gola, Dąbrowa, Miejsce, 

Starościn, Świerczów). 

W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu obecne użytkowanie terenu najprawdopodobniej 

niewiele się zmieni, a tym samym nie zmieni się oddziaływanie na florę i faunę. 

5. Świat zwierzęcy 

Obszar gminy Świerczów charakteryzuje się znacznym przekształceniem ekosystemów, szczególnie w 

centralnej części gminy oraz wokół większych miejscowości, gdzie prowadzona jest intensywna gospodarka 

rolna. Różnorodność fauny tej części gminy jest ograniczona. Tam gdzie zdecydowanie dominują grunty orne 

występują głównie gatunki pospolite, związane z ekosystemami rolniczymi oraz z siedliskami ludzkimi. Znacząco 

pozytywną rolę w występowaniu i składzie fauny odgrywają tu małe kompleksy leśne, zieleń urządzona w postaci 

parków pałacowych i dworskich, zadrzewienia śródpolne, doliny rzeczne, zbiorniki wodne i większe powierzchnie 

łąk. Zdecydowanie bogatsze pod względem zasobności fauny, w tym jej różnorodności, są wschodnie, 
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południowe i północno – zachodnie rejony gminy, gdzie można spotkać większe nagromadzenie gatunków 

chronionych i rzadkich. 

Na obszarach planu potencjalnie mogą występować następujące grupy zwierząt: 

BEZKRĘGOWCE: Okres wzrostu zbóż sprzyja występowaniu bezkręgowców preferujących tego typu siedliska, w 

szczególności należących do gatunków z rzędu pająków Araneida, motyli Lepidoptera, dwuskrzydłych Diptera, 

błonkówek Hymenoptera. Występują tu również rzadkie i chronione gatunki owadów, np.: chrząszcz z rodziny 

poświętnikowatych, będący reliktem lasów pierwotnych, ściśle związany ze starymi, dziuplastymi drzewami – 

pachnica dębowa Osmoderma eremita. Do stosunkowo często spotykanych należą biegacze: fioletowy Carabus 

viloaceus, granulowaty Carabus granulatus, ogrodowy Carabus arvensis, pospolity Carabus nemoralis, wręgaty 

Carabus cancellatus i złocisty Carabus auratus, spotykane na obszarze całej gminy. Pospolicie występują tu też 

chronione trzmiele. Szczególnie często spotykany jest trzmiel ziemny Bombus terrestris, a ponadto: kamiennik 

Bombus lapidarius, ogrodowy Bombus hortorum i mesznik Bombus muscorum. W miejscach otwartych, 

nasłonecznionych spotkać można pazia królowej Papilio machaon. Z gromady mięczaków występuje ślimak 

winniczek Helix pomatia – gatunek objęty ochroną gatunkową dopiero od 1995 roku. Spotykany jest dosyć często 

w miejscach wilgotnych, szczególnie w parkach i w fragmentach lasów liściastych. Wśród zwierząt bezkręgowych 

występujących na terenie gminy na uwagę zasługuje rzadki gatunek chronionego pająka – tygrzyk paskowany 

Argyope bruenichi. Występuje on w kilku miejscach na wilgotnych, ale nasłonecznionych łąkach. Bardziej 

zróżnicowane siedliska występują w kompleksach leśnych gdzie można spotkać większe nagromadzenie 

gatunków chronionych i rzadkich. Faunę bezkręgowców najliczniej reprezentują owady związane z biocenozami 

borów sosnowych, a wśród nich także szkodniki drzew. 

PŁAZY i GADY: Wszystkie 18 gatunków płazów Amphibia i 8 gatunków gadów Reptilia występujących w Polsce 

objęte są ścisłą ochroną gatunkową. Na terenie gminy w rejonie dolin rzecznych, zbiorników wodnych i terenów 

podmokłych występują liczne gatunki płazów. Spośród płazów wymienić należy: grzebiuszkę ziemną Pelobates 

fuscus, kumakia nizinnego Bombina bombina, ropuchę paskówkę Bufo calamita (bardzo rzadka), ropuchę szarą 

Bufo bufo, ropuchę zieloną Bufo viridis, rzekotkę drzewną Hyla arborea, traszkę górską Triturus alpestris 

(niepotwierdzona), traszkę grzebieniastą Triturus cristatus, traszkę zwyczajną Triturus vulgaris, żabę jeziorkową 

Rana lessonae, żabę moczarową Rana arvalis, żabę trawną Rana temporaria czy żabę wodną Rana esculenta. 

Świat gadów reprezentują: gniewosz plamisty Coronella austriaca, jaszczurka zwinka Lacerta agilis i żyworodna 

Lacerta vivipara, padalec Anguis fragilis, zaskroniec Natrix natrix i jadowita żmija zygzakowata Vipera berus. 

Wszystkie stanowiska są bardzo cenne pomimo tego, że są wyjątkowo bogate w porównaniu z całym regionem.  

PTAKI: Gmina Świerczów charakteryzuje się dużą różnorodnością krajobrazów sprzyjających awifaunie. We 

wschodniej, południowej i północno – zachodniej części gminy dominującym typem krajobrazu jest krajobraz 

leśny urozmaicony stawami hodowlanymi, zaś w centralnej rolniczy. Stawy rybne są schronieniem dla dużej 

grupy ptaków wodnych, wśród których znajduje się między innymi bąk Botaurus stelaris, zielonka Porzana parva i 

żuraw Grus grus. Z gatunków błotnych obserwowano także czajkę Vanelus vanelus. Przez cały rok nad Stobrawą 

i na stawach rybnych można obserwować polujące bieliki Haliaeetus albicilla. W lasach gniazdują też między 
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innymi: bocian czarny Ciconia nigra, derkacz Crex crex, dzięcioł czarny Dryocopus martius, kania czarna Milvus 

migrans, kania ruda Milvus milvus, myszołów Buteo buteo, kruk Corvus corax, samotnik Tringa ochropus oraz 

włochatka Aegolius funereus. Ogółem do rozrodu przystępuje tu około 165 chronionych gatunków ptaków. Z 

gatunków pospolitych na uwagę zasługują: remiz Remiz pendulinus, słowik rdzawy Luscinia megarhynchos i 

wilga Oriolus oriolus. 

SSAKI (bez nietoperzy): W zespole bytujących tu ssaków przeważają gatunki pospolite o zasięgach 

obejmujących cały kraj, przede wszystkim z rodziny nornikowatych Arvicolidae, myszowatych Muridae i 

zającowatych Leporidae. Do bardziej interesujących gatunków należy zaliczyć między innymi: bobra 

europejskiego Castor fiber, łasicę łaskę Mustela nivalis, ryjówkę aksamitną Sorex araneus, tchórza zwyczajnego 

Mustela putorius oraz wydrę Lutra lutra. W obrębie terenów leśnych występuje także gruba zwierzyna 

reprezentowana przez dzika Sus scrofa, jelenia Cervus, lisa Vulpes vulpes i sarnę Capreolus. Ssaki to także 

gatunki pospolite związane z siedliskami ludzkimi, a wśród nich między innymi: jeż europejski Erinaceus 

europaeus, kret Talpa europaea i wiewiórka Sciurus vulgaris. Na biotopach polnych i łąkowych grupa ssaków 

posiada również swoich przedstawicieli, np.: zające Lepus. 

NIETOPERZE: Występowanie nietoperzy uzależnione jest przede wszystkim od dostępności kryjówek 

(dziuple drzew, strychy i szczeliny budynków, mosty, tunele), miejsc zimowania (głównie różnego rodzaju obiekty 

podziemne zapewniające odpowiednie warunki mikroklimatyczne) oraz bazy pokarmowej. Z tego powodu 

poznanie i ochrona tych kluczowych miejsc staje się obecnie niezwykle ważna. Ochronę nietoperzy w naszym 

kraju reguluje szereg przepisów i porozumień, zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Wszystkie 22 gatunki 

objęte są ochroną. Z przeprowadzonych dotychczas obserwacji wynika, że na terenie gminy Świerczów 

występowanie nietoperzy stwierdzono w dolinach rzek, przy mniejszych i większych zbiornikach wodnych, w 

parkach, na strychach kościołów, pałaców i większych zabudowań mieszkalnych oraz gospodarczych. 

Występujące tu gatunki to przede wszystkim: Gacek brunatny Plecotus auritus, Mopek Barbastellus barbastellus i 

Nocek duży Myotis myotis 

W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu nie przewiduje się negatywnego wpływu na świat 

zwierzęcy. 

6. Gleby 

Obszar gminy Świerczów charakteryzuje się dość zróżnicowanymi glebami, a tym samym ich 

znaczeniem dla funkcjonowania produkcji rolnej. Przeważają czarne ziemie wytworzone z piasków słabo 

gliniastych, gleby pseudobielicowe wytworzone z glin napiaskowych oraz gleby brunatne kwaśne utworzone z 

piasków gliniastych. W obrębie dolin rzecznych zalegają mady lekkie wykształcone na piaskach słabo gliniastych. 

Przeważają gleby piaskowe, gliniaste i pyłowe (72 ha). Największy udział z pośród typów gleb na terenie gminy 

mają gleby pseudobielicowe. Kolejno największe powierzchnie zajmują gleby brunatne, czarne ziemie i mady. 

Koncentracje gleb o najwyższych walorach występują w środkowo – zachodniej, centralnej i środkowo – 

północnej części gminy na Równinie Oleśnickiej. Mniejsze walory produkcyjne posiadają gleby we wschodniej i 

południowej części gminy zlokalizowanej w dolinie rzeki Stobrawy (Równina Opolska). 



Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Świerczów 
 

 
14

Na wysoczyźnie plejstoceńskiej (Wzgórza Świerczowskie) występują gleby bielicowe i brunatne. Przeważają 

gleby III i IV klasy bonitacyjnej należące do kompleksu 2 przydatności rolniczej (pszenny dobry) albo kompleksu 4 

(żytni bardzo dobry), o właściwych stosunkach powietrzno – wodnych. W dnach dolin (tereny zalewowe) 

występują mady, czarne ziemie zdegradowane i gleby murszowe. Dominują tam łąki i pastwiska klas 

bonitacyjnych IV, V i VI należące do kompleksów 2z (użytki zielone średnie) i 3z (użytki zielone słabe i bardzo 

słabe). Pozostałe tereny w gminie – terasy nadzalewowe w dolinie Stobrawy oraz strefy krawędziowe 

wysoczyzny – pokryte są w przewadze glebami brunatnymi i brunatnymi wyługowanymi. Stanowią one grunty 

orne klas bonitacyjnych V i VI, w mniejszym stopniu IV, należące do kompleksów 5 (żytni dobry), 6 (żytni słaby) i 

9 (zbożowo – pastewny słaby). Charakteryzują się niewłaściwymi stosunkami wodno – powietrznymi i są 

okresowo albo za suche, albo za wilgotne. 

W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu nie nastąpi zmiana w tym zakresie. 

7. Rzeźba terenu i budowa geologiczna 

Najstarsze utwory, które tworzą kompleks skał staropaleozoicznych piętra kaledońskiego, budują tak 

zwany zrąb Wężowic. Występują one pod grubą pokrywą utworów, wchodzących w skład monokliny 

przedsudeckiej, kredy opolskiej i ich pokrywy kenozoicznej. Zrąb Wężowic należy do metamorfiku środkowej 

Odry i jest zbudowany ze staropaleozoicznych fyllitów. Wokół niego leżą utwory karbonu dolnego, 

wykształconego w facji kulmowej, jako szarogłazy, iłowce i mułowce. Od permu tworzą się osady zaliczane 

obecnie do monokliny przedsudeckiej. Są to osady terygeniczne, lądowe, głównie zlepieńce, sedymentowane na 

zachodzie w rowie Laskowic. 

Trias występuje w obrębie całej gminy. Tworzą go piaskowce drobno- i średnioziarniste z wkładkami 

piaskowców zlepieńcowatych i zlepieńców dolnego i środkowego pstrego piaskowca. Powyżej zalegają utwory 

pstrego piaskowca górnego i triasu środkowego, wykształcone w postaci wapieni i dolomitów. Trias górny (kajper) 

wykształcony jest jako iłowce, mułowce i piaskowce z przewarstwieniami dolomitów, gipsów, anhydrytów oraz 

piaskowców. W końcu kajpru powstała seria iłowców, podrzędnie mułowców o charakterystycznym wiśniowym 

zabarwieniu. Retyk tworzą iłowce, mułowce, iły i piaski. Utwory górnej kredy, wchodzące w skład osadów niecki 

opolskiej, leżą niezgodnie na starszym podłożu. Tuż pod powierzchnią terenu pojawiają się w okolicach Karłowic 

(na południowy – zachód od granic gminy). Są one reprezentowane przez piaskowce przechodzące w iłowce i 

wapienie margliste. Sedymentację w zbiorniku kredowym kończą utwory ilaste, mułowce i piaskowce. 

Na utworach triasu i kredy niezgodnie leżą utwory trzeciorzędowe, górnego miocenu. Tworzy go seria iłów 

o zabarwieniu zielonkawym, zawierających soczewki węgli brunatnych. W iłach występują warstwy piasków 

drobno i średnioziarnistych z domieszką drobnych żwirów. Osady plioceńskie, reprezentowane przez miąższy 

kompleks iłów pstrych z soczewkami lub warstwami piasków, występują na całym obszarze gminy, w podłożu 

utworów czwartorzędowych (Sadowska, 1995). Osady te, zaliczane do tak zwanej serii poznańskiej i są 

podstawowym surowcem dla przemysłu ceramiki budowlanej. Szczególnie dobre jakościowo są iły występujące w 

partii stropowej kompleksu. Są to osady ilaste znane pod nazwą iły płomieniste. Brak w nich szkodliwych 
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domieszek węglanu wapnia oraz siarczanów (Kornaus, Głogowski, 1974). Niewielkie wychodnie trzeciorzędu 

znajdują się w okolicy Karłowic i Lubszy (na zachód od granic gminy). 

Czwartorzęd występuje prawie na całej powierzchni gminy. Jego miąższość jest niewielka (od kilku do 

kilkunastu metrów) i wzrasta w strefach lokalnych zagłębień oraz dolin kopalnych (Biestrzykowice – 52 m). Profil 

czwartorzędu został ukształtowany przez złożone procesy sedymentacji w okresie zlodowaceń oraz 

interglacjałów. Dominują tu szare gliny zwałowe moreny dennej z głazikami oraz piaski i żwiry wodnolodowcowe 

osadzone w paleodolinach rzecznych i na tarasach (Świerczów). W plejstocenie po początkowym okresie erozji 

rzecznej na teren ten trzykrotnie wkroczył lądolód. W czasie zlodowaceń południowopolskich powstały gliny 

zwałowe stadiału dolnego o miąższości od 0,5 do 3,0 m, ich resztki zachowały się w obrębie preglacjalnych dolin 

rzecznych. Po tym okresie, w interstadiale, osadziły się piaski rzeczne ze żwirami o największym 

rozprzestrzenieniu i miąższości, spośród osadów czwartorzędowych. Na nich leżą piaski i żwiry 

wodnolodowcowe o miąższości około 10 m. Są one przykryte szarymi i ciemnoszarymi glinami zwałowymi z 

okruchami lignitów oraz domieszką drobnych żwirów. Ich całkowita miąższość sięga 19 m. W interglacjale 

mazowieckim nastąpiła długotrwała erozja rzeczna. Wtedy też ukształtowała się pobliska dolina Odry. 

Zlodowacenia środkowopolskie pozostawiło po sobie utwory zastoiskowe, morenowe i wodnolodowcowe. Są to 

piaski mułkowate, mułki zastoiskowe oraz gliny zwałowe i piaski ze żwirami wodnolodowcowymi. Na glinach 

występują mułki, piaski i żwiry tarasów kemowych i szczelinowych. Tarasy rzeczne doliny Stobrawy i Smortawy 

zbudowane są z piasków i żwirów, powstałych w czasie zlodowaceń północnopolskich. Na nich wykształciły się 

wydmy. 

Holocen tworzą mułki, torfy oraz piaski ze żwirami o miąższości 5 – 7 m budujące taras Odry. W dnach 

dolin osadziły się namuły gliniasto – piaszczyste. Torfy występują w okolicy Borucic i Lubszy (poza granicami 

gminy). Są to torfowiska niskie o miąższości nie przekraczającej 1 m. 
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Ryc. 2. Mapa utworów geologicznych na obszarze gminy Świerczów w skali 1:500 000 

 

1 – piaski i żwiry sandrowe, 2 - gliny zwałowe, ich zwietrzeliny oraz piaski i żwiry lodowcowe, 3 - piaski, żwiry i mułki rzeczne, 
4 - piaski, żwiry, mady rzeczne oraz torfy i namuły 

Gmina Świerczów charakteryzuje się mało urozmaiconą morfologią, typową dla obszarów 

ukształtowanych przez zlodowacenia. Współczesna rzeźba tego terenu jest wynikiem zachodzących tu procesów 

glacjalnych, fluwioglacjalnych, peryglacjalnych, eolicznych i erozji oraz akumulacji rzecznej, a także działalności 

człowieka (antropogenicznych). Występujące z niskim natężeniem procesy rzeźbotwórcze doprowadziły do 

powstania mało zróżnicowanego rysu geomorfologicznego, który sam w sobie jest jednak walorem 

przyrodniczym i krajobrazowym. 

Obszar Równin Oleśnickiej i Opolskiej cechuje rzeźba lekko falista przechodząca ku południowi w 

niskofalistą. Wysokość bezwzględna terenu waha się od 141 do 189 m n.p.m. Osią morfologiczną gminy jest 

dolina rzeki Stobrawy. Są to tereny płaskie o spadku nie przekraczającym 0,5 – 1 %. Centralną i środkowo – 

północną część gminy stanowi wysoczyzna plejstoceńska (tak zwane Wzgórza Świerczowskie). Jej płaska 

powierzchnia z łagodnymi kulminacjami wznosi się nad doliną Stobrawy od 10 – 15 m (część centralna) do 20 – 

45 m (część północna). W zachodniej części gminy zaznaczają się odcinki dolin: Potoku Biestrzykowickiego, 

Smortawy, Ortawy i Stobrawy. Teren ten charakteryzuje się miejscami bardziej urozmaiconą rzeźbą terenu. 

Znaczne urozmaicenie terenu stanowią także rozległe pola wydmowe piasków pochodzenia wodnolodowcowego, 

występujące pojedynczo lub w zespołach, osiągające wysokości względne do 10 m i porośnięte lasami 

sosnowymi. Największy zespół wydm biegnie wzdłuż północno – zachodniego skraju doliny Stobrawy (centralna i 

wschodnia część gminy). Teren Równin Oleśnickiej i Opolskiej w kierunku południowym i zachodnim opada ku 

dolinie rzeki Odry (Pradolina Wrocławska). 

W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu nie przewiduje się zmian rzeźby terenu. 

1 2 

3 

4 
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8. Warunki geotechniczne 

Warunki korzystne występują na piaszczysto-żwirowych średniozagęszczonych osadach rzecznych, 

budujących plejstoceńskie tarasy wyższe, podobnych osadach fluwioglacjalnych oraz na twardoplastycznych i 

półzwartych gruntach spoistych: glinach piaszczystych i piaskach gliniastych. Zwierciadło wód podziemnych na 

tych terenach występuje głębiej niż 2 m p.p.t. Ponadto do obszarów o korzystnych warunkach budowlanych 

zaliczono przede wszystkim tereny wysoczyzn zbudowanych bądź to z glin zwałowych, bądź osadów 

wodnolodowcowych. 

Warunki niekorzystne występują w dolinach rzecznych, w tym w dolinie Stobrawy. Niekorzystne warunki 

dla budownictwa są wynikiem występowania wód gruntowych w strefie przypowierzchniowej, do 2 metrów 

głębokości, często agresywnych, dominującego zalegania słabonośnych, nieskonsolidowanych gruntów 

spoistych i mało spoistych (madowych), luźnych, sypkich i organicznych. Utwory te reprezentowane są przez 

gliny, iły (często w stanie plastycznym) oraz piaski pylaste, drobne i średnie w stanie luźnym wysycone wodą. 

Ponadto lokalnie występują obszary podmokłe i zabagnionych. 

9. Surowce naturalne 

Na terenie gminy znajduje się 1 udokumentowane złoże kopalin kruszywa naturalnego „Świerczów” (KN 

1535). Jeden z obszarów zmiany planu na południe od Świerczowa znajduje się częściowo w granicach 

udokumentowanego złoża kopalin „Świerczów”. 

W złożu kruszywa naturalnego „Świerczów” (Szapliński, 1988) udokumentowano piaski (kopalina główna) 

oraz piaski i żwiry (kopalina towarzysząca) w kategorii C1 i C2 na powierzchni 121,8170 ha. Kruszywo naturalne 

nadaje się do celów budowlanych. Zasoby bilansowe piasków w kategorii C1 i C2 pierwotnie oszacowano na 

13091 tys. ton, a obliczono je na powierzchni 105,3 ha. Zalegają one pod nadkładem o grubości od 0,3 do 3,8 m 

(średnio 1,6 m), a średnia miąższość serii złożowej wynosi 5,5 m. Kopalinę ze złoża „Świerczów” stanowią 

zawodnione piaski i żwiry pochodzenia wodnolodowcowego występujące w formie pokładowej. Złoże jest 

konfliktowe w związku z występowaniem łąk na glebach pochodzenia organicznego na jego obszarze. 

10. Wody 

Wody powierzchniowe 

Rejon gminy Świerczów w całości należy do prawostronnego dorzecza rzeki Odry. Południowa i 

wschodnia część gminy położona jest w zlewni rzeki Stobrawy, zaś centralna i zachodnia należy do zlewni rzeki 

Smortawy. Obie rzeki są prawostronnymi dopływami Odry. Gmina wyróżnia się bogatą siecią rzeczną o 

charakterze typowo nizinnym. Doliny miejscowych cieków wodnych zostały przeobrażone przez człowieka 

poprzez budowę licznych stawów hodowlanych oraz jazów i zastawek służących celom melioracyjnym. Liczne 

tereny rolnicze zostały zdrenowane. Niskie działy wodne mają bardzo często przebieg niepewny – powszechne 

jest zjawisko bifurkacji. 

Na terenie gminy znajduje się duża liczba zbiorników wód stojących. Występujące na terenie gminy 

zbiorniki wodne są przede wszystkim pochodzenia antropogenicznego. W dolinie Stobrawy (rejon miejscowości: 
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Bielice, Dąbrowa, Kuźnica Dąbrowska, Miejsce, Przygorzele) znajdują się liczne stawy hodowlane powstałe w 

wyniku sztucznego piętrzenia wody groblami. 

Sieć wód powierzchniowych na terenie gminy uzupełniają stałe i okresowe podmokłości i niewielkie 

wiejskie stawki, w tym małe zbiorniki pełniące funkcje przeciwpożarowe. Większość z nich to akweny o 

powierzchni do około 1,0 ha. 

Łączna powierzchnia gruntów pod wodami powierzchniowymi wynosi 50,4674 ha co stanowi 0,46 % 

ogólnej powierzchni gminy, w tym pod wodami płynącymi 48,7195 ha, a pod wodami stojącymi 1,7479 ha, co 

stanowi odpowiednio 0,44 % i 0,02 % ogólnej powierzchni gminy. Powierzchnia gruntów pod stawami wynosi 

435,5177 ha co stanowi 3,96 % ogólnej powierzchni gminy. 

Na obszarach zmiany planu nie występują wody powierzchniowe. 

Zgodnie z obowiązującym podziałem wód powierzchniowych na JCWP na obszarze gminy znajdują się 

następujące jcwp: Brodnica, Miałka, Szerzyna, Oziębel, Smortawa od źródła do Pijawki, Stobrawa od 

Kluczborskiego Strumienia do Czarnej Wody i Bogacica od Borkówki do Stobrawy.  

JCWP cechują się dobrym stanem wód (Brodnica, Stobrawa od Kluczborskiego Strumienia do Czarnej 

Wody), a terminowe osiągnięcie zakładanych celów środowiskowych jest niezagrożone. Pozostałe jcwp cechują 

się złym stanem ogólnym i posiadają odstępstwa dla osiągniecia celów środowiskowych. 

Cele środowiskowe dla jednolitych części wód ustalone zostały w „Planie gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967). Opracowanie planów gospodarowania wodami na 

obszarach dorzeczy wynika z ustaleń Ramowej Dyrektywy Wodnej. Plany są narzędziem polityki wodnej w 

Polsce i stanowią podstawę do podejmowania decyzji mających wpływ na stan zasobów wodnych oraz określają 

zasady gospodarowania wodami w trakcie 6-letniego cyklu planistycznego. Cele środowiskowe dla jednolitych 

części wód zostały oparte głównie na wartościach granicznych poszczególnych wskaźników fizyko-chemicznych, 

biologicznych i hydromorfologicznych określających stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz wskaźników 

chemicznych świadczących o stanie chemicznym wody, odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te wody 

dobrego stanu, z uwzględnieniem kategorii wód. Dla jednolitych części wód, będących obecnie w bardzo dobrym 

stanie/potencjale ekologicznym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu/potencjału. Ponadto, 

ustalając cele uwzględniano także różnicę pomiędzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi częściami 

wód. Dla naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie 

zmienionych i sztucznych części wód – co najmniej dobrego potencjału ekologicznego. Ponadto, w obydwu 

przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału konieczne będzie dodatkowo utrzymanie co najmniej 

dobrego stanu chemicznego. 

Zagrożenie powodziowe 

Na terenie gminy Świerczów nie wyznaczono obszarów szczególnego zagrożenia powodzią (Q1% i 

Q10%), ujętych na mapach zagrożenia powodziowego, o których mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo 

wodne (Dz. U. z 2020 roku, poz. 310 z późn. zm.). Nie występują tu także tereny ujęte na mapach zagrożenia 

powodziowego, o których mowa w art. 169 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo wodne, na których prawdopodobieństwo 
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wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q0,2%). Lokalne cieki, poza Stobrawą i Smortawą 

(poniżej granic gminy), nie zostały także wyznaczone do opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego. 

Dla przepływających przez obszar gminy cieków, dla których dotychczas nie określono obszarów 

szczególnego zagrożenia powodzią oraz które nie zostały wyznaczone do opracowania map zagrożenia i ryzyka 

powodziowego, jako bezpieczne granice zabudowy należy przyjąć zasięg lokalnych podtopień (największa 

powódź historyczna zbliżona do Q1% – wody stuletniej). Powyższe dane będą miały charakter informacyjny o 

zagrożeniu powodziowym i są to tereny na których nie powinno się wprowadzać nowych inwestycji, a w 

szczególności inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

W okresie zimowych i wiosennych roztopów oraz letnich gwałtownych opadów zagrożone powodzią i 

podtopieniami są znaczne połacie terenów położonych w dolinie rzeki Stobrawy. W gminie Świerczów, licząc od 

góry biegu rzeki, są to miejscowości: Osiek Duży, Pieczyska, Kuźnica Dąbrowska, Miejsce, Bielice).  

W czasie powodzi z lipca 1997 roku na terenie gminy zalanych zostało 562,78 ha użytków rolnych, w 

tym 367,01 ha gruntów ornych zlokalizowanych w dolinie rzeki Stobrawy we wsiach: Osiek Duży, Pieczyska, 

Kuźnica Dąbrowska, Miejsce i Bielice.  

Zasięg powodzi z maja 2010 roku był większy niż w lipcu 1997 roku. Pod wodą, podobnie jak w 1997 

roku, były grunty w dolinie Stobrawy, ale także lokalnie w dorzeczu Smortawy (Biestrzykowicki Potok). Na terenie 

gminy Świerczów objętych powodzią i podtopionych zostało 90 gospodarstw rolnych (około 1000 ha), 

uszkodzonych zostało około 1800 mb dróg wewnętrznych, 3 przepusty na drogach wewnętrznych, stanowiących 

własność gminy w miejscowościach Osiek, Pieczyska i Bielice oraz 2 przepusty na rowach melioracji 

podstawowej i szczegółowej w miejscowości Biestrzykowice (przy Potoku Biestrzykowickim) i około 500 m rowów 

melioracyjnych. Podobnie jak w 1997 roku wody powodziowe nie objęły bezpośrednio istniejących zabudowań i 

nie trzeba było ewakuować mieszkańców 

Wody podziemne 

Rejon gminy Świerczów położony jest w zasięgu wrocławskiego regionu hydrogeologicznego, w 

subregionie kluczborskim (Paczyński, 1993, 1995). Występują tu cztery piętra wodonośne: czwartorzędowe, 

trzeciorzędowe, kredowe i triasowe. Piętra podkenozoiczne ze względu na głębokie położenie oraz własności 

hydrogeochemiczne nie stanowią użytkowych pięter wodonośnych. Poziomy wodonośne występujące w 

czwartorzędowych i trzeciorzędowych osadach są w tym rejonie eksploatowane licznymi, posiadającymi małe 

wydajności ujęciami komunalnymi i przemysłowymi. 

Piętro czwartorzędowe wykształcone jest w postaci piasków i żwirów rzecznych oraz 

wodnolodowcowych, które lokalnie są rozdzielone na kilka warstw glinami morenowymi i mułkami. Tworzy ono 

ciągły poziom wodonośny. Charakteryzuje się zwierciadłem swobodnym, tylko lokalnie napiętym, nachylonym w 

kierunku dolin rzecznych. Generalnie brak w jego stropie utworów słabo przepuszczalnych, zabezpieczających 

poziom czwartorzędowy przed dopływem zanieczyszczeń z powierzchni terenu. Miąższość utworów 

zawodnionych wynosi od 5 m do 20 m, maksymalnie 39 m. Zwierciadło stabilizuje się na głębokości od 0 m do 

kilku metrów p.p.t. Wydajność otworów waha się od 5,6 m³/h, przy depresji 0,7 m, do 73 m³/h, przy depresji 2,9 

m. Zasilanie tego piętra odbywa się bezpośrednio przez infiltrację opadów, a tylko lokalnie w drodze przesiąkania 
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przez gliny zwałowe w rejonach ich występowania oraz jak wykazały pomiary hydrogeologiczne – przez wody 

rzeki Stobrawy, która przy stanach średnich i niskich infiltruje w podłoże. 

Warstwy wodonośne na znacznej przestrzeni pozbawione są izolacji (z wyjątkiem rejonu Biestrzykowic) 

lub są pod niewielkim przykryciem skał nieprzepuszczalnych, a zatem są w dużym stopniu zagrożone 

zanieczyszczeniami antropogenicznymi z powierzchni. Układ hydroizohips wskazuje, że odpływ wód 

podziemnych odbywa się ku rzece Stobrawie, lokalnie ku Smortawie, a generalnie w kierunku południowo – 

zachodnim ku Odrze. 

Wody piętra trzeciorzędowego występują w piaskach średnioziarnistych, rzadziej drobnoziarnistych i 

pylastych w obrębie kompleksów iłów. Miąższość warstw wodonośnych wynosi od 7 m do 16 m, występują one 

na głębokości od 20 m do 50 m, przy niewielkim rozprzestrzenieniu poziomym. Zwierciadło stabilizuje się na 

głębokości od 3 m do 9 m p.p.t. w rejonach wysoczyzn i ma charakter subartezyjski, natomiast na obszarach 

dolin rzecznych stabilizuje się na poziomie zwierciadła wód piętra czwartorzędowego. Wskazuje to na istnienie 

więzi hydraulicznej obu pięter. Wydajność studni waha się od 4,2 m³/h, przy depresji 9,6 m, do 47,0 m³/h, przy 

depresji 11,2 m. Zasilanie piętra trzeciorzędowego odbywa się przez infiltrację opadów na wychodniach, oraz 

przez przesiąkanie z piętra czwartorzędowego. Podstawę drenażu obu pięter stanowi dolina Odry. Wody 

trzeciorzędowe stanowią główne źródło zaopatrzenia w wodę na obszarach pozbawionych czwartorzędowego 

poziomu użytkowego lub złej ich jakości. 

Kredowe piętro wodonośne występuje przede wszystkim na południe od granic gminy. Rejon ten jest 

brzeżną, północną częścią zbiornika cenomanu i koniaku („kredy opolskiej”) występującego tu na niewielkich 

głębokościach. W tym rejonie zbiorniki górnokredowe są słabo rozpoznane. Na terenie gminy utwory górnej kredy 

nie są ujmowane otworami. Uzyskiwane wydajności z otworów badawczych wskazują na niewielką zasobność 

piętra kredowego w tym rejonie. Z uwagi na niekorzystne parametry hydrogeologiczne i bardzo małą 

odnawialność zasobów traktuje się je jako nieużytkowe i nieperspektywiczne. 

Triasowe piętro wodonośne występuje na całym obszarze gminy, nie zostało tu jednak przebadane 

otworami hydrogeologicznymi. W rejonie Wężowic serie triasowe przewiercono jednym geologicznym otworem 

badawczym, który nie dostarczył informacji o zawodnieniu warstw. W rejonie gminy serie triasowe nie mogą być 

uważane za poziomy użytkowe ze względu na złą jakość wody, pogarszającą się w trakcie eksploatacji 

niezgodną z przepisami sanitarnymi określonymi dla wód pitnych oraz ze względu na głębokie zaleganie 

horyzontów wodnych. 

Według Mapy obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) (Kleczkowski, 1990) 

południowa i zachodnia część gminy Świerczów znajduje się w zasięgu porowego, trzeciorzędowego zbiornika 

wód podziemnych nr 323 „Subzbiornik rzeki Stobrawa”. GZWP nr 323 ma kształt wydłużonej elipsy o powierzchni 

150,8 km² i zasobach dyspozycyjnych blisko 25000 m³. Wydzielono go z neogeńskiego piętra wodonośnego, a 

strukturalnie stanowi kompilację wielowarstwowego, izolowanego poziomu wodonośnego neogenu i odkrytego 

poziomu wodonośnego czwartorzędowej rynny subglacjalnej Małej Panwi, rozcinającej utwory neogenu i 

pozostającej z nimi w więzi hydraulicznej. Wody poziomu zbiornikowego cechują się dobrym stanem chemicznym 

(klasa II), wymagają jedynie prostego uzdatniania ze względu na stężenia jonów żelaza i manganu. Oszacowane 
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w ramach badań modelowych zasoby dyspozycyjne wynoszą 24848 m³/d przy module 164,68 m³/d × km². Pobór 

wód podziemnych na obszarze zbiornika stanowi 22 % zasobów dyspozycyjnych. Poziom wodonośny zbiornika o 

reżimie naporowym, charakteryzuje się dobrą izolacją i bardzo małą podatnością na zanieczyszczenia wód 

podziemnych. Natomiast w strefie kontaktów hydraulicznych czwartorzędowego poziomu rynnowego struktury 

subglacjalnej o reżimie swobodnym, stopień odporności na zanieczyszczenie maleje do podatnego i bardzo 

podatnego. Obszar zbiornika należy do bardzo słabo uprzemysłowionych i zurbanizowanych. Charakteryzuje się 

leśno – rolniczym typem zagospodarowania z udziałem terenów zabudowy wiejskiej oraz lokalnie miejskiej. Niski 

stopień urbanizacji i uprzemysłowienia oraz znaczna lesistość obszaru spowodowały zachowanie obszarów 

cennych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym. Daje to możliwość stałego rozwoju ważnej dla rejonu 

funkcji rekreacyjno – turystycznej i ciągłego rozszerzania usług turystycznych. Niespełna 15 % powierzchni 

zbiornika włączono do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Obszar ochronny zbiornika charakteryzuje 

się ukształtowaną strukturą zagospodarowania przestrzennego, a propozycje zakazów i nakazów mające na celu 

ochronę wód podziemnych, nie wymagają likwidacji istniejących obiektów ani zasadniczych zmian w sposobie 

gospodarowania, mają jedynie na celu poprawienie sposobu funkcjonowania pod kątem ochrony środowiska, w 

szczególności ochrony wód powierzchniowych i podziemnych. Stąd też uzasadnione i wskazane jest 

prowadzenie zróżnicowanych i rozłożonych w czasie działań w zakresie ochrony jakości oraz ilości wód 

podziemnych na obszarze zbiornika. 

Ryc. 3. Zasięg GZWP 323 na obszarze gminy Świerczów. 

 
Zgodnie z podziałem na jednolite części wód podziemnych na obszarze gminy występuje JCWPd nr 97 i 

109.  

Ryc. 4. Zasięg jcwpd na obszarze gminy Świerczów 
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Rejon JCWPd nr 97 obejmuje powierzchnię całkowitą wynoszącą 1584,9 km² w Regionie Środkowej 

Odry w województwach opolskim i wielkopolskim. Zasilanie wód podziemnych wszystkich opisanych pięter 

wodonośnych odbywa się w wyniku bezpośredniej lub pośredniej – poprzez utwory wyżej ległe, infiltracji wód 

opadowych. Naturalnymi strefami drenażu wszystkich pięter wodonośnych są główne cieki wodne. Główną strefą 

drenażu regionalnego jest dolina Odry. 
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Ryc. 5. Granice jcwpd 97 

 

Rejon JCWPd nr 109 obejmuje powierzchnię całkowitą wynoszącą 4258,3 km² w Regionie Środkowej 

Odry w województwach dolnośląskim i opolskim. System krążenia wód podziemnych na terenie jednostki jest 

wielostopniowy. Głównym źródłem zasilania jest infiltracja opadów atmosferycznych. Struktury czwartorzędowe 

zasilane są bezpośrednio lub poprzez utwory słabo przepuszczalne w skali lokalnej. Krążenie wód w tym piętrze 

jest stosunkowo szybkie ze względu na duże spadki zwierciadła wód podziemnych. Nieco inaczej przebiega 

proces krążenia wód podziemnych w utworach wodonośnych neogenu. Głównymi obszarami zasilania wód tego 

piętra są strefy wychodni neogenu niecki wrocławskiej w części południowej JCWPd, gdzie następuje zasilanie 

bezpośrednie lub przez niewielkiej grubości utwory czwartorzędowe. W trakcie przepływu wód tego piętra do 

granic drenażu możliwe jest przesączanie z górnych poziomów czwartorzędowych do płytszych poziomów 

neogeńskich. Zasilanie i system krążenia wód podziemnych w poziomach triasowych i głębokim ich zaleganiu 

podlega innym zasadom i ze względu na niewielki brzeżny fragment tej struktury nie był analizowany. Warunki 

krążenia wód podziemnych w utworach wodonośnych paleozoiczno – proterozoicznych i proterozoicznych mają 

charakter lokalny pod względem zasięgu jak i ilości wód i związane są ze strefami spękań i szczelinowatości 

masywu, a ich drenaż odbywa się poprzez źródła w strefie zasilania pozostałych pięter. Główną bazą drenażu 

całego systemu krążenia wód podziemnych terenu jednostki zarówno piętra czwartorzędowego jak i 

neogeńskiego jest dolina Odry przebiegająca w osi niecki wrocławskiej. Niemniej istotną bazą drenażu zwłaszcza 
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piętra czwartorzędowego i częściowo neogeńskiego jest dolina Nysy Kłodzkiej. Wyraźnie zaznacza się również 

drenaż wód z utworów czwartorzędowych na Ścinawie Niemodlińskiej, Oławie (zwłaszcza w górnym biegu) i 

Białej Głuchołaskiej. 

Ryc. 6. Granice jcwpd 109. 

 

Cele środowiskowe dla jednolitych części wód podziemnych również ustalone zostały w „Planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967). Dla wód podziemnych 

ustalono następujące cele środowiskowe: 

• zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, 

• zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych, 

• zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych, 

• wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu 

stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka. 

Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej dobrym 

stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu. 

W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu nie przewiduje się pogorszenia stanu czystości 

i jakości wód powierzchniowych i podziemnych. 

11. Powietrze 

Czystość powietrza atmosferycznego w gminie Świerczów zależy od dwóch rodzajów emisji: 
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• emisji wysokiej – zakłady przemysłowe i energetyczne z wysokimi punktami emisji (kominy) 

zlokalizowane głownie poza terenem gminy; 

• emisji niskiej (emisji lokalnej) z palenisk domowych, małych kotłowni, transportu samochodowego. 

Stan powietrza atmosferycznego w gminie Świerczów przedstawiają dane z raportu „Roczna ocena 

jakości powietrza w województwie opolskim w roku 2021” sporządzonego przez Regionalny Wydział Monitoringu 

Środowiska w Opolu Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 2022 

r. Obszar gminy Świerczów został zaliczony do strefy opolskiej. Badania dotyczyły poziomu stężenia NO2, SO2, 

pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, ołowiu, niklu, arsenu, kadmu, niklu, benzenu. Na stanowiskach pomiarowych 

zlokalizowanych na terenie województwa opolskiego w 2021 r. stwierdzono przekroczenie poziomu 

dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz stężenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10. 

Tab. 2. Klasyfikacja strefy opolskiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia w 2021 roku (Roczna 

ocena jakości powietrza w województwie opolskim w roku 2021, WIOŚ Opole, 2022). 

Nazwa 
strefy 

Rok 
oceny 

Klasa strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń – ochrona zdrowia 
SO2 NO2 CO C6H6 03 PM10 PM2,5 Pb As Cd Ni B(a)P 

opolska 2021 A A A A A C C A A A A C 

W gminie Świerczów na większości jej powierzchni nie dochodzi do przekroczeń dopuszczalnych stężeń 

zanieczyszczeń w powietrzu. Główną uciążliwością jest tzw. dolna emisja zanieczyszczeń. Likwidacja małych, 

nieefektywnych węglowych kotłów i palenisk domowych jest działaniem koniecznym by poprawiać jakość 

powietrza w miejscowości. Racjonalizacja wytwarzania i użytkowania ciepła w połączeniu z minimalizacją strat 

cieplnych (efektywne termoizolacje obiektów) są najprostszą i najefektywniejszą metodą ochrony powietrza 

w wyniku bezpośredniego ograniczenia zużycia paliwa. 

W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu nie przewiduje się pogorszenia stanu czystości 

powietrza atmosferycznego. 

12. Hałas 

Największy ruch pojazdów występuje na drodze wojewódzkiej nr 454. Trasa jest obciążona znacznym 

ruchem pojazdów i przebiega w bezpośredniej odległości od zabudowań mieszkalnych we wsiach Miejsce 

(ul. Namysłowska), Świerczów (ul. Opolska) i Biestrzykowice (ul. Opolska). Duże, aczkolwiek znacznie mniejsze 

niż na drodze wojewódzkiej, natężenie ruchu występuje także na drodze powiatowej nr 1136, przebiegającej 

bezpośrednio przez Świerczów (ul. Brzeska), Dąbrowę (ul. Kluczborska) i Starościn (ul. Kluczborska). W związku 

z powyższym negatywny wpływ ruchu transportowego i komunikacyjnego na klimat akustyczny tych rejonów 

gminy jest znaczny. Ruch na pozostałych trasach gminy jest mały. Zwiększone natężenie hałasu występuje 

również na lokalnych drogach prowadzących do zakładów przemysłowych i placówek usługowych (zwłaszcza 

handlowych), a także w trakcie szczytu prac polowych (transport rolniczy). 
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Przez obszar gminy Świerczów przebiega linia kolejowa nr 301. Obecnie w rejonie gminy szlak jest 

nieczynny dla ruchu pasażerskiego i w większości (poza odcinkiem Biestrzykowice – Namysłów) dla ruchu 

towarowego. Przeciętnie ekwiwalentny poziom hałasu pochodzący od linii kolejowej dla pory dziennej wynosi 

80,5 dB(A) w odległości 1 m od torowiska. Oznacza to, że strefa zagrożona hałasem o poziomie wyższym od 

dopuszczalnego dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (powyżej 61 dB(A)) rozciąga się w odległości 

112 m od torowiska. Dla pory nocnej wyliczony ekwiwalentny poziom hałasu wynosi 83,5 dB(A). Strefa zagrożona 

hałasem o poziomie wyższym niż dopuszczalny dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (powyżej 56 dB(A)) 

rozciąga się na szerokość 225 m od torowiska. Powyższe oznacza, że po ewentualnej reaktywacji przewozów na 

całej długości linii nr 301 w strefie oddziaływania hałasu znajdą się najbliżej położone od szlaku kolejowego 

rejony miejscowości Dąbrowa (ulice: Kluczborska, Kolejowa i Sosnowa). 

W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu nie przewiduje się pogorszenia jakości klimatu 

akustycznego. 

13. Promieniowanie elektromagnetyczne 

Przez teren gminy Świerczów przebiegają elektroenergetyczne sieci przesyłowe o napięciu 400 kV 

i 110 kV. Występują także sieci średnich (SN 15 kV) i niskich (NN 0,4 kV) napięć oraz stacje transformatorowe 

15/0,4 kV. Ponadto na terenie gminy w miejscowości Dąbrowa (działka ewidencyjna nr 145) zlokalizowana jest 

stacja bazowa telefonii komórkowej. 

Na niektórych obszarach zmiany planu znajdują się linie energetyczne wysokiego napięcia 110 kV oraz 

najwyższego napięcia 400 kV, dla których wyznaczono strefy oddziaływania (11 m dla 110 kV i 30 m dla 400 kV 

od osi linii). 

Istniejące linie niskiego lub średniego napięcia oraz stacje telefonii komórkowej nie są uciążliwe dla 

istniejącego użytkowania terenu. 

Na obszarze opracowania nie występują obiekty i urządzenia emitujące promieniowanie 

elektromagnetyczne. W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu nie przewiduje się zmian w tym 

zakresie. 

14. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii 

Na obszarze objętym opracowaniem nie stwierdzono ryzyka występowania poważnych awarii. 

Inne zagrożenia mogą być związane ze zdarzeniami losowymi, będącymi nie do przewidzenia na etapie 

sporządzania planu, w tym np. wypadkami w transporcie kołowym, podczas przewozu materiałów 

niebezpiecznych dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi. 

W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu nie przewiduje się zmian w tym zakresie. 

V. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem 

Na obszarze opracowanie nie stwierdzono terenów o planowanym znaczącym oddziaływaniu na środowisko. 

Planowane zagospodarowanie nie będzie powodować znaczących zmian w jakości środowiska na terenie gminy 

oraz na samym terenie planu. 
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Projektowany plan zagospodarowania przestrzennego i jego ustalenia są zgodne z przepisami dotyczącymi 

ochrony środowiska, a jego realizacja nie wpłynie znacząco negatywnie na stan środowiska i nie będzie 

powodować istotnych skutków przestrzennych wykraczających poza granice opracowania, również w zakresie 

ochrony różnorodności biologicznej. 

VI. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym 

Akcesja Polski do Unii Europejskiej nałożyła na Polskę obowiązki, wynikające z konieczności dostosowania 

prawa polskiego do regulacji unijnych. Ochrona środowiska wraz z Traktatem z Maastricht (1991) włączona 

została przez Wspólnoty Europejskie do spisu ich stałych zadań, dla których określono cele działań 

zapobiegawczych i regulujących. Obecnie prawo Unii Europejskiej regulujące ochronę środowiska liczy sobie 

kilkaset aktów prawnych, obejmujących dyrektywy, rozporządzenia, decyzje i zalecenia.  

Dla planu miejscowego istotne z punktu widzenia ochrony środowiska są priorytety wynikające z 

dokumentów ustanowionych na szczeblu rządowym, samorządowym, porozumień międzynarodowych oraz 

dokumentów i dyrektyw Unii Europejskiej.  

Do najważniejszych dokumentów zaliczyć należy: 

- Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030, 

- Strategia Rozwoju Kraju 2020, 

- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 - 2020, 

- Dyrektywy Unii Europejskiej: 

- 98/83/UE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi, 

- Dyrektywy Ramowej UE dotyczącej wody, przyjętej w 1997 r., 

- Dyrektywy 98/15/EC z 27 lutego 1998 r. dot. wprowadzania zanieczyszczeń do wód, 

- Dyrektywy Ramowej w sprawie ogólnych zasad gospodarowania odpadami 75/442/EWG z 15 lipca 

1975 r., Dyrektywy 9/31 WE w sprawie odpadów niebezpiecznych, 

- Dyrektywy 43/92 EEC z 21 maja 1992 r. (z późn. zm.) w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz 

dzikiej fauny i flory oraz Dyrektywy 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r. o ochronie ptaków, będąca 

podstawą tworzenia Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. 

Dokumentami rangi międzynarodowej o charakterze przestrzennym, stanowiącym podstawę do 

formułowania celów ochrony środowiska w programach krajowych są konwencje międzynarodowe, przyjęte przez 

stronę polską, m. n.: 

- Konwencja Genewska w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości z 

1979 r. wraz z II protokołem siarkowym z 1994 r. (Oslo), 

- Konwencja Berneńska o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych z 1979 r., 

- Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Kioto, 1997 r. wraz 

Protokółem., 
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- Konwencja Ramsarska o obszarach wodno – błotnych z 1971 r. ze zmianami w Paryżu (1982 r.) i 

Regina (1987 r.), 

- Konwencja ONZ o ochronie różnorodności biologicznej z Rio de Janeiro, 1992 r., 

- Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Rio de Janeiro, 1992 r., 

- Protokół Montrealski w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową z 1987 r. wraz z poprawkami 

londyńskimi (1990 r.), wiedeńskimi (1992 r.). 

Ponadto cele planu uwzględniają zapisy dokumentów strategicznych o randze krajowej. Są to między 

innymi: 

- II Polityka ekologiczna państwa, która nawiązuje do priorytetowych kierunków działań określonych w VI 

Programie działań Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska. Dokument ten wskazuje narzędzia 

ochrony środowiska, a także problemy związane ze współpracą międzynarodową ze szczególnym 

uwzględnieniem UE. Swoje cele i zakres działań wyznacza w trzech horyzontach czasowych: do roku 

2002, do roku 2010 i do roku 2025. 

- Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Programem 

działań mówi o zachowaniu całej rodzimej przyrody, bez względu na jej formę użytkowania oraz stopień 

jej przekształcenia lub zniszczenia. 

- Krajowy Program Zwiększania Lesistości, który jest instrumentem polityki leśnej w zakresie 

kształtowania przestrzeni przyrodniczej kraju, zawiera ogólne wytyczne sporządzania regionalnych 

planów przestrzennego zagospodarowania w dziedzinie zwiększania lesistości. 

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami określa zakres działania niezbędny do zaplanowania zintegrowanej 

gospodarki odpadami w kraju, w sposób zapewniający ochronę środowiska z uwzględnieniem obecnych 

i przyszłych możliwości technicznych, organizacyjnych. 

- Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych jest programem inwestycji rozbudowy systemów 

oczyszczalni ścieków w sektorze komunalnym. Program pozwoli na wyeliminowanie nieoczyszczonych 

ścieków (pochodzących ze źródeł miejskich i aglomeracji) z wód powierzchniowych. Dokument dotyczy 

także poprawy jakości wód powierzchniowych, będących potencjalnym źródłem poboru ujęć 

komunalnych. Zamierzeniem Programu jest również pobudzenie inicjatyw lokalnych (nowe miejsca 

pracy) oraz pełne dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej w zakresie wyposażenia w system 

oczyszczalni ścieków i kanalizacji. 

Ustanowione na poziomach międzynarodowym i krajowym cele polityki ekologicznej znalazły swoje 

odzwierciedlenie w opracowanych na poziomie regionalnym dokumentach strategicznych, takich jak: „Program 

Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego” czy „Plan Gospodarki Odpadami Województwa Opolskiego”. 

Plany miejscowe realizują zapisy zawarte w art. 71-73 ustawy Prawo ochrony środowiska w odniesieniu 

do sposobów zagospodarowania terenów oraz form ochrony przyrody, w tym również obszarów Natura 2000 

ustanowionych na podstawie prawa Wspólnotowego. Ponadto z Prawa ochrony środowiska i z ustawy o 
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planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika wprowadzenie w planach miejscowych standardów 

akustycznych dla poszczególnych typów zabudowy chronionej przed hałasem, natomiast z Prawa budowlanego 

wskazanie udziału powierzchni biologicznie czynnych dla poszczególnych przeznaczeń terenów. W kontekście 

tych przepisów w tekście planu uwzględnia się aspekty środowiskowe w zakresie ogólnych zasad ochrony 

środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Ponadto aspekty środowiskowe uwzględniane są w ramach 

zapisów dotyczących infrastruktury technicznej, systemów komunikacji i wreszcie przeznaczeń poszczególnych 

terenów. Plany miejscowe są także zgodne z kierunkami zagospodarowania przestrzennego zawartymi w 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów a oraz pozostałymi 

dokumentami strategicznymi w obrębie gminy, powiatu, województwa i kraju. 

Plany miejscowe nie odnoszą się bezpośrednio do ochrony środowiska, jednak pośrednio realizują idee 

zrównoważonego rozwoju wskazując przeznaczenia dla poszczególnych terenów z uwzględnieniem aspektów 

środowiskowych i walorów przyrodniczych obszarów. Analizowany plan miejscowy nie ingeruje w obszary objęte 

ochroną na terenie gminy i nie zmienia przeznaczeń terenów na tyle aby wywołać znacząco negatywne 

oddziaływanie na środowisko. 

VII. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 

dokumentu 

Istniejące problemy ochrony środowiska, zgodnie ze stanem środowiska na obszarze objętym planem 

(opisanym w rozdziale IV niniejszej prognozy) dotyczą okresowych przekroczeń jakości powietrza 

atmosferycznego i klimatu akustycznego. Oddziaływanie ustaleń projektu planu związane jest z rozwiązaniami 

przyjętymi w projekcie planu i ich wpływem na środowisko (opisanymi w rozdziale VIII niniejszej prognozy). W 

większości zostały one ocenione jako obojętne lub pozytywne dla środowiska. Jednocześnie wykazano, że 

w przypadku realizacji projektowanego dokumentu nie przewiduje się pogorszenia stanu jakości klimatu 

akustycznego i powietrza atmosferycznego. Postanowienia planu uwzględniają ochronę zasobów środowiska, 

wynikającą z kierunków obowiązującego studium oraz istniejących uwarunkowań przyrodniczych.  

Nie przewiduje się oddziaływania na obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody. 

VIII. Przewidywane znaczące oddziaływania 

Ocena znaczących oddziaływań na środowisko przeprowadzona została przy uwzględnieniu wszystkich 

aspektów ochrony środowiska. 

Ocenę podzielono na trzy części: 

• pierwsza to synteza ustaleń projektu planu (pkt 1), 

• druga dotyczy prognozy oddziaływań na poszczególne elementy środowiska (pkt 2), 

• trzecia dotyczy prognozy oddziaływań terenów (pkt 3). 
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1. Synteza ustaleń projektu planu 

Ustalenia planu znajdują się w 3 rozdziałach zawierających przepisy ogólne (rozdział 1), przepisy 

szczegółowe (rozdział 2), przepisy końcowe (rozdział 3). 

W rozdziale 1 zawarto przepisy ogólne, w których znajdują się informacje dotyczące określeń 

stosowanych w uchwale planu. Na rysunku stosuje się następujące oznaczenia, które są ustaleniami planu: 

granica obszaru objętego planem, granica terenu zamkniętego, linia rozgraniczająca tereny o różnym 

przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, nieprzekraczalna linia zabudowy, symbol identyfikujący 

teren, budynek objęty ochrona konserwatorską, strefa ochrony konserwatorskiej, zabytek archeologiczny, strefa 

ochrony sanitarnej cmentarza, korytarz ekologiczny, napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 

400 kV wraz ze strefą oddziaływania, napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV wraz 

ze strefą oddziaływania, strefa ochronna terenu zamkniętego C, strefa ochronna terenu zamkniętego B, strefa 

ochronna terenu zamkniętego A, obszar szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo 

wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10% oraz obszar szczególnego zagrożenia powodzią, na którym 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%. 

Na obszarze objętym planem obowiązuje: zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, zakaz lokalizacji 

elektrowni wiatrowych oraz zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej. W granicach terenu zamkniętego, wskazanego na rysunku planu, obowiązują ograniczenia 

w zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego obowiązuje zakaz podejmowania działań mogących 

negatywnie oddziaływać na walory tego obszaru, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Na obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”, wskazanym na rysunku planu, 

obowiązuje zakaz podejmowania działań mogących negatywnie oddziaływać na walory tego obszaru, zgodnie 

z przepisami odrębnymi. 

Na obszarze korytarza ekologicznego obowiązuje zachowanie bioróżnorodności i ciągłości ekologicznej 

oraz minimalnej powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 80% powierzchni działki budowlanej. 

Na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 323 Subzbiornik rzeki Stobrawa obowiązuje 

zakaz podejmowania działań mogących negatywnie oddziaływać na zasoby wodne tego zbiornika, zgodnie 

z przepisami odrębnymi. 

Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią obowiązuje zakaz podejmowania działań 

utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe oraz lokalizowania nowych 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, 

środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

W strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV oraz 110 kV obowiązują zakazy, 

nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
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Na obszarze udokumentowanego złoża kopalin „Świerczów” (piaski i żwiry) obowiązuje ochrona 

kopaliny, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

W sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie 

i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

W strefie ochronnej terenu zamkniętego C obowiązuje zakaz budowy obiektów użyteczności publicznej, 

takich jak: budynki kultu religijnego, budynki kultury, nauki, oświaty, budynki służby zdrowia, opieki społecznej 

i socjalnej oraz innych obiektów budowlanych, których odporność konstrukcji na obciążenia dynamiczne jest 

mniejsze niż 3 kPa. 

W strefie ochronnej terenu zamkniętego B obowiązuje zakaz budowy dróg o dużym natężeniu ruchu 

oraz lokalizacji zabudowy zwartej oraz obiektów, których odporność konstrukcji na obciążenia wyjątkowe jest 

mniejsze niż 5 kPa. 

W strefie ochronnej terenu zamkniętego A obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy rozproszonej oraz 

obiektów, których odporność konstrukcji na obciążenia wyjątkowe jest mniejsze niż 35 kPa. 

Oddziaływanie terenu infrastruktury technicznej - elektroenergetyka (wolnostojące urządzenia 

fotowoltaiczne) nie powinno przekroczyć granic tego terenu. 

Zgodnie z przepisami o ochronie środowiska wskazuje się tereny o dopuszczalnym poziomie hałasu 

w środowisku: tereny MN zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny MW zalicza się 

do terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, tereny MNU zalicza się do 

terenów mieszkaniowo-usługowych, tereny RM zalicza się do terenów zabudowy zagrodowej oraz tereny US, ZP, 

MR zalicza się do terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. 

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

na każdym terenie dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym 

dojść, dojazdów, parkingów, dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, 

kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych i telekomunikacyjnych. 

W zakresie zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem 

przepisów odrębnych. 

Odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, w razie braku warunków przyłączenia 

do tej sieci, do zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

Odprowadzanie ścieków przemysłowych: zgodnie z przepisami odrębnymi. Odprowadzanie wód 

opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci 

elektroenergetycznej i odnawialnych źródeł energii, z wyjątkiem urządzeń wolnostojących o mocy zainstalowanej 

większej niż 50 kW. Zaopatrzenie w ciepło do celów bytowych: zgodnie z przepisami odrębnymi. Zaopatrzenie w 

gaz do celów bytowych: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi. Gospodarka 

odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków wskazuje się zabytek archeologiczny, 

oznaczony na rysunku planu, który należy uwzględnić przy zabudowie i zagospodarowaniu terenu, zgodnie 
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z przepisami odrębnymi. Wskazuje się strefę ochrony konserwatorskiej, w której ustala się nakaz zachowania 

historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz 

układu i gabarytów zabudowy. Ponadto określa się budynek objęte ochroną konserwatorską, położony w 

Bąkowicach przy ul. Głównej 25. Dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: nakaz zachowania 

historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 

otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu 

architektonicznego, zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny 

elewacyjne z tworzyw sztucznych, zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, 

urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć historyczny wizerunek budynku, dopuszczenie 

wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych 

budynku. 

W rozdziale 2 w ramach przepisów szczegółowych znajdują się ustalenia dla terenów. 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 3.1MN, 7.1MN, 7.2MN, 7.3MN, 8.1MN, 9.1MN, 12.1MN, 

12.2MN, 13.1MN, 18.1MN, 18.2MN, 22.1MN, 24.1MN, 24.2MN, 24.3MN, 27.1MN, 28.1MN, 33.1MN, 34.1MN, 

34.2MN, 39.1MN, 41.1MN, 41.2MN, 44.1MN, dla których ustala się: maksymalną powierzchnię zabudowy: 40% 

powierzchni działki budowlanej, minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki 

budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy: budynek mieszkalny: 10 m, budynek garażowy i gospodarczy: 

5 m, inne obiekty budowlane: 5 m, minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych: 600 m². 

Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 10.1MNU, 17.2MNU, 19.1MNU, 19.2MNU, 19.3MNU, 19.4MNU, 

22.1MNU, 34.1MNU, 34.2MNU, 34.3MNU, 34.4MNU, dla których ustala się: maksymalną powierzchnię 

zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej, minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% 

powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy: budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy 

i usługowy: 10 m, budynek garażowy i gospodarczy: 5 m, inne obiekty budowlane: 5 m, minimalną powierzchnię 

nowo wydzielonych działek budowlanych: 800 m². 

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 6.1MW, 6.2MW, 7.1MW, dla których ustala się: maksymalną 

powierzchnię zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej, minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 

20% powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy: 12 m, minimalną powierzchnię nowo 

wydzielonych działek budowlanych (z wyjątkiem wydzieleń dla obiektów i systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej): 400 m². 

Teren zabudowy rekreacyjnej 29.1MR, dla którego ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy: 10% 

powierzchni działki budowlanej, minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 60% powierzchni działki 

budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy: 8 m. 

Tereny zabudowy usługowej 8.1U, 16.1U, 22.1U, 30.1U, 36.1U, dla których ustala się: maksymalną powierzchnię 

zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej, minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% 

powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy: 10 m. 
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Tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej 8.1UP, 8.2UP, 8.3UP, 21.1UP, 25.1UP, dla których ustala się: oprócz 

przeznaczenia głównego także przeznaczenie: stacje obsługi pojazdów, maksymalną powierzchnię zabudowy: 

60% powierzchni działki budowlanej, minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki 

budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy: 12 m. 

Teren zabudowy zagrodowej 4.1RM, 5.1RM, 22.1RM, 31.1RM, 41.1RM, 41.2RM, 41.3RM, 43.1RM, dla których 

ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej, minimalny udział 

powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy: 

budynek mieszkalny: 10 m, budynek gospodarczy i inwentarski przeznaczony dla potrzeb rolnych, hodowlanych 

i ogrodniczych: 10 m, budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, inne obiekty budowlane: 6 m.  

Tereny rolnicze 1.1R, 2.1R, 2.2R, 2.3R, 2.4R, 3.1R, 5.1R, 7.1R, 7.2R, 7.3R, 7.4R, 7.5R, 7.6R, 10.1R, 13.1R, 

14.1R, 16.1R, 17.1R, 18.1R, 18.2R, 19.1R, 19.2R, 21.1R, 21.2R, 21.3R, 21.4R, 22.1R, 23.1R, 23.2R, 23.3R, 

23.4R, 23.5R, 24.1R, 25.1R, 27.1R, 28.1R, 30.1R, 31.1R, R 35.1R, 35.2R, 35.3R, 35.4R, 35.5R, 37.1R, 37.2R, 

38.1R, 38.2R, 38.3R, 38.4R, 38.5R, 38.6R, 38.7R, 38.8R, 39.1R, 39.2R, 39.3R, 39.4R, 40.1R, 40.2R, 40.3R, 

41.1R, 41.2R, 41.3R, 41.4R, 41.5R, 42.1R, 42.2R, 43.1R, 46.1R, 46.2R, 47.1R, 47.2R, 47.3R, 47.4R, 47.5R, 

47.6R, 47.7R, 47.8R, dla których dopuszcza się zabudowę związaną z produkcją rolniczą, zgodnie z przepisami 

odrębnymi. Dla terenów ustala się: maksymalną powierzchnię zabudowy: 10% powierzchni działki budowlanej, 

minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość 

zabudowy: 12 m. 

Teren lasu 7.1ZL, 7.2ZL, 7.3ZL, 7.4ZL, 7.5ZL, 7.6ZL, 10.1ZL, 22.1ZL, dla którego nie określa się zasad 

kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu. 

Tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka (wolnostojące urządzenia fotowoltaiczne) 1.1EF, 1.2EF, 

5.1EF, 5.2EF, 7.3EF, 7.4EF, 7.3EF, 7.4EF, 11.1EF, 13.1EF, 14.1EF, 14.2EF, 14.3EF, 20.1EF, 21.1EF, 21.2EF, 

21.3EF, 22.1EF, 23.1EF, 23.2EF, 23.3EF, 23.4EF, 26.1EF, 37.1EF, 46.1EF, 46.2EF, 46.3EF, 46.4EF, 47.1EF, 

dla których dopuszcza się obiekty, urządzenia i instalacje służące do wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych (promieniowania słonecznego) o mocy przekraczającej 100 kW – zabudowa systemami 

fotowoltaicznymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Na terenach obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, 

minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej oraz maksymalna 

wysokość zabudowy: 5 m. 

Tereny sportu i rekreacji 8.1US, 15.1US, dla których ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy: 60% 

powierzchni działki budowlanej, minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki 

budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy: 10 m.  

Tereny zieleni urządzonej 8.1ZP, 19.1ZP, 19.2ZP, 22.1ZP, dla których dopuszcza się terenowe urządzenia 

sportowe i rekreacyjne. Ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy: 20% powierzchni działki budowlanej, 

minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 60% powierzchni działki budowlanej oraz maksymalną 

wysokość zabudowy: 5 m. 
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Teren komunikacji kolejowej 7.1KK, dla którego ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy: 100% 

powierzchni działki budowlanej, minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki 

budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy: 6 m; 

Teren infrastruktury technicznej gospodarowanie odpadami (punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) 

32.1O. 

Teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka (słup wysokiego napięcia) 45.1E. 

Teren drogi głównej (część pasa drogowego) 7.1KDG. 

Tereny drogi zbiorczej (część pasa drogowego 25.1KDZ, 26.1KDZ: 

Teren drogi lokalnej (część pasa drogowego) 13.1KDL, 13.2KDL, 13.3KDL, 17.1KDL, 41.1KDL, 43.1KDL. 

Tereny dróg dojazdowych (część pasa drogowego) 7.1KDD, 7.2KDD, 7.3KDD, 7.4KDD, 7.5KDD, 8.1KDD, 

8.2KDD, 8.3KDD, 8.4KDD, 8.5KDD, 10.1KDD, 14.1KDD, 18.1KDD, 19.1KDD, 19.2KDD, 22.1KDD, 24.1KDD, 

29.1KDD, 30.1KDD, 31.1KDD, 32.1KDD, 34.1KDD, 34.2KDD. 

Tereny dróg wewnętrznych (część pasa drogowego) 12.1KDW, 14.1KDW, 14.2KDW, 14.3KDW, 14.4KDW, 

17.1KDW, 22.1KDW, 22.2KDW, 25.1KDW, 26.1KDW, 36.1KDW, 41.1KDW, 41.2KDW, 44.1KDW. 

W rozdziale 3 znajdują się przepisy końcowe. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Świerczów. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 
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2. Oddziaływania na poszczególne elementy środowiska 

Oddziaływania na poszczególne elementy środowiska przedstawiono w poniższej tabeli: 

Tab. 3. Oddziaływania na poszczególne elementy środowiska. 

Przewidywane oddziaływania 

Elementy środowiska 
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Rodzaj 

bezpośrednie 0 0 0 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 

pośrednie 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 

wtórne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

skumulowane 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 

Czas trwania 

krótkoterminowe 0 - 0 - - 0 - - - 0 - 0 0 0 

średnioterminowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

długoterminowe 0 0 + 0 0 + + 0 0 + - 0 0 0 

Częstotliwość 

stałe 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 - 0 0 0 

chwilowe 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0 0 0 

Zasięg 

miejscowe 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 

lokalne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ponadlokalne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

regionalne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Legenda 

+ oddziaływanie pozytywne 

0 brak oddziaływań lub oddziaływanie bez znaczenia 

- oddziaływanie negatywne 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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3. Oddziaływania terenów 

W celu otrzymania metodologicznej przejrzystości prognozy dokonano podziału terenów na cztery grupy: 

• A – tereny o oddziaływaniu korzystnym, 

• B – tereny o oddziaływaniu średniokorzystnym, 

• C – tereny o oddziaływaniu umiarkowanie niekorzystnym, 

• D – tereny o oddziaływaniu niekorzystnym. 

Dla każdej grupy oceniono oddziaływanie terenów pod względem: rodzaju oddziaływania, czasu trwania 

oddziaływania, częstotliwości oddziaływania, zasięgu oddziaływania, intensywności przekształceń, trwałości 

przekształceń oraz charakteru zmian. Ponadto scharakteryzowano wpływ ustaleń planu oraz rodzaj 

oddziaływania na tereny przyległe do obszaru opracowania. 

Przewiduje się następujące oddziaływanie ustaleń planu na środowisko: 

- oddziaływanie korzystne – istniejące: teren lasu 7.1ZL, 7.2ZL, 7.3ZL, 7.4ZL, 7.5ZL, 7.6ZL, 10.1ZL, 22.1ZL, 

tereny rolnicze 2.1R, 2.2R, 2.3R, 2.4R, 3.1R, 7.1R, 7.2R, 7.3R, 7.4R, 7.5R, 7.6R, 10.1R, 13.1R, 14.1R, 

16.1R, 17.1R, 18.1R, 18.2R, 19.1R, 19.2R, 21.1R, 22.1R, 23.1R, 23.2R, 23.3R, 23.4R, 24.1R, 25.1R, 

27.1R, 28.1R, 30.1R, 31.1R, R 35.1R, 35.2R, 35.3R, 35.4R, 35.5R, 37.1R, 38.1R, 38.2R, 38.3R, 38.4R, 

38.5R, 38.6R, 38.7R, 38.8R, 39.1R, 39.2R, 39.3R, 40.1R, 40.2R, 40.3R, 41.1R, 41.2R, 41.3R, 41.4R, 

41.5R, 42.1R, 42.2R, 43.1R, 45.1R, 46.1R, 46.2R, 47.1R, 47.2R, 47.3R, 47.4R, 47.5R, 47.6R, 47.7R, tereny 

zieleni urządzonej 8.1ZP, 19.1ZP, 19.2ZP, 22.1ZP - przewiduje się utrzymanie powierzchni terenów rolnych 

i leśnych, przyczyni się to do zachowania istniejących walorów przyrodniczych i krajobrazowych, utrzymania 

wysokiego udziału powierzchni biologicznie czynnej, zachowania bioróżnorodności oraz możliwości migracji 

drobnej fauny, korzystny wpływ na mikroklimat i warunki biometeorologiczne. 

Ocena oddziaływania: 

- pod względem rodzaju oddziaływania – bezpośrednie, 

- pod względem czasu trwania oddziaływania – długoterminowe, 

- pod względem częstotliwości oddziaływania – stałe, 

- pod względem zasięgu oddziaływania – lokalne, 

- pod względem intensywności przekształceń – nieznaczne, 

- pod względem trwałości przekształceń – odwracalne, 

- pod względem charakteru zmian – korzystne. 

- oddziaływanie średniokorzystne – istniejące i projektowane: Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 3.1MN, 7.1MN, 7.2MN, 7.3MN, 8.1MN, 9.1MN, 12.1MN, 12.2MN, 13.1MN, 18.1MN, 

18.2MN, 22.1MN, 24.1MN, 24.2MN, 24.3MN, 27.1MN, 28.1MN, 33.1MN, 34.1MN, 34.2MN, 39.1MN, 

41.1MN, 41.2MN, 44.1MN, tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 10.1MNU, 17.2MNU, 19.1MNU, 

19.2MNU, 19.3MNU, 19.4MNU, 22.1MNU, 34.1MNU, 34.2MNU, 34.3MNU, 34.4MNU, tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej 6.1MW, 6.2MW, 7.1MW, teren zabudowy rekreacyjnej 29.1MR, tereny 
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zabudowy usługowej 8.1U, 16.1U, 22.1U, 30.1U, 36.1U, teren zabudowy zagrodowej 4.1RM, 5.1RM, 

22.1RM, 31.1RM, 41.1RM, 41.2RM, 41.3RM, 43.1RM, tereny sportu i rekreacji 8.1US, 15.1US - zakłada się 

uporządkowanie i aktualizację zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, umożliwienie 

realizacji nowej zabudowy (przede wszystkim zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy 

usługowej) na wybranych, dotychczas niezabudowanych terenach, wprowadzenie wymogu zachowania 

wysokiego udziału powierzchni biologicznie czynnej, wprowadzenie wymogu zaopatrzenia w ciepło z 

niskoemisyjnych lub nieemisyjnych źródeł ciepła oraz odprowadzania ścieków bytowych do sieci 

kanalizacyjnej; jednocześnie przewiduje się wzrost ilości ścieków bytowych, wzrost ilości odprowadzanych 

wód opadowych z terenów utwardzonych, wzrost ilości odpadów oraz wzrost poziomu hałasu 

komunikacyjnego. 

Ocena oddziaływania: 

- pod względem rodzaju oddziaływania - bezpośrednie i pośrednie, 

- pod względem czasu trwania oddziaływania – długoterminowe, 

- pod względem częstotliwości oddziaływania - stałe i chwilowe, 

- pod względem zasięgu oddziaływania – miejscowe, 

- pod względem intensywności przekształceń - zauważalne i duże, 

- pod względem trwałości przekształceń - częściowo odwracalne i nieodwracalne, 

- pod względem charakteru zmian - średniokorzystne i niekorzystne, 

- oddziaływanie umiarkowanie niekorzystne – planowane: Tereny infrastruktury technicznej – 

elektroenergetyka (wolnostojące urządzenia fotowoltaiczne) 1.1EF, 1.2EF, 5.1EF, 5.2EF, 7.3EF, 7.4EF, 

7.3EF, 7.4EF, 11.1EF, 13.1EF, 14.1EF, 14.2EF, 14.3EF, 20.1EF, 21.1EF, 21.2EF, 21.3EF, 22.1EF, 

23.1EF, 23.2EF, 23.3EF, 23.4EF, 26.1EF, 37.1EF, 46.1EF, 46.2EF, 46.3EF, 46.4EF, 47.1EF – 

umożliwienie lokalizacji instalacji fotowoltaicznych na terenach rolnych poza obszarami chronionymi 

przyrodniczo wydaje się najkorzystniejsze w punktu widzenia racjonalnego wykorzystania zasobów gminy, 

oddziaływanie farm fotowoltaicznych może być ograniczone do wartości nie powodujących strat w 

środowisku. 

Ocena oddziaływania: 

- pod względem rodzaju oddziaływania - bezpośrednie i pośrednie, 

- pod względem czasu trwania oddziaływania – długoterminowe, 

- pod względem częstotliwości oddziaływania - stałe i chwilowe, 

- pod względem zasięgu oddziaływania – miejscowe, 

- pod względem intensywności przekształceń - duże i zupełne, 

- pod względem trwałości przekształceń – nieodwracalne, 

- pod względem charakteru zmian – obojętne. 

- oddziaływanie niekorzystne – istniejące i planowane: tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej 8.1UP, 

8.2UP, 8.3UP, 21.1UP, 25.1UP, teren infrastruktury technicznej – gospodarowanie odpadami (punkt 
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selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) 32.1O, teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka 

(słup wysokiego napięcia) 45.1E, teren komunikacji kolejowej 7.1KK, teren drogi głównej (część pasa 

drogowego) 7.1KDG, tereny drogi zbiorczej (część pasa drogowego 25.1KDZ, 26.1KDZ, teren drogi 

lokalnej (część pasa drogowego) 13.1KDL, 13.2KDL, 13.3KDL, 17.1KDL, 41.1KDL, 43.1KDL, tereny dróg 

dojazdowych (część pasa drogowego) 7.1KDD, 7.2KDD, 7.3KDD, 7.4KDD, 7.5KDD, 8.1KDD, 8.2KDD, 

8.3KDD, 8.4KDD, 8.5KDD, 10.1KDD, 14.1KDD, 18.1KDD, 19.1KDD, 19.2KDD, 22.1KDD, 24.1KDD, 

29.1KDD, 30.1KDD, 31.1KDD, 32.1KDD, 34.1KDD, 34.2KDD, tereny dróg wewnętrznych (część pasa 

drogowego) 1.1KDW, 5.1KDW, 12.1KDW, 14.1KDW, 14.2KDW, 14.3KDW, 14.4KDW, 17.1KDW, 

18.1KDW, 21.1KDW, 21.2KDW, 21.3KDW, 22.1KDW, 22.2KDW, 23.1KDW, 25.1KDW, 26.1KDW, 

31.1KDW, 36.1KDW, 37.1KDW, 39.1KDW, 41.1KDW, 41.2KDW, 44.1KDW, 47.1KDW - zakłada się 

utrzymanie i wyznaczenie nowych terenów aktywności gospodarczej i infrastruktury oraz terenów 

komunikacyjnych, zakłada się wzrost ilości odprowadzanych wód opadowych z terenów utwardzonych, 

wzrost ilości odpadów, wzrost poziomu hałasu komunikacyjnego, wzrost zanieczyszczenia powietrza oraz 

emisji ciepła o zasięgu miejscowym. 

Ocena oddziaływania: 

- pod względem rodzaju oddziaływania - bezpośrednie i pośrednie, 

- pod względem czasu trwania oddziaływania – długoterminowe, 

- pod względem częstotliwości oddziaływania - stałe i chwilowe, 

- pod względem zasięgu oddziaływania – miejscowe, 

- pod względem intensywności przekształceń - duże i zupełne, 

- pod względem trwałości przekształceń – nieodwracalne, 

- pod względem charakteru zmian - niekorzystne. 

Oddziaływanie poszczególnych przeznaczeń zmiany planu 

Oddziaływanie zabudowy mieszkaniowej i usługowej 

Zabudowa będzie realizowana jako uzupełnienie istniejących układów urbanistycznych dlatego nie będzie 

miała dodatkowe oddziaływania na środowisko poza tym, które jest wynikiem obecnego zagospodarowania w 

otoczeniu.  

Oddziaływanie terenów komunikacji 

Na obszarach zmiany planu nie projektuje się (poza jednym terenem drogi dojazdowej) nowych terenów 

komunikacji, a jedynie wprowadza się zapisy dla istniejących terenów. 

Oddziaływanie terenów farm fotowoltaicznych 

Pozyskiwanie energii elektrycznej z energii słońca jest działaniem proekologicznym jednak nie jest 

pozbawione oddziaływania na środowisko. Ze względów środowiskowych wskazuje się na zalety ogniw 

fotowoltaicznych: energia elektryczna wytwarzana jest bezpośrednio, sprawność przetwarzania energii jest taka 

sama, niezależnie od skali, moc jest wytwarzana nawet w pochmurne dni przy wykorzystaniu światła 
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rozproszonego, obsługa i konserwacja wymagają minimalnych nakładów, a w czasie produkcji energii 

elektrycznej nie powstają szkodliwe gazy cieplarniane. O ile małe przydomowe czy przemysłowe panele PV mają 

w zasadzie minimalne oddziaływanie na środowisko, o tyle duże obszary terenu pokryte panelami słonecznymi, 

umieszczone wśród otwartego krajobrazu, mogą oddziaływać na zasoby środowiska (przede wszystkim rośliny, 

zwierzęta, siedliska i krajobraz). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839) wskazuje w § 3. ust. pkt 

54, lit. b, że do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się: 

„zabudowę przemysłową, w tym zabudowę systemami fotowoltaicznymi, lub magazynową, wraz z towarzyszącą 

jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: (…) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. 

a” (w literze a wymienia się obszary chronione zgodnie z ustawą o ochronie przyrody). 

Jednym z elementów oddziaływania na środowisko może być także oddziaływanie na ptaki, które są 

dobrymi wskaźnikami jakości stanu środowiska przyrodniczego. Panele na większych przestrzeniach, tworząc 

elektrownie słoneczne, budowane są przede wszystkim na otwartych terenach pól uprawnych. Wpływ paneli 

słonecznych na komponenty przyrodnicze, a przede wszystkim ptaki, zależy głównie od lokalizacji inwestycji. 

Wpływ ten może mieć charakter pośredni i bezpośredni: 

- wpływ pośredni – panele słoneczne i ich eksploatacja mogą spowodować: bezpośrednią utratę siedlisk 

naturalnych, fragmentację siedlisk i/lub ich modyfikację, zaburzenia związane ze straszeniem 

przebywających tam gatunków ptaków, głównie poprzez prace przy budowie parku solarnego i 

utrzymaniu jego późniejszej działalności. Jednak przy dobrym projekcie parku solarnego, czego 

przykładem jest obiekt Gondorf Kobern w Niemczech, stworzono nie tylko miejsce atrakcyjne dla 

ptaków, ale obecnie chroni się go na prawach rezerwatu dla zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. 

Podejrzewa się, że panele w olbrzymich układach mogą odstraszać ptaki (np. żurawie w Hiszpanii czy 

gęsi w Niemczech). 

- wpływ bezpośredni – prawidłowa lokalizacja elektrowni słonecznej (na terenach nie wykorzystywanych 

intensywnie przez ptaki) może przyczynić się paradoksalnie do powstania alternatywnych miejsc 

żerowania, np. dla łuszczaków (fragmenty trawiaste i krzewy pomiędzy panelami i sektorami) oraz 

gniazdowania (panele są zakładane na specjalnych stojakach, które mogą być wykorzystywane przez 

niektóre gatunki do umieszczania gniazd). Nie ma naukowych dowodów na istnienie ryzyka 

śmiertelności dla ptaków związanych z panelami słonecznych ogniw fotowoltaicznych. 

Ryzyko środowiskowe przy realizacji elektrowni fotowoltaicznej jest prawdopodobnie podobne do wielu innych 

wykonanych przez człowieka inwestycji, wykorzystujących płaskie, przeszklone przestrzenie (ekrany 

akustyczne, szyby wysokich budynków), ale panele słoneczne mogą być lokalizowane w bardziej 

newralgicznych miejscach dla ptaków. Dobra lokalizacja elektrowni słonecznych nie musi powodować 

negatywnego wpływu na populacje ptaków. Przy sprawnym zarządzaniu taką elektrownią jej zlokalizowanie – 

zwłaszcza w zubożonym krajobrazie rolniczym – może być korzystne dla ptaków, stanowiąc urozmaicenie 



Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Świerczów 
 

 
40

krajobrazu. Do zasad mogących zminimalizować wpływ inwestycji, zwłaszcza tych zajmujących większe 

obszary krajobrazu należą: 

- unikanie lokalizacji parków słonecznych na obszarach stanowiących miejsce rozrodu lub intensywnego 

wykorzystania przez gatunki rzadkie i średnioliczne (sikora), 

- pomiędzy sektorami paneli warto sadzić niskopienne żywopłoty, co zmniejsza ryzyko kolizji ptactwa 

wodnego, 

- przewody elektryczne odprowadzające energię z parku trzeba umieszczać pod ziemią, 

- unikanie budowy w szczycie sezonu lęgowego (na terenach otwartych sezon ten rozpoczyna się trochę 

szybciej, np. w przypadku czajki już w marcu). Również naprawy eksploatacyjne o większej skali należy 

wykonywać poza tym okresem, 

- fragmenty trawiaste pomiędzy ogniwami nie powinny być uprawiane z wykorzystaniem sztucznego 

nawożenia, herbicydów i pestycydów. Najlepiej je wykaszać ręcznie, bądź poprzez wypas np. owiec, 

- zezwolenie na spontaniczną sukcesję roślinności pomiędzy pasami, np. ziół i chwastów. Stanowią one 

doskonałe miejsca żerowania ptaków. 

Koszty środowiskowe potencjalnie związane z rozwojem energetyki opartej na wykorzystywaniu 

fotowoltaiki są niewielkie. Jednak nasza wiedza na ten temat jest ciągle niewystarczająca i niezbędne okazuje się 

przeprowadzenie krajowych badań tego zagadnienia. Warto jednak, by w dokumentach składanych przez 

inwestorów występujących o zezwolenia na budowę położonych w krajobrazie rolniczym zespołów paneli 

słonecznych był uwzględniany potencjalny wpływ na ptaki, a także aby organy uzgadniające (regionalne dyrekcje 

ochrony środowiska) i wydające decyzje środowiskowe zalecały choćby prosty monitoring porealizacyjny, 

dokumentujący wpływ na populacje ptaków w sezonie lęgowym (weryfikujący ocenę zawartą w raporcie oraz 

skuteczność zaproponowanych działań minimalizujących).  

Ocenę wpływ na ptaki przygotowano na podstawie: Wpływ elektrowni słonecznych na środowisko 

przyrodnicze, prof. dr hab. Piotr Tryjanowski, UAM, Poznań, Andrzej Łuczak, ENINA, „Czysta Energia” – 

nr 1/2013). 

W zmianie planu dopuszczono obszary rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z 

odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW wraz z ich strefą ochronną. Obszar oddziaływania 

inwestycji musi mieścić się w granicach obszarów zmiany. Realizacja tego typu inwestycji nie będzie powodować 

bariery dla drobnych i średnich ssaków (np. lisów lub borsuków). W przypadku ssaków o dużych rozmiarach 

takich jak sarny, dziki, jelenie w istocie nastąpi ograniczenie wykorzystywanej powierzchni, nie mniej nie będzie 

ono istotne w związku z mnogością w pobliżu miejsc o podobnych uwarunkowaniach środowiskowych, które 

mogą być wykorzystywane do migracji. Dzięki zastosowaniu nowych technologii, w tym paneli z powłoką 

antyrefleksyjną, nie wystąpi zjawisko tzw. efektu olśnienia ptaków, nie wystąpi więc negatywny wpływ na ich 

szlaki migracji. Elektrownie fotowoltaiczne nie posiadają ruchomych elementów, jak np. turbiny wiatrowe, które by 

mogły przyczynić się do śmierci ptaków. Po zrealizowaniu inwestycji ptaki gniazdujące na ziemi w dalszym ciągu 



Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Świerczów 
 

 
41

będą mogły wykorzystywać powierzchnię farmy. W związku ze spadkiem intensywności użytkowania gruntu 

zmniejszy się znacznie śmiertelność płazów, gadów i drobnych ssaków. 

Realizacja tego typu inwestycji prawdopodobnie nie spowoduje wyłączenia terenu elektrowni 

fotowoltaicznej z użytkowania rolniczego w trakcie jej eksploatacji. Grunty w części niezagospodarowanej (w 

większości) będą przeznaczone pod uprawy trwałe – trawy lub łąki. W trakcie eksploatacji elektrowni 

fotowoltaicznej, trawa i inna roślinność zielna i łąkowa będzie rosła pod panelami oraz pomiędzy nimi. W Europie 

testowane są także rozwiązania gdzie w obszarach farm fotowoltaicznych prowadzi się uprawę rolniczą, a nawet 

wypas zwierząt. W austriackiej elektrowni fotowoltaicznej w Wiedniu, w dzielnicy Donaustadt hodowanych jest 90 

owiec. Zwierzęta koszą trawnik w sposób przyjazny dla środowiska. W ten sposób obszar 12 ha jest 

wykorzystywany zarówno do produkcji energii, jak i jako obszar hodowli zwierząt. Instalacja została 

przygotowana z podniesionymi i oddalonymi od siebie panelami słonecznymi, tak aby odpowiadały potrzebom 

zwierząt. Przykład ten pokazuje, jak można zaprojektować otwartą przestrzeń w sposób przyjazny naturze. 

Działalność owiec zapewnia również wysoki poziom bioróżnorodności na powierzchni i naturalne nawożenie. 

Elektrownia zaopatruje 4.900 gospodarstw domowych w energię elektryczną i oszczędza 4.200 ton CO2. 

(https://www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/104937/pionowe-panele-i-owce-na-najwiekszej-farmie-pv-w-

austrii).  

Realizacja farm fotowoltaicznych będzie przyczyniać się do zastępowania energii pochodzącej ze 

spalania paliw kopalnych na energię ze źródeł odnawialnych. Będzie to miało pozytywne oddziaływanie na jakoś 

środowiska i klimatu.  

Wpływ na rośliny i zwierzęta 

Wskazane w zmianie planu obszary są głównie wykorzystywane rolniczo. W wyniku budowy elektrowni 

fotowoltaicznej nie dojdzie do zniszczenia stanowisk gatunków cennych w skali kraju lub regionalnie, a także 

siedlisk przyrodniczych. Na etapie eksploatacji w miejscu tym należy oczekiwać pojawienia się zbiorowiska 

łąkowego, ponieważ powierzchnie pod ogniwami zostaną pozostawione do naturalnej sukcesji, a następnie będą 

regularnie wykaszane. W ten sposób budowa elektrowni fotowoltaicznej może przyczynić się do zwiększenia 

różnorodności gatunkowej lokalnej flory. Zwiększy to tym samym atrakcyjność siedliska dla gatunków zwierząt, 

szczególnie owadów. 

Realizacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na gatunki płazów, gadów oraz bezkręgowców, a wręcz wpływ 

użytkowania terenu w momencie wybudowania elektrowni, w porównaniu do jego użytkowania rolniczego, może 

okazać się bardziej korzystny dla występujących zwierząt. Zabiegi agrotechniczne stosowane podczas uprawy 

oraz sam charakter szaty roślinnej wykluczają obecność wielu gatunków na tych powierzchniach, a w przypadku 

gatunków regularnie występujących w krajobrazie rolniczym, to zasiedlają one głównie obszary inne niż pola 

uprawne, np. nieużytki, miedze lub pastwiska. Wpływ postawienia paneli fotowoltaicznych na gatunki 

bezkręgowców występujące w krajobrazie rolniczym może być różny dla różnych gatunków, w zależności od ich 

optimum środowiskowego. Z pewnością jednak większa jest różnorodność gatunkowa bezkręgowców na 
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obszarach wyjętych spod upraw, aniżeli pól uprawnych, choć nadal dominować będą gatunki wszędzie bardzo 

liczne, występujące na nieużytkach. Dla najpowszechniej spotykanych i spodziewanych na obszarach rolnych lub 

w ich sąsiedztwie gatunków chronionych, przede wszystkim trzmieli Bombus sp., biegaczy występujących na 

terenach otwartych (Carabus cancellatus, C. violaceus), należy się spodziewać wzrostu liczby osobników 

spotykanych na powierzchniach przeznaczonych pod fotowoltaikę. W porównaniu z polami uprawnymi, gdzie 

gęstość zasiedlenia jest bardzo mała, gatunki te preferują miedze, nieużytki i pastwiska. Choć niewątpliwie 

istnieje niewielkie ryzyko zniszczenia w trakcie prac ziemnych pojedynczych gniazd trzmieli (sporadycznie mogą 

być budowane na polach uprawnych) jest to działanie jednorazowe, a zatem o marginalnym wpływie na 

populację na badanym terenie. 

Po zabudowaniu powierzchni panelami i związanym z tym zacienieniem części powierzchni oraz porośnięciu 

reszty powierzchni roślinnością można spodziewać się wzrostu atrakcyjności terenu dla płazów, przede 

wszystkim dla żaby trawnej (Rana temporaria), żaby moczarowej (Rana arvalis) oraz ropuchy szarej (Bufo bufo). 

Inwestycja w trakcie eksploatacji może negatywnie wpływać na gady poprzez zacienianie części powierzchni 

podłoża. Dotyczy to m. in. gatunków, które potencjalnie mogą występować na analizowanych obszarach np. 

jaszczurki zwinki (Lacerta agilis) oraz żyworódki (Zootoca vivipara). Oba gatunki są jednak pospolite i należy 

uznać, że negatywny wpływ budowy elektrowni na gady będzie znikomy i pomijalny. Tereny planowanych 

instalacji będą mogły być swobodnie penetrowane przez płazy, gady i małe ssaki, gdyż powszechną praktyką 

przy budowie farm fotowoltaicznych jest zachowanie 20 cm przestrzeni pomiędzy powierzchnią gruntu, a dolną 

krawędzią siatki ogrodzeniowej w trakcie wykonywania ogrodzenia. Dodatkowo wokół planowanych instalacji 

pozostawiony zostanie grunt w dalszym ciągu użytkowany rolniczo, co umożliwi bezproblemowe omijanie terenu 

zajętego przez instalację fotowoltaiczną przez większe zwierzęta. W związku z powyższym, można uznać, że 

powstanie planowanej instalacji nie przyczyni się do powstania bariery migracyjnej. 

Planowane instalacje nie będą również wpływały negatywnie na nietoperze. Zagrożeniem dla nietoperzy 

mogą być przeźroczyste powierzchnie pionowe, z którymi ssaki te mogłyby zderzać się w czasie lotu. Zagrożenie 

to dotyczy w szczególności osobników młodych, uczących się latać, u których echolokacyjny system orientacji 

przestrzennej nie jest jeszcze w pełni wykształcony. Podobną sytuację mogłaby wystąpić w przypadku gładkich 

powierzchni poziomych, które mogą być mylone z lustrem wody. W przypadku farm fotowoltaicznych kąt 

nachylenia paneli wynosi 20-40°, co wyklucza możliwość pomylenia przez te ssaki ogniw fotowoltaicznych z 

wodopojami i miejscami żerowania. Dodatkowo należy zauważyć, iż rzędy paneli fotowoltaicznych nie tworzą 

jednolitej powierzchni, ale są w sposób widoczny podzielone na poszczególne moduły oprawione w aluminiowe 

ramy i oddzielone od siebie kilkucentymetrową przerwą. Struktura taka jest doskonale widoczna za pomocą 

aparatu echolokacyjnego nietoperzy i nie istnieje niebezpieczeństwo, że nietoperze mogłyby nie zauważyć 

powierzchni paneli fotowoltaicznych, jak to ma miejsce np. w przypadku szklanych przeziernych ekranów 

akustycznych. Istnieje pewne prawdopodobieństwo, że planowane inwestycje będą miały pewien pozytywny 

wpływ na lokalne populacje nietoperzy. Wyłączenie całych terenów z gospodarki rolnej, w tym w szczególności 

ze stosowania środków chwastobójczych (herbicydów) i owadobójczych (insektycydów), może spowodować 
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zwiększenie różnorodności gatunkowej lokalnej flory oraz związanej z nią fauny owadów (entomofauny), która 

może stanowić bazę pokarmową nietoperzy. 

W celu umożliwienia dostępu światła do ogniw fotowoltaicznych w czasie eksploatacji farmy konieczne jest 

okresowe usuwanie roślinności z powierzchni znajdującej się pod panelami oraz w ich sąsiedztwie. Usuwanie 

roślinności może odbywać się przez okresowe wypasanie przez utrzymywane specjalnie w tym celu stado owiec 

lub przez wykaszanie. Usuwanie roślinności przez mechaniczne i ręczne wykaszanie nie będzie miało 

negatywnego wpływu na lokalne populacje nietoperzy. Wypas owiec może zaś przyczynić się do licznego 

występowania koprofagicznych (żywiących się odchodami) chrząszczy z rodziny gnojarzowatych (Geotrupidae). 

Chrząszcze z tej rodziny są wykorzystywane przez nietoperze jako pokarm i z tego powodu farmy fotowoltaiczne 

mogą stać się nowym i zasobnym w pokarm żerowiskiem tych ssaków. Nagrzewanie się powierzchni ogniw 

fotowoltaicznych oraz konstrukcji w dzień i wypromieniowywanie nagromadzonego ciepła tuż po zapadnięciu 

zmroku może spowodować niewielkie podwyższenie temperatury powietrza i gromadzenie się owadów, 

stanowiących pokarm nietoperzy. Ponadto, elementy konstrukcyjne paneli fotowoltaicznych mogą być 

potencjalnymi schronieniami nocnymi (miejscami odpoczynku) nietoperzy. 

Potencjalny wpływ inwestycji na lokalne populacje ptaków może mieć dwojaki charakter: wpływ pośredni - 

polegający na utracie naturalnych siedlisk, fragmentację siedlisk i/lub ich modyfikację, wpływ bezpośredni – 

polegający na możliwości powstania alternatywnych miejsc żerowania lub gniazdowania. 

Na obszarze gminy tereny przeznaczone na lokalizacje elektrowni fotowoltaicznej znajduje się poza granicami 

obszarów chronionych. 

W przypadku obszaru zmiany planu nie będzie wpływu pośredniego w postaci utraty siedlisk gdyż obejmują 

one tereny użytkowane rolniczo. Po wybudowaniu elektrowni i odpowiednim ukształtowaniu zieleni istnieje 

możliwość powstanie nowych, alternatywnych miejsc żerowania dla szeregu gatunków zwierząt, a ponadto 

gniazdowania dla ptaków. Możliwy jest wzrost baza pokarmowa dla łuszczaków oraz gatunków ptaków żywiących 

się bezkręgowcami oraz małym kręgowcami, a także zwiększy się ilość siedlisk istotnych dla gniazdowania 

gatunków ptaków związanych ze strefami ekotonowymi. 

Oddziaływanie terenów aktywności gospodarczej i produkcji w gospodarstwach rolnych 

Planowane tereny aktywności gospodarczej oraz produkcji w gospodarstwach rolnych będą zajmować 

stosunkowo niewielkie obszary i będą znajdować się w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych oraz rolnych. 

Planowane zagospodarowanie nie będzie powodować znaczącego oddziaływania na środowisko. 

Oddziaływanie linii energetycznych 

Linie energetyczne wysokiego i najwyższego napięcia przebiegają w terenach rolnych w oddaleniu od 

terenów zamieszkałych dlatego nie powodują negatywnego oddziaływania na ludzi. 

Oddziaływanie na tereny chronione 
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Niektóre obszary zmiany planu znajdują się w granicach parku krajobrazowego lub obszaru chronionego 

krajobrazu. Są to zarówno tereny rolne, które utrzymują dotychczasowe zagospodarowanie jak i istniejące lub 

planowane tereny mieszkaniowe lub rekreacyjne. W przypadku terenów mieszkaniowych towarzyszą one 

istniejącym jednostkom urbanistycznym, a  dopuszczenie nowej zabudowy na tych obszarach nie jest sprzeczne 

z zakazami obowiązującymi na obszarach chronionych. 

IX. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie 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.08.199.1227), z rozdziału 3, działu VI dotyczącego postępowanie w sprawie transgranicznego 

oddziaływania pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku projektów polityk, strategii, 

planów i programów opracowywany dokument nie będzie miał oddziaływania transgranicznego. 

X. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 

oddziaływań na środowisko 

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na cel i przedmiot ochrony obszarów chronionych oraz 

integralność tych obszarów. 

Główne ustalenia projektu planu, mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko, to: 

• wymóg zapewnienia wysokiego udziału powierzchni biologicznie, 

• odpowiednie ograniczenie powierzchni zabudowy, 

• wymóg zaopatrzenia w ciepło ze źródeł ciepła niskoemisyjnych i możliwość pozyskiwania energii ze 

źródeł odnawialnych, 

• wymóg odprowadzania ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej, 

• wprowadzenie standardów akustycznych dla terenów zabudowy chronionej. 

W celu eliminacji bądź ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków realizacji ustaleń planu miejscowego 

należy ponadto uwzględnić: 

• konieczność dotrzymania wszelkich obowiązujących norm dotyczących ochrony poszczególnych 

komponentów środowiska, 

• obowiązek selektywnego gromadzenia odpadów i powierzanie ich wywozu i składowania 

wyspecjalizowanym firmom, 

• stosowanie proekologicznych i odnawialnych źródeł energii oraz stosowanie urządzeń grzewczych 

o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji, 

• zdjęcie próchniczej warstwy gleby (humusu) i wtórne jej wykorzystanie, 

• ograniczenie do niezbędnego minimum trwałych przekształceń powierzchni ziemi, 

• ograniczenie do minimum przewidywanych robót budowlanych. 
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XI. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie 

Projektowany dokument ze względu na charakter przewidywanych zmian nie przewiduje rozwiązań 

alternatywnych. Zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 3 b ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko prognoza 

oddziaływania na środowisko powinna „przedstawiać rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w 

projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do 

tego wyboru, biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru 

Natura 2000 oraz integralność tego obszaru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych”. Głównym celem 

projektowanego dokumentu jest uporządkowanie i aktualizacja zasad kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenów, umożliwienie realizacji nowej zabudowy (przede wszystkim zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej) na wybranych, dotychczas niezabudowanych terenach 

oraz dopuszczenie lokalizacji farm fotowoltaicznych. Ustalenia planu nie ingerują w tereny o wysokich walorach 

przyrodniczych i krajobrazowych i zawierają rozwiązania korzystne dla środowiska, dlatego prognoza nie 

prezentuje rozwiązań alternatywnych do proponowanych w ustaleniach planu uznając, że zaproponowane 

ustalenia są najkorzystniejsze dla środowiska w kontekście istniejących uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy. 

XII. Metody analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu 

W celu analizy skutków realizacji planu zasadnym byłoby prowadzenie monitoringu stanu środowiska wraz 

ze wszystkimi jego elementami (szczególnie powietrzem atmosferycznym oraz wód). 

Przewidywane metody analizy realizacji postanowień projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego pod kątem wpływu na środowisko mogą się odnosić do: 

- oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu, 

- przestrzegania ustaleń dotyczących przeznaczenia terenu, ukształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu, ustaleń dotyczących wyposażenia w infrastrukturę techniczną, ochrony i 

kształtowania środowiska i ładu przestrzennego, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. 

Ad 1) W zakresie oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu na środowisko:  

- w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, 

obowiązywać będzie monitoring środowiska w zakresie i metodach określonych w wydanej decyzji, 

- w odniesieniu do pozostałych terenów może to być monitoring państwowy środowiska, prowadzony 

przez odpowiednie organy administracji państwowej, powołane do badania stanu środowiska, 

- w przypadku skarg mieszkańców na uciążliwości prowadzonej działalności w oparciu o uchwalony plan, 

analizę realizacji mpzp i badanie skażenia środowiska powinien przeprowadzić odpowiedni organ 

administracji samorządowej. 

Ad. 2) W zakresie realizacji przestrzegania ustaleń mpzp powinny być okresowe przeglądy zainwestowania 

obszaru i realizacji mpzp, wykonywane przez administrację samorządową na potrzeby oceny prowadzonej 
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polityki przestrzennej. Częstotliwość okresowych przeglądów powinna być zgodna z przepisami szczególnymi 

(ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: „W 

celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy 

zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i 

opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem (…) 

wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta 

przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu opinii gminnej (…) komisji 

urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada gminy podejmuje uchwałę w 

sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub w 

części, podejmuje działania, o których mowa w art. 27 ustawy. Przy podejmowaniu uchwały, o której mowa w ust. 

2, rada gminy bierze pod uwagę w szczególności zgodność studium albo planu miejscowego z wymogami 

wynikającymi z przepisów art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1.” Wskazane przepisy dotyczą m.in. 

uwzględniania w miejscowych planach zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 

Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektu: 

- rejestrowanie wniosków o sporządzenie miejscowych planów lub ich zmianę, gromadzenie materiałów z 

nimi związanych, 

- ocenę zgodności wydanych decyzji i pozwoleń budowlanych z projektem, 

- ocena i aktualizacja form ochrony przyrody i najcenniejszych siedlisk przyrodniczych, 

- oceny rozwoju gospodarczego (przedsiębiorczości, przemian struktury agrarnej, rozwoju budownictwa, 

wzrostu lesistości), 

- ocena warunków i jakości klimatu akustycznego wykonywane 1 raz na 4 lata. 

W zakresie monitoringu poszczególnych elementów środowiska odpowiedzialne są jednostki i instytucje 

związane z gospodarką wodną, zarządy dróg, starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie, a w zakresie 

ochrony przyrody Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz jednostki wspomagające, 

zatrudniające ekspertów w dziedzinie ochrony środowiska, np. IMGW, RZGW i inne. Zgodnie z art. 10 

Dyrektywy 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w celu uniknięcia powielania monitoringu raporty o 

stanie i jakości poszczególnych elementów środowiska powinny być przekazywane do gminy. 

W celu oceny wpływu zagospodarowania na środowisko i człowieka można zastosować wskaźniki 

monitoringu. Poza przyjętymi w przepisach odrębnych wskaźnikami dotyczącymi jakości poszczególnych 

komponentów środowiska można wykorzystać następujące parametry: 

- jakość powietrza - liczba instalacji ogrzewania i podgrzewania wody gospodarczej w oparciu o paliwa 

ekologiczne (gaz, olej opałowy, energia elektryczna), 

- jakość wód, gospodarka wodno-ściekowa - gospodarstwa podłączone do kanalizacji, gospodarstwa 

podłączone do bezodpływowych zbiorników na nieczystości (szamb), 
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- gospodarka odpadami - ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca, 

- ochrona przyrody, bioróżnorodności, krajobrazu - obszar gminy objęty ochrona przyrody lub krajobrazu, 

- klimat akustyczny - uciążliwość akustyczna dróg (na podstawie pomiarów zarządców). 

XIII. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Prognoza oddziaływania na środowisko dotyczy projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów w gminie Świerczów. 

Prognoza oddziaływania na środowisko składa się z części tekstowej i graficznej. Zawartość opracowania jest 

usystematyzowana zgodnie z zakresem przedmiotowym określonym w art. 51 i 52 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. z 2022 r. poz. 1029). Część rysunkowa składa się z planszy 

w skali 1:1000 (analogicznie do skali opracowania planu miejscowego, do którego odnosi się prognoza). 

Prognoza oddziaływania na środowisko obejmuje zagadnienia związane z problematyką ochrony 

i kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, ochroną zdrowia mieszkańców, ochroną zasobów 

naturalnych, a także kształtowaniem i ochroną walorów krajobrazowych. Analizuje stan funkcjonowania 

środowiska i jego poszczególnych elementów oraz określa potencjalne zmiany w przypadku braku realizacji 

ustaleń planu, zarówno w obszarze opracowania, jak i w obszarach objętych przewidywanym oddziaływaniem 

Ponadto zawiera informacje o przewidywanych przyrodniczych skutkach gospodarowania przestrzenią 

związanych z ustaleniami planu miejscowego. 

Celem uchwalenia zmiany planu miejscowego jest uporządkowanie istniejącego zagospodarowania 

wybranych obszarów gminy. Projektowany dokument, jakim jest projekt zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Bielice, 

Biestrzykowice, Dąbrowa, Gola, Grodziec, Miejsce, Miodary, Osiek Duży, Pieczyska, Starościn, Świerczów i 

Zbica, zawiera ustalenia zasad zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym m.in. przeznaczenia terenów, 

zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasad ochrony środowiska i przyrody oraz parametrów i 

wskaźników kształtowania zabudowy. 

Projekt miejscowego planu zgodny jest z zapisami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

opolskiego, z ustaleniami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Świerczów oraz z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi. Projekt planu powiązany jest również z wieloma 

programami służącymi realizacji inwestycji celu publicznego oraz odpowiednio uwzględnia zadania formułowane 

w opracowaniach sporządzanych na różnych stopniach administracji rządowej lokalnej czy ponadlokalnej. 

Poprzez to wypełnia określone w ponadlokalnych planach i programach kierunki rozwoju na szczeblu 

powiatowym, wojewódzkim i krajowym. W projekcie planu uwzględniono również inne dokumenty związane z 

rozwojem przestrzennym (prawomocne obowiązujące decyzje administracyjne), czy inne odnoszące się 

pośrednio do terenów będących przedmiotem opracowania. 

Dominującą część obszaru objętego opracowaniem stanowią tereny rolne, w tym tereny łąk i pastwisk oraz 

tereny mieszkaniowo – usługowe i aktywności gospodarczej. Ponadto występują lasy i tereny komunikacyjne. 
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Ponadto obszary zmiany planu znajduje się w granicach: GZWP 323, w strefach ochrony sanitarnej cmentarzy, w 

granicach udokumentowanego złoża kopalin "Świerczów", w granicach korytarzy ekologicznych, występują linie 

wysokiego (110 kV) i najwyższego napięcia (400 kV), w zasięgu strefy ochronnej terenu zamkniętego C - strefa 

zagrożenia 1 kPa, strefy ochronnej terenu zamkniętego B - strefa zagrożenia 3 kPa, strefy ochronnej terenu 

zamkniętego A - strefa zagrożenia 5 kPa, w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10% oraz obszarze szczególnego zagrożenia 

powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%, obszarze 

Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”. 

Ustalenia projektu planu uwzględniają uwarunkowania przyrodnicze i ograniczają uciążliwości dla środowiska 

przyrodniczego, związane z planowanym zagospodarowaniem, podają także rozwiązania mające na celu 

eliminację, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnego oddziaływania ustaleń planu na 

środowisko, nie eliminują jednak wszystkich uciążliwości, co jest naturalną konsekwencją rozwoju 

gospodarczego. 

Realizacja planu nie będzie powodować znaczącego oddziaływania na obszary chronione. Nie spowoduje 

zniszczeń siedlisk priorytetowych, nie przyczyni się także do znaczącego zwiększenia antropopresji. 

Projektowany dokument nie przewiduje rozwiązań alternatywnych. Różne rozwiązania planistyczne były 

rozpatrywane na etapie tworzenia koncepcji planu. 

Zakłada się uporządkowanie i aktualizację zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, 

umożliwienie realizacji nowej zabudowy (przede wszystkim zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 

zabudowy usługowej) na wybranych, dotychczas niezabudowanych terenach oraz wprowadza się możliwość 

lokalizacji farm fotowoltaicznych. 

Plan i jego ustalenia są zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, a jego realizacja nie wpłynie 

znacząco negatywnie na stan środowiska. 


