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1. Podstawa prawna  
 Podstawę prawną do wykonania niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko stanowią:  

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 

U. z 2018 r., poz. 2081. z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2018r., poz. 1945 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r., poz. 1396) 

 Uzgodnienia zakresu prognozy z RDOŚ Opole praz uzgodnienie zakresu prognozy z Państwo-

wym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nysie. 

2. Zakres opracowania  
Zakres opracowanej prognozy oddziaływania na środowisko wypełnia ustalenia art. 51 Ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-

czeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2081 z późn. zm.). 

Prognozę wykonywano równolegle do sporządzania projektu planu. 

Zakres przestrzenny prognozy obejmuje tereny znajdujące się w granicach planu oraz obszary przyległe 

w strefie potencjalnych oddziaływań ustaleń planu. Ze względu na charakter planu, a w szczególności 

brak przewidywanych oddziaływań ponadnormatywnych na terenach przyległych, zasięg przestrzenny 

terenu znaczącego oddziaływania ustaleń planu pokrywa się z zasięgiem przestrzennym obszaru planu. 

Ustalenia planu dotyczą terenu przemysłowego, zainwestowanego, terenów kolejowych, terenów ko-

munikacji i infrastruktury, terenów zabudowy mieszkaniowej wraz z usługami, usługowej, zagrodowej i 

przyległych gruntów rolnych. Na terenie planu znajdują się także niewielkie tereny zadrzewień i lasów. 

Otoczenie terenu planu stanowią grunty rolne. Teren położony jest poza dolinami rzecznymi, nie jest 

zagrożony zalewami powodziowymi i charakteryzuje się bardzo niewielkimi walorami przyrodniczymi 

(jest w znacznej części zabudowany zabudową gospodarczą, w niewielkim mieszkaniową, a w części 

użytkowany jako grunty rolne) - mapa 1.  

  W prognozie wykorzystano informacje zawarte w aktualnym opracowaniu ekofizjogra-

ficznym gminy Nysa, uchwalonym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-

nego gminy, inwentaryzacji przyrodniczej gminy z 1999 r., istniejących prognozach oddziaływań na 

środowisko ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowań ekofizjo-

graficznych do tych planów,  pozwoleniu zintegrowanym zakładu Bioagra, dokumentacji istniejących i 

projektowanych ostoi Natura 2000 województwa opolskiego, zamieszczonych na stronach interneto-

wych GDOŚ, programie ochrony środowiska gminy, powiatu i województwa opolskiego, planie zago-

spodarowania przestrzennego województwa opolskiego, strategicznych opracowaniach ochrony geo-

różnorodności i różnorodności krajobrazowej województwa opolskiego, dokumentacji docelowego sys-

temu obszarowej ochrony przyrody na terenie województwa opolskiego, materiałach zebranych do spo-

rządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa, w tym szczególnie zawartymi 

w raporcie o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, strategii rozwoju wo-

jewództwa opolskiego do 2020 r. oraz regionalnym programie operacyjnym województwa opolskiego 

na lata 2014-2020. 

  Obszar planu nie jest powiązany z dokumentami planistycznymi o zasięgu wspólnoto-

wym i międzynarodowym, a także krajowym. Nie zostały one zatem przedstawione w części kartogra-

ficznej.  
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Mapa 1. Istniejący stan zagospodarowania, stan środowiska i jego wpływ na środowisko przyrodnicze. 

 

Ocena wpływu na środowisko: - teren w części centralnej produkcyjnej i poprodukcyjnej zdewastowa-

ny, w znacznym stopniu pozbawiony powierzchni biologicznie czynnej, w miejscach biologicznie 

czynnych dominująca roślinność ruderalna, brak emisji i zagrożeń ponadnormatywnych w granicach i 

na terenach przyległych. W części centralnej linia kolejowa i obwodnica miasta Nysy na obrzeżach 

grunt orny, bez oznak dewastacji i ponadnormatywnego zagrożenia. Lokalnie liniowe zadrzewienia. W 

części wschodniej znajdują się tereny byłego składowiska odpadów częściowo zalesione. W części pół-

nocno - zachodniej znajdują się niewielkie enklawy rodzinnych ogrodów działkowych. 
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Widok na Zakład Produkcji Etanolu BIOAGRA 

 

Głębinów - widok w kierunku Otmuchowa 
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Goświnowice ul. Kolejowa - widok na dworzec kolejowy 

 

Goświnowice - ogrody działkowe 

3. Zawartość i główne cechy projektowanego planu oraz powiązania z innymi dokumen-

tami 
Prognoza sporządzana jest dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmu-

jącego centralnie zlokalizowany teren przemysłowy, w większości zabudowany, linię kolejową i ob-

wodnicę, niewielkie tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami,  usługowej i zagrodowej wraz z zie-

lenią, ogrodami działkowymi i towarzyszącym układem komunikacyjnym oraz infrastrukturą. Więk-



8 

szość terenów wskazywanych jako strefy zabudowy są już zrealizowane. Na obrzeżach zabudowanej 

centralnej części dominują grunty rolne. W części południowej planu nowo realizowana zabudowa 

mieszkaniowa powiązana ze zwartą zabudową wsi Głębinów. 

Analizowany w prognozie dokument jest projektem uchwały Rady Miejskiej w  Nysie w sprawie za-

twierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny przemysłowe 

wsi Goświnowice i Głębinów wraz z terenami przyległymi Obszar objęty miejscowym planem zago-

spodarowania przestrzennego obejmuje teren Zakładu Produkcji Etanolu „Goświnowice” wraz 

z terenami przyległymi wsi Goświnowice oraz na południu wsi Głębinów. 

Integralną częścią uchwały są: 

 rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 w skali 1:2000; 

 rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji i zasad finansowania inwestycji w zakresie infra-

struktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy, stanowiące załącznik nr 2; 

 rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 3. 

Plan miejscowy powiązany jest w szczególności z: 

 Uchwałą  nr VII/93/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przystąpie-

nia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

 Opracowaniem ekofizjograficznym gminy, sporządzonym na etapie poprzedzającym sporzą-

dzenie projektu planu, z 2018r., 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa, zatwier-

dzonego uchwałą Nr VI/67/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 roku, 

 Programami ochrony środowiska i gospodarki odpadami dla miasta i gminy Nysa, powiatu ny-

skiego i województwa opolskiego, lokalnymi dokumentami strategicznymi, 

 Przepisami szczególnymi z zakresu ochrony środowiska, planowania przestrzennego, ochrony 

gruntów rolnych i leśnych, ochrony dóbr kultury i zabytków, ochrony przyrody i innymi wła-

ściwymi w zakresie ustaleń planu przepisami szczególnymi.  

Powiązanie to polega na uwzględnieniu i wprowadzeniu do ustaleń planu zapisów tych dokumentów, w 

zakresie niezbędnym przestrzennie i rzeczowo. 

Przedmiotem ustaleń planu są tereny, wyznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i 

oznaczone symbolami:  

 

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej; 

3) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

4) MWU -  tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej; 

5) U - tereny zabudowy usługowej; 

6) PU - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, tereny zabudowy usługowej; 

7) RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych; 

8) R - tereny rolnicze; 

9) ZD - teren ogrodu działkowego; 

10) ZP - tereny zieleni; 

11) ZL - lasy; 

12) K - kanalizacja; 

13) W - ujęcia wód; 

14) KK- tereny kolejowe; 

15) KDGP -  droga główna ruchu przyspieszonego; 

16) KDG -  droga główna; 

17) KDZ -  droga zbiorcza; 

18) KDW -  droga wewnętrzna; 

19) KX - ciąg pieszy. 

W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-

ny Nysa teren przeznaczony jest pod funkcje, które w planie są realizowane. Za zgodne z ustaleniami 

Studium jest przyjmowanie w ustaleniach nowych planów miejscowych utrzymania dotychczasowego 

przeznaczenia (w tym określonego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w wy-

danych decyzjach o warunkach zabudowy oraz pozwoleniach na budowę, obowiązujących w dniu wej-
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ścia w życie Studium), sposobu zagospodarowania i zabudowy lub sposobu wykorzystania, także na 

terenach (lub ich fragmentach), na których Studium przewiduje ich zmianę. Korzystając z tej zasady 

uwzględniono istniejący teren ogrodów działkowych (1ZD), tereny zabudowy zagrodowej ustalone w 

mpzp terenów przemysłowych wsi Goświnowice i Głębinów wraz z terenami przyległymi (1RM, 2RM, 

3RM), oraz w decyzji o warunkach zabudowy (4RM),  mieszkaniowej (1MN, 2MN, 3MN, 4MN). 

Obok ustaleń szczegółowych przyjęto ogólne zasady ochrony środowiska, krajobrazu i środowiska kul-

turowego dla całego terenu planu, które również w dalszej części będą analizowane.  

Obszar znaczącego oddziaływania projektu planu pokrywa się z obszarem planu. 

 

4. Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy 
 W związku z charakterem projektowanych w planie zmian przestrzennych i funkcjonalnych, w 

szczególności ich niskim potencjalnie poziomem zagrożenia dla środowiska przyrodniczego (brak du-

żych nowych terenów przeznaczonych do zabudowy), a także częściowo lokalizacją na terenach o jed-

nolitym charakterze obecnego zagospodarowania (tereny produkcyjne, mieszkaniowe, usługowe i 

otwarte), a częściowo na terenach mało cennych przyrodniczo gruntów rolnych, zastosowano metody 

porównawcze, obejmujące porównanie z istniejącymi podobnymi terenami z obszaru województwa 

opolskiego. Ocenę wpływu ustaleń planu oparto o stan wiedzy na temat wpływu budowy obiektów 

mieszkaniowych i produkcyjno-usługowych w strefach wolnych od zabudowy na środowisko przyrod-

nicze. Analizowano tereny produkcyjne o uciążliwości nie wykraczającej poza tereny prowadzenia 

działalności, co jest podstawowym celem projektu planu.   

Plan docelowo w sposób typowy dla tego typu dokumentów nie przesądza, jakie podmioty produkcyj-

no-usługowe będą się lokować na wydzielonym terenie, co utrudnia bardziej precyzyjną ocenę i spra-

wia, ze metoda porównawcza na tym poziomie ogólności jest odpowiednio do rozpoznania wpływu 

inwestycji na środowisko przyrodnicze. Na obecną chwilę o docelowym przewidywalnym zagospoda-

rowaniu można mówić w odniesieniu do terenów w większości zainwestowanych – 2PU oraz częścio-

wo zainwestowanych -1PU będących we władaniu Zakładu Produkcji Etanolu  Bioagra. 

Na podstawie oceny stanu zagrożenia środowiska przyrodniczego terenu planu i terenów przy-

ległych, a także na podstawie zapisu planu nakazującego uciążliwości i ponadnormatywne zagrożenia 

zamknąć w granicach planu, uznano, że zasięg przestrzenny obszaru projektu planu pokrywa się z za-

sięgiem przestrzennym znacznego (istotnego) negatywnego oddziaływania zapisów planu na środowi-

sko przyrodnicze. Oddziaływania te mają charakter przestrzenny, ale lokalny, stąd ich zasięg prze-

strzenny jest lokalny. Budowa i funkcjonowanie zabudowy produkcyjno-usługowej w części centralnej 

planu, gdzie jest już ona organizowana,  nie zmienia warunków środowiskowych w terenie zabudowa-

nym mieszkaniowym w innych częściach wsi. Rozwój zabudowy produkcyjnej na gruntach rolnych na 

terenach przyległych do już istniejących terenów produkcyjnych w istotny sposób zmienia warunki gle-

bowe, niemniej nie prowadzi do bardzo dużych zagrożeń walorów przyrodniczych oraz zdrowia i życia 

ludności (pod warunkiem stosowania się do zasad określonych w projekcie planu, a także zasad ochro-

ny środowiska określonych w przepisach szczególnych i pozwoleniu zintegrowanym, którym plan jest 

podporządkowany). 

Określenie, analiza i ocena istniejącego oraz projektowanego sposobu zagospodarowania przedstawiona 

została na rysunkach prognozy, a także w części opisowej. Na rysunkach osobno przedstawiono stan 

istniejący i docelowy, zgodny z planem. Dla typu oznaczenia strefy funkcjonalno-przestrzennej przypo-

rządkowano oznaczenia terenu projektowanego zagospodarowania, co pozwala na zaprezentowanie 

graficzne stanu obecnego i przyszłego, będącego wynikiem realizacji ustaleń planu. W tekście prognozy 

przedstawiono wpływ istniejącego sposobu zagospodarowania na stan środowiska, a także opis przewi-

dywanych oddziaływań. Uwzględniono ocenę wpływu na Otmuchowsko -Nyski OCHK i Uchwałę 

Sejmiku woj. opolskiego w jego sprawie. 

W związku z tym, że na obszarze planu oraz w zasięgu jego oddziaływań stwierdzono występowanie 

form ochrony przyrody – Otmuchowsko-Nyski OCHK, został on zaznaczony w kartograficznej części 

opracowania, w części dotyczącej docelowego zagospodarowania.  

Badania terenowe przeprowadzono w sezonie wegetacyjnym 2019 r. W efekcie badań nie stwierdzono 

występowania istotnych walorów przyrodniczych.  

Wykaz literatury przedmiotu wykorzystanej przy sporządzeniu prognozy przedstawiono na końcu opra-

cowania.  
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5. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania 
 Dla oceny skutków realizacji miejscowego planu proponuje się dokonanie oceny porealizacyj-

nej zgodności nowych form zagospodarowania z ustaleniami tego planu (po zrealizowaniu przedsię-

wzięcia). Ocenę należy przeprowadzić jednorazowo, po zrealizowaniu zabudowy. 

Z punktu widzenia projektowanego dokumentu proponuje się prowadzenie monitoringu w zakresie po-

ziomu hałasu na terenach normowanych,  jednorazowo po  każdorazowej budowie, rozbudowie,  bądź 

montażu urządzeń na terenach oznaczonych symbolem PU.   

 

6. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 
 Charakter i zakres wprowadzanych ustaleń planu miejscowego oraz lokalizacja terenów, które 

podlegają tym ustaleniom nie wskazuje na wystąpienie możliwości transgranicznego oddziaływania 

projektu planu na środowisko. Obszar planu zlokalizowany jest w odległości ok. 15 km od granicy Pań-

stwa z Republiką Czeską. Nie przewiduje się wystąpienia oddziaływania zabudowy produkcyjnej, 

mieszkaniowej i towarzyszącej usługowej w granicach planu na taką odległość. Dla przedsięwzięć ist-

niejących na terenie planu nie wskazano na możliwość wystąpienia takiego oddziaływania podczas wy-

dawania decyzji środowiskowych i pozwolenia zintegrowanego. Ewentualna rozbudowa tych przedsię-

wzięć na stosunkowo niewielkich nowych rezerwach terenowych nie powinna również oddziaływać 

transgranicznie. Ostateczne rozstrzygnięcie w tej sprawie będzie następować w stosownych decyzjach 

środowiskowych. 

 

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

realizacji dokumentu 
 Istniejący stan środowiska z krótką opisową oceną tego stanu przedstawiono graficznie na ma-

pie 2. Wiodącym podmiotem prowadzącym działalność na ww. terenie mającym wpływ na stan środo-

wiska jest Bioagra. Analiza dokumentów pozwolenia zintegrowanego wskazuje, że podmiot nie oddzia-

łuje ponadnormatywnie na tereny przyległe. Istotna jest uciążliwość zapachowa podmiotu, ale jest to 

oddziaływanie dotychczas w Polsce nie normowane.  

 

7.1. Ogólna ocena stanu 
Obszar planu jest w części centralnej zabudowany budynkami gospodarczo-produkcyjno-

magazynowymi. Na znacznych terenach ma charakter nieużytku ze zniszczonymi biocenozami (na 

znacznych powierzchniach brak jest roślinności). W tej strefie dominuje roślinność ruderalna. Prowa-

dzona jest tu produkcja oraz magazynowanie produkowanego z produktów roślinnych etanolu. W czę-

ści północnej i południowej realizowana jest niewielka zabudowa mieszkaniowa. Podobna roślinność 

występuje na sąsiednim terenie przemysłowym, a także na terenach zabudowy mieszkaniowej, usługo-

wej i terenach komunikacyjnych.  

W części południowej przeważają grunty rolne użytkowane intensywnie rolniczo- uprawy zbóż. Frag-

mentami w części północnej będącej we władania Polskiego Związku Działkowców występują tu zubo-

żone zbiorowiska chwastów segetalnych. 

Na terenie planu nie prowadzi się stałych, a także okresowych, ale powtarzalnych, badań stanu środo-

wiska przyrodniczego. O stanie środowiska należy więc wnioskować na podstawie raportów oddziały-

wania i pozwoleń zintegrowanych, które zostały wykonane dla głównego podmiotu-fabryki etanolu.  

Wyniki badań klasyfikacyjnych stanu powietrza atmosferycznego na terenie planu w 2017 r. przedsta-

wiono poniżej. Teren planu został tu zakwalifikowany do strefy opolskiej. 

 



11 

 
Klasyfikację stref wykonano w oparciu o następujące założenia:  

• klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej; nie jest wymagane prowa-

dzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza;  

• klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową; należy określić obszary przekro-

czeń oraz dążyć do osiągnięcia wartości kryterialnych; niezbędne jest opracowanie programu ochrony 

powietrza POP.  

Na terenie planu nie występują cieki, nie wykonuje się także oceny stanu wód powierzchnio-

wych.  

Wyniki oceny stanu JCWP z 2017 r.,  przedstawiono poniżej (Źródło: WIOŚ Opole). 

Dla JCWP z terenu planu nie przeprowadzano oceny stanu. 
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W 2019 r. nie prowadzono badań monitoringu jakości wód podziemnych na terenie występujących 

zbiorników wód podziemnych. Wyniki badań wód podziemnych z 2018 r. przedstawiono powyżej. 

 

Na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej z terenu planu prowadzi się planową zorga-

nizowaną gospodarkę odpadami komunalnymi. Są one selektywnie zbierane i odbierane przez firmę 

komunalną. Gospodarkę odpadami produkcyjnymi i usługowymi regulują stosowne zezwolenia. Pod-

czas prac inwentaryzacyjnych nie stwierdzono występowanie nielegalnych składowisk odpadów. Dal-

szych prac rekultywacyjnych wymaga teren byłego składowiska odpadów – 1ZL. 

Na terenie planu nie stwierdzono występowania zagrożenia ponadnormatywnym hałasem. Występują tu 

źródła stałego hałasu przemysłowego, ale badania przeprowadzone dla potrzeb pozwolenia zintegrowa-

nego nie wskazują na możliwość wystąpienia oddziaływania ponadnormatywnego przy przyjętych w 

planie funkcjach terenów zamieszkałych i usługowych.  

Na terenie planu nie występują źródła promieniowania niejonizującego mające znaczący negatywny 

wpływ na środowisko i zdrowie ludności. Występujące źródła głównie z linii energetycznych  średnich 

napięć nie są źródłami ponadnormatywnych zagrożeń. Nie stanowi ono obecnie zagrożenia dla terenów 

zabudowy przeznaczonej na pobyt stały i czasowy ludzi.  

Stan walorów florystycznych, szaty roślinnej siedlisk przyrodniczych chronionych oraz fauny przed-

stawiony został w następnych rozdziałach prognozy dotyczących tych elementów. 

 

7.2. Wykaz gatunków roślin, grzybów i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych i typów 

krajobrazu naturalnego oraz form przyrody nieożywionej. 
 

 Na terenie planu nie stwierdzono: 

 występowania chronionych gatunków roślin oraz grzybów, 

 chronionych gatunków zwierząt poza pospolitymi gatunkami krajobrazu rolniczego, koncentru-

jącymi się głównie na terenach zieleni, która w planie jest chroniona, 

 występowania siedlisk przyrodniczych chronionych. 
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Na terenie planu wyróżnia się jeden typ krajobrazu naturalnego: krajobraz peryglacjalny wysoczyzny 

polodowcowej. Występuje on na całej polodowcowej wysoczyźnie, na której zlokalizowany jest obszar 

planu. Obejmuje tereny równinne i lekko-faliste z osadami polodowcowymi (gliny zwałowe, piaski i 

żwiry wodnolodowcowe), zazwyczaj zagospodarowane rolniczo, za sprawą występowania dosyć ży-

znych glin i peryglacjalnych glin lessopodobnych. Na terenie planu krajobraz ten został w części cen-

tralnej przekształcony przez zabudowę i zdewastowany. 

Na terenie planu nie występują osobliwości przyrody nieożywionej, godne ochrony na podstawie prze-

pisów o ochronie przyrody. Najważniejszymi formami abiotycznymi są lekko faliste i płaskie, znisz-

czone poprzez zabudowę i rozbiórkę budynków tereny wysoczyznowe. 

Na terenie planu, w jego części centralnej nie występują naturalne gleby. W części pozostałej występują 

gleby brunatne i płowe.  

 

7.3. Wykaz form ochrony przyrody 
 Na terenie planu, w jego  południowej części, występuje Otmuchowsko-Nyski OCHK. Na po-

niższej rycinie przedstawiony został zasięg przestrzenny obszaru chronionego w obrębie planu (obrysy 

kolorem żółtym). Ponadto przedstawiono zlokalizowany niedaleko (w odległości kilkuset metrów) ob-

szar Natura 2000 OSO Zbiornik Nyski.  

Realizacja ustaleń planu, sprowadzająca się do umożliwienia  dalszego rozwoju zabudowy produkcyj-

nej, a także w niewielkiej części zabudowy mieszkaniowej mieszkaniowej wraz z towarzyszącą obsługą 

komunikacyjną , nie wpłynie znacząco negatywnie na wymieniony  wyżej obszar chroniony. Na terenie 

zmiany planu nie występują projektowane formy ochrony przyrody. 

 

 

 
Mapa nr 2 Obszaru planu na tle form ochrony przyrody 
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8. Istniejący sposób zagospodarowania oraz jego skutki dla środowiska 
Na analizowanym terenie w części centralnej występuje zabudowania produkcyjna z dużym zakładem 

produkcji etanolu, a także pozostałości innej zabudowy o charakterze produkcyjnym. Są to tereny zde-

wastowane, niemniej sukcesywnie zagospodarowywane przez Bioagrę. Wśród komunikacji istotną 

część terenu zajmuje obwodnica miasta Nysy oraz tereny kolejowe. 

W tej części występuje także linia kolejowa oraz bliska zabudowa mieszkaniowo-usługowa.  Przez te-

ren opracowania planu przebiegają linie elektroenergetyczne średniego napięcia oraz gazociąg wyso-

kiego ciśnienia.   

Na obrzeżach planu dominują grunty rolne, w obrębie których występują zubożone zespoły chwastów 

segetalnych. Przy terenach zabudowanych występują enklawy zieleni liniowej i obszarowej. W części 

wschodniej zlokalizowane jest nieczynne składowisko odpadów częściowo zalesione. 

Uwzględniając zależności między poszczególnymi elementami środowiska przyrodniczego i zależności 

między poszczególnymi oddziaływaniami, skutki wpływu istniejącego sposobu zagospodarowania na 

poszczególne elementy środowiska przyrodniczego przedstawiają się następująco: 

 

 różnorodność biologiczna – obszar w części centralnej na znacznych powierzchniach pozba-

wiony jest roślinności. Budowa i użytkowanie budynków produkcyjno-składowo-

magazynowych, oraz terenów komunikacji a także jego wykorzystanie na składowanie materia-

łów na wolnym powietrzu  zniszczyła wcześniejszą roślinność towarzyszącą zabudowie, z wy-

jątkiem niewielkich płatów roślinności ruderalnej. Nastąpiła ruderalizacja flory, fauny i zmniej-

szenie synantropijnej różnorodności biologicznej. Punktowo i liniowo występują zbiorowiska 

roślinności chwastów segetalnych związane z gruntami ornymi. Zostały one zubożone na sku-

tek intensywnej uprawy i stosowania środków ochrony roślin. Zbiorowiska te nie charakteryzu-

ją się istotną bioróżnorodnością mającą znaczenie konserwatorskie. W części zachodniej opra-

cowania znajdują się tereny częściowo  zalesione będące terenem byłego składowiska odpa-

dów,  

 ludzie – obecnie nie występują istotne zagrożenia dla ludności. Zabudowa produkcyjno-

składowo-magazynowa w części centralnej oraz użytkowanie rolne obrzeżnej części terenu 

planu nie powoduje występowania istotnych oddziaływań na ludność z wyjątkiem zagrożenia 

hałasowego oraz odorowego, które nie jest normowane, 

 zwierzęta i rośliny – flora i fauna zostały zruderalizowane w części centralnej i zsynantropizo-

wane (chwasty segetalne) w części obrzeżnej i na terenie przeznaczonym pod zabudowę, 

 wody powierzchniowe – naturalne cieki i zbiorniki wodne nie występują na terenie planu.  

 powietrze – nie jest w istotny sposób zanieczyszczane z terenu planu. Zapylenie z terenów pro-

dukcyjno-składowo-magazynowych i placów manewrowych należy uznać za nie zagrażające 

ludności. Również lokalne kotłownie nie stanowią istotnego zagrożenia. Istnieje zagrożenie 

odorowe, związane z uciążliwością procesu produkcji etanolu. Nie jest to jednak zagrożenie 

normowane. Ministerstwo Środowiska wydało w 2016r. Kodeks przeciwdziałania uciążliwości 

zapachowej, w którym zidentyfikowano i podano wiele metod przeciwdziałania uciążliwo-

ściom zapachowym. Niemniej kodeks ten nie posiada mocy aktu prawnego, a jedynie może być 

pomocny organom i zakładom przy planowaniu i zapobieganiu uciążliwości zapachowych. Za-

kład Bioagra idąc naprzeciw potrzebom ograniczania uciążliwości odorowych zamontował ab-

sorber mający na celu redukcję natężenia zapachu powstającego przy wytwarzaniu etanolu. Za-

daniem płuczki jest skroplenie maksymalnej ilości etanolu unoszącego się z kadzi fermentacyj-

nych i zawrócenie go do procesu technologicznego. Pozwoli to na skuteczną redukcję oparów 

alkoholu i umożliwi realizację drugiego etapu inwestycji. Będzie nim budowa urządzenia do 

utleniania katalitycznego. Jak zapewniają eksperci rozwiązanie przyczyni się do likwidacji cha-

rakterystycznego zapachu, który pochodzi z procesu fermentacji. Bywa on odczuwany na tere-

nie zakładu i w jego okolicy w zależności od warunków pogodowych. 

 Dla dopuszczonych przedsięwzięć mogących znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko 

należy zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza traktować indywidualnie w procesie wydawa-

nia decyzji środowiskowych, w zależności od specyfiki produkcji i technologii. 

 powierzchnia ziemi – została w części centralnej znacząco zniszczona najpierw podczas budo-

wy i funkcjonowania zabudowy – a obecnie na skutek adaptacji dla funkcji produkcyjnych i in-
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nych związanych z zabudową. Na powierzchni części placów zalega warstwa nasypu gruzowe-

go. W części obrzeżnej terenu planu, na gruntach rolnych, nie występują przejawy istotnych 

zmian powierzchni ziemi, chociaż prowadzona specyficzna produkcja rolna przekształca po-

wierzchnię glebową.   

 krajobraz – jest bardzo silnie zdewastowany przez instalacje produkcji bioetanolu i inną zabu-

dowę o charakterze produkcyjnym.  

 klimat – nie występują zmiany klimatyczne oraz istotne zmiany mikroklimatyczne, 

 zasoby naturalne – nie występują w zasięgu oddziaływania, gleby w części centralnej zostały w 

znaczący sposób zniszczone, w części obrzeżnej są wykorzystywane rolniczo i mimo degrada-

cji związanej z użytkowaniem ornym i specyficzną produkcją zachowują swój w miarę natural-

ny charakter,  

 zabytki – na terenie planu nie występują obiekty zabytkowe z wyjątkiem stanowisk archeolo-

gicznych – jeden obiekt rejestrowy, pozostałe ujęte w gminnej ewidencji zabytków, 

 dobra materialne – nie stwierdzono istotnego wpływu istniejącego sposobu zagospodarowania 

na dobra materialne. 

9. Potencjalne zmiany w środowisku przy braku realizacji ustaleń planu    
  

Przy założeniu pozostawienia obecnej struktury środowiska przyrodniczego obszaru planu funkcjono-

wanie środowiska nie ulegnie dalszym zmianom. Na terenie gruntów rolnych będzie nadal prowadzona 

intensywna gospodarka rolna. Przy założeniu pozostawienia obecnej struktury środowiska przyrodni-

czego obszaru planu funkcjonowanie środowiska nie ulegnie większym zmianom. Na terenach zabu-

dowanych o funkcji produkcyjnej oraz towarzyszących placach manewrowych będzie dominować ro-

ślinność ruderalna. Na terenie gruntów rolnych oraz nieużytków porolnych będą występować zubożone 

zespoły chwastów segetalnych. Przy zabudowie mogą pojawić się zespoły zieleni użytkowej i towarzy-

szącej o dominującej funkcji ozdobnej. 

Na całym terenie planu, przy zachowaniu istniejących funkcji produkcyjnych, składowych i magazy-

nowych oraz realizowanej zabudowy mieszkaniowej nie będą występować emisje zagrażające powsta-

waniu ponadnormatywnych zagrożeń dla ludzi i środowiska przyrodniczego. Prowadzona produkcja 

przy znaczących i wielowątkowych emisjach nie powoduje powstawania oddziaływań ponadnorma-

tywnych przy założeniu przyjęcia ustaleń planistycznych. 

Istotnym źródłem zagrożenia może być na tym terenie jedynie hałas z linii kolejowej skumulowany z 

zakładami produkcyjnymi i drogami, a także uciążliwość zapachowa. Istniejąca i planowana przy linii 

kolejowej zabudowa produkcyjna ze składami i magazynami nie jest jednak chroniona przez hałasem w 

myśl przepisów szczególnych. Hałas może powstawać także przy realizacji nowej zabudowy mieszka-

niowej.  Planowana zabudowa produkcyjna między terenami zabudowy mieszkaniowej i linią kolejową 

przy odpowiednim usytuowaniu budynków może ekranować zabudowę mieszkaniową przed zagroże-

niem hałasu. Niezależnie od tego w planie przyjęto standardy ochrony zabudowy mieszkaniowej i mie-

szanej, jak w przepisach szczególnych, co oznacza konieczność stosowania takich środków przeciw-

działających hałasowi, by nie stanowił źródła ponadnormatywnego oddziaływania na planowane tereny 

zabudowy mieszkaniowej i usługowej.  
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10. Prognozowany sposób zagospodarowania obszarów objętych postanowieniami planu 

oraz skutki dla środowiska przyrodniczego 

 
Mapa 3. Prognozowany sposób zagospodarowania. 

 

10.1. Prognozowany sposób zagospodarowania 
 W wyniku realizacji planu przemiany w zagospodarowaniu przestrzennym obejmą: 

wprowadzenie funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami na kilku działkach w centralno-

północnej, a także w części południowej i południowo - wschodniej terenu opracowania. Zabudowa ta 

będzie w większości kontynuacją już realizowanej zabudowy. 

 nastąpi zachowanie istniejących funkcji składowo-magazynowo-produkcyjnych w centralnej 

części planu z ich niewielkim poszerzeniem przestrzennym, wraz z nową realizacją zabudowy 

produkcyjnej w północnej części planu wzdłuż obwodnicy,  

 w części  zachodniej planu  - użytkowanej rolniczo z niewielkim lasem oraz zabudową miesz-

kalną nastąpi rozwój nowej zabudowy produkcyjnej związanej z zakładem Bioagra; wyłączenia 

z produkcji leśnej będą wymagały grunty leśne zlokalizowane na terenie 1PU, 

 nastąpi zachowanie istniejącego zagospodarowania przy ulicy Kolejowej w Goświnowicach, a 

także rozwój tej zabudowy także zagrodowej wzdłuż drogi wewnętrznej i ulicy Kolejowej 

zgodnie z obowiązującym dotychczas mpzp, 

 kontynuowana będzie realizacja  zabudowy mieszkaniowej w części południowej planu zgodnie 

z wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy, a także zabudowy zagrodowej wzdłuż drogi 

4KDW także zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy, 

 nowa zabudowa – usługowa pojawi się w obrębie węzła drogowego drogi krajowej nr 46 kosz-

tem terenów użytkowanych rolniczo, 

 utrzymane będą w większości tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 
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Można zatem stwierdzić, że plan spowoduje niewielkie zmiany w już obecnie istniejącym i projek-

towanym zagospodarowaniu przestrzennym, które to zmiany podlegały procesom oceny oddziaływania 

na środowisko na etapie obowiązującego planu (prognoza). 

Prognozowany sposób zagospodarowania nie wpłynie na zmiany w zagospodarowaniu terenów przyle-

głych, niemniej wpłynie na percepcję widokową związaną ze zmianami w krajobrazie.  

Prognozowany stan środowiska na terenie planu po zrealizowaniu funkcji: 

 dla części nowych terenów produkcyjnych oraz mieszkaniowych przewiduje się zniszczenie 

pokrywy glebowej obecnych gruntów rolnych, 

 przewidywana dalsza degradacja walorów widokowych krajobrazu, 

 

10.2. Analiza skutków prognozowanego zagospodarowania z uwzględnieniem przewidy-

wanych znaczących oddziaływań, w tym bezpośrednich, pośrednich, wtórnych, skumulo-

wanych, krótkoterminowych, średnioterminowych i długoterminowych, stałych i chwilo-

wych oraz pozytywnych i negatywnych, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 

oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko 

 Ze względu na niewystępowanie na terenie inwestycji, a także dosyć znaczną odległość najbliż-

szych terenów Natura 2000, a także biorąc pod uwagę skalę zmian przestrzennych i funkcjonalnych 

planu, nie będą występować oddziaływania na przedmiot ochrony obszarów Natura 2000. Zagadnienie 

rozwinięto w rozdziale 10.2.2. Pozostałe zagrożenia scharakteryzowano poniżej. 

10.2.1. Podstawowe zagrożenia 

Emisja hałasu 
 Hałas powstawać będzie podczas przebudowy lub budowy zabudowy mieszkaniowej i produk-

cyjno-składowo-magazynowej, z terenów komunikacji, a także może być efektem funkcjonowania tych 

terenów. Przewiduje się rozbudowę istniejących zakładów, a także rozbudowę o urządzenia wytwarza-

jące energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW z wyłączeniem biomasy i 

elektrowni wiatrowych. Na już zainwestowanych terenach pozostanie produkcja etanolu, która nie bę-

dzie źródłem ponadnormatywnego hałasu przy przyjętych normach dla terenów MNU. Dopuszcza się 

lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. Zgodnie z prze-

pisami szczególnymi przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływa na środowisko oraz mogące 

potencjalnie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko będą podlegać stosownym procedurom 

związanym z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Na 

tym etapie będzie można sterować procesem oddziaływań środowiskowych, co jest istotne ze względu 

na położenie terenu przy zabudowie mieszkaniowej i w obrębie znacznego tła akustycznego związane-

go z położoną centralnie linią kolejową i południową drogą krajową.  

W planie wyznacza się wymóg zachowania poziomów hałasu poniżej dopuszczalnego lub na poziomie 

określonym w przepisach odrębnych: 

dla terenów o symbolu MN, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

dla terenów o symbolu RM, jak dla terenów zabudowy zagrodowej, 

dla terenów o symbolu MNU, MWU, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej, 

dla terenów o symbolu MW, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania 

zbiorowego.  

Oznacza to przeciwhałasowe zabezpieczenie terenu zabudowy mieszkaniowej w centralnej, 

północnej i południowej części planu, jak i przyległej zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej położonej 

poza terenem planu. 

Zanieczyszczenie powietrza 
 Zagrożenia związane z realizacją planu dla stanu powietrza atmosferycznego związane są z 

procesami spalania paliw w instalacji co, procesami technologicznymi i grzewczymi zabudowy produk-

cyjnej (które poza już istniejącymi zakładami obecnie nie są określone) i akcesorycznie z wtórnym py-

leniem z placów składowo-usługowych. Nie będą to przy normalnym działaniu tych urządzeń zagroże-

nia ponadnormatywne. 

Plan nakazuje zachowanie ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie 

paliw zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 Obecnie prowadzona produkcja etanolu nie jest źródłem ponadnormatywnego oddziaływania na 

stan powietrza atmosferycznego, a montaż absorbera , i utleniania katalitycznego tzw. płuczki etanolu 



18 

mającego na celu redukcję zapachów może przyczynić się do zmniejszenia uciążliwości zapachowych 

na terenach sąsiednich. 

Promieniowanie elektromagnetyczne  
 Nie będą występować ponadnormatywne zagrożenia ze strony promieniowania elektromagne-

tycznego. Na terenie planu nie są planowane linie energetyczne wysokich napięć. 

Dla dopuszczonych przedsięwzięć mogących znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko należy 

zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym traktować indywidualnie w procesie wydawania 

decyzji środowiskowych, w zależności od specyfiki produkcji i technologii. Na terenie planu nie do-

puszczono lokalizacji elektrowni wiatrowych. 

Odpady 
Na obszarze realizacji planu będą powstawać odpady związane z budową budynków mieszkaniowych 

jednorodzinnych, usługowych, zabudowy zagrodowej, adaptacją i budową układu drogowego, budową i 

przebudową obiektów i budynków produkcyjnych, składowych i magazynowych, a także odpady byto-

wo-gospodarcze i odpady związane z funkcjonowaniem produkcji, składów i magazynów. Mogą rów-

nież powstawać odpady związane z prowadzonymi usługami.  

Gospodarkę odpadową na terenie zakładu produkcji etanolu określają stosowane zezwolenia i decyzje. 

Zakład prowadzi uporządkowaną gospodarkę odpadami. Podobnie na projektowanych terenach usług 

gospodarka będzie rozwiązana stosownie do obowiązujących przepisów.  

Dla dopuszczonych przedsięwzięć mogących znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko, należy 

zagrożenia związane z odpadami traktować indywidualnie w procesie wydawania decyzji środowisko-

wych, w zależności od specyfiki produkcji i usług. 

Ustalenia planu określają zasady postępowania z odpadami, co ogranicza możliwość występowania ne-

gatywnych oddziaływań w tym zakresie. 

Ścieki 
 Na terenie planu mogą powstawać ścieki sanitarne, które będą zrzucane do sieci kanalizacji sa-

nitarnej. Mogą również powstawać ścieki specyficzne do różnych rodzajów produkcji i usług. W tym 

drugim przypadku, jeżeli spełniają one parametry ścieków sanitarnych również trafią docelowo do ka-

nalizacji. W przypadku nie spełniania wymogów będą zagospodarowywane w ramach pozwoleń.  

Obecnie na terenie produkcji etanolu gospodarka wodno-ściekowa jest uporządkowana i realizowana 

zgodnie z pozwoleniami, a w przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych o składzie przekra-

czającym dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, nakazuje się instalowanie niezbędnych 

urządzeń podczyszczających ścieki, przed wprowadzeniem ich  do systemu komunalnego. Odprowa-

dzenie wód opadowych i roztopowych do sieci  kanalizacji deszczowej z dopuszcze-

niem odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarty lub zamknięty system kanaliza-

cji deszczowej do wód i ziemi lub urządzeń wodnych zgodnie z przepisami odrębnymi. 

. Obszar objęty planem położony jest w granicach jednolitej części wód powierzchniowych Nysa 

Kłodzka o kodzie PLRW6000012599, dla której obowiązują wymagania określone w planie gospoda-

rowania wodami w dorzeczu Odry; 

Zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, gruntowych oraz 

do gruntu 

Na terenie opracowania planu znajdują się 2 ujęcia wód podziemnych – ST1 I ST2, zlokalizowane 

zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym z dnia 25.02.2018 nr DOŚ.III-MJP-6220-2/2018 Marszałka 

Województwa Opolskiego. Dla studni wyznaczono strefę ochronną wód oznaczoną na rysunku planu. 

Zagrożenie powodziowe 
 Obszar opracowania nie jest zagrożony zalewami powodziowymi. Nie wyznaczono na jego te-

renie obszarów zagrożenia powodziowego w myśl przepisów odrębnych. 

10.2.2. Ocena skutków dla istniejących form ochrony przyrody, w tym Natura 2000. 
Na terenie planu nie stwierdzono występowania siedlisk przyrodniczych chronionych, siedlisk chronio-

nych dyrektywą ptasią i habitatową gatunków flory i fauny, a także istniejących i projektowanych ob-

szarów Natura 2000.  

Jak już wspomniano w wykazie form ochrony przyrody najbliższy obszar Natura 2000 OSO Zbiornik 

Nyski zlokalizowany jest kilkaset metrów na południe od obszaru planu. Planowane funkcje i ich inten-

sywność nie będą znacząco negatywnie oddziaływać na chronione w ostoi ptaki i ich siedliska. Nie bę-

dą również oddziaływać na integralność sieci Natura 2000 i jej spójność.  
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W południowej części planu, na południe od drogi krajowej i wojewódzkiej zlokalizowany jest Otmu-

chowsko-Nyski OChK. Obejmuje on na terenie planu grunty rolne, zabudowę mieszkaniową i usługo-

wą oraz drogi i fragment zieleni. Planowane zagospodarowanie nie będzie naruszać zakazów określo-

nych w uchwale Nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016r w 

sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Op. z 2017, poz. 414). 

 Realizacja ustaleń planu nie spowoduje znaczącego bezpośredniego i pośredniego wpływu de-

gradacyjnego na występujące w dalszej odległości obszary chronione i projektowane do ochrony. 

Teren planu zlokalizowany jest poza korytarzem ekologicznym doliny Nysy Kłodzkiej, który jest waż-

nym miejscem dla podtrzymania spójności przestrzennej sieci Natura 2000, między ostojami siedlisko-

wymi i ptasimi.  

10.2.3. Ocena wpływu na różnorodność biologiczną, w tym zwierzęta i rośliny 
 Ustalenia planu spowodują utrzymanie się synantropizacji flory i fauny. W planie w  ramach 

urządzania terenów biologicznie czynnych ustala  się obowiązek wprowadzenia na działkach budowla-

nych zieleni biologicznie czynnej, co może spowodować zwiększenie się różnorodności biologicznej. 

Niemniej należy się spodziewać głównie gatunków synantropijnych o niezbyt wysokich walorach przy-

rodniczych. Będzie postępować wzrost ruderalizacji terenu, gdzie zespoły chwastów segetalnych będą 

wypierane przez zbiorowiska ruderalne oraz zieleń towarzyszącą produkcji, składom, magazynom i 

usługom. Ze względu na niewielkie znaczenie waloryzacyjne różnorodności biologicznej wszystkie 

procesy przemian obecnej roślinności i zespołów faunistycznych nie będą mieć istotnego znaczenia w 

ochronie flory i fauny w skali zarówno lokalnej, jak i regionalnej. 

 Zachowane zostaną zadrzewienia mające największe walory przyrodnicze. Wprowadzono także 

lokalizację nowych zalesień na terenach będących byłym składowiskiem odpadów.  

10.2.4. Ocena wpływu na warunki wodne 
 Realizacja ustaleń planu nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko 

wodne wód powierzchniowych i gruntowych. Woda pozyskiwana będzie z rezerw wodociągu, a ścieki 

będą trafiać docelowo do kanalizacji. W przypadku powstania ścieków nie nadających się do zrzutu 

będą określone specyficzne zasady postępowania. Ustalenia planu zakazują zanieczyszczenie wód po-

wierzchniowych i gruntowych. Chronią także strefę jednolitej części wód powierzchniowych. Dla stud-

ni ST1 i ST2 określono strefę ochronną ujęcia wód.  

Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych zabrania się użytkowania 

gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacja ujęcia wody. 

Na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód należy zgodnie z przepisami odrębnymi: 

1) odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do 

urządzeń służących do poboru wody, 

2) zagospodarować teren zielenią, 

3) odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczo-

nych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody 

4) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służą-

cych do poboru wody. 

Tereny ochrony bezpośredniej należy ogrodzić. Na ogrodzeniu należy umieścić tablice zawierające in-

formacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osobom nieupoważnionym 

10.2.5. Ocena wpływu na powietrze 
 Na terenie planu będą powstawać emisje zanieczyszczeń powietrza z instalacji centralnego 

ogrzewania, a także mogą powstawać specyficzne dla różnych branż produkcji zanieczyszczenia. W 

instalacjach grzewczych będą to podstawowe produkty spalania paliw. Ustalenia planu nakazują za-

chowanie ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw zgodnie 

z przepisami odrębnymi tj. uchwałą nr XXXII/367/2017 Sejmiku województwa opolskiego z dnia 26 

września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie 

eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

Ograniczanie i przeciwdziałanie emisjom technologicznym z produkcji i usług należy przeprowadzić w 

trakcie wydawania decyzji środowiskowych. 

 W przypadku spodziewanego rozwoju produkcji przewiduje się wzrost emisji, ale powinien on 

być przedmiotem analizy na etapie stosowanych pozwoleń środowiskowych. 
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 Mogą też na terenie planu wystąpić procesy zapylenia podczas przebudowy i budowy budyn-

ków mieszkalnych, produkcyjnych i usługowych, a także zapylenie z placów. Oddziaływania będą mieć 

charakter krótkookresowy i nie powinny znacząco negatywnie wpłynąć na stan powietrza.  

10.2.6. Ocena wpływu na powierzchnię terenu 
 W części centralnej obecna powierzchnia terenu jest efektem ukształtowania podczas budowy i 

adaptacji budynków i instalacji produkcyjnych. Nie przewiduje się istotnych zmian jej ukształtowania. 

W części południowej i północnej nastąpią przekształcenia powierzchni terenu podczas budowy zabu-

dowy mieszkalnej, usługowej i zagrodowej, niemniej nie należy spodziewać się, ze względu na istnieją-

ce uwarunkowania, znaczącej zmiany rzeźby terenu. Przekształceniu może ulec pokrywa glebowa tj. 

dla części nowych terenów produkcyjnych oraz mieszkaniowych przewiduje się zniszczenie pokrywy 

glebowej obecnych gruntów rolnych, 

10.2.7. Ocena wpływu na krajobraz     
 Obecnie krajobraz terenu ma charakter silnie industrialny, przemysłowy. Jest zdewastowany. Po 

zrealizowaniu ustaleń planu krajobraz ulegnie dalszym zmianom. Wysokość i gabaryty nowych budyn-

ków i urządzeń będą dostosowane do przyległej zabudowy. W części centralnej, gdzie wystąpi zamiana 

gruntów rolnych na tereny zabudowane będą występować zmiany w krajobrazie widokowym. Przewi-

dywana dalsza degradacja walorów widokowych krajobrazu, 

10.2.8. Ocena wpływu na klimat 
 Realizacja ustaleń planu nie wpłynie znacząco negatywnie na klimat i mikroklimat pod warun-

kiem przestrzegania wymagań określonych w uchwale nr XXXII/367/2017 Sejmiku województwa 

opolskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego 

ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

10.2.9. Ocena wpływu na zasoby naturalne 
 Ustalenia planu nie wpłyną na zasoby naturalne. Jedynym lokalnym surowcem mineralnym, 

który będzie pozyskiwany z istniejących rezerw wodociągu jest woda. 

10.2.10. Ocena wpływu na zabytki 
Na terenie planu występuje stanowiska archeologiczne. Ustalenia w zakresie zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej są następujące:  

Przedmiotem ochrony prawnej są zabytki archeologiczne oznaczone na rysunku planu, tj. 

1) stanowisko archeologiczne nr 27 w obrębie Goświnowic - ślad osadnictwa neolitycznego, osada kul-

tury Przeworskiej; 

2) stanowisko archeologiczne nr 13- punkt osadniczy neolityczny, ślad osadnictwa późnośredniowiecz-

nego ujęty w rejestrze zabytków pod numerem nr A-539/80; 

3) stanowisko archeologiczne nr 1 w obrębie Głębinowa - paleolityczny punkt osadniczy; 

4) stanowisko archeologiczne nr 2 w obrębie Głębinowa - punkt osadniczy późnośredniowieczny. 

2. Na terenie objętym planem nie występują dobra kultury współczesnej. 

10.2.11. Ocena wpływu na dobra materialne  
 Ustalenia planu nie wpłyną na dobra materialne osób trzecich. 

 

10.2.12. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii 
Na terenie planu 1PU, 2PU dopuszczono rozbudowę zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystą-

pienia poważnych awarii . Jednocześnie nakazano  stosowanie wszelkich dostępnych technik zapobie-

gających awariom i ograniczającym ich skutki dla ludzi oraz środowiska. 

Natomiast istniejący na terenie objętym opracowaniem zakład Bioagra  zaliczony jest do zakładów o 

zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnych awarii i podlega procedurom właściwym dl tego typu 

zakładów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. 

Analiza stany faktycznego i prawnego wykazuje iż: 

 zakład nie jest zlokalizowany w obrębie zwartej zabudowy wsi, a zatem spełniony jest warunek 

o którym mowa w art. 73 ust.3  ustawy  Prawo ochrony środowiska,  

 istniejący zakład nie jest „zakładem nowym” w rozumieniu art. 243a pkt 5 przepisów  ustawy 

poś,  w odniesieniu do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii, zatem nie mają za-

stosowania przepisy określone w art. 73 ust. 4, 

 zakład natomiast może być „zakładem nowym” w rozumieniu przepisów ustawy poś, w odnie-

sieniu do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii,  zatem lokalizacja zakładu  nie spełnia 
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wymagań o których mowa w art. 73 ust. 4 ustawy poś, tj. w szczególności teren planowanego 

zakładu nie spełnia bezpiecznych odległości tj. przylega bezpośrednio do drogi krajowej nr 46 

oraz znajduje się w bliskim sąsiedztwie planowanych obiektów użyteczności publicznej na te-

renach 1U, 2U oraz 5MNU.  

 projekt planu wyznacza „nowe” tereny  tj. obiekty  użyteczności publicznej (1U, 2U), gdzie za-

chodzi obowiązek zachowania bezpiecznej odległości od zakładów stwarzających zagrożenie 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej art. 73 ust. 5 poś.  Najmniejsza odległość nowych 

terenów od zakładu wynosi ok. 35 m. 

 

 Kierując się potrzebą zapewnienia wysokiego poziomu ochrony ludzi i środowiska zaleca się 

zrezygnować z dopuszczenia lokalizacji nowych zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii na tere-

nie 1PU, 2PU. 

Inwestor zobowiązany jest do przestrzegania regulacji prawnych dotyczących zakładów o zwiększonym 

ryzyku lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii zawartych w tytule IV Prawo ochrony środowi-

ska.  

W zabudowie mieszkaniowej, usługowej i zagrodowej wystąpienie poważnych awarii ze skutkami dla 

środowiska przyrodniczego jest znikome.  

 

10.2.13. Ocena zagrożeń dla ludzi 
 Realizacja planu nie będzie miała znaczącego negatywnego wpływu na ludność zamieszkującą 

lub przebywającą tereny przyległe, pod warunkiem zabezpieczenia bezpieczeństwa ludzi i mienia od 

ryzyko związanych z zakładem, gdzie występuje ryzyko poważnych awarii. 

 

10.3. Rodzaje oddziaływań – dyskusja 
Ocenia się, że przewidywane oddziaływania planowanych funkcji na środowisko nie będą mieć charak-

teru oddziaływań znaczących i będą miały głównie charakter oddziaływań bezpośrednich, w przypadku 

fauny również pośrednich. Oddziaływania będą skumulowane w okresie budowy, w przypadku hałasu 

również w okresie funkcjonowania. Będą miały charakter oddziaływań krótkoterminowych i w więk-

szości chwilowych. Jedynie dla fauny, flory, rzeźby terenu, gleb oraz walorów krajobrazowych nega-

tywne skutki realizacji inwestycji będą długoterminowe. Długoterminowy będzie również pozytywny 

wpływ inwestycji dla ludzi, dóbr materialnych i dóbr kultury. Podczas funkcjonowania zabudowy 

mieszkaniowej oraz produkcyjno-usługowej będą występować oddziaływania bezpośrednie związane z 

emisjami. Część z nich może mieć charakter oddziaływań pośrednich i wtórnych. Nie przewiduje się 

istotnych oddziaływań skumulowanych z wyjątkiem hałasu. Najbardziej wrażliwy obszar występowa-

nia oddziaływań skumulowanych-hałasowych jest w planie ograniczony poprzez przyjęcie stosownych 

zapisów ograniczających. Prowadzenie produkcji z zastosowaniem dotychczasowej technologii, w obli-

czu zaplanowanych obok zakładów funkcji przestrzeni, nie jest istotnym źródłem zagrożenia hałasowe-

go.  

Oddziaływania będą natomiast długookresowe, ale większość może mieć charakter chwilowych (np. 

hałas z usług).  

Dla terenu planu i terenów przyległych nie zachodzi potrzeba wyznaczania obszaru ograniczonego 

użytkowania, wynikającego z wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze. 

 

11. Stan środowiska na obszarze objętym przewidywanym znaczącym oddziaływaniem 

ustaleń planu 
 Środowiskowe skutki realizacji ustaleń planu, w zasięgu oddziaływań, nie będą wykraczać poza 

obszar planu. Stan środowiska obszarów w zasięgu znaczących oddziaływań jest tożsamy z przedsta-

wianym w jednym z wcześniejszych rozdziałów stanem środowiska obszaru planu. 

 

12. Rozwiązania eliminujące lub ograniczające znaczące negatywne oddziaływanie pro-

jektu planu na środowisko przyrodnicze 
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12.1. Przyjęte zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 Na terenie planu przyjęto następujące ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego, będące 

rozwiązaniami eliminującymi lub ograniczającymi znaczące oddziaływanie na  

 6. 1. Obszar objęty planem położony jest w granicach jednolitej części wód powierzchniowych Nysa 

Kłodzka o kodzie PLRW6000012599, dla której obowiązują wymagania określone w planie gospoda-

rowania wodami w dorzeczu Odry. 

3. Zakazuje się: 

1) realizacji przedsięwzięć zaliczonych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na terenach 

oznaczonych symbolami: od 1MN do 4MN, od 1MNU do 5MNU, od 1MW do 3MW,  1MWU, od 

1RM do do 4RM, od 1R do 6R, 1ZL, 1ZD, od 1ZP do 3ZP; 

2) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2; 

3) instalacji do przetwarzania odpadów; 

4) lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz biogazowni. 

4. Nakazuje się: 

1) utrzymanie poziomu emisji substancji i energii wprowadzonych bezpośrednio lub pośrednio 

w wyniku działalności człowieka do wód, powietrza, gleby lub ziemi (takich jak: hałas, wibracje, gazy, 

pyły, ścieki, niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne) - na poziomie nie wyższym niż okre-

ślony w przepisach odrębnych; 

3) stosowanie wszelkich dostępnych technik zapobiegających awariom i ograniczającym ich skutki dla 

ludzi oraz środowiska. 

5. Ustala się zasadę odbioru odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach oraz 

o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. 

6. Uwzględnia się następujące tereny, dla których obowiązują poziomy hałasu 

a) dla terenów o symbolu MN, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) dla terenów o symbolu RM, jak dla terenów zabudowy zagrodowej, 

c) dla terenów o symbolu MNU, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej, 

d) dla terenów o symbolu MW, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

i zamieszkania zbiorowego; 

7. Obowiązuje zachowanie ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spala-

nie paliw zgodnie z przepisami odrębnymi. 

8. Uwzględnia się strefę ochronną ujęć wód. 

9. Uwzględnia się działania i zakazy dla części obszaru planu położonego na obszarze chronionego 

krajobrazu Otmuchowsko - Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu. 

12.2. Rozwiązania eliminujące i ograniczające w ustaleniach szczególnych 
 Dla terenu planu, w obrębie poszczególnych stref funkcjonalno-przestrzennych  sformułowano 

liczne zasady szczegółowe kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady zagospodarowania terenu 

mające ścisły związek z ochroną środowiska. zostały one przedstawione w tekście planu. Ocenia się, ze 

są one korzystnie skonstruowane w punktu widzenie możliwości ochrony środowiska.  

 

13. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projek-

towanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie 

na podstawie ustawy o ochronie przyrody 
 Na terenie opracowania nie występują problemy dotyczące obszarów ochrony przyrody. Nie 

zidentyfikowano innych istotnych problemów ochrony środowiska poza występującą okresowo uciąż-

liwością zapachową. 

 

13.1. Ocena stopnia zgodności ustaleń planu z zapisami ustawy o ochronie przyrody w 

części dotyczącej zasad gospodarowania zasobami przyrody 
 Ustalenia planu są zgodne z zasadami gospodarowania zasobami przyrody określonymi w prze-

pisach szczególnych. Nie ustala się zasad gospodarowania zasobami dziko występujących roślin i zwie-

rząt, zapewniające optymalne warunki występowania ponieważ takiej potrzeby w tym zurbanizowanym 

obszarze nie ma, a ustalenia te obowiązują również z mocy ustawy.  



23 

Zapisy planu nie utrudniają dostępu do wód. Prowadzą również do odpowiedniego gospodarowania 

zasobami przyrody nieożywionej, zapewniając ochronę innych zasobów, tworów i składników przyro-

dy, oszczędne użytkowanie przestrzeni oraz zachowanie szczególnie cennych tworów i składników 

przyrody nieożywionej. 

 

13.2. Ocena stopnia zgodności ustaleń planu z aktami prawnymi dotyczącymi form 

ochrony przyrody 
  Na terenie planu występują formy ochrony przyrody ustanowione na podstawie aktów 

prawa miejscowego – Otmuchowsko-Nyski OChK. Ustalenia planu nie wchodzą w kolizję z przepisami 

prawa miejscowego ustanowionymi dla tej formy ochrony, co zostało wykazane w jednym z powyżej 

zamieszczonych rozdziałów. 

 

14. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu krajowym, międzynarodowym 

istotne z punktu widzenia realizowanego dokumentu 
Obszar planu nie jest zlokalizowany na obszarach, które miałyby ważne znaczenie dla realizacji 

międzynarodowych, wspólnotowych i krajowych celów ochrony środowiska i przyrody. Jest to strefa 

gruntów rolnych ze zlokalizowanymi zakładami produkcyjnymi, zabudową mieszkaniową i usługową. 

W związku z brakiem występujących celów ustanowionych na szczeblu krajowym i międzynarodowym 

ustalenia planu nie odnoszą się do tych celów.  

Ogólne cele ochrony środowiska związane z ustanowionymi aktami prawnymi rangi międzynarodowej 

ratyfikowanymi przez Polskę, rangi europejskiej (dyrektywy) oraz krajowej i regionalnej zostały 

uwzględnione w planie, na zasadzie implementacji przepisów szczególnych, które te cele ustanawiają i / 

lub dają podstawę do realizacji tych celów. Zapisy planu są zgodne z przepisami szeroko pojmowanego 

prawa ochrony środowiska, realizują więc międzynarodowe i krajowe cele ochrony środowiska. Doty-

czy to regulacji związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych, ochroną zasobów wodnych, glebo-

wych oraz innych przyrodniczych, w tym biocenotycznych. Plan uwzględnia potrzebę zachowania roz-

woju zrównoważonego, w tym racjonalnego zagospodarowania zasobów środowiska przyrodniczego i 

ich ochrony przed nadmierną antropopresją.  

 

15. Przewidywane znaczące oddziaływania na obszary Natura 2000 oraz spójność prze-

strzenną sieci, a także rozwiązania zapobiegające, ograniczające, kompensujące i 

rozwiązania alternatywne 
  

Jak już wykazano w rozdziale o wpływie na obszary Natura 2000 realizacja ustaleń planu nie wpłynie 

na cele ochrony w istniejących i projektowanych ostojach, zlokalizowanych w najbliższej okolicy.  

 W związku z brakiem negatywnego wpływu na obszary Natura 2000 oraz na integralność sieci 

nie wskazuje się rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem realizacji projektu planu, a także 

nie sformułowano rozwiązań alternatywnych do zawartych w planie. 

16. Wskazanie napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we 

współczesnej wiedzy. 
W trakcie formułowania oceny wpływu projektu planu na środowisko trudności wyniknęły 

głównie z braku przepisów wykonawczych do ustawy Prawo ochrony środowiska o którym mowa w 

art.73a tejże ustawy. Ustalenie bezpiecznych odległości dla zakładów zakładów stwarzających zagroże-

nie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej jest kluczowe dla ewentualnego zgodnego z przepisami 

prawa wykluczenia lub dopuszczenia na terenie 1PU i 2PU nowych zakładów zakład o dużym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Dla oceny lokalizacji zakładu przyjęto wprost za-

sadę określoną w art. 74 ust. 4 tj.: . Zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej lokalizuje się w bezpiecznej odległości od siebie, od wielorodzinnych bu-

dynków mieszkalnych, od budynków mieszkalnych powstałych na nieruchomościach pochodzą-

cych z Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym 

Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2018 r. poz. 2363 oraz z 2019 r. poz. 1309), od obiektów uży-

teczności publicznej, od budynków zamieszkania zbiorowego, od obszarów, o których mowa w 
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ust. 1 pkt 1 i 3, od upraw wieloletnich, od dróg krajowych oraz od linii kolejowych o znaczeniu 

państwowym 

Biorąc pod uwagę powyższe oraz oceniając całokształt uwarunkowań przestrzennych a także 

kierując się potrzebą zapewnienia wysokiego poziomu ochrony ludzi i środowiska zaleca są 

zrezygnować z dopuszczenia lokalizacji nowych zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii 

na terenie 1PU, 2PU. 
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STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

W prognozie dokonano oceny istniejącego sposobu zagospodarowania, stanu środowiska oraz 

potencjalnych zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu.  

Przeanalizowano elementy systemu przyrodniczego, w szczególności obecne zagospodarowanie, wska-

zujące na niskie walory przyrodnicze na terenach zabudowanych oraz gruntach rolnych i nieznaczne na 

terenach nieużytków z zadrzewieniami. Dokonano oceny dotychczasowych zmian w środowisku, w 

tym zmian w biocenozach, zmian abiotycznych elementów środowiska, z których wynika, że walory 

przyrodnicze obszaru planu nie są wysokie w obrębie terenów zurbanizowanych oraz otwartych i zosta-

ły częściowo przekształcone. Dokonano analizy podstawowych zagrożeń dla środowiska przyrodnicze-

go związanej z antropopresją. Wśród najistotniejszych zagrożeń zidentyfikowano zagrożenie ochrony 

ludzi i środowiska związane z planowanym zakładem o dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii 

przemysłowych. Ponadto zidentyfikowano oddziaływania hałasowe i uciążliwości zapachowe sukce-

sywnie eliminowane. Przedstawiono ochronę prawną zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, w 

tym stwierdzono występowanie na terenie planu formy ochrony przyrody w postaci obszaru chronione-

go krajobrazu.   

Analiza istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia realizacji projekto-

wanego dokumentu, w szczególności dotyczących obszarów podlegających ochronie na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wskazuje, że nie występują takie istotne proble-

my. 

W ustaleniach planu nie występują zapisy, które wpływałyby w istotny sposób negatywnie na cele 

ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z 

punktu widzenia projektowanego dokumentu.  

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumu-

lowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i ne-

gatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru nie występu-

ją ponieważ na terenie planu nie ma istniejących i projektowanych obszarów Natura 2000, a obszar ob-

jęty planem nie ma też znaczenia dla podtrzymywania spójności przestrzennej sieci. Nie zostaną rów-

nież przekształcone tereny nieodległej ostoi ptasiej.  

Realizacja planu może powodować następujące oddziaływania na środowisko przyrodnicze: 

1) obszary Natura 2000 – nie przewiduje się wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania 

na istniejące i projektowane obszary Natura 2000, integralność tych obszarów oraz związki 

strukturalno-funkcjonalne między nimi;  

2) różnorodność biologiczna – głównie występować będą działania bezpośrednie i pośrednie oraz 

możliwe wtórne, długoterminowe, stałe – nie przewiduje się istotnych zmian w zakresie wystę-

pujących gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych; 

 ludzi – na obszarach zabudowanych obszaru planu nie będą występować ponadnormatywne od-

działywania związane z jego realizacją. Ustalenia planu ograniczają oddziaływania hałasowe i 

inne emisje; kierując się potrzebą zapewnienia wysokiego poziomu ochrony ludzi i środowiska 

zaleca się  zrezygnować z dopuszczenia lokalizacji nowych zakładów o dużym ryzyku wystą-

pienia awarii na terenie 1PU, 2PU, 

3) wody powierzchniowe – ustalenia planu nie wpłyną negatywnie na stan wód powierzchnio-

wych. Teren będzie mieć uregulowaną gospodarkę wodno-ściekową; 

4) wody podziemne – ustalenia planu nie powinny przyczyniać się do degradacji wód podziem-

nych;  

5) powietrze – realizacja ustaleń planu nie powinna istotnie wpłynąć na stan powietrza atmosfe-

rycznego, w zakresie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych; 

6) powierzchnia ziemi –nastąpią fragmentarycznie istotne przekształcenia powierzchni ziemi; 

7) gleby – są na części terenu obecnie zdewastowane, na części terenu nastąpi odtworzenie urba-

noziemów w miejsce gleb gruntów rolnych; 

8) klimat – nie przewiduje się istotnych zmian klimatycznych, w tym mikroklimatycznych; 

9) zasoby naturalne – plan nie wpływa na zasoby naturalne i sposób korzystania z nich,  

10) krajobraz – nastąpią istotne zmiany w już zdegradowanym krajobrazie produkcyjno-

osadniczym,  
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11) dobra materialne i zabytki – realizacja planu nie będzie związana z istotną degradacją terenów 

sąsiednich, nie wpłynie na dobra materialne osób trzecich; zabytki arecheologiczne zostały ob-

jęte ochrona prawną. 

W projekcie planu nie przedstawiono rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem reali-

zacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 

oraz integralność tego obszaru, z tego względu, że nie przewiduje się istotnych negatywnych oddziały-

wań w tym zakresie. 

Nie było również potrzeby sformułowania rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w pro-

jektowanym dokumencie uwzględniających cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot 

ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru. Zaproponowane w planie rozwiązania 

planistyczne nie powodują powstawania zagrożeń dla ww. obszarów, zatem nie było potrzeby formuło-

wania rozwiązań alternatywnych.  
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