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1. INFORMACJE O PROGNOZIE 

1.1. Podstawy prawne do sporządzenia prognozy 

Podstawą do sporządzenia prognozy jest: 

 art. 51 i 52 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), 

oraz 

 art. 17 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.). 

1.2. Główne cele prognozy 

Celem wykonanej prognozy było podsumowanie stanu środowiska i określenie przewidywanego wpływu 
ustaleń zawartych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej wraz z terenami przyległymi wsi Radzikowice, Goświnowice i Jędrzychów. 

1.3. Zawartość prognozy 

Układ części tekstowej prognozy został usystematyzowany zgodnie z zakresem problematyki określonym 
w art. 51 i 52 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

1.4. Podstawy prawne i metodyka opracowania prognozy 

Poddane analizie i ocenie projekt planu został opracowany na podstawie: 

1) art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.); 

2) art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 
z późn. zm.); 

3) uchwały Nr VII/92/1 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej wraz z terenami przyległymi wsi Radzikowice, Goświnowice i Jędrzychów. 

Prognozę opracowano na podstawie analizy projektu planu miejscowego, a także założeń ochrony 
środowiska, informacji o istniejącym i projektowanym sposobie zagospodarowania terenów objętych planem 
oraz innych materiałów archiwalnych, dokumentacji i danych dotyczących stanu środowiska przyrodniczego. 

Ocenie podlegały potencjalne zmiany stanu środowiska, jakie będą wiązać się z realizacją planu 
miejscowego na obszarze nim objętym. Badanymi komponentami środowiska były: różnorodność biologiczna, 
ludzie, zwierzęta, rośliny, wody, powietrze, powierzchnia ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki 
oraz dobra materialne. Ocenie podlegało ewentualne oddziaływanie na cele i przedmiot ochrony obszaru 
Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, jak również możliwość wystąpienia oddziaływania 
transgranicznego. 

Przyjęto następujące parametry charakteryzujące zmiany zachodzące w środowisku: 

1) ze względu na rodzaj oddziaływania: 

- oddziaływanie: pozytywne / negatywne / brak oddziaływania,  

- oddziaływanie: bezpośrednie / pośrednie / wtórne (oddziaływania wynikające z bezpośredniego wpływu danego 
czynnika na środowisk lub występujące np. z opóźnieniem, w oddaleniu od źródła oddziaływania itp.),  

- oddziaływanie skumulowane (oddziaływania współdziałające, pochodzące z więcej niż jednego źródła); 

2) ze względu na czas trwania oddziaływania:  

- oddziaływanie krótkoterminowe, 

- oddziaływanie średnioterminowe, 
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- oddziaływanie długoterminowe, 

- oddziaływanie stałe, 

- oddziaływanie chwilowe. 

Uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko 
przez właściwe organy, t.j. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego, w trybie przewidzianym w art. art. 53 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie (..) dokonane zostało na wniosek Burmistrza Nysy PP.6721.2 2019 z dnia 29 maja 2019 r.: 

1) pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  
Nr WOOŚ.411.1.37.2019.ER z dnia 18 czerwca 2019 r.; 

2) postanowieniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie 
NZ.4311.14.2019.HW z dnia 10 czerwca 2019 r. 

Ze względu na brak obiektów, obszarów i zjawisk wymagających dodatkowego określenia na mapie, 
stwierdzono brak konieczności sporządzenia załącznika graficznego do niniejszej prognozy. Biorąc pod uwagę 
powyższe przyjęto, że niezbędne informacje graficzne znajdują się już na rysunku planu. 

1.5. Materiały wykorzystane w celu sporządzenia prognozy 

Przy opracowywaniu niniejszej prognozy wykorzystano następujące dokumenty i materiały: 

1) „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nysa”, przyjęte Uchwałą Nr VI/67/19 
Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 r.; 

2) Uchwała Nr L/747/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na obszarze Gminy Nysa w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice dla rejonu przewidzianego do objęcia 
granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; 

3) Uchwała Nr VII/127/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 maja 2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Nysa w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice dla rejonu 
przewidzianego do objęcia granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. Urz. Woj. Opol. z 6 lipca 2011 r. Nr 72, 
poz. 918); 

4) „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nysa” (A. Skarbut z zespołem, Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o., 
Mikołów), przyjęty uchwałą Nr XXVI/405/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 2016 r.; 

5) „Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2018 – 2021 dla Gminy Nysa”, przyjęty uchwałą Nr XLVI/675/17 Rady Miejskiej 
w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r.; 

6) „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego”, Nr VI/54/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 
kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 1798); 

7) uchwała 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 (Dz. Urz. 
Województwa Opolskiego z 2017 r., poz. 2488); 

8) uchwała Nr XXVII/306/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki 
odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028”; 

9) Decyzja Starosty Nyskiego nr ROŚ.6320.2.2012..1M z dnia 11 stycznia 2013 r. ustanawiająca teren ochrony bezpośredniej dla 
ww. studni zlokalizowanych na działkach nr 172/7 i 172/8 obr. Goświnowice; 

10)  Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim – raport wojewódzki za 2018 rok”, Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska, Departament Monitoringu Środowiska, regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu, kwiecień 2019 r.; 

11) ”Ocena stanu akustycznego środowiska na podstawie wyników pomiarów monitoringowych hałasu za rok 2018 w województwie 
opolskim”, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu Środowiska, regionalny Wydział Monitoringu 
Środowiska w Opolu, czerwiec 2019 r.; 

12) „Ocena wyników pomiarów monitoringowych pól elektromagnetycznych za rok 2018 w województwie opolskim”, Główny 
Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu Środowiska, regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu, 
czerwiec 2019 r.; 

13) „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 22 lutego 2011 r. 
(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. opublikowane w Dz. U. z 2016 r., poz. 1967); 

14) pozostałe, wykorzystane materiały: 
a) W. Pawlak, „Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego”, U. Wr., PAN, Wrocław 1997 r.; 
b) J. Kondracki, „Geografia Polski, mezoregiony fizyczno-geograficzne”, PWN 1994 r.; 
c) J. Kondracki: „Geografia regionalna Polski”. Warszawa: PWN, 2002; 
d) J. Malinowski, „Budowa geologiczna Polski Hydrogeologia”, t.VII, PIG, Warszawa 1991 r.; 
e) A.S. Kleczkowski, „Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej 

ochrony”, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 1990 r.; 
f) E. Stupnicka, „Geologia regionalna Polski”, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1989 r. 

Ponadto wykorzystano informacje opublikowane na stronach i portalach internetowych: 

1) www.nysa.eu/ (Portal Urzędu Miejskiego w Nysie); 

2) https://nysa.e-mapa.net/ (System Informacji Przestrzennej Miejskiego w Nysie); 

3) http://www.powiat.nysa.pl/ (Portal Starostwa Powiatowego w Nysie - System Informacji Przestrzennej); 

http://www.nysa.eu/
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4) www.invest-park.com.pl/ (Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna); 

5) http://opole.rdos.gov.pl/ (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu); 

6) https://www.wuozopole.pl/ (Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków); 

7) www.opole.pios.gov.pl/ (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu); 

8) www.stat.gov.pl/wroc (Urząd Statystyczny we Wrocławiu); 

9) http://maps.geoportal.gov.pl/ (Geoportal Rządowy); 

10) http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ (Geoportal Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska); 

11) http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/ (Geoportal Państwowej Służby Hydrogeologicznej); 

12) http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web (Geoportal Państwowego Instytutu Geologicznego); 

13) http://www.codgik.gov.pl/ (Geoportal Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej); 

14) http://mapy.isok.gov.pl/imap/ (Informatyczny System Osłony Kraju - Hydroportal). 

2. INFORMACJE O PROJEKCIE PLANU, DO KTÓREGO ODNOSI SIĘ PROGNOZA 

2.1. Charakterystyka obszaru objętego planem i główne cele, w jakich sporządzany jest ten plan 

Obszar objęty ocenianym w niniejszej prognozie projektem planu miejscowego położony jest województwie 
Opolskim, w powiecie Nyskim, na obszarze gminy Nysa, na gruntach w obrębach wsi Radzikowice, Goświnowice 
i Jędrzychów. 

Planem objęto obszar o powierzchni ok. 725,9 ha. Granice omawianego obszaru przebiegają: 

 od wschodu – drogą powiatową nr 1663 O relacji Jaszów - Radzikowice – Nysa; 

 od południowego wschodu - przylegle do granicy miasta Nysa, w rejonie dawnego poligonu wojskowego 
i zabudowań wsi Jędrzychów (rejon ulic: Wiejskiej, Radzikowickiej i Chełmońskiego); 

 od południa - przylegle to terenów wsi Goświnowice (rejon ulicy Nyskiej); 

 od zachodu – ulicą Radzikowicką; 

 od północy - korytem cieku Cielnica, terenami zabudowanymi wsi Radzikowice i drogą powiatową 
nr 1656 O prowadzącą z Radzikowic do Sękowic. 

Centralnie, w granicach omawianego obszaru zlokalizowane są tereny Regionalnego Parku Przemysłowego 
Radzikowice-Goświnowice, objęte także granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” 
Sp. z o.o. 

Przez omawiany obszar przebiega nowa obwodnica Nysy (w ciągu dróg krajowych nr 41 i 46). Równolegle 
do obwodnicy, po jej południowej stronie przebiega linia kolejowa nr 137 relacji Katowice – Legnica. Zgodnie 
z wnioskami wniesionymi do planu, linia kolejowa podlegać będzie modernizacji i przebudowie (wraz 
z elektryfikacją i budową systemów Globalnego Systemu Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej ERTMS/GSM-R 
w ramach Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS). Docelowo przewiduje się także 
możliwość wyprowadzenia bocznic kolejowych, które mogłyby obsługiwać przyległe do linii tereny Parku 
Przemysłowego. 

Przez obszar objęty planem przebiega także gazociąg wysokiego ciśnienia stanowiący odgałęzienie gazociągu 
Lawin Brzeski - SG Nysa Grodkowska DN 150 PN 4,0 Mpa MOP 3,6 MPa (rok budowy 1977). Istniejący gazociąg 
stanowi jedyne zasilanie w gaz ziemny dla licznych odbiorców indywidualnych i podmiotów gospodarczych 
funkcjonujących w miejscowościach: Goświnowice, Otmuchów, Śliwice, Sarnowice, Wilamowa i Paczków. Dla 
istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia określono najwyższy, 4 stopień (w czterostopniowej skali) poziom 
ryzyka, co oznacza wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, tj. awarii gazociągu.  

Przebieg istniejącego gazociągu został uwzględniony w ustaleniach planu (wraz ze strefą kontrolowaną, w 
której obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenów określone w przepisach odrębnych). 

W związku z bardzo złym stanem technicznym gazociągu pracuje on obecnie pod obniżonym ciśnieniem. 
Docelowo planowane jest jego wyłączenie z eksploatacji, w związku z czym w przebiegu zbliżonym do 
równoległego Operator - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. - planuje budowę nowego gazociągu wysokiego 
ciśnienia DN 200/150 MOP 6,3 MPa relacji Lewin Brzeski – Paczków na odcinku Hanuszów – Otmuchów. Dla 
inwestycji w styczniu 2019 r. Burmistrz Nysy wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
a w okresie opracowania niniejszej prognozy inwestycja jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. 

https://www.wuozopole.pl/kontakt
http://www.opole.pios.gov.pl/
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W świetle problemów związanych z nadmierną tzw. „niską emisją”, możliwość przyłączenia odbiorców 
indywidualnych do sieci gazowej wpływa korzystnie na poprawę stanu sanitarnego powietrza w omawianym 
rejonie. Z przedmiotowego gazociągu możliwe będzie także zasilenie w gaz ziemny Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Podstrefa Nysa, która stanowi bardzo istotny element polityki gospodarczej 
miasta i całego regionu. 

Przebieg nowego gazociągu został uwzględniony w ustaleniach planu (wraz ze strefą kontrolowaną, w której 
obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenów określone w przepisach odrębnych). Uwzględnienie 
docelowej możliwości wyłączenia gazociągu DN 150 z eksploatacji i uruchomienia nowego gazociągu 
DN 200/150 MOP 6,3 MPa przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa powszechnego oraz zmniejszy zakres 
ograniczeń w zagospodarowaniu terenów w związku ze zmniejszeniem się powierzchni terenów położonych 
w strefie kontrolowanej gazociągu (strefa dla nowego gazociągu o szerokości 6 m jest znacznie węższa niż 
dotychczasowa strefa kontrolowana o szerokości 70 m). 

Obszar objęty planem w przeważającej części użytkowany jest rolniczo. Tereny aktywności gospodarczej 
objęte granicami strefy ekonomicznej mają charakter perspektywiczny – na obecnym etapie większość terenów 
nadal użytkowana rolniczo, a działania inwestycyjne koncentrują się na realizacji systemów infrastruktury 
technicznej i infrastruktury drogowej. 

2.2. Powiązania planu z innymi dokumentami 

1. Opracowanie ekofizjograficzne 

Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań 
ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 155 poz. 1298) uwzględniono wnioski do planu wynikające z analizy 
„Opracowania ekofizjograficznego podstawowego gminy Nysa” opracowanego przez mgr inż. Krzysztofa 
Okrasińskiego (Świdnica, sierpień 2018 r.). W szczególności uwzględniono treść rozdziału VI.3. – „Analiza 
uwarunkowań ekofizjograficznych - rekomendacje do polityki zagospodarowania przestrzennego”. 

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nysa 

Dla obszaru objętego planem obecnie obowiązują ustalenia „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nysa”, przyjęte Uchwałą Nr VI/67/19 Rady Miejskiej w Nysie 
z dnia 27 lutego 2019 r., które w świetle art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. 

W obowiązującym Studium obszar objęty planem położony jest w zasięgu terenów o następujących 
oznaczeniach: 

 PR - tereny z przewagą funkcji gospodarczych - przemysłowych, usługowych, naprawczych oraz baz, 
składów i magazynów (tereny skoncentrowane] aktywności gospodarczej), w tym także obiektów 
związanych z produkcją rolniczą i obsługą rolnictwa (np. intensywne ogrodnictwo, lokalizacja ferm 
hodowlanych): 

 PR.4.GO i PR.6.RA – tereny Regionalnego Parku Przemysłowego Radzikowice-Goświnowice / 
Podstrefy WSSE Nysa położone w centralnej części obszaru objętego planem, 

 PR.2.RA – teren położony po wschodniej stronie drogi powiatowej nr 1663 O (tor motocrossowy), 

 PR.6.GO – teren produkcji rolnej (sprzedaż owoców - „Sikora” Sp. z o.o.) w południowej części 
obszaru, przy ul. Nyskiej; 

 R - tereny z przewagą użytkowania rolniczego. Obejmują one niemal całą powierzchnię badanego 
obszaru, nieobjętą opisanymi wyżej funkcjami gospodarczo-produkcyjnymi; 

 ZL - tereny lasów, które obejmują dwie małoobszarowe enklawy gruntów leśnych i zadrzewionych: jeden 
o powierzchni ok. 8,5 ha położony we wschodniej części badanego obszaru, u zbiegu ul. Radzikowickiej 
i obwodnicy oraz drugi, o powierzchni ok. 1,6 ha, usytuowany w północno-wschodniej części 
omawianego obszaru, na południowy wschód od zabudowań Radzikowic. 

 ZC – tereny z przewagą cmentarzy. Teren istniejącego cmentarza usytuowany na południe od Radzikowic, 
po zachodniej stronie drogi powiatowej nr 1663 O. 
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 WS – teren wód powierzchniowych stojących o większych rozmiarach, stawów hodowlanych i rzek. Teren 

usytuowany jest w północno-wschodniej części omawianego obszaru, na południowy wschód od 
zabudowań Radzikowic, w sąsiedztwie opisanego wyżej terenu ZL; 

 IT - tereny z przewagą obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej – teren IT.1.GO położony 
w południowej części obszaru, przy ul. Nyskiej (w sąsiedztwie terenu PR.6.GO). 

 MP - tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej - teren MP.6.GO 
położony w południowej części obszaru, przy ul. Nyskiej (w sąsiedztwie terenu PR.6.GO) 

Ponadto w planie wyznaczono tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną w oparciu 
o wydane decyzje o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz pozwolenia na budowę. 
Zgodnie z postanowieniami rozdz. 22.4. ust. 5 Studium, „Dopuszcza się - uznając za również zgodne 
z ustaleniami Studium - przyjmowanie w ustaleniach nowych planów miejscowych utrzymania 
dotychczasowego przeznaczenia (w tym określonego w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego, w wydanych decyzjach o warunkach zabudowy oraz pozwoleniach na budowę, obowiązujących 
w dniu wejścia w życie Studium), sposobu zagospodarowania i zabudowy lub sposobu wykorzystania, także na 
terenach (lub ich fragmentach), na których Studium przewiduje ich zmianę.” 

Rozwiązania przyjęte w ocenianym planie miejscowym są zbieżne z polityką przestrzenną gminy określoną 
w Studium. 

3. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego 

Zgodnie z art. 44 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalenia planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa wprowadza się do planu miejscowego, po uprzednim 
uzgodnieniu terminu realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym i warunków 
wprowadzenia ich do planu miejscowego. W przypadku ocenianego projektu planu, wiążące są ustalenia Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego, przyjętego uchwałą Nr VI/54/2019 Sejmiku 

Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 1798). 

Zgodnie z wnioskami do planu złożonymi przez Zarząd Województwa Opolskiego (uchwała Nr 919/2019 
Zarządu Woj. Opolskiego z dnia 11 czerwca 2019 r.), należy uwzględnić następujące uwarunkowania 
przestrzenne i kierunki zagospodarowania przestrzennego w wymiarze ponadlokalnym, wynikające z Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego: 

 planowana do modernizacji / rewitalizacji pierwszorzędna linia kolejowa nr 137 relacji Katowice - Legnica 
na odcinku Kędzierzyn-Koźle - Kamieniec Ząbkowicki z możliwością elektryfikacjl; 

 droga krajowa nr 46 (Kłodzko - Szczekociny) o parametrach drogi klasy GP; 

 postulowana budowa stacji WN/SN GPZ Radzikowice wraz z liniami zasilającymi 110 kV; 

 postulowana przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200/150 relacji Lewin Brzeski - Paczków na 
odcinku Hanuszów - Otmuchów; 

 korytarz ekologiczny rangi lokalnej doliny rzeki Cielnicy; 

 główny zbiornik wód podziemnych GZWP 338 ,,Subzbiornik Paczków - Niemodlin" (analiza rysunku Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego oraz danych na geoportalu Państwowej 
Służby Hydrogeologicznej http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/ wykazała, że cały obszar objęty planem położony 
jest poza granicami GZWP). 

Wyżej wymienione uwarunkowania i postulaty zostały uwzględnione w ocenianym projekcie planu. 

3. OCENA STANU ŚRODOWISKA ORAZ OCENA POTENCJALNYCH ZMIAN TEGO STANU W WYNIKU  
REALIZACJI USTALEŃ PLANU 

Zgodnie z art. 3 pkt 39 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, pod pojęciem 
środowiska rozumie się ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności 
człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe 
elementy różnorodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elementami. 
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Poniżej przedstawiono charakterystykę stanu środowiska, z podziałem na jego poszczególne komponenty, 

jak również ocenę potencjalnych zmian stanu środowiska, jakich wystąpienie przewiduje się w wyniku realizacji 
ustaleń ocenianego w niniejszej prognozie planu miejscowego. 

3.1. Ludzie 

Jak to opisano szczegółowo w rozdziale 2.1., na obszarze objętym planem w zasadzie nie występuje 
zabudowa mieszkaniowa. Wyjątkiem jest istniejące siedlisko w Goświnowicach, przy ul. Nyskiej oraz enklawa 
zabudowy przy ul. Wiejskiej. Warunki zamieszkania na obszarze objętym planem są dobre i nie stwierdza się 
występowania znaczącego oddziaływania na ludzi. 

Na obszarze objętym planem występują obecnie jedynie nieliczne obiekty związane z aktywnością 
gospodarczą. Są to pojedyncze zakłady, Można do nich zaliczyć betoniarnię (Radzikowice 1L), przetwórnię 
owoców (Goświnowice, ul. Nyska 55) oraz handel samochodami (Jędrzychów, ul. Radzikowicka 71). 

Docelowo rozwój strefy aktywności ekonomicznej spowoduje znaczny wzrost liczby miejsc pracy. Zakłada 
się, że pracownicy będą posiadali odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny oraz że 
będą wyposażeni w odpowiadające charakterowi stanowiska pracy, odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej. 

W wyniku realizacji postanowień ocenianego planu nie przewiduje się wystąpienia znaczącego 
oddziaływania na ludzi. 

3.2. Różnorodność biologiczna 

Różnorodność biologiczna to zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących 
w ekosystemach i zespołach ekologicznych, których są częścią. Dotyczy ona różnorodności w obrębie gatunku 
(różnorodność genetyczna), pomiędzy gatunkami oraz różnorodności ekosystemów. Miarą bioróżnorodności 
może być bogactwo gatunkowe (liczba znalezionych gatunków), w tym udział gatunków rzadkich na badanym 
obszarze. Ubożenie bioróżnorodności wyraża się poprzez utratę siedlisk, wymieranie gatunków, oraz 
zmniejszenie zróżnicowania genowego w populacjach. Podstawowym czynnikiem powodującym spadek 
bioróżnorodności jest antropopresja. W wyniku działalności człowieka (takiej jak: przekształcenia powierzchni 
ziemi, zmiany stosunków wodnych, emisje substancji i energii do środowiska) zachodzą niekorzystne przemiany 
środowiska i ogólna degradacja tego środowiska. 

Według regionalizacji geobotanicznej Polski wg. J. M. Matuszkiewicza („Krajobrazy roślinne i regiony 
geobotaniczne Polski”, wydawnictwo PAN, 1993 r.), analizowany obszar leży w Dziale Brandenbursko-
Wielkopolskim, w Krainie Dolnośląskiej, w Okręgu Legnicko-Brzeskim, w Podokręgu Doliny Dolnej Nysy 
Kłodzkiej (B.5.1.f), graniczącym od północy z leżącym w Krainie Przedgórza Sudeckiego i w Okręgu 
Strzegomsko-Strzelińskim Podokręgu Goworowickim (G.2.1.g.). 

Objęte ocenianym planem tereny charakteryzują się znacznym stopniem przekształcenia - grunty 
zlokalizowane w granicach omawianego obszaru są w zdecydowanej większości użytkowane rolniczo. 
W związku z tym dominujące gatunki na tym terenie to roślinność uprawna i synantropijna. Obszar nie jest 
cenny pod względem florystycznym. Nie udokumentowano tu występowania gatunków zwierząt, roślin 
i grzybów chronionych. 

3.3. Formy ochrony przyrody oraz powiązania przyrodnicze 

Badany obszar położony jest poza systemem obszarów objętych prawnymi formami ochrony przyrody. Jak 
wynika z analizy danych udostępnionych w ramach geoserwisu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
(http://geoserwis.gdos.gov.pl), najbliższe obszary objęte ochroną w ramach programu Natura 2000 to: 

 Obszar specjalnej ochrony siedliskowej Forty Nyskie PLH160001, którego granice przebiegają 
w odległości ok. 0,75 km na południowy wschód od granic obszaru objętego planem, 

 Obszar specjalnej ochrony ptasiej Zbiornik Nyski PLB160002 którego granice przebiegają w odległości 
ok. 0,98 km na południowy zachód od granic obszaru objętego planem. 

Granice Otmuchowsko - Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu przebiegają w odległości 400-600 m na 
południe od granic obszaru objętego planem, obejmując Zbiornik Nyski, Jezioro Otmuchowskie i tereny 
otaczające te akweny. 

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nysa”, 
na obszarze objętym planem planowane jest poszerzenie granic Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wzgórza 
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Strzelińskie”. Granice poszerzonego OChK miałyby przebiegać wzdłuż drogi prowadzącej z Jędrzychowa do 
Radzikowic”. W czasie opracowywania niniejszego dokumentu nie potwierdzono planowanego poszerzenia 
OCHk „Wzgórza Strzelińskie” - informacji takiej nie potwierdzają dane dostępne na geoserwisie Generalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska ani ustalenia obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Opolskiego. Aktualne granice Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Niemczańsko-
Strzelińskie” (prawidłowa nazwa OChk) przebiegają ok. 20 km na północ od granic obszaru objętego planem. 

Zgodnie z informacjami publikowanymi na stronie http://mapa.korytarze.pl/ (Mapa korytarzy 
ekologicznych w Polsce) oraz na stronie http://geoserwis.gdos.gov.pl (geoserwis GDOŚ), badany obszar 
położony jest poza korytarzami ekologicznymi. 

We wniosku do planu wniesionym przez Zarząd Województwa Opolskiego wskazano na występowanie na 
omawianym obszarze korytarza ekologicznego rangi lokalnej, doliny rzeki Cielnicy. Cielnica przepływa na północ 
od granic badanego obszaru (częściowo wzdłuż północnej granicy tego obszaru, na wschód od zabudowań 
Radzikowic). Wieś Radzikowice oraz samo koryto Cielnicy nie zostały objęte ocenianym planem. W ocenianym 
planie nie przewidziano rozwiązań, które mogłyby znacząco oddziaływać na ciągłość korytarza ekologicznego. 
Zabudowa koncentruje się w centralnej części obszaru objętego planem, a w pasie równoległym do Cielnicy nie 
przewidziano w planie zmiany sposobu użytkowania terenów - pozostają one w użytkowaniu rolniczym i są 
w planie objęte zakazem zabudowy. 

Bezpośrednio w granicach obszaru objętego planem nie udokumentowano występowania obiektów lub 
obszarów objętych prawnymi formami przyrody. 

W wyniku realizacji postanowień ocenianego dokumentu nie przewiduje się wystąpienia znaczącego 
oddziaływania na obszary i obiekty objęte formami przyrody zlokalizowane w najbliższym otoczeniu obszaru 
objętego planem, jak również na powiązania przyrodnicze obszaru. 

3.4. Środowisko wodne 

Wody powierzchniowe 

Obszar Gminy Nysa położony jest w dorzeczu Odry, w regionie wodnym Środkowej Odry, w zlewni Nysy 
Kłodzkiej. Główne cieki przepływające przez obszar gminy to Nysa Kłodzka (ciek II rzędu, lewostronny dopływ 
Odry), Biała Głuchołaska (źródło wody pitnej dla Nysy), Mora, Kamienica i Cielnica. 

Cielnica przepływa na północ od granic badanego obszaru(częściowo wzdłuż północnej granicy), przez wieś 
Radzikowice (nieobjętą ocenianym planem). Cielnica ma swoje źródła na terenie gminy Otmuchów, w okolicach 
Starowic, Nieradowic i Siedlec. Jest jednym z niewielu na obszarze gminy Nysa lewostronnych dopływów Nysy 
Kłodzkiej. Cielnica płynie równolegle do Nysy Kłodzkiej, wpływając do niej w gminie Skoroszyce. Rzeka 
charakteryzuje się mniejszą gwałtownością wezbrań i mniejszą różnicą przepływów w sezonie niż południowe 
dopływy Nysy Kłodzkiej. 

Bezpośrednio w granicach obszaru objętego planem zbiorniki wodne występują jedynie miejscowo – przy 
północnej granicy obszaru objętego planem, na granicy z terenami wsi Radzikowice, w niewielkim terenie 
leśnym o powierzchni ok. 1,6 ha. 

Omawiany obszar znajduje się poza zasięgiem historycznych powodzi, jak również poza zasięgami 
obszarów oznaczonych na mapach zagrożenia powodziowego i mapach ryzyka powodziowego. 

Zgodnie z ustaleniami wynikającymi ze zaktualizowanego „Planu gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Odry” zatwierdzonego przez Radę Ministrów w dniu 22 lutego 2011 r. (Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 18 października 2016 r. opublikowane w Dz. U. z 2016 r., poz. 1967), obszar objęty 
analizowanym dokumentem położony jest w granicach następujących, Jednolitych Części Wód 
Powierzchniowych (JCWP): 

 niemal cały badany obszar położony jest w granicach JCWP „Cielnica od źródła do Korzkwi” o kodzie 
RW600017127449 (JCWP nie była badana w latach 2010-2017 – jednostka znajduje się pod presją 
rolnictwa, melioracji, gospodarki komunalnej oraz zabudowy podłużnej); 

 południowy i południowo-wschodni kraniec badanego obszaru położony jest częściowo w granicach 
JCWP „Nysa Kłodzka od zbiornika Nysa do ujścia”, o kodzie PLRW6000191299 (stan JCWP w roku 2015 
oceniono jako słaby - znajduje się ona pod presją rolnictwa, elektrowni wodnych, gospodarki 
komunalnej, budowli poprzecznych i zabudowy podłużnej). 
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Obie JCWP stanowią części scalonej części wód o kodzie SO0912 i zostały ocenione jako zagrożone 

nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. 

Nie przewiduje się wystąpienia znaczącego oddziaływania na wody powierzchniowe. Tereny położone 
w Dolinie Cielnicy generalnie nie będą podlegały przeobrażeniom – lokalizację wszystkich planowanych 
inwestycji przewidziano w centralnej części obszaru objętego planem. 

Wody podziemne 

Badany obszar położony jest poza obszarami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Granice 
najbliższego zbiornika - GZWP 338 ,,Subzbiornik Paczków - Niemodlin" (na podstawie danych z geoportalu 
Państwowej Służby Hydrogeologicznej http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/) przebiega w odległości ok. 10 km na 
wschód od granic obszaru objętego planem, w rejonie miejscowości Makowice i Rusocin. 

Charakter płytkich wód gruntowych jest uzależniony od budowy geologicznej podłoża oraz morfologii 
terenu. Na badanym obszarze wody gruntowe posiadają zwierciadło swobodne występujące na głębokości od 
1 m p.p.t. w północnej i południowej części obszaru do ok. 5 m p.p.t. w rozległej, centralnej części obszaru (na 
której planowana jest większość inwestycji). 

Zgodnie ze zaktualizowanym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” 
(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. opublikowane w Dz. U. z 2016 r., poz. 1967), 
analizowany obszar położony jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami - jednolitej 
części wód podziemnych JCWPd Nr 109, o kodzie PLGW6000109. Wody opisywanej JCWPd oceniono pod 
względem stanu chemicznego i ilościowego jako dobre, jednak zagrożone nieosiągnięciem celu 
środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. 

Źródłami zagrożeń środowiska wodnego na omawianym obszarze jest obecnie przede wszystkim rolnictwo 
oraz istniejący cmentarz usytuowany na południe od Radzikowic, po zachodniej stronie drogi powiatowej 
nr 1663 O. 

Oddziaływanie rolnictwa na wody jest związane przede wszystkim z przedostawaniem się do gleby i wód 
zanieczyszczeń związkami azotowymi, głównie azotanami, których źródłem są nawozy i środki ochrony roślin 
stosowane w rolnictwie. W wyniku realizacji postanowień planu przewiduje się docelowo wyłączenie 
z użytkowania rolniczego ok. 113 ha gruntów – z przeznaczeniem ich pod aktywność gospodarczą. W związku 
z powyższym wskutek realizacji dokumentu można oczekiwać obniżenia poziomu oddziaływania na wody 
pochodzącego z sektora rolniczego. Badany teren położony jest poza zasięgiem GZWP, co ogranicza ewentualny 
negatywny wpływ rolnictwa na zasoby wodne. 

Ogólnopolskie badania wpływu cmentarzy (J. Żychowski i M. Kolber) wykazały, że wywierają one istotny 
wpływ na środowisko przyrodnicze. Stwierdzono, że jest on niekorzystny i stanowi zagrożenie dla ludności 
mieszkającej blisko nekropolii. Szczególnie mają wpływ na jakość wód. Woda ta, jak wykazały badania, jest 
zanieczyszczona związkami pochodzącymi ze zwłok ludzkich. Wielkość tych zanieczyszczeń zależy od środowiska 
przyrodniczego miejsc pochówku.  

Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że wielkość zanieczyszczeń wód podziemnych zależy od budowy 
geologicznej, która z kolei ma wpływ na stopień rozpuszczalności tkanek ludzkich i przechodzeniu ich do 
środowiska. Istotne znaczenie w tych procesach odgrywają warunki utleniania w podłożu, które są 
konsekwencją ulewnych deszczy oraz kwaśny odczyn podłoża. Oba te czynniki przyspieszają zanik tkanek zwłok 
ludzkich. W badanych wodach stwierdzono ponadnormatywną zawartość jonów takich jak, jon azotanowy, 
który jest wskaźnikiem występowania zanieczyszczeń substancją organiczną, a drugim jest jon fosforanowy. 
Fosfor stanowi podstawowy budulec ciała człowieka i w dodatku jest łatwo rozpuszczalny. W związku z tym 
szybko dostaje się do środowiska. Co więcej, wspomniane pierwiastki budują w 96% ciało człowieka obok 
wodoru, wapnia i tlenu. Ponadto zanotowano ponadnormatywna zawartość dwu aminokwasów, które dobrze 
rozpuszczają się w wodzie, a mianowicie kwas glutaminowy i lizynę, która rozkłada się na kadawerynę, zwaną 
popularnie jadem trupim. 

W § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, 
jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. z 1959 r. Nr 52 poz. 315) 
określono, że w przypadku lokalizowania nowego cmentarza (a także ewentualnego rozszerzania istniejącego 
cmentarza) odległość cmentarza od zabudowań mieszkalnych, od zakładów produkujących artykuły żywności, 
zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności oraz studzien, źródeł 
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i strumieni służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych powinna wynosić 150 m. Odległość ta 
może zostać zmniejszona do 50 m pod warunkiem, że teren w granicach od 50 do 150 m odległości od 
cmentarza posiada sieć wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do tej sieci podłączone. Należy 
jednak zauważyć, że w § 7 cytowanego wyżej rozporządzenia określono, że przepisów tego rozporządzenia nie 
stosuje się do cmentarzy już istniejących, jeżeli ich zastosowanie uniemożliwiałoby korzystanie z cmentarza, 
a właściwy powiatowy inspektor sanitarny nie sprzeciwia się dalszemu korzystaniu z tego cmentarza. Brak jest 
obecnie jednoznacznej wykładni prawa odnośnie stosowania przywołanego wyżej przepisu w sytuacji, gdy 
planuje się zagospodarowanie terenów w sąsiedztwie istniejącego cmentarza. Orzecznictwo sądów 
administracyjnych w przedmiotowej kwestii jest często rozbieżne. Generalnie przyjmuje się, że rozporządzenie 
dotyczy wyłącznie nowych (lub rozszerzanych) cmentarzy, jednak część orzeczeń wskazuje, że przy 
sporządzaniu planów miejscowych powinno się uwzględniać wpływ istniejących cmentarzy na ich otoczenie 
poprzez eliminację możliwości zabudowy i zagospodarowania terenów w sposób, który naruszałby regulacje § 3 
rozporządzenia. 

W ocenianym planie uwzględniono istniejące uwarunkowania (wyznaczono teren cmentarza oraz strefy 
sanitarnej cmentarza o zasięgu 50 i 150 m), jak również warunki wynikające z dotychczas obowiązującego planu 
miejscowego. W tym zakresie ustalenia ocenianego planu pozostają neutralne (ewentualne obciążenia 
środowiska związane z funkcjonowaniem cmentarza występują już obecnie i nie mają bezpośredniego związku 
z planowaną realizacją ocenianego dokumentu). 

W wyniku realizacji postanowień ocenianego dokumentu nie przewiduje się wystąpienia znaczącego 
oddziaływania na wody podziemne. W projekcie planu przyjęto rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-
ściekowej zapewniające w niezbędnym zakresie ochronę środowiska wodnego. Zakładając, że wszelkie 
inwestycje będą realizowane z uwzględnieniem wymogów wynikających z ocenianego dokumentu oraz 
z przepisów odrębnych - standardy jakości środowiska wodnego powinny zostać dotrzymane. 

3.5. Powietrze atmosferyczne 

W niniejszej prognozie oparto się na wynikach „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim 
– raport wojewódzki za 2018 rok” (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu 
Środowiska, regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu, kwiecień 2019 r.). 

Nysa położona jest w strefie opolskiej o kodzie PL1601. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu, oceny ze względu na 
ochronę zdrowia ludzi dokonuje się z uwzględnieniem 12 substancji: dwutlenku siarki SO2, dwutlenku azotu 
NO2, tlenku węgla CO, benzenu C6H6, ozonu O3 , pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz zawartości ołowiu Pb, arsenu As, 
kadmu Cd, niklu Ni i benzo(a)pirenu B(a)P w pyle PM10. 

W ocenie dokonywanej pod kątem spełnienia kryteriów odniesionych do ochrony roślin uwzględniono 3 
substancje: dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NOX i ozon O3. 

System pomiarów zanieczyszczeń powietrza na terenie województwa opolskiego w 2018 roku składał się 
z 5 stacji automatycznych i 6 manualnych, z czego w 3 lokalizacjach realizowano równocześnie oba typy 
pomiarów. Dodatkowo w 20 punktach pomiarowych prowadzono pomiar pasywny benzenu. 

Wśród stacji, z których wyniki zostały wykorzystane w ocenie rocznej znalazły się 2 stacje zlokalizowane 
w Nysie: 

 Nysa manualna 3 zlokalizowana przy ul. Rodziewiczówny 1 (tło), 

 Nysa pasywne 30 zlokalizowana przy ul. Tkackiej 2 (tło). 

W stacjach zlokalizowano stanowiska pomiarowe: 

 OpNysaRodzie – pomiar manualny PM10 (tło), 

 OpPASNysaTkacka – pomiar pasywny C6H6 (tło). 

Podsumowanie wyników oceny dla strefy opolskiej PL1602 ze względu na ochronę zdrowia przedstawiono 
w poniższej tabeli: 

SO2 NO2 C6H6 CO O3 PM10 
Pb 

(PM10) 
As 

(PM20) 
Cd 

(PM10) 
Ni 

(PM10) 
BaP 

(PM10) 
PM2,5 
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A A A A A C A A A A C C 

Zaliczenie strefy do klasy A dla danego zanieczyszczenia oznacza, że poziom stężeń nie przekracza wartości 
dopuszczalnej/docelowej; nie jest wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza. 
Zaliczenie strefy do klasy C dla danego z zanieczyszczenia oznacza jej zakwalifikowania do programu ochrony 
powietrza (POP). 

Pył zawieszony PM10 dla kryterium ochrony zdrowia ludzi został zakwalifikowany do klasy C, na co wpłynęło 
kryterium średniodobowe, mimo, że dla kryterium średniorocznego uzyskano klasę A dla dwutlenka siarki SO2, 
tlenków azotu NOX i ozonu O3. 

W ocenie dokonywanej pod kątem spełnienia kryteriów odniesionych do ochrony roślin zakwalifikowano 
strefę opolską do klasy A. 

W województwie opolskim obowiązuje „Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze 
względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz 
poziomów dopuszczalnych pyłu PM2.5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej”, przyjęty uchwałą 
Nr XXXVII/403/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. 

Ponadto Gmina Nysa posiada „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nysa” (A. Skarbut z zespołem, 
Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o., Mikołów), przyjęty uchwałą Nr XXVI/405/16 Rady Miejskiej 
w Nysie z dnia 28 października 2016 r. Bilans zużycia energii finalnej za 2014 r. wykazał dominację ilości 
emitowanego dwutlenku węgla z sektora transportu (576 796,11 MWh). Drugi w kolejności był sektor 
mieszkaniowy (275 952,58 MWh), a na trzecim miejscu - sektor działalności gospodarczej (42 517,52 MWh). 
Prognozowane w roku 2020 zużycie energii finalnej we wspomnianych sektorach nie odbiega swoim poziomem 
istotnie od zainwentaryzowanego w 2014 roku. 

Dokonany w planie bilans emisji CO2 na obszarze gminy według sektorów wykazał dominację sektora 

transportu (169 758,20 Mg CO2). Drugi w kolejności jest sektor mieszkaniowy (129 336,29 Mg CO2), a jako 

trzeci uplasował się sektor działalności gospodarczej (31 634,94 Mg CO2). Prognozy na rok 2020 wykazują tylko 

nieznaczny wzrost poziomów emisji CO2 w sektorze transportu (173 593,15 Mg CO2) oraz zasadniczy brak zmian 
poziomu emisji w sektorze mieszkaniowym i działalności gospodarczej. 

Przeprowadzona inwentaryzacja emisji CO2 na terenie gminy Nysa pozwala oszacować ilość CO2 
emitowanego przez 1 mieszkańca w ciągu doby i roku. Wynoszą one odpowiednio: 

 dobowa emisja CO2 emitowana przez 1 mieszkańca gminy Nysa: 16,51 kg w roku 2014 i 17,24 kg w roku 
2020; 

 roczna emisja dwutlenku węgla emitowana przez 1 mieszkańca gminy Nysa: 6,03 Mg CO2 w roku 2014 
i 6,29 Mg w roku 2020. 

W podsumowaniu programu wskazano, że głównym obszarem problemowym na terenie gminy Nysa jest 
emisja z sektora transportu. Problem zwiększonej emisji dotyczy głównych ulic na terenie całej gminy. Jest on 
spowodowany nasileniem ruchu tranzytowego na drogach krajowych przecinających obszar terenów gminnych, 
szczególnie w porach wysokiego natężenia ruchu. 

Bezpośrednio granicach obszaru objętego planem źródłem zanieczyszczeń powietrza są przede wszystkim 
drogi, w tym nowa obwodnica Nysy (w ciągu dróg krajowych nr 41 i 46), drogi powiatowe nr 1663 O (relacji 
Jaszów - Radzikowice – Nysa) i nr 1656 O (prowadząca z Radzikowic do Sękowic) oraz pozostałe drogi gminne. 

Punktowe źródła emisji występują na omawianym obszarze nielicznie – zdecydowana większość terenów 
jest obecnie użytkowana rolniczo. Obszar podlega jednak presji źródeł tzw. „niskiej emisji” – zanieczyszczeń, 
których źródłem są lokalne kotłownie i indywidualne paleniska (domowe kotłownie) wykorzystujące jako 
paliwo węgiel kamienny, miał węglowy i koks (paliwa nieekologiczne) oraz bardziej ekologiczny olej opałowy 
i gaz ziemny GZ-50. Dodatkowymi emitorami zanieczyszczeń są popularne paleniska (domowe kominki), 
opalane drewnem lub brykietem. 

Ponieważ na badanym obszarze przeważają wiatry w kierunku północno-zachodnim z dużym udziałem 
południowo-wschodnich, zanieczyszczenia atmosfery przenoszone są w granice obszaru objętego planem 
z przyległych obszarów zabudowanych. W grupie substancji emitowanych podczas spalania węgla, gazu 
ziemnego i oleju opałowego w paleniskach domowych i lokalnych kotłowniach, oprócz dwutlenku siarki, pyłów 
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i tlenków azotu, znajduje się także sadza, zawierająca wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w tym 
benzo-a-piren, stanowiące największe potencjalne zagrożenie zdrowotne. Nasilenie negatywnych zjawisk jest 
okresowe i związane bezpośrednio z sezonem grzewczym. 

W związku z realizacją postanowień ocenianego dokumentu przewiduje się wystąpienia oddziaływania na 
powietrze. Docelowo, na powierzchni ok. 113 ha (obecnie tereny pól uprawnych) przewiduje się realizację 
intensywnego zainwestowania związanego z planowaną aktywnością gospodarczą w Regionalnym Parku 
Przemysłowym Radzikowice-Goświnowice/Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. 
z o.o. 

Podkreślić należy, że ustalenia planu nie wprowadzają zasadniczych zmian w przeznaczeniu terenów 
w stosunku do obowiązującego obecnie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
Gminy Nysa w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice dla rejonu przewidzianego do objęcia granicami 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” (Uchwała L/747/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 
24 kwietnia 2018 r. zmieniona Uchwałą VII/127/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 maja 2011 r.). Rozszerzenie 
zasięgu terenów aktywności gospodarczej nastąpi na powierzchni niespełna 10 ha (przyrost o ok. 5,6% 
w stosunku do powierzchni tych terenów określonej w dotychczas obowiązującym planie). 

W związku z realizacją postanowień ocenianego dokumentu przewiduje się wzrost emisji pyłów i gazów do 
atmosfery. Ich źródłem będą procesy produkcyjne i grzewcze w zakładach skoncentrowanych przede wszystkim 
na obszarze Parku Przemysłowego oraz transport drogowy. 

Nowa zabudowa będzie spełniać wysokie standardy pod względem poziomów emisji gazów i spalin do 
atmosfery. W projekcie planu założono, że zaopatrzenie w energię cieplną odbywać się ze źródeł o wysokiej 
sprawności grzewczej i niskim poziomie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Ponadto w planie dopuszcza się 
rozmieszczanie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, co pozwoli na zwiększenie 
udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym. Są to zapisy nawiązujące do wdrażanego przez 
Gminę „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bolesławiec”. Zakłada się zachowanie poziomów emisji 
zgodnych z określonymi w przepisach prawa. 

Realizacja ustaleń planu nie będzie także wiązała się z powstaniem nowych zagrożeń stanu środowiska 
atmosferycznego ze strony komunikacji drogowej. W tym zakresie poziom oddziaływania jest trudny do 
precyzyjnego określenia, ponieważ będzie zależny od wielu czynników: organizacji logistyki w poszczególnych 
zakładach, rodzaju i wielkości pojazdów wykorzystywanych do transportu, ich stanu technicznego oraz 
nawierzchni stanu dróg. Oczekiwać należy, że podmioty gospodarcze operujące w strefie będą wykorzystywały 
pojazdy spełniające wymagające normy emisji, a stan dróg (jako nowo realizowanych) będzie bardzo dobry. 
Korzystnym elementem jest planowane powiązanie terenów aktywności gospodarczej z siecią kolejową 
(budowa bocznic). Działanie takie pozwoli na przeniesienie dużego strumienia transportu na drogi kolejowe (co 
jest korzystne dla środowiska). 

W ustaleniach ocenianego planu uwzględniono także ograniczenia wynikające z uchwały 
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 (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2017 r., poz. 2488) - tzw. „uchwały antysmogowej”. 

3.6. Krajobraz 

Według regionalizacji fizycznogeograficznej J. Kondrackiego („Geografia regionalna Polski”, Warszawa 
2002, z wykorzystaniem danych geoinformatycznych Państwowego Instytutu Geologicznego powstałych dla 
potrzeb uszczegółowienia regionalizacji dla celów przyszłych audytów krajobrazowych województw), 
analizowany obszar położony jest w zasięgu mezoregionu Równina Grodkowska, stanowiącego część 
makroregionu Przedgórza Sudeckiego.  

W 2018 r. wieloosobowy zespół naukowców zaproponował nowy podział Polski na regiony 
fizycznogeograficzne (Solon J., Borzyszkowski J. et.al., 2018, Physico-geographical mesoregions of Poland - 
verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. Geographia Polonica, vol. 
91, no. 2). Zgodnie z nowym podziałem omawiany obszar jest położony jest w zasięgu mezoregionu Wzgórza 
niemczańsko-Strzelińskie, stanowiącego część makroregionu Przedgórza Sudeckiego. 

Obszar objęty planem leży na obszarze wysoczyzny polodowcowej o wys. 208,0 - 230,0 m n.p.m. 
Przeważające spadki terenu wynoszą ok. 2%. 
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Rzeźbę terenu i naturalny krajobraz kształtują w rejonie wsi Goświnowice i Radzikowice pokrywy lessowe 

o różnym wpływie rzeźby starszego podłoża rozpościerające się w północnej i zachodniej części gminy. 
Wykształciły się na przedpolu lodowca w wyniku procesów peryglacjalnych. W okresie występowania tych 
procesów oraz w okresach późniejszych pokrywy lessowe zostały rozcięte na skutek intensywnej erozji wodnej, 
którą ułatwiały łatwo erodujące utwory i zamiana obszarów leśnych na rolnicze. Doprowadziło to 
w konsekwencji do wykształcenia się szerokich form pagórkowatych użytkowanych rolniczo, rozciętych 
suchymi, stosunkowo wąskimi dolinami niewielkich cieków. Rozcięcia tych dolin nie są tak wielkie jak na 
pozostałych terenach płaskowyżu na Opolszczyźnie. Powodem tego mniej znacznego rozcięcia, jak już 
wspomniano jest niewielka miąższość utworów lessowych (często zaledwie 1 m), oraz ich mieszany charakter 
z utworami mniej podatnymi na erozję - piaskami i glinami. 

Pod względem typów krajobrazu naturalnego Polski (Kondracki 1988, 1994) wyróżniono 1 typ krajobrazu, - 
krajobraz wyżynny, gatunku lessowego. Roślinnością potencjalną na badanym obszarze są grądy i świetliste 
dąbrowy. Roślinność potencjalną została niemal całkowicie wyparta przez zbiorowiska antropogeniczne. 
Zmienia to w sposób istotny walory krajobrazowe obszaru objętego opracowaniem. 

Za narzędzia prawne służące ochronie i kształtowaniu krajobrazu należy uznać przede wszystkim przepisy: 

 ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi 
ochrony krajobrazu; 

 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Identyfikacja krajobrazów występujących na obszarze województwa, określenie ich charakterystycznych 
cech oraz dokonanie oceny ich wartości następuje w audycie krajobrazowym. Audyt krajobrazowy określa 
lokalizację krajobrazów priorytetowych, wskazuje lokalizację i granice parków kulturowych, parków 
narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, obiektów 
znajdujących się na listach Światowego Dziedzictwa UNESCO, obszarów Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO 
(MaB) lub obszarów i obiektów proponowanych do umieszczenia na tych listach. Ponadto wskazuje zagrożenia 
dla możliwości zachowania wartości krajobrazów oraz rekomendacje i wnioski dotyczące kształtowania 
i ochrony krajobrazów. Z uwagi na brak audytu krajobrazowego dla obszaru województwa opolskiego, brak jest 
dla obszaru objętego planem rekomendacji i wniosków dotyczących kształtowania i ochrony krajobrazów oraz 
lokalizacji krajobrazów priorytetowych. 

Oceniając zmiany w krajobrazie, jakie nastąpią wskutek realizacji postanowień ocenianego dokumentu, 
należy przyjąć, że niezabudowane dotychczas grunty (wykorzystywane rolniczo) zostaną intensywnie 
zainwestowane. W wyniku realizacji postanowień planu powstaną wielkoprzestrzenne obiekty produkcyjne 
i magazynowe mogące swoimi gabarytami i znaczną wysokością (do 40 m) istotnie oddziaływać na krajobraz. 

3.7. Klimat 

Objęty planem obszar jest położony w obrębie Przedgórza Sudeckiego, dla którego ogólna charakterystyka 
makroklimatu przedstawia się następująco: 

 średnia temperatura roczna ok.+8° C. 

 długość okresu wegetacyjnego ok. 220 dni. 

 średnia długość okresu bezprzymrozkowego ok. 160 - 170 dni. 

 roczna suma opadów wynosi od 600 - 800 mm, z czego ok 500 mm przypada na miesiące IV-IX. 

 ogólna ilość dni z wiatrem o prędkości 10 m/sek wynosi średnio ok 40 w roku; przeważają wiatry 
w kierunku zachodnim z dużym udziałem południowo-wschodnich. 

Badany obszar charakteryzuje się na ogół przeciętnymi warunkami klimatu lokalnego. Jest to związane ze 
stosunkowo płaskim charakterem terenu. Z tego względu, a także z braku zieleni wysokiej teren charakteryzuje 
się zbyt dużym nawietrzeniem. 

W związku z realizacją ustaleń ocenianego projektu planu nie przewiduje się wystąpienia znaczącego 
oddziaływania na klimat. Wszelkie występujące i potencjalne oddziaływania będą miały wyłącznie miejscowy, 
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lokalny charakter. Przewiduje się powstaniem na obszarze ok 168 ha wielkokubaturowych budynków, których 
ogrzewanie i procesy produkcyjne spowodują lokalne podniesienie temperatury. Uwzględniając gabaryty 
planowanej zabudowy i jej znaczną wysokość (do 40 m) przewiduje się osłabienie siły wiatrów. 

3.8. Zasoby naturalne i ich eksploatacja 

Zgodnie z danymi pochodzącymi z geoportalu Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego 
Instytutu Badawczego MIDAS (http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web/), obszar omawiany w prognozie 
położony jest poza zasięgiem występowania na udokumentowanych złóż kopalin, a także kompleksów 
podziemnego składowania dwutlenku węgla. 

Cały obszar objęty planem położony jest także poza zasięgiem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 
(GZWP). 

3.9. Ruchy masowe ziemi 

Zgodnie z definicją przyjętą w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, przez ruchy 
masowe ziemi rozumie się powstające naturalnie lub na skutek działalności człowieka osuwanie, spełzywanie 
lub obrywanie powierzchniowych warstw skał, zwietrzeliny i gleby. 

Zgodnie z art. 110a. ust. 1. cytowanej wyżej ustawy, „Starosta prowadzi obserwację terenów zagrożonych 
ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestr zawierający informacje 
o tych terenach”. Nie stwierdzono, aby w rejestrze prowadzonym przez Starostę Bolesławieckiego zawarte były 
informacje o występowaniu takich terenów w granicach omawianego obszaru. Z uwagi na ukształtowanie 
terenu, jego budowę geologiczną i sposób użytkowania gruntów, w granicach obszaru objętego planem nie ma 
predyspozycji do występowania naturalnych zagrożeń zjawiskami ruchów masowych ziemi. 

3.10. Gleby 

Na badanym obszarze występują gleby brunatne wyług. i brunatne kwaśne oraz bielicowe i pseudobielicowe 
wytworzone z pyłów lessopodobnych i glin zwałowych. Poziom próchniczny wynosi 0,20 - 0,30 m. Gleby te 
okresowo i przy wysokich stanach wody gruntowej cechuje mala przewiewność. W profilach glebowych 
stwierdzono oglejenie. Gleby te są na ogół zdrenowane ale w większości urządzenia są zaniedbane i wymagają 
renowacji. Na wyżej wyniesionych partiach występują gleby z piasków i glin morenowych. Pod względem 
bonitacyjnym na terenie objętym opracowaniem dominują grunty rolne klasy Rlll i RIV. W obrębie wsi 
Radzikowice występuje również klasa RII. Na terenach zabudowanych i pod drogami występują gleby urbano 
i industroziemne. 

Grunty objęte planem częściowo będą wymagały uzyskania zgody na ich przeznaczenie w planie 
miejscowym na cele nierolnicze i nieleśne – dotyczy to gruntów rolnych klas II, IIIa i IIIb o łącznej powierzchni 
zaledwie 0,4951 ha. (w zakresie poszerzenia pasa drogi oraz terenu infrastruktury tchnicznej – kanalizacji). 

W wyniku realizacji ocenianego w prognozie dokumentu przewiduje się wystąpienie istotnego 
oddziaływania na gleby. W związku z przeznaczeniem ok. 168 ha terenów na cele aktywności gospodarczej, 
ocenia się że na znacznej powierzchni przekształcane tereny zostaną w znacznym stopniu zabudowane 
i uszczelnione. Na etapie realizacji poszczególnych inwestycji chroniona, urodzajna warstwa gleby (humus) 
zostanie selektywnie zdjęta i zagospodarowana zgodnie z przepisami odrębnymi. 

W granicach obszaru objętego planem nieliczne i małoprzestrzenne grunty leśne. W planie nie przewiduje 
się zmiany przeznaczenia tych gruntów, a w związku z powyższym – wystąpienia znaczącego oddziaływania na 
te grunty. 

3.11. Hałas, drgania i wibracje 

Klimat akustyczny na obszarze objętym planem w największym stopniu kształtują obecnie źródła 
komunikacyjne: 

 drogi, a w szczególności nowa obwodnica Nysy (w ciągu dróg krajowych nr 41 i 46), drogi powiatowe 
nr 1663 O (relacji Jaszów - Radzikowice – Nysa) i nr 1656 O (prowadząca z Radzikowic do Sękowic); 

 linia kolejowa nr 137 relacji Katowice – Legnica. 

W opracowaniu ”Ocena stanu akustycznego środowiska na podstawie wyników pomiarów 
monitoringowych hałasu za rok 2018 w województwie opolskim” (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 
Departament Monitoringu Środowiska, regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu, czerwiec 2019 r.) 
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WIOŚ w Opolu przeprowadził badania hałasu drogowego w Krapkowicach, Nysie i Prószkowie oraz kolejowego 
w Nysie i Komprachcicach (zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska województwa 
opolskiego na lata 2016-2020”). 

Pomiary hałasu drogowego zostały przeprowadzone w 9 punktach pomiarowych. W 6 lokalizacjach 
prowadzono krótkookresowe pomiary poziomu dźwięku, a w pozostałych 3 punktach wykonano badania 
długookresowe. Pomiary hałasu kolejowego zostały wykonane w 2 punktach pomiarowych. Badania hałasu 
drogowego krótkookresowego zostały przeprowadzone m.in. w 2 punktach pomiarowych rozmieszczonych na 
obszarze miasta Nysa: , przy ul. Jagiellońskiej oraz przy ul. Rodziewiczówny. Pomiary były wykonywane 
całodobowo, w sposób ciągły, z podziałem na porę dnia (6:00 – 22:00) i porę nocy (22:00 – 6:00). Punkty 
pomiarowe zostały usytuowane w odległości 10 m od drogi, na wysokości 4 m nad poziomem terenu. Na 
podstawie wykonanych badań określono równoważny poziom dźwięku dla pory dnia oraz pory nocy. 
Dopuszczalny poziom dźwięku nie został przekroczony w porze dnia, natomiast w porze nocnej przekroczenie 
dopuszczalnego poziomu wystąpiło w Nysie, przy ul. Jagiellońskiej i wyniosło 1,4 dB. 

W roku 2018 pomiary hałasu długookresowego zostały wykonane w 3 punktach pomiarowych, w tym 
w Nysie, przy ul. Piłsudskiego. Punkty zostały usytuowane przy drodze krajowej i wojewódzkiej, w odległości 
10 m od krawędzi jezdni, na wysokości 4 m nad poziomem terenu. Pomiary były prowadzone przez 3 doby 
w porze wiosennej, 2 doby w porze letniej oraz 3 doby w porze jesienno-zimowej, z podziałem na porę dnia, 
wieczoru i nocy. W każdej sesji pomiarowej wykonano jeden całodobowy pomiar podczas weekendu. 
W punkcie przy ul. Piłsudskiego w Nysie nie zarejestrowano ponadnormatywnych poziomów dźwięku. 

Pomiary hałasu kolejowego w 2018 roku zostały przeprowadzone w dwóch punktach pomiarowych, w tym 
w Nysie, przy ul. Zawiszy Czarnego. Pomiary były prowadzone całą dobę z podziałem na porę dnia (6:00 – 
22:00) i porę nocy (22:00 – 6:00). Wartość równoważnego poziomu dźwięku została wyznaczona 
z wykorzystaniem procedury pomiarów poziomu ekspozycyjnego dźwięku w odniesieniu do pojedynczych 
zdarzeń akustycznych, której celem było określenie poziomów hałasu wprowadzanego do środowiska 
w związku z eksploatacją linii kolejowej. Podczas wykonywania badań przyjęto 3 klasy pojedynczych zdarzeń 
akustycznych, polegających na przejazdach: pociągów pasażerskich dalekobieżnych, pociągów towarowych oraz 
pociągów specjalnych. W punkcie pomiarowym zlokalizowanym w Nysie przy ul. Zawiszy Czarnego, na terenie 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu wystąpiło w porze 
dnia, gdzie wyniosło 2,2 dB oraz w porze nocy, gdzie jego wartość to 5,4 dB. 

W granicach obszaru objętego planem zasadniczo nie występuje zabudowa wrażliwa akustycznie 
(wymagająca zachowania poziomów hałasu w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi), wyeksponowana 
na hałas komunikacyjny. 

Ustalenia ocenianego planu zmierzają do rozszerzenia zasięgu planowanych terenów aktywności 
gospodarczej (Regionalnego Parku Przemysłowego Radzikowice-Goświnowice, objętego granicami Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o.). Przyrost powierzchni terenów aktywności 
gospodarczej wyniesie ok. 113 ha (a zaledwie o ok. 9,4 ha tj. ok. 5,61 % w stosunku do poprzednio 
obowiązującego planu miejscowego). 

W wyniku realizacji postanowień ocenianego planu przewiduje się powstanie źródeł emisji hałasu 
przemysłowego oraz wzmożony ruch drogowy, jednak zakłada się utrzymanie poziomów hałasu w środowisku 
na poziomie normatywnym. Nie przewiduje się także wystąpienia znaczącego oddziaływania drganiami 
i wibracjami. 

3.12. Promieniowanie elektromagnetyczne 

Z punktu widzenia ochrony środowiska istotne znaczenie mają źródła pól elektromagnetycznych, którymi 
są przede wszystkim urządzenia emitujące elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące w zakresie 
częstotliwości od 0,1 MHz do 300,000 MHz, do których należą urządzenia radionadawcze i telewizyjne 
(np. stacje bazowe telefonii komórkowej), jak również urządzenia elektroenergetyczne o napięciu 
znamionowym powyżej 110 kV. 

W opracowaniu „Ocena wyników pomiarów monitoringowych pól elektromagnetycznych za rok 2018 
w województwie opolskim” (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu Środowiska, 
regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu, czerwiec 2019 r.) w 2018 roku na terenie województwa 
opolskiego badania poziomów pól elektromagnetycznych wykonano w 45 punktach pomiarowych, w tym 
w Nysie, przy ul. Piłsudskiego. W opisywanym punkcie pomiarowym średnie natężenie pola elektrycznego 
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wyniosło 0,35 V/m (przy dopuszczalnym poziomie wynoszącym 0,44 V/m). Na terenach wiejskich pomiary nie 
były prowadzone (poziom dopuszczalny PEM na terenach wiejskich wynosi <0,2 V/m). 

Aktualnie przez obszar objęty planem przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne 15 kV. Na 
omawianym obszarze zlokalizowane są dwie stacje transformatorowe słupowe 15/04 kV - jedna przy 
ul. Nyskiej, a druga u zbiegu drogi powiatowej nr 1663 O i obwodnicy Nysy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 46. Są 
to obiekty emitujące elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące o stosunkowo niskim natężeniu, a co 
za tym idzie - nich funkcjonowanie wiąże się z niskim poziomem oddziaływania na środowisko. Według badań 
Korelowskiego (2015) natężenie pola elektromagnetycznego bezpośrednio w osi linii 15 kV kształtuje się na 
poziomie 19,3 H [A/m] i maleje wraz z oddalaniem się od tej osi (16,5 przy 2 m, 7,4 przy 5 m, 2,2 przy 10 m 
i 0,58 przy 20 m). W ocenianym planie uwzględniono przebieg istniejących linii napowietrznych i ustanowiono 
dla nich korytarze technologiczne o szerokości 15 m, po 7,5 m na stronę, licząc od osi linii (w których 
przewidziano ograniczenia w sposobie użytkowania terenów).  

W północnej części terenów Parku Przemysłowego, na dz. nr 464/25 obr. Radzikowice planowana jest 
budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Radzikowice. Do projektowanej stacji zaplanowano od 
strony wschodniej doprowadzenie dwutorowej linii kablowej 110 kV. Dla inwestycji Burmistrz Nysy w dniu 
22 lutego 2019 r. wydał decyzję nr 7/19 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na 
budowie dwóch elektroenergetycznych linii kablowych 110kV relacji Orlęta-Radzikowice i Radzikowice-
Cieszanowice wraz z dwoma liniami kablowymi światłowodowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą. Linie służyć 
będą dla zasilania odbiorców w energię elektryczną Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-
PARK” Podstrefa Nysa. W ocenianym planie lokalizacji GPZ towarzyszy wyłącznie zabudowa o charakterze 
przemysłowym, produkcyjnym, składowym i usługowym. Stacja transformować będzie prąd o ma pięciu 110 kV 
na średnie napięcie 15 kV. Wyżej wymienione elementy infrastruktury również uwzględniono w ustaleniach 
planu - dla linii kablowych 110 kV wyznaczono w planie korytarze technologiczne o szerokości 10 m, po 5 m na 
stronę ,licząc od osi linii (w których przewidziano ograniczenia w sposobie użytkowania terenów). 

Ponadto w obrębie linii kolejowej nr 137 przewiduje się budowę infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R, co 
wiązać się będzie z budową obiektów radiokomunikacyjnych (wież o wysokości 25-50 m wraz ze stacjami 
bazowymi). Ponadto przewiduje się elektryfikację linii kolejowej. W sąsiedztwie linii kolejowej nie planuje się 
terenów wrażliwych akustycznie . 

W wyniku realizacji postanowień ocenianego planu nie przewiduje się wystąpienia znaczącego 
oddziaływania promieniowaniem elektromagnetycznym. Projekt planu zawiera ustalenia nakazujące 
zachowanie poziomu emisji niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego na poziomie nie wyższym 
niż określony w przepisach odrębnych. 

3.13. Zaopatrzenie w wodę 

Zadania z zakresu zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Nysa realizuje gminna spółka Wodociągi 
i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o., mieszcząca się przy al. Wojska Polskiego 2 w Nysie. Spółka realizuje m.in. 
modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody. 

Zaopatrzenie w wodę gminy Nysa odbywa się poprzez 3 wodociągi grupowe: Wodociąg NYSA, Wodociąg 
GOŚWINOWICE oraz Wodociąg WIERZBIĘCICE.  

Wieś Jędrzychów jest zaopatrywana w wodę przez Wodociąg NYSA. Źródłem zaopatrzenia w wodę 
Wodociągu NYSA jest rzeka Biała Głuchołaska. Ujęcie wody zlokalizowane jest na lewym brzegu rzeki w km 
3+779 w okolicy wsi Biała Nyska. Pobór wody odbywa się w układzie technologicznym: Komory czerpne › 
piaskowniki › zbiorniki wody surowej › pompownia Io. Z pompowni Io woda jest tłoczona na Stację Uzdatniania 
Wody Siestrzechowice. SUW Siestrzechowice zlokalizowany jest w pobliżu wsi Siestrzechowice, w odległości 
ok. 1 km od ujęcia wody. Uzdatnianie wody surowej zachodzi w układzie technologicznym: woda surowa › 
koagulacja › filtracja na złożu piasku kwarcowego w filtrach Dyna Sand › filtracja na złożu węgla aktywnego › 
dezynfekcja › zbiornik wody czystej › pompownia IIo › odbiorcy wody. Oprócz wsi Jędrzychów wodociąg NYSA 
zaopatruje w wodę: miasto Nysa, wsie: Biała Nyska, Podkamień, Przełęk, Siestrzechowice, Koperniki, Morów, 
Iława, Konradowa, Wyszków Śl. Kubice, część Niwnicy, Złotogłowice, Regulice, Rusocin i Hanuszów. 
W sytuacjach awaryjnych wodociąg jest wspomagany na terenie miasta Nysa przez pobór wody ze studni 
głębinowych, ujmujących wodę z poziomu wodonośnego trzeciorzęd. Studnie te zlokalizowane są przy ulicach: 
Wyspiańskiego, Mazowieckiej, Reja, Długosza i Kasprowicza. 
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Wsie Goświnowice i Radzikowice są zaopatrywane w wodę przez Wodociąg GOŚWINOWICE. Wodociąg 

ten jest zaopatrywany w wodę z 3-ch studni głębinowych, zlokalizowanych na terenie wsi Goświnowice. 
Studnie ujmują wodę z okresu trzeciorzęd. Głębokość studni od 62,0 do 68,5 m ppt. Woda ze studni uzdatniania 
jest w układzie technologicznym: woda surowa › filtracja na złożu katalitycznym (odżelazianie i odmanganianie) 
› dezynfekcja › zbiornik wody uzdatnionej › pompownia IIo › odbiorcy wody. Oprócz Goświnowic i Radzikowic 
Wodociąg GOŚWINOWICE zaopatruje w wodę miejscowości:, Sękowice, Głębinów i Skorochów. 

Na rok 2016 długość wodociągowej czynnej sieci rozdzielczej wynosiła 263,2 km, do której przyłączono 
6261 budynków mieszkalnych i zamieszkiwania zbiorowego. 

Bezpośrednio w granicach obszaru objętego planem, w Goświnowicach zlokalizowane są studnie nr 3, 4 i 5 
ujęcia wód podziemnych stanowiącego własność przedsiębiorstwa Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. w 
Nysie. Decyzją Starosty Nyskiego nr ROŚ.6320.2.2012..1M z dnia 11 stycznia 2013 r. ustanowiono teren ochrony 
bezpośredniej dla ww. studni zlokalizowanych na działkach nr 172/7 i 172/8 obr. Goświnowice. 

Wyżej opisane ujęcia i ich strefy ochronne zostały uwzględnione w ocenianym planie miejscowym. 

W wyniku realizacji postanowień ocenianego dokumentu nie przewiduje się znaczące zwiększenie 
zapotrzebowania na wodę w procesach technologicznych. 

W wyniku realizacji postanowień ocenianego planu nie przewiduje się możliwości wystąpienia znaczącego 
oddziaływania na środowisko w zakresie związanym z zaopatrzeniem w wodę. 

3.14. Odprowadzanie ścieków 

Gospodarką wodno-ściekowej na obszarze gminy Nysa zajmuje się gminna spółka Wodociągi i Kanalizacja 
„AKWA" Sp. z o.o., mieszcząca się przy al. Wojska Polskiego 2 w Nysie. Spółka realizuje zadania z zakresu 
modernizacji i rozbudowę sieci kanalizacyjnej wody oraz oczyszczania ścieków. 

Tereny wiejskie gminy Nysa obsługuje rozdzielczy system kanalizacji lub tylko kanalizacja sanitarna. Ścieki 
trafiające do kanalizacji sanitarnej na terenie wsi odprowadzane są do kanalizacji w Nysie, w większości za 
pomocą przepompowni ścieków. Miejska oczyszczalnia ścieków w Nysie położona jest po prawej stronie rzeki 
Nysa Kłodzka we wschodniej części miasta Nysa przy ulicy Dzierżona na gruntach miejscowości Konradowa. 
Oczyszczalnia ścieków została oddana do eksploatacji: część mechaniczna w 1994 r. - I etap, część biologiczna w 
1997 r. - II etap.  

Oczyszczalnia ścieków jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z podwyższonym usuwaniem biogenów i 
pełnym węzłem przeróbki osadowej. Projektowana przepustowość oczyszczalni wynosi Q śrd =28000 m³/d, 
Q max/h =1500 m³/h, wyrażoną równoważną liczbą mieszkańców to 154.000 RLM.  

Oczyszczalnia odbiera ścieki komunalne z miasta i gminy Nysa, Głuchołaz i Otmuchowa oraz ścieki 
dowożone. Ścieki oczyszczone odprowadzane są za pośrednictwem kanału Bielawskiego do rzeki Nysa Kłodzka 
w km 59+810. Układ technologiczny oczyszczalni obejmuje ciąg ściekowy (część mechaniczna i biologiczna), 
osadowy, biogazowy oraz obiekty współpracujące: 

 ciąg ściekowy: pompownia główna - hala krat - piaskownik - dwa osadniki wstępne radialne - dwa 
reaktory biologiczne - recyrkulacja wewnętrzna - recyrkulacja zewnętrzna - stacja dmuchaw - trzy 
osadniki wtórne radialne - koryto pomiarowe; 

 ciąg osadowy: pompownia osadu - dwa zagęszczacze osadu surowego - dwie komory fermentacyjne - 
maszynownia - otwarte komory fermentacyjne - stacja odwadniania osadu przefermentowanego 
(wirówka) - poletko składowania osadu; 

 ciąg biogazowy: dwa odsiarczalniki - zbiornik biogazu - pochodnia biogazu; 

 obiekty współpracujące: budynek kotłowni i agregatu - pompownia wody technologicznej - stacja 
koagulanta. 

Oczyszczalnia pracuje nie przekraczając dopuszczalnych warunków pozwolenia wodnoprawnego. 

W wyniku realizacji postanowień ocenianego dokumentu znacząco zwiększy się ilość wytwarzanych 
ścieków przemysłowych. W planie miejscowym przewiduje się prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
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3.15. Gospodarka odpadami 

Gmina Nysa zgodnie z uchwałą Nr XXVII/306/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 
28 marca 2017 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-
2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028” jest zakwalifikowana do regionu Południowo-Zachodniego. Na terenie 
gminy istnieje instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) zmieszanych odpadów komunalnych. 
Instalacja MBP zlokalizowana jest na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 
w Domaszkowicach, regionalne Centrum Gospodarki odpadami – Nysa. Podmiotem odpowiedzialnym za 
eksploatację instalacji jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o. w Nysie. Na terenie 
składowiska zlokalizowane są: instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych 
bioodpadów, sortownia frakcji odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki oraz linia do produkcji paliwa 
alternatywnego RDF. 

Gmina Nysa w 2018 roku osiągnęła wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (35,89%), osiągnęła 
wymagany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania (24.86 %) oraz poziom przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (81,44%). 

W Nysie działają dwa Gminne Punkty Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych (GPSZOK): 

 GPSZOK I – Nysa, ul. Piłsudskiego 61, 

 GPSZOK II – Nysa, ul. Saperska 5. 

W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi działania gminy są spójne z wymaganiami 
określonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

W ocenianym projekcie planu ustalono obowiązek prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie 
z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa oraz zgodnie z przepisami o odpadach 
i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

W wyniku realizacji ocenianego dokumentu przewiduje się znaczny przyrost ilości odpadów, jakie będą 
wytwarzane w związku z działalnością podmiotów operujących w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. 

3.16. Zabytki i dobra kultury materialnej 

Zgodnie z treścią art. 7 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, formami 
ochrony zabytków są: 

 wpis do rejestru zabytków, 

 uznanie za pomnik historii, 

 utworzenie parku kulturowego, 

 ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

W myśl przepisów art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się w szczególności ochronę: 

 zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia; 

 innych zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków; 

 parków kulturowych. 

Gmina Nysa dysponuje „Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami na lata 2018 – 2021 dla Gminy Nysa”, 
przyjętym uchwałą Nr XLVI/675/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. 

Zgodnie z art. 22 ust. 4 i 5 ustawy 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Prezydent 
Bolesławca prowadzi także gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków 
nieruchomych z terenu gminy. Gminna Ewidencja Zabytków (dalej: GEZ) jest podstawą do sporządzania 
programów opieki nad zabytkami gminy. W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte zabytki nieruchome 
wpisane do rejestru, inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz inne 
zabytki nieruchome wyznaczone przez Burmistrza Nysy w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków. 
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Na badanym obszarze udokumentowano występowanie licznych stanowisk archeologicznych, które są 

ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków: 

 Głębinów nr 16 (nr 57 na obszarze 93-31 AZP) - osada kultury przeworskiej, okres wpływów rzymskich; 

 Goświnowice nr 3 (nr 47 na obszarze 93-31 AZP) - ślad osadnictwa neolitycznego, punkt osadniczy 
kultury przeworskiej; 

 Goświnowice nr 4 (nr 48 na obszarze 93-31 AZP) - ślad osadnictwa neolitycznego, punkt osadniczy 
kultury łużyckiej; 

 Jędrzychów nr 1 (nr 49 na obszarze 93-31 AZP) ślad osadnictwa kultury pucharów lejkowatych, ślad 
osadnictwa późnośredniowiecznego; 

 Jędrzychów nr 2 (nr 50 na obszarze 93-31 AZP) - ślad osadnictwa pradziejowego; 

 Radzikowice nr 2 (nr 2 na obszarze 93-31 AZP) - osada kultury pucharów lejkowatych, cmentarzysko 
kultury łużyckiej, osada kultury przeworskiej, punkt osadniczy wczesnośredniowieczny; 

 Radzikowice nr 3 ( nr 3 na obszarze 93-31 AZP) - punkt osadniczy z okresu neolitu, punkt osadniczy 
kultury łużyckiej, osada kultury przeworskiej, ślad osadnictwa późnośredniowieczny; 

 Radzikowice nr 5 (nr 5 na obszarze 93-31 AZP) - punkt osadniczy neolityczny, punkt osadniczy kultury 
przeworskiej, ślad osadnictwa późnośredniowieczny; 

 Radzikowice nr 7 (nr 7 na obszarze 93-31 AZP) - osada neolityczna, cmentarzysko kultury ceramiki 
wstęgowej kłutej, punkt osadniczy kultury łużyckiej, osada kultury przeworskiej, punkt osadniczy 
wczesnośredniowieczny; 

 Radzikowice nr 10 (nr 10 na obszarze 93-31 AZP) - punkt osadniczy kultury łużyckiej, punkt osadniczy 
kultury przeworskiej, ślad osadnictwa późnośredniowiecznego; 

 Radzikowice nr 12 ( nr 12 na obszarze 93-31 AZP) - punkt osadniczy kultury łużyckiej, punkt osadniczy 
późnośredniowieczny; 

 Radzikowice nr 16 (nr 16 na obszarze 93-31 AZP) - punkt osadniczy kultury pucharów, lejkowatych, 
cmentarzysko kultury łużyckiej, ślad osadnictwa późnośredniowiecznego; 

 Radzikowice nr 20 (nr 20 na obszarze 93-31 AZP) - punkt osadniczy kultury pucharów lejkowatych, 
punkt osadniczy wczesnośredniowieczny; 

 Radzikowice nr 22 (nr 22 na obszarze 93-31 AZP) - punkt osadniczy neolityczny; 

 Radzikowice nr 29 (nr 29 na obszarze 93-31 AZP) - ślad osadnictwa z epoki kamienia, punkt osadniczy 
neolityczny, ślad osadnictwa kultury łużyckiej; 

 Radzikowice nr 40 (nr 36 na obszarze 93-31 AZP) - punkt osadniczy kultury pucharów lejkowatych, ślad 
osadnictwa późnośredniowieczny; 

 Radzikowice nr 41 (nr 37 na obszarze 93-31 AZP) - pradziejowy ślad osadnictwa, punkt osadniczy 
późnośredniowieczny; 

 Radzikowice nr 42 (nr 38 na obszarze 93-31 AZP) - ślad osadnictwa pradziejowego, punkt osadniczy 
wczesnośredniowieczny; 

 Radzikowice nr 43 (nr 39 na obszarze 93-31 AZP) - ślad osadnictwa pradziejowego, punkt osadniczy 
późnośredniowieczny. 

 Radzikowice nr 44 ( nr 40 na obszarze 93-31 AZP) - ślad osadnictwa z epoki kamienia, ślad osadnictwa 
nowożytnego. 

W ocenianym planie uwzględniono występowanie stanowisk archeologicznych, ustanawiając strefy 
ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych. W przypadku stanowisk zlokalizowanych w granicach 
terenów przeznaczonych w planie pod zabudowę, realizacja postanowień ocenianego dokumentu spowoduje 
istotne oddziaływanie na zabytki archeologiczne. Roboty ziemne prowadzone w obrębie stanowisk 
archeologicznych należy prowadzić po uzyskaniu pozwolenia na badania archeologiczne zgodnie z art. 36 ust. 1 
pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zasady postępowania 
w przypadku odkrycia (w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych) przedmiotów, co do których 
istnieje przypuszczenie, że są one zabytkiem, a także zasady prowadzenia badań archeologicznych oraz 
kwalifikacje osób uprawnionych do prowadzenia tych badań również określają przepisy ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami. 
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W granicach obszaru objętego planem nie stwierdzono występowanie zabytków nieruchomych (innych niż 

zabytki archeologiczne) wpisanych do rejestru zabytków i uwzględnionych w Gminnej Ewidencji Zabytków. 

Na obszarze objętym planem nie stwierdzono także występowania obiektów uznanych za dobra kultury 
materialnej, wymagających ochrony. 

3.17. Podsumowanie oceny potencjalnych zmian stanu środowiska w wyniku realizacji ustaleń planu 

Sposób korzystania z terenów objętych planem ulegnie zasadniczym zmianom w stosunku do stanu 
obecnego. Zasadniczym skutkiem realizacji postanowień ocenianego dokumentu będzie transformacja terenów 
otwartej przestrzeni rolniczej na cele aktywności gospodarczej obejmie ona docelowo ok. 168 ha gruntów 
(z czego ok. 55 ha gruntów można uznać za już obecnie przekształconą). Zgodnie z ustaleniami zawartymi 
w planie, na terenach oznaczonych symbolami P/U1, P/U2, P/U3, P/U5 i P/U6 dopuszcza się (przy zachowaniu 
warunków lokalizacji wynikających z przepisów odrębnych): 

 realizację przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko określonych w przepisach 
odrębnych; 

 lokalizację zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii; 

 obiekty instalacje i urządzenia produkcji energii elektrycznej lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii 
słońca o mocy przekraczającej 100 kW. 

Lokalizację zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii jest możliwa 
wyłącznie w przypadku spełnienia wymagań, o których mowa w art. 73 ust. 4 ustawy Prawo ochrony 
środowiska, a w szczególności „ bezpiecznych odległości”. Inwestor zobowiązany jest do przestrzegania 
regulacji prawnych dotyczących zakładów o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
zawartych w tytule IV ustawy - Prawo ochrony środowiska. 

Także dopuszczenie rozmieszczania obiektów instalacje i urządzenia produkcji energii elektrycznej lub 
cieplnej z odnawialnych źródeł energii słońca o mocy przekraczającej 100 kW ma w planie charakter 
warunkowy: 

 dopuszcza się wyłącznie systemy fotowoltaiczne oraz słoneczne systemy grzewcze - dla paneli 
i kolektorów słonecznych obowiązuje stosowanie powłok antyrefleksyjnych eliminujących efekt 
potencjalnego zagrożenia olśnieniem awifauny, 

 zakazuje się rozmieszczania urządzeń wytwarzających energię z wykorzystaniem siły wiatru 
(elektrowni wiatrowych) i biogazowni; 

 obowiązuje uwzględnienie ewentualnych ograniczeń w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu 
terenów P/U1, P/U2, P/U3, P/U4, P/U5, P/U6 i P/U7 związanych z występowaniem znaczącego 
oddziaływania urządzeń na środowisko (zakłada się, że systemy fotowoltaiczne oraz słoneczne systemy 
grzewcze nie będą wymagały ustanawiania stref ochronnych). 

Pozostałe zmiany w zagospodarowaniu terenów w wyniku realizacji ustaleń planu będą miały skutek 
marginalny. Wynikają one w większości z uwzględnienia w planie wydanych decyzji w sprawie warunków 
zabudowy, decyzji ustalających lokalizację celów publicznych oraz udzielone pozwolenia na budowę. W tej 
grupie znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (ok. 0,9 ha w Radzikowicach oraz łącznie 
ok. 4,85 ha w Jędrzychowie. Lokalnie wprowadzono także funkcje usługowe i zagrodowe - w zakresie 
odpowiadającym stanowi zagospodarowania terenów oraz wydanym decyzjom administracyjnym. 

Oceniając zakres zmian w zagospodarowaniu terenów w odniesieniu do przeznaczenia terenów 
określonego w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
Gminy Nysa w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice dla rejonu przewidzianego do objęcia granicami 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Uchwała Nr VII/127/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 
26 maja 2011 r. ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr L/747/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 
24 kwietnia 2018 r.), należy określić ten zakres jako nieznaczny. Pomijając fakt, że dotychczas obowiązujący 
plan obejmuje znacznie mniejszy obszar, rozszerzenie zasięgu terenów aktywności gospodarczej w Strefie 
dotyczy niespełna ok. 9,4 ha (przyrost powierzchni ok. 5,6%). W tym wymiarze zakres zmian należy określić jako 
stosunkowo niewielki. Oceniany projekt planu nie wprowadza istotnych zmian w sposobie przeznaczenia 
terenów, jaki wynikał z polityki przestrzennej gminy prowadzonej w ostatnich 10 latach. 



Prognoza oddziaływania na środowisko 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  
wraz z terenami przyległymi wsi Radzikowice, Goświnowice i Jędrzychów 

strona 22 
 

 
Poniżej scharakteryzowano przyjęte w ocenianym projekcie planu miejscowego sposoby przeznaczenia 

terenów oraz związane z nimi, prognozowane kierunki zmian stanu środowiska: 

1) rodzaj oddziaływania: 

 Oddziaływania pozytywne generalnie nie wystąpią - wskutek realizacji postanowień ocenianego 
dokumentu generalnie nie zostaną wprowadzone zmiany w przeznaczeniu, zabudowie 
i zagospodarowaniu terenów, mogące w istotny sposób korzystnie wpływać na środowisko. 

 Oddziaływania neutralne/brak oddziaływania wystąpią niemal na wszystkich terenach objętych 
planem, których przeznaczenie w ocenianym planie odzwierciedla ich dotychczasowy sposób 
zagospodarowania i użytkowania. W szczególności dotyczy to: 

 ok. 488 ha terenów rolnych, oznaczonych symbolem R (ok. 63% powierzchni obszaru objętego 
planem), 

 ok. 8 ha terenów lasów i dolesień, 

 ok. 0,38 ha terenu cmentarza, 

 ok. 0,7 ha terenów zabudowy mieszkaniowej, 

 pozostałych terenów istniejących dróg i linii kolejowej, 

 Oddziaływania negatywne wystąpią przede wszystkim w związku z wprowadzeniem zabudowy na 
obszary dotychczas niezabudowane. W szczególności dotyczy to ok. 168 ha gruntów przewidzianych 
w planie pod funkcje aktywności gospodarczej oraz pod lokalizację GPZ Radzikowice. 

 Oddziaływania bezpośrednie (wynikające z bezpośredniego wpływu danego czynnika na środowisko 
np. emisje hałasu, promieniowania elektromagnetycznego, spalin, ścieków i odpadów, oddziaływania 
na powierzchnię ziemi i krajobraz, zwiększone zapotrzebowanie na wodę i energię w procesach 
technologicznych) wystąpią, i będzie je charakteryzować wysoki niski stopień natężenia (z uwagi na 
znaczną powierzchnię terenów podlegających transformacji i charakter kierunków zmian 
w przeznaczeniu terenów); ocenia się jednak, że oddziaływania bezpośrednie będą mieścić się 
w granicach dopuszczalnych poziomów wyznaczonych w przepisach odrębnych oraz w wydanych na 
podstawie tych przepisów zezwoleń na korzystanie ze środowiska. 

 Oddziaływanie pośrednie lub oddziaływanie wtórne, czyli oddziaływania występujące 
np. z opóźnieniem, w oddaleniu od źródła oddziaływania nie wystąpią. 

 Oddziaływanie skumulowane (współdziałające), pochodzące z więcej niż jednego źródła mogą 
wystąpić przede wszystkim w związku z oddziaływaniem na lokalny klimat - w związku z planowaną 
realizacją zainwestowania Parku Przemysłowego przewiduje się wzrost średnich temperatur oraz 
osłabienie siły i kierunku wiatrów; zmiany te będą miały charakter lokalny. 

2) czas trwania oddziaływania: 

 Oddziaływania krótkoterminowe będą związane przede wszystkim z fazą realizacji poszczególnych 
inwestycji. W okresie jej realizacji wystąpi wzmożony ruch maszyn i urządzeń budowlanych, a poziom 
oddziaływania będzie uzależniony od wielu czynników, takich jak organizacja budowy, stan techniczny 
pojazdów, maszyn i urządzeń. 

 Oddziaływania średnio i długoterminowe nie wystąpią. 

 Oddziaływania stałe (ciągłe) związane będą z normalnym funkcjonowaniem poszczególnych rodzajów 
zabudowy. 

 Oddziaływania chwilowe nie wystąpią lub będą miały charakter incydentalny (np. w związku 
z dojazdem pojazdów). 

 Oddziaływania okresowe (cykliczne), nie wystąpią. 

3) poziom oddziaływania: 

 Oddziaływania o wysokim i średnim poziomie nie wystąpią. 
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 Oddziaływania o niskim poziomie związane będą z normalnym funkcjonowaniem poszczególnych 

rodzajów zabudowy. 

4) odwracalność / nieodwracalność skutków oddziaływania: 

 Oddziaływania odwracalne obejmują większość oddziaływań związanych z fazą realizacji inwestycji. 
Po zakończeniu robót budowlanych i docelowym zagospodarowaniu terenu oddziaływania te 
całkowicie zanikną. 

 Oddziaływania nieodwracalne (lub trudnoodwracalne) wystąpią w związku ze zmianą przeznaczenia 
ok. 168 ha gruntów, które zostaną w wyniku realizacji postanowień planu zabudowane i trwale 
uszczelnione. Biorąc pod uwagę stosunkowo małą wartość przyrodniczą terenu, oddziaływanie nie 
będzie miało charakteru znaczącego. 

4. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM 
I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PLANU 

Zasoby wodne objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne: 

 Ochrona wód powierzchniowych 

Jedynym ciekiem na obszarze objętym planem jest Cielnica, która przepływa przez wieś Radzikowice 
(nieobjętą ocenianym planem), częściowo wzdłuż północnej granicy badanego obszaru. 

Śródlądowe wody powierzchniowe dla potrzeb gospodarowania tymi wodami dzieli się na jednolite części 
wód powierzchniowych (JCWP). Założone dla JCWP cele realizuje się przez podejmowanie działań zawartych 
w programie wodno--środowiskowym kraju. Dla omawianego obszaru zastosowanie mają postanowienia 
zaktualizowanego „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 18 października 2016 r. opublikowane w Dz. U. z 2016 r., poz. 1967). 

Niemal cały badany obszar położony jest w granicach JCWP „Cielnica od źródła do Korzkwi” o kodzie 
RW600017127449 (JCWP nie była badana w latach 2010-2017 – jednostka znajduje się pod presją rolnictwa, 
melioracji, gospodarki komunalnej oraz zabudowy podłużnej). Południowy i południowo-wschodni kraniec 
badanego obszaru położony jest częściowo w granicach JCWP „Nysa Kłodzka od zbiornika Nysa do ujścia”, 
o kodzie PLRW6000191299 (stan JCWP w roku 2015 oceniono jako słaby - znajduje się ona pod presją 
rolnictwa, elektrowni wodnych, gospodarki komunalnej, budowli poprzecznych i zabudowy podłużnej). Obie 
JCWP stanowią części scalonej części wód o kodzie SO0912 i zostały ocenione jako zagrożone nieosiągnięciem 
celu środowiskowego jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. 

 Ochrona wód podziemnych 

Analizowany obszar położony jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami - jednolitej 
części wód podziemnych JCWPd Nr 109, o kodzie PLGW6000109. Wody opisywanej JCWPd oceniono pod 
względem stanu chemicznego i ilościowego jako dobre, jednak zagrożone nieosiągnięciem celu 
środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. 

Badany obszar położony jest poza obszarami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Granice 
najbliższego zbiornika - GZWP 338 ,,Subzbiornik Paczków - Niemodlin" przebiega w odległości ok. 10 km na 
wschód od granic obszaru objętego planem. 

 Zagrożenie powodzią 

Obszar objęty planem położony jest poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią określonych 
na mapach zagrożenia powodzią i ryzyka powodziowego. 

Zasoby gruntów rolnych i leśnych objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych: 

W granicach analizowanego obszaru występują objęte ochroną grunty rolne. W związku ze sporządzeniem 
planu miejscowego będzie konieczne uzyskanie zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych. 

W granicach analizowanego obszaru występują również grunty leśne, jednak w ustaleniach planu 
uwzględniono wymogi ochrony tych gruntów, utrwalając ich leśny sposób ich przeznaczenia 
i zagospodarowania. 
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Zasoby kopalin objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska: 

Tereny objęte ocenianym w niniejszej prognozie planem miejscowym położone są poza zasięgiem 
występowania udokumentowanych złóż kopalin, a także kompleksów podziemnego składowania dwutlenku 
węgla. 

W bardziej ogólnym zakresie cele ochrony środowiska dotyczą zachowania standardów środowiska 
we wszystkich jego aspektach. 

Do najważniejszych aktów prawa na poziomie międzynarodowym i wspólnotowym należą: 

 raport Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju (the World Commission on Environment and 
Development), tzw. "Komisji Brundtland" pt. “Nasza wspólna przyszłość” z dnia 11 grudnia 1987 r. 

(Dokument zawiera fundamentalną definicję pojęcia „zrównoważonego rozwoju” [sustainable development] 
i zawiera szeroką polityczną koncepcję dotyczącą zrównoważonego rozwoju) 

 przyjęty na konferencji "Środowisko i Rozwój" z inicjatywy ONZ w 1992 roku na II Konferencji w Rio de 
Janeiro dokument p.t.: „Agenda 21” (Action Programme – Agenda 21)  

(Agenda 21 jest dokumentem programowym, który przedstawia sposób opracowania i wdrażania programów 
zrównoważonego rozwoju w życie lokalne. Polska wersja tego dokumentu znalazła się w opracowaniu 
"Dokumenty końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych Środowisko i Rozwój" z 1993 r.). 

 Konwencja o Dostępie do Informacji, Udziale Społeczeństwa w Podejmowaniu Decyzji oraz Dostępie 
do Sprawiedliwości w Sprawach Dotyczących Środowiska, z dnia 25 czerwca 1998 r. podpisana 
w Aarhus, w Danii, podczas IV Paneuropejskiej Konferencji Ministrów Ochrony Środowiska. 

(Polska ratyfikowała tą konwencję i weszła ona w życie 30 października 2001 r. Konwencja z Aarhus definiuje 
prawa człowieka do czystego środowiska oraz prawo do informacji, do udziału w podejmowaniu decyzji i dostępu 
do sądownictwa w ochronie środowiska, jako kluczowe elementy realizacji zasady zrównoważonego rozwoju) 

W Polsce zasada zrównoważonego rozwoju zyskała rangę konstytucyjną – została zapisana w art. 5 konstytucji RP, 
a definicja zrównoważonego rozwoju znalazła się w ustawie Prawo Ochrony Środowiska. 

 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. Unii Europejskiej Nr L 206 z dnia 22 lipca 1992 r.) – tzw. „Dyrektywa 
Siedliskowa”; 

(Dyrektywa wskazuje ważne w skali europejskiej gatunki roślin i zwierząt oraz typy siedlisk przyrodniczych, dla 
których państwa członkowskie UE zobowiązane są powołać obszary ich ochrony (obszary Natura 2000). Dyrektywa 
zawiera sześć załączników, określających m.in.: kryteria wyboru terenów kwalifikujących się do określenia jako 
tereny mające znaczenie dla Wspólnoty i wyznaczenia jako specjalne obszary ochrony, typy siedlisk naturalnych, 
gatunki roślin i zwierząt ważne dla Wspólnoty) 

 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. Unii 
Europejskiej Nr PL L 327/1 z dnia 22 grudnia 2000 r.) – tzw. „Ramowa Dyrektywa Wodna”; 

(Główny cel Ramowej Dyrektywy Wodnej to osiągnięcie "dobrego stanu wód" do 2015 r. Podstawowym zadaniem 
RDW jest zapewnienie obecnym i przyszłym pokoleniom dostępu do dobrej jakości wody oraz umożliwienie 
korzystania z wody na potrzeby m. in. przemysłu i rolnictwa, przy jednoczesnym zachowaniu i ochronie środowiska 
naturalnego) 

 Dyrektywa 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 
odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz. Urz. Unii Europejskiej Nr PL L 312/3 z dnia 
22 listopada 2008 r.) – tzw. „Ramowa Dyrektywa Odpadowa” (tekst mający znaczenie dla EOG); 

(Szczególną ideą dyrektywy jest tworzenie środków prawnych promujących ideę „społeczeństwa recyklingu”, 
dążącego do eliminacji wytwarzania odpadów i do wykorzystywania odpadów jako zasobów. Głównym celem 
każdej polityki w dziedzinie odpadów powinno być zmniejszenie negatywnych skutków wytwarzania odpadów 
i gospodarowania nimi dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Polityka dotycząca odpadów powinna również 
zmierzać do ograniczenia wykorzystania zasobów oraz sprzyjać praktycznemu zastosowaniu hierarchii 
postępowania z odpadami) 
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Zagadnienie hałasu w środowisku jest złożone i regulowane w różnych jego aspektach przez szereg 

dyrektyw unijnych. W przypadku hałasu emitowanego przez pojazdy samochodowe jest to Dyrektywa Rady 
70/157/EEC z dnia 6 lutego 1970 r. o ujednoliceniu praw państw Wspólnoty dotyczących dopuszczalnego 
poziomu hałasu i układu wydechowego pojazdów motorowych (Dz. Urz. Unii Europejskiej Nr L 42 z dnia 
23 lutego 1970, str. 16., wraz z późniejszymi dyrektywami uzupełniającymi i dostosowującymi). Istotne 
znaczenie ma także Dyrektywa 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2000 r. 
w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska 
przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń (Dz. Urz. Unii Europejskiej Nr L 162 z dnia 
3 lipca 2000 r.) - Polskie wydanie specjalne: Rozdział 13 Tom 25 P. 287 – 364. 

Podobnie jest w przypadku standardów przewidzianych dla środowiska atmosferycznego – różne 
aspekty ochrony tego komponentu środowiska regulowane są przez odrębne dyrektywy. W zakresie imisji 
zanieczyszczeń atmosferycznych (stężenia zanieczyszczenia w powietrzu) kluczowe znaczenie ma ramowa 
Dyrektywa Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania jakością powietrza 
(Dz. Urz. Unii Europejskiej Nr PL L 0062 z dnia 20 listopada 2003 r.) oraz dyrektywy pochodne. 

Strategia ochrony gleby została przyjęta 22 września 2006 r. i dotyczy różnorodnych zagrożeń oraz 
tworzy wspólne ramy dla przedsięwzięć ochronnych. Jej celem jest powstrzymanie i odwrócenie procesów 
degradacji, zagwarantowanie korzystania ze zdrowej gleby, zdolnej do wspierania ekosystemów 
zapewniających odpowiednie warunki dla życia człowieka i jego działalności gospodarczej. W ramach 
szóstego programu działań na rzecz ochrony środowiska (6EAP) Komisja Europejska prowadzi prace 
zmierzające do przyjęcia tzw. Ramowej Dyrektywy Glebowej. 22 września 2006 r. Komisja Europejska 
opublikowała Komunikat dotyczący europejskiej strategii tematycznej w dziedzinie ochrony gleby oraz 
projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiający ramy dla ochrony gleby oraz zmieniający 
dotychczasową dyrektywę 2004/35/WE. 

Do najważniejszych dokumentów określających cele ochrony środowiska na szczeblu krajowym należy 
„Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 perspektywą do roku 2016” (Warszawa, 2008). Celem 
krajowej polityki ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego jest kreowanie działań, które zapewniać 
będą realizację zrównoważonego rozwoju na obszarze kraju. Planowane działania w obszarze ochrony 
środowiska w Polsce wpisują się w priorytety w skali Unii Europejskiej i cel 6. Wspólnotowego programu działań 
w zakresie środowiska naturalnego (Decyzja 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
22 lipca 2002 r. – Dz. Urz. UE z 2002 r. Nr L 242/1). Zgodnie z ostatnim przeglądem wspólnotowej polityki 
ochrony środowiska do najważniejszych wyzwań należy zaliczyć: 

 działania na rzecz zapewnienia realizacji zasady zrównoważonego rozwoju; 
 przystosowanie do zmian klimatu; 
 ochrona różnorodności biologicznej. 

Ministerstwo Środowiska informuje, że przystąpiło do opracowania nowej strategii środowiskowej: Polityki 
ekologicznej państwa 2030 (PEP). W systemie dokumentów strategicznych PEP stanowić będzie 
doprecyzowanie i operacjonalizację zapisów Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (SOR). 

5. OCENA POTENCJALNYCH ZMIAN STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU ZANIECHANIA REALIZACJI  
USTALEŃ PLANU 

Za „zaniechanie realizacji ustaleń planu” można rozumieć sytuację, w której: 

 plan miejscowy zostanie uchwalony, jednak nie będzie realizowany - w takim przypadku, zgodnie 
z art. 35 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tereny nim objęte mogą być 
wykorzystywane w sposób dotychczasowy; wejście w życie ocenianego w prognozie planu spowoduje 
jednak (zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) utratę mocy 
obowiązującej planu dotychczas obowiązującego (plan z 2007 r.); 

 plan miejscowy nie zostanie uchwalony - w takim przypadku w mocy pozostanie plan obowiązujący 
obecnie. 

W obu wariantach zaniechanie realizacji ustaleń planu nie spowoduje istotnych zmian stanu środowiska. 
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6. INFORMACJE O TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO 

Realizacja ustaleń ocenianego w niniejszej prognozie planu miejscowego nie będzie mieć wpływu na 
obszary państw sąsiednich. Ewentualne obciążenia środowiska będą miały charakter lokalny, w związku 
z powyższym nie przewiduje się wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko w wyniku realizacji 
ocenianego dokumentu. 

7. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ ZAPOBIEGAJĄCYCH, OGRANICZAJĄCYCH LUB KOMPENSUJĄCYCH 
POTENCJALNE, NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO W WYNIKU REALIZACJI USTALEŃ PLANU 

W zakresie rozwiązań zapobiegających, ograniczających lub kompensujących negatywne oddziaływanie na 
środowisko w wyniku realizacji postanowień planu rozważyć można: 

 po niezbędnej rozbudowie linii kolejowej i bocznic oraz elektryfikacji linii - zmniejszenie udziału 
transportu drogowego na rzecz transportu kolejowego, co będzie prowadziło do ograniczenia emisji 
spalin; 

 hermetyzację procesów technologicznych prowadzącą do zmniejszenia emisji gazów, pyłów, hałasu 
i ciepła; 

 wprowadzanie zespołów zieleni wysokiej i średniej (drzew i krzewów) w liniach rozgraniczających dróg 
oraz na granicy terenów inwestycyjnych w celu poprawy warunków akustycznych i lokalnego klimatu; 

 maksymalne zwiększanie udziału energii uzyskiwanej ze źródeł energii odnawialnej (przede wszystkim 
solarnej) w ogólnym bilansie energetycznym. 

8. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE PLANU 

W zakresie możliwych rozwiązań alternatywnych do rozwiązań przyjętych w ocenianym projekcie planu 
miejscowego, rozważać można warianty polegające na ograniczeniu przestrzennym terenów planowanej 
zabudowy bądź na całkowitym zaniechaniu realizacji funkcji przewidzianych w planie. Oba warianty - 
ograniczenia i rezygnacji z wprowadzenia zabudowy byłyby korzystne dla środowiska, ponieważ wiązałyby się 
z ograniczeniem uciążliwości lub całkowitą eliminacją potencjalnego źródła zagrożeń. Należy jednak pamiętać, 
że oprócz uwarunkowań „środowiskowych” na omawianym obszarze występują także uwarunkowania 
ekonomiczne, społeczne i planistyczne, które należy rozważać łącznie przy doborze lokalizacji tego rodzaju 
inwestycji, poszukując rozwiązań mieszczących się w granicach pojęcia zrównoważonego rozwoju. Model 
zrównoważonej gospodarki zakłada odpowiednio i świadomie ukształtowane relacje pomiędzy wzrostem 
gospodarczym, dbałością o środowisko (nie tylko przyrodnicze, ale także sztuczne – wytworzone przez 
człowieka) oraz jakością życia (w tym zdrowiem człowieka). 

W przypadku ocenianego planu miejscowego pamiętać należy także o tym, że stanowi on w zasadniczej 
części aktualizację dotychczas obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 
obszarze Gminy Nysa w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice dla rejonu przewidzianego do objęcia 
granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z roku 2011 (ze zmianą z roku 2018). Rozszerzenie 
zasięgu terenów aktywności gospodarczej w ocenianym planie dotyczy niespełna ok. 9,4 ha (przyrost 
powierzchni ok. 5,6% w stosunku do obowiązującego planu). W tym wymiarze zakres zmian należy określić jako 
stosunkowo niewielki. Uwzględniając powyższe, warianty ograniczenia lub rezygnacji z wprowadzenia 
zabudowy byłby całkowicie sprzeczny z celami, w jakich Rada Miejska w Nysie przystąpiła do opracowania 
planu i całkowicie nieuzasadnione ekonomicznie. 

Uwzględniając cele, w jakich Rada Miejska w Nysie przystąpiła do sporządzania ocenianego planu (opisane 
szerzej w rozdziale 2.1. prognozy), a także brak możliwości alokacji inwestycji, uznano warianty przeznaczenia 
i zagospodarowania terenów zaproponowane w projekcie ocenianego dokumentu za wyważone, odstępując od 
przedstawienia propozycji rozwiązań alternatywnych. 
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9. PROPOZYCJE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PLANU 

ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA 

Monitorowanie stopnia realizacji ustaleń planu miejscowego następować będzie zgodnie z art. 32 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wymieniony wyżej przepis nakłada 
na Burmistrza Nysy obowiązek prowadzenia analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym na terenie 
miasta. Po uzyskaniu opinii Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej Burmistrz Nysy przekazuje wyniki 
analiz Radzie Miejskiej w Nysie, co najmniej raz w czasie kadencji tej Rady. W zależności od wyników tej oceny, 
Rada Miejska może podjąć uchwałę w sprawie aktualności studium i planu miejscowego, lub zadecydować o 
podjęciu działań zmierzających do zaktualizowania tych dokumentów - w niezbędnym zakresie. 

Dla potrzeb analizy ewentualnych zmian w stanie środowiska będą wykorzystywane dane pochodzące 
z państwowego monitoringu środowiska. 

Metodologia pomiarów, w tym sposób, zakres i częstotliwość ich wykonania oraz sposób interpretacji 
wyników pomiarów są ściśle określone, a informacje pochodzące z państwowego monitoringu środowiska 
podlegają udostępnieniu społeczeństwu. 

Ponadto Gmina Nysa dokonuje analizy stanu środowiska na swoim obszarze, w tym skutków realizacji 
postanowień planu, opracowując Program Ochrony Środowiska (dalej: POŚ). POŚ stanowi podstawowe 
narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej gminy. Realizacja polityki ekologicznej ma bezpośredni wpływ na 
poprawę jakości środowiska naturalnego oraz zdrowia mieszkańców.  

Aktualnie na obszarze gminy obowiązuje „Program Ochrony Środowiska Gminy Nysa na lata 2014-2017 
z perspektywą na lata 2018-2021”, przyjęty uchwałą Nr IX/111/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 lipca 2015 r. 
POŚ podlega okresowej aktualizacji, jak również sporządzane są raporty z realizacji POŚ w poszczególnych 
latach (zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, co 2 lata, w celu skontrolowania stanu 
realizacji zaplanowanych zadań). 

10. STRESZCZENIE PROGNOZY W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Niniejszą prognozę oddziaływania na środowisko opracowano na podstawie analizy projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wraz z terenami 
przyległymi wsi Radzikowice, Goświnowice i Jędrzychów. Celem prognozy było podsumowanie stanu 
środowiska i określenie wpływu projektowanych ustaleń planu miejscowego na poszczególne elementy 
środowiska przyrodniczego i kulturowego. Ze względu na brak obiektów, obszarów i zjawisk wymagających 
dodatkowego określenia na mapie, stwierdzono brak konieczności sporządzenia załącznika graficznego do 
niniejszej prognozy uznając, że niezbędne informacje graficzne znajdują się już na rysunku planu. Prognoza 
uwzględnia wnioski wynikające m.in. z „Opracowania ekofizjograficznego podstawowego gminy Nysa”, 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nysa” oraz „Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego”. 

Obszar objęty ocenianym w niniejszej prognozie projektem planu miejscowego położony jest województwie 
Opolskim, w powiecie Nyskim, na obszarze gminy Nysa, na gruntach w obrębach wsi Radzikowice, Goświnowice 
i Jędrzychów. Planem objęto obszar o powierzchni ok. 725,9 ha. Centralnie, w granicach omawianego obszaru 
zlokalizowane są tereny Regionalnego Parku Przemysłowego Radzikowice-Goświnowice, objęte także granicami 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o. Przez badany obszar przebiega nowa 
obwodnica Nysy (w ciągu dróg krajowych nr 41 i 46). Równolegle do obwodnicy, po jej południowej stronie 
przebiega linia kolejowa nr 137 relacji Katowice – Legnica. Aktualnie obszar objęty planem w przeważającej 
części użytkowany jest rolniczo. Tereny aktywności gospodarczej objęte granicami strefy ekonomicznej mają 
charakter perspektywiczny – na obecnym etapie większość terenów nadal użytkowana rolniczo, a działania 
inwestycyjne koncentrują się na realizacji systemów infrastruktury technicznej i infrastruktury drogowej. 

Oceniany w prognozie plan miejscowy stanowi on w zasadniczej części aktualizację dotychczas 
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Nysa w obrębach wsi 
Radzikowice i Goświnowice dla rejonu przewidzianego do objęcia granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej z roku 2011 (ze zmianą z roku 2018). Głównymi celami planu jest rozszerzenie zasięgu terenów 
aktywności gospodarczej (o ok. 9,4 ha), umożliwianie rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię ze 
źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW, a także uwzględnienie uwarunkowań wynikających 
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z wydanych decyzji o warunkach zabudowy, ustalających lokalizację celu publicznego oraz udzielonych pozwoleń 
na budowę (na części obszaru nieobjętej dotychczas obowiązującym planem). 

Zasadniczym skutkiem realizacji postanowień ocenianego dokumentu będzie transformacja terenów 
otwartej przestrzeni rolniczej na cele aktywności gospodarczej obejmie łącznie ok. 168 ha gruntów. Pozostałe 
zmiany w zagospodarowaniu terenów w wyniku realizacji ustaleń planu będą miały skutek marginalny. 
Oceniany projekt planu nie wprowadza istotnych zmian w sposobie przeznaczenia terenów, jaki wynikał 
z polityki przestrzennej gminy prowadzonej w ostatnich 10 latach. ok. 488 ha terenów rolnych nie zmienia 
swojego sposobu użytkowania i zostaje objęte zakazem zabudowy. 

Badanymi w prognozie komponentami środowiska były: różnorodność biologiczna, ludzie, zwierzęta, 
rośliny, wody, powietrze, powierzchnia ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki oraz dobra 
materialne. Ocenie podlegało ewentualne oddziaływanie na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 
integralność tego obszaru, jak również możliwość wystąpienia oddziaływania transgranicznego. 

W wyniku realizacji postanowień ocenianego planu nie przewiduje się wystąpienia znaczącego 
oddziaływania na różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wody i powietrze, a także na zasoby 
naturalne, zabytki oraz dobra materialne. Badany w prognozie obszar położony jest poza wyznaczonymi 
obszarami chronionymi - w wyniku realizacji postanowień dokumentu nie wystąpi znaczące oddziaływanie na 
obszary Natura 2000 i ich integralność. Realizacja planu będzie wiązała się natomiast z oddziaływaniem na 
krajobraz - niezabudowane dotychczas grunty (wykorzystywane rolniczo) na obszarze ok. 168 ha zostaną 
intensywnie zainwestowane. W wyniku realizacji postanowień planu powstaną wielkoprzestrzenne obiekty 
produkcyjne i magazynowe mogące swoimi gabarytami i znaczną wysokością (do 40 m) istotnie oddziaływać na 
krajobraz. Przewiduje się także, że w wyniku realizacji postanowień planu może nastąpić lokalne podniesienie 
temperatury oraz (uwzględniając gabaryty planowanej zabudowy i jej znaczną wysokość) - osłabienie siły 
wiatrów. Opisane oddziaływania nie będą miały jednak charakteru znaczącego. W wyniku realizacji 
postanowień ocenianego planu przewiduje się wystąpienie oddziaływania na powierzchnię ziemi - ocenia się, że 
na znacznej powierzchni przekształcane tereny zostaną w znacznym stopniu zabudowane i uszczelnione. Grunty 
objęte planem częściowo będą wymagały uzyskania zgody na ich przeznaczenie w planie miejscowym na cele 
nierolnicze i nieleśne – dotyczy to użytków o łącznej powierzchni zaledwie 0,4951 ha. Realizacja planu nie 
będzie wiązala się z wystąpieniem oddziaływania transgranicznego. Nie wystąpi także znaczące oddziaływanie 
promeiniowaniem elektromagnetycznym ani hałasem, drganiami i wibracjami - zakłada się utrzymanie 
poziomów emisji na poziomie normatywnym. Biorąc pod uwagę całokształt przeprowadzonych analiz, cele, w 
jakich sporządzany jest plan oraz brak możliwości alokacji inwestycji i w prognozie uznano wariant 
zaproponowany w ocenianym dokumencie za optymalny. 

Dla potrzeb analizy ewentualnych zmian w stanie środowiska będą wykorzystywane wyniki okresowych 
analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, okresowe raporty z realizacji Programu Ochrony 
Środowiska, sporządzane zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska co 2 lata) oraz dane 
pochodzące z państwowego monitoringu środowiska. 

11. OŚWIADCZENIE AUTORA PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO O SPEŁNIENIU WYMAGAŃ 
W ZAKRESIE KWALIFIKACJI DO SPORZĄDZANIA PROGNOZY 

Oświadczam, że: 

 spełniam wymagania, o których mowa w art. 74a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.); 

 jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, o którym mowa 
w art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. f cytowanej wyżej ustawy. 

 

 

mgr inż. Grzegorz Kosturek 

wrzesień 2020 r. 


