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1.  INFORMACJE O PROGNOZIE 

1.1 Podstawy prawne  

Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Siestrzechowice oraz części wsi Morów, procedowanego w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Nysie 
Nr XLIII/628/17 z dnia 26 września 2017 roku, została opracowana na podstawie: 

• 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 (Dz. U. z 2020 
r., poz. 283 i 284), 

• art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2020 r. poz. 293, 471, 1086). 

1.2 Główne cele 

Zadaniem prognozy oddziaływania na środowisko jest określenie wpływu ustaleń projektu planu na poszczególne 
elementy środowiska przyrodniczego i kulturowego, analiza i ocena potencjalnych zmian tego stanu w przypadku 
braku planu, a także przedstawienie rozwiązań mających na celu zapobieganie i ograniczenie negatywnego 
wpływu na środowisko, jeżeli takie występują. 

1.3 Zawartość 

Część tekstowa wyżej wymienionej prognozy zawiera, określa, analizuje, ocenia i przedstawia elementy zawarte 
w art. 51 i art. 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 (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 283 i 284). 

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. 

1.4 Metodyka sporządzania 

Prognoza oddziaływania na środowisko została opracowana na podstawie analizy ustaleń projektu planu, i ich 
wpływu na zmianę zagospodarowania terenu, a także oddziaływania tych zmian na stan środowiska. Analizie 
poddano również przyjęte w projekcie planu rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne pod kątem zgodności z 
uwarunkowaniami zawartymi w opracowaniu ekofizjograficznym biorąc również pod uwagę ochronę walorów 
środowiska kulturowego. Zgodnie z wymogami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zostały poddane 
ocenie następujące elementy środowiska: różnorodność biologiczna, ludzie, zwierzęta, rośliny, wody, powietrze, 
powierzchnia ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki oraz dobra materialne. Ponadto ocenie poddano 
potencjalne oddziaływanie na obszary Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, jak i oddziaływanie 
transgraniczne. 

1.5 Wykorzystane materiały: 

1) J. Wach, J. Czachórski, M. Wach „Opracowanie ekofizjograficzne obszaru Gminy Nysa” Przedsiębiorstwo 
Usługowe „GEOGRAF” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 2012 r.; 

2) J. Kondracki, „Geografia Polski, mezoregiony fizyczno-geograficzne”, PWN 1994 r.; 
3) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa przyjęte uchwałą nr 

XV/217/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2015 r. 
4) „Opracowanie ekofizjograficzne województwa opolskiego”, Departament Polityki Regionalnej i 

Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Opole 2008 r.; 
5) „Ocena jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2017”, Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Opolu, Opole, 2018 r.; 
6) „Stan środowiska na terenie województwa opolskiego w roku 2016 ”, Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Opolu, Opole 2017 r. 
7) „Ocena wód powierzchniowych za 2016 rok w województwie opolskim”, Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Opolu, Opole, 2017 r.; 
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8) „Ocena stanu akustycznego środowiska na podstawie wyników pomiarów monitoringowych hałasu za rok 
2016 w województwie opolskim”, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, Opole, 2017 r.; 

9) Wyniki pomiarów uzyskanych w 2016 roku na stacjach monitoringu jakości powietrza w województwie 
opolskim”, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, Opole, 2017 r.; 

10) Mapy Zagrożenia powodziowego i Mapy ryzyka powodziowego sporządzone przez Prezesa Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej zamieszczone pod adresem: http://mapy.isok.gov.pl/imap/ 

11) „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego”, przyjęty uchwałą Nr XLVIII/505/2010 
Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010 r.; 

12) Prognoza skutków ustaleń oddziaływania na środowisko Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa, Wrocław 2015 r.; 

13) Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego część miasta Nysa w rejonie ulic Grodkowskiej, Zygmunta Kaczkowskiego i alei Wojska 
Polskiego, Wrocław 2015 r. 

2. INFORMACJE O PLANIE 

2.1 Podstawa prawna 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siestrzechowice oraz części wsi Morów został 
sporządzony na podstawie:  

• art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2020 
r. poz. 293, 471, 1086), 

• art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2020 r. poz. 713), 

• uchwały Nr XLIII/628/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siestrzechowice oraz części wsi 
Morów. 

2.2 Charakterystyka obszaru objętego planem 

Obszar objęty planem znajduje się w południowo-wschodniej części gminy Nysa i obejmuje głównie wieś 
Siestrzechowice oraz niewielki fragment obrębu Morów (we wschodniej części). Teren o powierzchni około 60 ha, 
położony nad południowym brzegiem Jeziora Nyskiego, w znacznej mierze jest zainwestowany – głównie 
występuje tutaj zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna. Ponadto znajduje się tu zabudowa 
produkcyjna, usługowa, stacja uzdatniania wody, a także tereny rolnicze. Niewątpliwą atrakcją wsi jest zabytkowy 
zespół pałacowy wraz z parkiem oraz zabytki związane z dawnym młynem. 

2.3 Główne cele planu 

Do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siestrzechowice oraz części wsi 
Morów przystąpiono w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Nysie Nr XLIII/628/17 z dnia 26 września 2017 roku. 
Głównym celem niniejszego planu jest stworzenie nowych regulacji prawnych, które przyczynią się do aktywizacji 
obszaru objętego planem, a także określą parametry przyszłej zabudowy, jak również zapewnią odpowiednie 
funkcje dla mieszkalnictwa. Układ komunikacyjny obszaru objętego planem opiera się w części na sieci 
istniejących dróg, niemniej jednak ze względu na wielkość projektowanego planu, konieczne jest uzupełnienie 
układu komunikacyjnego projektowanymi drogami wewnętrznymi oraz poszerzenie istniejących ulic publicznych, 
w miejscach, gdzie planowana jest nowa zabudowa. Realizując założenia projektu planu i przyjęte kierunki 
rozwoju wyznaczono poszczególne tereny: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej, usługowej, produkcyjnej, składów i 
magazynów: 
MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
MN,U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej, 
RM - teren zabudowy zagrodowej, 
U - teren zabudowy usługowej, 
U,ZP - teren zabudowy usługowej i zieleni urządzonej, 
US - teren usług sportu i rekreacji, 
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RU - teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, 
P,U - teren zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej; 
2) tereny zieleni, wód powierzchniowych i rolnicze: 
Z - teren zieleni, 
ZL - teren lasu, 
WS - teren wód powierzchniowych śródlądowych, 
R - teren rolniczy, 
tereny infrastruktury technicznej: 
W - zaopatrzenie w wodę, 
E - elektroenergetyka, 
tereny komunikacji: 
KDZ - teren publicznej drogi zbiorczej, 
KDD - teren publicznej drogi dojazdowej, 
KDW - teren drogi wewnętrznej, 
KDPJ - teren ciągu pieszego-jezdnego. 
 

2.4 Powiązania planu z innymi dokumentami 

Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  (Dz. U. z 2020 r., poz. 
283 i 284),, ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. Zgodnie z 
art. 14 ust. 5 tejże ustawy, przewidywane rozwiązania planu powinny być zgodne z polityką przestrzenną gminy 
zawartą w obowiązującym Studium. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Rada Miejska uchwala plan miejscowy po 
stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium. 

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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siestrzechowice 
oraz części wsi Morów, wiążące dla tego dokumentu są ustalenia „Planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa opolskiego” (uchwała Nr XLIX/357/2002 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 września 
2002 r., zmieniona uchwałą Nr XLVIII/505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010 r.), 
zwanego dalej PZWO. 

Wojewoda Opolski zawarł we wniosku informację, iż na przedmiotowym obszarze planu nie występują zadania 
rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym. 

Zarząd Województwa Opolskiego zawarł informację, iż należy uwzględnić uwarunkowania przestrzenne i kierunki 
zagospodarowania przestrzennego w wymiarze ponadlokalnym, wynikające z Planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa opolskiego oraz prowadzonej jego aktualizacji, w tym: 

− Obszar Chronionego Krajobrazu „Otmuchowsko-Nyski”; 
− główny zbiornik wód podziemnych GZWP 338 „Subzbiornik Paczków-Niemodlin”.  

3. OCENA STANU ŚRODOWISKA 

Definicja, zawarta w art. 3 pkt. 39 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 799 z późn. zm.), określa co należy rozumieć jako środowisko, a jest to ogół elementów przyrodniczych, w 
tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnia ziemi, kopaliny, 
wody, powietrze, krajobraz, klimat raz pozostałe elementy różnorodności biologicznej, a także wzajemne 
oddziaływania pomiędzy tymi elementami. 
Zgodnie z podziałem na jednostki fizyczno-geograficzne J. Kondrackiego (1998) miasto Nysa położone jest w 
Dolinie Nysy Kłodzkiej. Według podziału geobotanicznego Polski Gmina Nysa leży w prowincji Niżowo-Wyżynnej, 
działu A - Bałtyckiego, w poddziale A3 - Pasa Kotlin Podgórskich, krainie 11 – Kotlinie Śląskiej, okręgu c – 
Przedgórza Sudeckiego (Szafer, Zarzycki, 1977). 

3.1 Ludzie 
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Wieś Siestrzechowice oraz części wsi Morów liczy 266 mieszkańców. Projektowany teren w większości zajęty 
jest przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę zagrodową. W granicach przedmiotowego 
obszaru nie odnotowano przekroczeń norm, a wszelkie działalności są prowadzone zgodnie z wymogami 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3.2 Zwierzęta 

Część obszaru objętego opracowaniem jest zainwestowana, a na teren oddziałuje drogi gminne nr 106696 O 
oraz 106697 O. Takie zagospodarowanie terenu jest dogodne dla rozwoju gatunków synantropijnych tj. gołąb 
grzywacz, wróbel domowy, szczur wędrowny, mysz domowa. Na terenie objętym planem nie występują ostoje 
fauny, ani chronione gatunki zwierząt. Występująca tu na terenach zurbanizowanych fauna ma typowych 
charakter dla fauny rejonów urbanizowanych w tym rejonie. 
Występująca tu na terenach zurbanizowanych fauna ma typowych charakter dla fauny rejonów urbanizowanych 
w tym rejonie. 
Jednakże tereny sąsiadujące stanowią dogodniejsze warunki dla fauny. W pośrednim sąsiedztwie obszaru 
opracowania znajdują się pola upraw, gdzie można spotkać kuropatwę, skowronka, gajówkę, szczygła, ortolana, 
potrzeszcza; z ssaków zająca, sarnę polną, łasicę.  
Ponadto, projektowany obszar znajduje się w granicach Otmuchowsko – Nyskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu, który obejmuje dwa zbiorniki zaporowe (Jezioro Otmuchowskie i Jezioro Nyskie) oraz tereny 
bezpośrednio do nich przyległe. Obszar ten został objęty ochroną na mocy uchwały nr XXIV/193/88 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988 roku na powierzchni całkowitej 11785,3 ha. 
Powołanie takiej formy ochrony przyrody miało na celu utrzymanie w nim wysokich walorów krajobrazowych dla 
rekreacji i turystyki, a zwłaszcza ochrona terenów, które stanowią ostoje dla ptactwa wodnego i błotnego. 

Najcenniejszą grupą zwierząt omawianego obszaru są ptaki. Teren ten jest miejscem postoju i koncentracji 
przelotnych ptaków wodnych i błotnych. Notowano tu do 30000 dzikich kaczek, 4000 dzikich gęsi, 40000 mew i 
10000 siewkowatych, w tym głownie czajek. Zbiorniki zaporowe są również zimowiskiem kilkunastu tysięcy 
kaczek i około 500 traczy nurogęsi. Stwierdzono tu niezwykle rzadkie w Polsce gatunki: mewę orlicę, biegusa 
bairda, kuliczka płowego, świergotka tajgowego, czajkę towarzyską, siewkę azjatycką, kulika cienkodziobego, 
płatkonoga płaskodziobego, rybitwę krótkodziobą, wydrzyka wielkiego, orła cesarskiego, raroga, czaplę nadobną 
i rybitwę popielatą. Awifauna lęgowa reprezentowana jest przez: mewy pospolite, sieweczkę obrożną, rybitwy 
zwyczajne, kaczkę płaskonosa, dziwonię i remiza. Specyficzną osobliwością jest kolonia czapli siwej. W 
niewielkich dopływach zbiorników żyją chronione gatunki ryb: śliz, strzebla potokowa, głowacz pręgopłetwy i 
kiełb. Na OChK obowiązują ustalenia zawarte w Uchwale nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z 
dnia 27 września 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. U. woj. opol. z dnia 7 października 
2016 r. poz. 2017). 

Jezioro Nyskie zostało objęte ochroną w ramach obszarów Natura 2000. Utworzono tu obszar ptasi pod nazwą 
„Zbiornik Nyski” (kod obszaru PLB 160002). Zbiornik otaczają wzgórza, w większości użytkowane rolniczo. W 
zachodniej części zbiornika znajduje się kilka sztucznie utworzonych wysp (w wyniku eksploatacji żwiru). 
Południowy i zachodni brzeg zajmują zarośla wierzbowe i słabo rozwinięta roślinność wodna. Wahania poziomu 
wody w zbiorniku są znaczne. Przy niskim stanie wody linia brzegowa jest urozmaicona – pojawiają się zatoki, 
wysepki i wypłycenia. 
Na terenie ostoi stwierdzono występowanie co najmniej 15 gatunków ptaków migrujących z Załącznika I 
Dyrektywy Rady 79/409/EWG: 

− Ixobrychus minutus; 
− Egretta alba; 
− Ciconia ciconia; 
− Anser fabalis; 
− Anas crecca; 
− Anas platyrhynchos; 
− Anas querquedula; 
− Aythya ferina; 
− Aythya nyroca; 
− Circus aeruginosus; 
− Porzana porzana; 
− Crex crex; 



Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siestrzechowice oraz części wsi Morów 

 
7 

− Pluvialis squatarola; 
− Vanellus vanellus; 
− Calidris minuta; 
− Calidris ferruginea; 
− Calidris alpina; 
− Philomachus pugnax; 
− Numenius arquata; 
− Tringa nebularia 
− Tringa glareola; 
− Actitis hypoleucos; 
− Larus melanocephalus; 
− Larus ridibundus; 
− Larus canus; 
− Sterna hirundo; 
− Sterna albifrons; 
− Alcedo atthis; 
− Picus canus; 
− Lanius collurio; 
− Emberiza hortulana; 
− Calidris alpina schinzii; 
− Waterfowl. 

Ponadto ostoja jest ważnym miejscem dla migrujących kaczek Anatidae, zwłaszcza w okresie jesiennym i 
zimowym (do 60000 osobników) oraz dla siewkowych Charadrii na jesiennym przelocie. Gniazduje tu powyżej 
1% populacji krajowej mewy czarnogłowej. Stosunkowo wysoką liczebność osiąga rybitwa rzeczna. W okresie 
wędrówek występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego gęsi zbożowej i krzyżówki; stosunkowo 
duże koncentracje osiąga: czapla biała, łęczak. Biegus malutki, biegus zmienny, brodziec piskliwy, cyraneczka, 
czajka, kulik wielki, kwokacz, siewnica; ptaki wodno-błotne występują w koncentracjach powyżej 20000 
osobników (do 60000) zarówno w okresie wędrówki jak i zimowania. 
Zagrożenie stanowi gwałtowne napełnianie zbiornika, eliminujące lub ograniczające żerowiska i miejsca 
odpoczynku ptaków. 

Obszar chroniony najbliżej omawianego projektu planu to położony w północnej części Nysy, w odległości około 
8 km obszar Natura 2000 Forty Nyskie. 
Forty Nyskie są największym w województwie opolskim zimowiskiem nietoperzy i jednym z największych na 
Dolnym Śląsku. W sumie wykazano tutaj zimowanie aż 140 osobników pochodzących z 10 gatunków 
nietoperzy. Forty te należą do sieci Natura 2000 „Forty Nyskie” (kod obszaru PLH 160001). Spośród 
występujących tam nietoperzy zinwentaryzowano 5 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG: 
- podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros); 
- mopek (Barbastella barbastellus); 
- nocek orzęsiony (Myotis emarginatus); 
- nocek Bechsteina (Myotis bechsteinii); 
- nocek duży (Myotis myotis). 
Na terenie ostoi stwierdzono ponadto występowanie 1 siedliska z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG – 
grądu środkowoeuropejskiego. Ponadto z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG występują tu 3 gatunki 
ptaków lęgowych: 
- dzięcioł zielonosiwy (Picus canus); 
- dzięcioł czarny (Dryocopus martius); 
-  dzięcioł średni (Dendrocopos medius). 
Zimowe spisy nietoperzy, które przeprowadzone były w latach 1998- 2002 r. W styczniu lub w pierwszej połowie 
lutego na terenie Fortu Pruskiego, Obwałowań Jerozolimskich zewnętrznych oraz na terenie Obwałowań 
Wysokich, wykazały występowanie następujących gatunków: Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis, M. 
nattereri, M. emarginatus, M. mystacinus, M. daubentonii, Eptesicus nilssonii, E. serotinus, plecotus auritus, P. 
austriacus, Barbastella barbastellus. W sumie wykazano tutaj zimowanie od 89 do 138 osobników 
reprezentowanych przez wyżej wymienione gatunki. Najliczniej występują gatunki zimnolubne. Mopki dominowały 
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w strukturze zimujących gatunków - 59,7%. Poza tym następujące gatunki nietoperzy były gatunkami 
akcesorycznymi: gacki brunatne - 14,9% (w liczbie wszystkich osobników), nocki duże - 8,6%, nocki rude - 7,5%. 

3.3 Rośliny 

W przydomowych ogródkach występują byliny ozdobne oraz drzewa i krzewy: ligustr pospolity Ligustrum vulgare 
L., sumak octowiec Rhus typhina L., orzech włoski Juglans regia L., różne gatunki żywotnika Thuja L., świerków 
Picea A. Dietr., sosen Pinus L., wierzb Salix L. 
Spośród drzew rosnących wzdłuż ciągów komunikacyjnych i na terenach zielonych można spotkać takie gatunki 
jak: brzoza brodawkowata Betula pendula Roth., topola włoska Populus nigra L. 'Italica', świerk pospolity Picea 
abies (L.) H.Karst, jesion wyniosły Fraxinus excelsior L., grab pospolity Carpinus betulus L.. Na trawnikach 
przeważają pospolite gatunki traw (wiechlina zwyczajna Poa trivialis L., kupkówka pospolita Dactylis glomerata 
L., życica trwała Lolium perenne L., mietlica pospolita Agrostis capillaris L.) oraz tasznik pospolity Capsella bursa 
pastoris, mniszek pospolity Taraxacum officinale F. H. Wigg., babka zwyczajna Plantago major L., pokrzywa 
zwyczajna Urtica dioica L., krwawnik pospolity Achillea millefolium L., bylica pospolita Artemisia vulgaris L., 
stokrotka pospolita Bellis perennis. 

Unikatem florystyczny na terenie Otmuchowsko-Nyskiego Obszar Chronionego Krajobrazu, jedynym w Polsce 
jest stanowisko wątrobowca, brak jest jednak szczegółowych informacji, jaki to gatunek i gdzie występuje. 
Ponadto rosną tu także: kruszczyk szerokolistny i goryczka wąskolistna. Badania florystyczne przyniosły także 
ciekawe odkrycia bardzo rzadkich w Polsce zbiorowisk namuliskowych z ginącymi gatunkami: namulnikiem 
brzegowym, ponikłem jajowatym, ciborą brunatną i turzycą ciborowatą. Brzegi i okolice zbiorników wodnych 
pozbawione są roślinności drzewiastej. Jedynie strefę tak zwanej cofki porastają łozowiska i zarośla łęgowe.  

3.4 Grzyby 

Na obszarze objętym planem nie stwierdzono występowania rzadkich i ginących gatunków grzybów, będących 
pod ochroną. 

3.5 Środowisko wodne 

3.5.1 Sieć hydrograficzna 

Obszar objęty planem znajduje się w zasięgu jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części 
wód powierzchniowych (JCWP) Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze 
zbiornika Nysa o kodzie PLRW6000012599, stanowiącej część scalonej części wód „Nysa Kłodzka od zbiornika 
Topola wł. Do zbiornika Nysa wł.” (SO0909). Jednostka ta została oceniona jako silnie zmieniona część wód o 
złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry stan ekologiczny i chemiczny. W 
ustaleniach planu uwzględniono ustalenia dla opisanej wyżej jednostki planistycznej gospodarowania wodami 
wynikające z „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, zatwierdzonego Uchwałą Rady 
Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (D.U. z 2016 r. Nr 1967). 

3.5.2 Zagrożenia powodzią 

Obszar miasta Nysa należy w całości do zlewni Nysy Kłodzkiej, która stanowi oś gminy Nysa – jej kierunek 
przepływu zbliżony jest do osi zachód-wschód. Chociaż na terenie miasta rzeka ta ma charakter typowo nizinny, 
to jest on obecnie całkowicie zaburzony i uzależniony od sterowania zrzutem wód z Jezior: Otmuchowskiego i 
Nyskiego. Nysa Kłodzka jest gwałtowną rzeką, o czym świadczą bardzo duże amplitudy przepływów niskich i 
wysokich. W układzie rocznym przeważa odpływ półrocza letniego, który stanowi 55% rocznego odpływu. Okres 
podwyższonych przepływów przypada na miesiące wiosenne i letnie (od kwietnia do sierpnia), okres niskich 
przepływów na jesień i zimę. Niższymi od średniej rocznej przepływami charakteryzuje się także marzec - jest to 
związane z niższymi opadami w okresie jesiennym, a także retencją wody w pokrywie śnieżnej zimą i wczesną 
wiosną, gdyż znaczny obszar zlewni Nysy Kłodzkiej stanowią obszary górskie. Wartości średnich przepływów w 
miesiącach jesiennych i zimowych kształtują się na poziomie od 93% (wrzesień) do 69% (luty) i 67% 
(październik) średniego rocznego przepływu. Należy zaznaczyć, że dane dotyczące absolutnych maksimów 
zostały zweryfikowane podczas powodzi z lipca 1997 roku. Jak wynika z obliczeń stan maksymalny w czasie 
powodzi osiągnął 10/11.07.1997 roku wartość 687 cm, przekraczając dotychczasowe maksimum o 94%, a 
maksymalny przepływ osiągnął 1500 m³*s-1, co stanowi o ponad 100% więcej od dotychczasowego WWQ. 
Oceniana w tym dokumencie wieś Siestrzechowice oraz części wsi Morów jest oddalone od Nysy Kłodzkiej o 
około 5 km. Przez teren wsi nie przepływa rzeka.  
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Zgodnie z dostępnymi informacjami obszar objęty planem nie został zalany wodami powodziowymi w roku 1997. 
Od roku 1997 poczyniono szereg inwestycji związanych z modernizacją i rozbudową systemu ochrony przed 
powodzią. Zgodnie z Dyrektywą 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w 
sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa) Państwa członkowskie UE 
zostały zobligowane do sporządzenia: 
1. Wstępnej oceny ryzyka powodziowego do grudnia 2011 roku, 
2. Map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego do grudnia 2013 roku, 
3. Planów zarządzania ryzykiem powodziowym do grudnia 2015 roku. 
W dniu 23 kwietnia 2015 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej przekazał do Urzędu Miejskiego 
w Nysie Mapy Zagrożenia Powodziowego i Mapy ryzyka Powodziowego sporządzone przez Prezesa Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej. Według wyżej wymienionych map przedmiotowy obszar położony jest poza 
granicami obszarów zagrożenia powodziowego.  

3.5.3 Wody podziemne 

Zgodnie z danymi zawartymi na stronie Państwowego Instytutu Geologicznego na geoportalu Państwowej Służby 
Hydrologicznej przedmiotowy obszar znajduję się poza zasięgiem trzeciorzędowego Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych (GZWP) Nr 338 „Subzbiornik Paczków-Niemodlin”. Zbiornik nie ma ustanowionego obszaru 
ochronnego. 

3.5.4 Zaopatrzenie w wodę i gospodarka ściekowa 

Wieś Siestrzechowice oraz części wsi Morów są zaopatrywane w wodę przez sieć wodociągową rozdzielczą, 
która obejmuje także wszystkie miejscowości zlokalizowane na obszarze gminy Nysa. Wieś zaopatrywane jest w 
wodę z ujęcia SUW Siestrzechowice. Jest to brzegowe ujęcie wody powierzchniowej na rzece Biała Głuchołaska, 
w którym jakość ujmowanych wód zaklasyfikowano do kategorii A3 (po uzdatnieniu woda spełnia normy 
sanitarne). 
Ścieki trafiające do kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Siestrzechowice odprowadzane są do kanalizacji w 
Nysie, w większości za pomocą przepompowni ścieków. Miasto Nysa posiada sieć kanalizacyjną oczyszczalnię 
ścieków zlokalizowaną w północno – wschodniej części Nysy, przy ujściu kanału Bielawskiego do rzeki Nysy 
Kłodzkiej. Jest to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków ze stacją chemiczną do usuwania fosforu oraz 
pełną przeróbką osadu ściekowego, o przepustowości projektowanej 28000 m³/dobę. Obiekt przyjmuje ścieki z 
miasta i gminy Nysa oraz z Głuchołaz i Otmuchowa. Odbiornikiem zrzucanych ścieków jest rzeka Nysa Kłodzka. 
Obszar objęty planem wyposażony jest w infrastrukturę techniczną – możliwe jest przyłączenie do nich kolejnych 
obiektów. 

3.6 Powietrze atmosferyczne 

Według „Oceny jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2016”, (Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Opolu, 2017) wieś Siestrzechowice oraz części wsi Morów położone są w strefie opolskiej 
(PL1602). Oceną objęte zostały wszystkie substancje, dla których w prawie krajowym (Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu) i dyrektywach unijnych (2008/50/WE oraz 
2004/107/WE) określono poziomy dopuszczalne/docelowe/celu długoterminowego w powietrzu, ustanowione ze 
względu na ochronę zdrowia ludzkiego i ochronę roślin. 
 

 
Nazwa strefy 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy 

SO2 O3 CO C6H6 NO2 PM10 Pb As Cd Ni B(a)P PM2,5 

strefa opolska A C A A A C A A A A C C 

 
 

Nazwa strefy 
Klasa strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń 

SO2 O3 NOx 

strefa opolska A A A 

 
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). 
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.Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na obszarze wsi Siestrzechowice oraz części wsi Morów są źródła 
tzw. „niskiej emisji” - spalanie energetyczne (głównie paliw stałych: koksu, węgla), szlaki komunikacyjne (przede 
wszystkim drogi gminne nr 106696 O oraz 106697 O). „Wyniki pomiarów uzyskanych w 2016 roku na stacjach 
monitoringu jakości powietrza w województwie opolskim” (WIOŚ Opole, 2017 r.) zawierają dane z 2 stacji 
pomiarowych (pasywnych) zlokalizowanych w Nysie, przy ul. Grodkowskiej (OpPASNysaGrodko) i ul. Tkackiej 
(OpPASNysTkacka). Uzyskane wyniki pomiarów stężeń dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i benzenu w roku 2016 
przedstawiają się następująco: 

   „Nysa stacja przy ul. Grodkowskiej” 
(wartości średnioroczne 2016 r.) 

 

Parametr Jednostka Norma OpPASNysaGrodko OpPASNysaTkacka 

Dwutlenek 
siarki (SO2) µg/m3 

 
20 3,5 3,8 

Dwutlenek 
azotu (NO2) µg/m3 

 
40 21,1 16,1 

źródło: http://www.opole.pios.gov.pl 
 
 

Uzyskane wyniki wskazują na brak przekroczeń norm w punktach pomiarowych. Na obszarze miasta Nysa 
zauważa się korzystną tendencję poprawy stanu sanitarnego powietrza, tym bardziej na obszarach oddalonych 
od centrum miasta tj. wieś Siestrzechowice, gdzie natężenie ruchu komunikacyjnego jest zdecydowanie 
mniejsze. Szczególny postęp miał miejsce w ostatnim dwudziestoleciu, co wiązać należy z ogólnym załamaniem 
produkcji przemysłowej i upadkiem wielu zakładów przemysłowych bazujących na starych technologiach oraz 
systematycznym wprowadzaniem ograniczeń środowiskowych dla dużych producentów ciepła i energii 
elektrycznej. Ponadto widoczne jest znaczne zróżnicowanie między poszczególnymi punktami pomiarowymi, co 
wskazuje na zdecydowaną zależność od czynników lokalnych (lokalnych źródeł zanieczyszczeń). Sprawniejsze i 
tym samym niskoemisyjne systemy grzewcze w zakładach produkcyjnych i usługowych oraz w obrębie nowej 
zabudowy mieszkaniowej, a także przechodzenie na bardziej ekologiczne systemy grzewcze w już istniejącej 
zabudowie oraz ciągłe usprawnianie ruchu komunikacyjnego w obrębie najbardziej ruchliwych szlaków 
komunikacyjnych spowoduje dalszą znaczącą poprawę stanu sanitarnego powietrza. 

3.7 Krajobraz 

Według podziału fizyczno-geograficznego J. Kondrackiego [1994 r.], teren wsi Siestrzechowice oraz części wsi 
Morów położony jest w granicach makroregionu Niziny Śląskiej, mezoregionu Doliny Nysy Kłodzkiej (318.54). 
Dolina Nysy Kłodzkiej jest wydłużonym, wklęsłym mezoregionem. Rozciąga się od południowego zachodu na 
północny wschód wzdłuż Nysy Kłodzkiej, między Równiną Grodkowską na zachodzie a Równiną Niemodlińską 
na wschodzie. Na północy łączy się z Pradoliną Wrocławską. Na południu przylega do Płaskowyżu 
Głubczyckiego, Obniżenia Otmuchowskiego i Przedgórza Paczkowskiego. Szerokość Doliny dochodzi do 6-7 km, 
a jej powierzchnia wynosi ok. 250 km². 
Oceniany obszar o powierzchni około 160 ha położony jest w południowo-wschodniej części gminy Nysa. Teren 
jest w części zainwestowany.  

3.8 Klimat 

Według podziału rolniczo-klimatycznego Polski wg R. Gumińskiego, obszar wsi Siestrzechowice oraz części wsi 
Morów znajdują się na terenie dzielnicy podsudeckiej (XVIII). Docierają tutaj głównie masy powietrza wilgotnego 
z nad Atlantyku i rzadziej masy powietrza suchego kontynentalnego ze wschodu z racji położenia w zachodnim 
pasie południowym Polski. Średnia roczna temperatura powietrza kształtuje się na poziomie 8.0°C. 
Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ( ze średnią temperaturą ok. 17.5°C). Natomiast najniższe temperatury 
odnotowuje się w styczniu – średnia -2.5°C. Okres wegetacji rozpoczyna się wcześnie, w drugiej dekadzie marca 
i trwa średnio 210-220 dni. Pokrywa śnieżna zalega około 40-55 dni, a jej grubość waha się w przedziale 15-20 
cm. Liczba dni z przymrozkami wynosi od 100 do 120, a dni mroźnych - ok.30. Dominują wiatry z kierunku 
południowego, stanowiące 17-18%. Drugorzędne kierunki wiatru to zachodnie wiatry (16-18%). Średnia prędkość 
wiatrów kształtuje się w przedziale wokół 3.0-3.5 m/s. Na podstawie danych długoletnich średnia liczba dni 
pogodnych, przy zachmurzeniu mniejszym niż 20%, w roku wynosi 41 dni, a pochmurnych (zachmurzenie 
powyżej 80%) 118 i jest jedną z najmniejszych w Polsce. Mgły pojawiają się średnio przez około 50 dni w roku, 
zaś mgła całodzienna przez około 3 do 5 dni w roku. Usłonecznienie przekracza w roku 1400 godzin. Dni z burzą 
jest przeciętnie około 20 w roku. Średnie roczne opady atmosferyczne z wielolecia kształtują się w przedziale 650 
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mm. W skali wielolecia w półroczu zimowym opady atmosferyczne kształtują się na poziomie 200 mm, zaś w 
półroczu letnim wynoszą ok. 450 mm. Średnia roczna wilgotność względna powietrza wynosi ok. 82%. Podobne 
opady notują wszystkie sąsiednie posterunki opadowe położone na Przedgórzu Sudeckim. Wynika to z tego, iż 
warunki opadowe kształtowane są przez masy powietrza napływające głównie z kierunku zimowego. Klimat 
kwalifikowany na podstawie powyższych wskaźników należy uznać za przejściowy, kontynentalno-morski, 
kształtowany na przemian przez masy powietrza napływające znad Oceanu Atlantyckiego lub wschodniej Europy 
i Azji. Cechuje się on wczesną wiosną, ciepłym latem, długą i łagodną jesienią, krótką i stosunkowo ciepłą zimą. 
Warunki termiczne są bardzo korzystne, sprzyjają wegetacji roślin, działalności gospodarczej oraz pozwalają na 
osiąganie wysokiego komfortu osiedlania. 

3.9 Zasoby naturalne 

W granicach obszaru objętego projektem planu nie udokumentowano występowania zasobów, które mogłyby 
podlegać eksploatacji. 

3.10 Gleby 

Budowy geologicznej i rzeźby Gminy Nysa znalazły swoje odzwierciedlenie w wykształceniu się pokrywy 
glebowej. Powszechność występowania utworów czwartorzędowych na powierzchni obszaru spowodowała, iż 
występujące tu typy gleb związane są głównie z tymi utworami, a ich zróżnicowanie zależne jest przede 
wszystkim od warunków wilgotnościowych. 

W obrębie terenu opracowania gleby zbliżone do naturalnych zlokalizowane są jedynie w centralnej i wschodniej 
części choć i tu widoczne są znaczne przeobrażenia pokrywy glebowej. 
Występujące tu gleby należą do następujących jednostek typologicznych: 
- gleby semihydrogeniczne – reprezentowane są przez gleby opadowo – glejowe i gruntowo– glejowe, 
- gleby hydrogeniczne – reprezentowane są przez gleby mułowe i torfowe, 
- gleby napływowe – reprezentowane są przez mady rzeczne. 

Tam gdzie nie zachowały się naturalne warunki glebowe występują gleby urbanoziemne i industrioziemne 
związane z działalnością człowieka. Są to gleby o bardzo silnie przekształconym profilu, bardzo często 
nawiezione, zmienne w warunkach fizyczno – chemicznych i biologicznych. Nie mają żadnego znaczenia dla 
rozwoju rolnictwa. 
Gleby na terenie opracowania nie są zagrożone erozją. W strefach przyległych do głównych dróg są jednak 
zanieczyszczone ze strony komunikacji (metale ciężkie, węglowodory aromatyczne) i ze środków zimowego 
utrzymania dróg (zasolenie), zaś w strefach przyległych do zakładów produkcyjnych występują zagrożenia 
związane ze zmianą składu i właściwości fizyko – chemicznych. 

3.11 Zabytki i dobra kultury materialnej 

W granicach ocenianego projektu planu występują zabytki ujęte w rejestrze zabytków jest to pałac renesansowy 
wpisany do rejestru zabytków decyzją nr 177/55 z dnia 5 października 1955 r., oraz park krajobrazowy przy 
pałacu wpisany do rejestru zabytków decyzją nr 86/83 z dnia 1 października 1983 r. Występuje także zabytek 
ujęty w gminnej ewidencji zabytków - pozostałości fortyfikacji i fos, młyn oraz dom.  

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

Oceniany w niniejszej prognozie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Siestrzechowice oraz części wsi Morów obejmuje ok. 60 ha terenów o charakterze wiejskim, gdzie występuje 
zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa, mieszkaniowo – usługowa, usługowa, a także zabudowy produkcyjnej, 
składów i magazynów oraz sportowo- rekreacyjnej. Tereny objęte planem leżą w zasięgu Otmuchowsko – 
Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na OChK obowiązują ustalenia zawarte w Uchwale nr XX/228/2016 
Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. 
U. woj. opol. z dnia 7 października 2016 r. poz. 2017). Obszar objęty planem znajduje się w zasięgu jednostki 
planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Nysa Kłodzka od 
oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zbiornika Nysa o kodzie PLRW6000012599, stanowiącej 
część scalonej części wód „Nysa Kłodzka od zbiornika Topola wł. Do zbiornika Nysa wł.” (SO0909). 
Teren objęty planem położony jest poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, oraz poza granicą 
obszaru, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat, a także poza 
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granicami obszaru obejmującego tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału 
przeciwpowodziowego - scenariusz całkowitego zniszczenia wałów przeciwpowodziowych wg Map Zagrożenia 
Powodzią i Map Ryzyka Powodziowego sporządzonych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. 
Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z 
punktu widzenia planu dotyczą więc przede wszystkim aspektów związanych ochroną wód podziemnych. Do 
najważniejszych aktów prawa na poziomie wspólnotowym, regulujących te zagadnienia należą: 
- 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”; 
- Dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony 
wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu (Dz. Urz. Unii Europejskiej Nr PL L 
372/19 z dnia 27 grudnia 2006 r.); 
- Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi (Dz. Urz. Unii Europejskiej Nr PL L 330/32 z dnia 5 grudnia 1998 r.); 
- Dyrektywa Komisji 2009/90/WE z dnia 31 lipca 2009 r. ustanawiająca, na mocy dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady, specyfikacje techniczne w zakresie analizy i monitorowania stanu 
chemicznego wód (Dz. Urz. Unii Europejskiej Nr PL L 201/36 z dnia 1 sierpnia 2009 r.) - tekst mający znaczenie 
dla EOG. 
W bardziej ogólnym zakresie cele ochrony środowiska dotyczą zachowania standardów środowiska we 
wszystkich jego aspektach. Biorąc pod uwagę, że obszar objęty planem położony jest obszarze wsi 
Siestrzechowice oraz części wsi Morów oraz w strefie zurbanizowanej, podlegają w szczególności 
oddziaływaniom związanym z hałasem i zanieczyszczeniami powietrza. 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 ustawodawstwa 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. 
Na poziomie krajowym wyżej opisane wymogi, określone dla krajów członkowskich Unii Europejskiej przez 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, realizują przede wszystkim: 
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378 ); 
- ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 310, ze zm.). oraz rozporządzenia 
wykonawcze. 

4.1 Problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji ustaleń planu 

Jak opisano to w rozdziale 4 prognozy, cele ochrony środowiska istotne z punktu widzenia planu dotyczą 
przede wszystkim aspektów związanych z zagrożeniami jakości środowiska wodnego, atmosferycznego i 
akustycznego. Uwarunkowaniami koniecznymi do uwzględnienia są: 
 
- położenie części obszaru w bezpośrednim sąsiedztwie dróg gminnych nr 106696 O oraz 106697 O, a co za 

tym idzie – zagrożenia związane z oddziaływaniem komunikacji samochodowej (emisje spalin, hałasu i 
wibracji); 

- położenie w zasięgu jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód 
powierzchniowych (JCWP) Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze 
zbiornika Nysa o kodzie PLRW6000012599, stanowiącej część scalonej części wód „Nysa Kłodzka od 
zbiornika Topola wł. Do zbiornika Nysa wł.” (SO0909). 

4.2 Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym, znaczącym oddziaływaniem 
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Ogólny stan środowiska przyrodniczego został opisany w rozdziale 3 niniejszej prognozy. W granicach 
analizowanego obszaru występuje zabudowa wrażliwa (tj.. mieszkaniowa jednorodzinna). Działalność 
podmiotów gospodarczych prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególnie w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Korzystając ze środowiska, podmioty te mają obowiązek 
dotrzymania standardów jakości środowiska ustalonych przepisami odrębnymi. Brak jest danych 
wskazujących na występowanie jakichkolwiek przekroczeń norm. 
Stan środowiska w omawianym rejonie nie odbiega od warunków środowiska charakterystycznych dla miasta 
Nysa. Ocenić można go jako zadowalający. 

4.3 Sposoby, w jakich cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione w ocenianym planie 

Ustalenia projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siestrzechowice oraz części wsi 
Morów uwzględniają cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i 
krajowym. W szczególności uwzględniono: 
w § 5 uchwały: 
− obowiązek utrzymania poziomu emisji substancji (wprowadzonych bezpośrednio lub pośrednio w wyniku 

działalności człowieka do wód, powietrza, gleby lub ziemi) oraz emisji energii (takich jak: hałas, wibracje, 
gazy, pyły, substancje złowonne, ścieki, niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne) - na poziomie nie 
wyższym niż określony w przepisach odrębnych; 

− zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 
przepisów dotyczących ochrony środowiska, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego; 

− zakazuje się realizacji biogazowni oraz zakładów o zwiększonym bądź dużym ryzyku wystąpienia poważnych 
awarii; 

− obszar objęty planem znajduje się w Otmuchowsko-Nyskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, dla którego 
obowiązują przepisy odrębne; 

− położenie w zasięgu jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód 
powierzchniowych (JCWP) Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze 
zbiornika Nysa o kodzie PLRW6000012599, stanowiącej część scalonej części wód „Nysa Kłodzka od 
zbiornika Topola wł. Do zbiornika Nysa wł.” (SO0909). 

w § 10 uchwały: 
− w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych obowiązuje odprowadzenie wód zgodnie z 

przepisami odrębnymi oraz dopuszcza się lokalizowanie przydomowych zbiorników na deszczówkę (mała 
retencja); 

− w zakresie zaopatrzenia w ciepło obowiązuje zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczej i lokalnych 
niskoemisyjnych źródeł ciepła oraz z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW; 

− zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i planowanych sieci elektroenergetycznych średniego i 
niskiego napięcia, a także z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW, 

− gospodarka odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi; 

w rozdziale 3 uchwały: 
− określenie wskaźników i parametrów zabudowy, a w szczególności wysokości zabudowy, wskaźnika 

maksymalnej intensywności zabudowy, wskaźnika powierzchni zabudowy oraz udziału powierzchni 
biologicznie czynnej. 

5. OCENA POTENCJALNYCH ZMIAN STANU ŚRODOWISKA 

5.1 Ocena potencjalnych zmian stanu środowiska w wyniku realizacji ustaleń planu 

Realizacja ustaleń zawartych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego spowoduje 
zróżnicowane zmiany w środowisku. Ich charakter, intensywność oraz zasięg uzależniony będzie od faktycznego 
sposobu zagospodarowania terenu oraz stopnia realizacji zapisów zawartych w ocenianym projekcie.  

Ocenę następstw realizacji ustaleń planu dokonano z podziałem ze względu na wpływ na poszczególne elementy 
środowiska przyrodniczego i antropogenicznego (w tym na zdrowie ludzi) znajdującego się w obrębie granic 
omawianego obszaru, uwzględniając wzajemnych zależności między nimi. Wpływ na środowisko skutków 
realizacji planu różnicuje się w zależności od: 
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– bezpośredniości oddziaływania – bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane; 
– okresu trwania oddziaływania – długoterminowe, średnioterminowe, krótkoterminowe; 
– częstotliwości oddziaływania – stałe, chwilowe; 
– charakteru zmian – pozytywne, negatywne, bez znaczenia; 
– zasięgu oddziaływania – miejscowe, lokalne, ponadlokalne, regionalne, ponadregionalne; 
– trwałości przekształceń – nieodwracalne, częściowo odwracalne, odwracalne, możliwe do rewaloryzacji; 
– intensywność przekształceń – nieistotne, nieznaczne, zauważalne, duże, zupełne. 

Tereny istniejącej zieleni, wód powierzchniowych i rolnicze oznaczone symbolami: Z, ZL, R, WS. Tereny te 
przyczynią się do zachowania walorów przyrodniczych i ukształtowania wartości krajobrazowych terenu. 
Zachowanie istniejących terenów zieleni, oprócz walorów krajobrazowych i stworzenia zaplecza dla wypoczynku 
mieszkańców, wpływać będzie na ograniczenie potencjalnych uciążliwości obecnego i planowanego 
zagospodarowania. Zróżnicowane formy zieleni stworzą „ramy” dla istniejących bądź projektowanych obiektów, 
podnosząc walory estetyczne sąsiednich terenów zabudowanych.  
Tereny zieleni pozytywnie wpływają na kształtowanie warunków klimatu lokalnego, regulują poziom wód 
gruntowych, opóźniają spływ wód opadowych, redukują zanieczyszczenia środowiska. Zieleń ukształtowana 
wielopiętrowo jest głównym zapleczem zachowania bioróżnorodności. Tereny zieleni zapewniają możliwość 
rekreacji mieszkańcom, kontakt z przyrodą, mają korzystny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne 
mieszkańców. Ważną rolę pełnią również w kształtowaniu walorów krajobrazowych wsi, stwarzając naturalne tło 
dla projektowanej zabudowy. 
Oddziaływanie ustaleń planu na środowisko oraz krajobraz można ocenić pod względem charakteru jako 
korzystne, pod względem intensywności przekształceń – jako nieznaczne, pod względem trwania – jako stałe i 
okresowe, pod względem zasięgu przestrzennego – jako miejscowe i ponadlokalne, a pod względem trwałości 
przekształceń – jako częściowo odwracalne. 

Tereny istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług oraz zabudowy zagrodowej, 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oświaty oraz sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolami: 
MN, MN,U, RM, MW, U,ZP, UO, US. Tereny te będą miały wpływ na środowisko. Zabudowa doprowadzi do 
ograniczenia naturalnego przesiąkania wód opadowych, zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej. Mogą 
powstać dodatkowe obciążenia na niewielkim poziomie polegające na zanieczyszczeniu powietrza, emisji hałasu. 
Ustalenia planu oraz przepisy szczegółowe powinny ograniczać uciążliwość planowanego zainwestowania dla 
środowiska przyrodniczego. Rozwój nowych funkcji przyczyni się do zmniejszenia powierzchni biologicznie 
czynnej i utraty walorów produkcyjnych gleb. Pozytywnym aspektem będzie urządzenie zieleni na 
powierzchniach niezabudowanych i nieutwardzonych, zachowanie części istniejącej zieleni na poziomie 30% - 
50%, jest to minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej. Wprowadzenie planowanego 
zainwestowania może spowodować wycięcie części drzew i krzewów. Decyzja o ich zachowaniu będzie należała 
do użytkowników poszczególnych działek. 
Oddziaływanie ustaleń planu na środowisko i krajobraz można ocenić następująco: 
Pod względem charakteru – jako – niepożądane/korzystne, pod względem intensywności przekształceń – jako 
średnie, pod względem bezpośredniości oddziaływania – jako bezpośrednie i pośrednie, pod względem okresu 
trwania oddziaływania – jako długoterminowe, pod względem częstotliwości oddziaływania – jako stałe i 
chwilowe. 

Tereny istniejącej i projektowanej zabudowy usługowej, zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów oraz teren 
obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, na rysunku planu symbolami: U oraz 
P,U, RU. Tereny te będą miały wpływ na środowisko. Zabudowa doprowadzi do ograniczenia naturalnego 
przesiąkania wód opadowych, zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej. Mogą powstać dodatkowe 
obciążenia na niewielkim poziomie polegające na zanieczyszczeniu powietrza, emisji hałasu. Ustalenia planu 
oraz przepisy szczegółowe powinny ograniczać uciążliwość planowanego zainwestowania dla środowiska 
przyrodniczego. Pozytywnym aspektem będzie urządzenie zieleni na powierzchniach niezabudowanych i 
nieutwardzonych, zachowanie części istniejącej zieleni na poziomie 20% - 30% jest to minimalna powierzchnia 
biologicznie czynna dla działki budowlanej. 
Oddziaływanie ustaleń planu na środowisko i krajobraz można ocenić następująco: 
Pod względem charakteru – jako – niepożądane/korzystne, pod względem intensywności przekształceń – jako 
średnie, pod względem bezpośredniości oddziaływania – jako bezpośrednie i pośrednie, pod względem okresu 
trwania oddziaływania – jako długoterminowe, pod względem częstotliwości oddziaływania – jako stałe i 
chwilowe. 
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Tereny przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny komunikacyjne 
KDZ, KDD, KDW, KDPJ i tereny infrastrukturalne W, E. Istniejące i modernizowane tereny będą stanowiły 
potencjalne zagrożenie środowiska emisjami pochodzenia komunikacyjnego, ograniczenia naturalnego 
przesiąkania wód opadowych, zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej, wzrostu ilości 
zanieczyszczonych wód opadowych. Tereny komunikacyjne będą stanowiły główne źródło uciążliwości dla 
istniejących i sąsiadujących terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej. 
Oddziaływanie planu na środowisko i krajobraz można ocenić następująco: pod względem charakteru – jako 
niekorzystne, pod względem intensywności przekształceń – jako zauważalne, pod względem bezpośredniości 
oddziaływania – jako bezpośrednie, pod względem okresu trwania oddziaływania – jako długoterminowe, pod 
względem częstotliwości oddziaływania – jako stałe i okresowe, pod względem zasięgu przestrzennego – 
jako lokalne, pod względem trwałości oddziaływania – jako nieodwracalne. 
Ze względu na fakt, iż teren jest wyposażony jest infrastrukturę techniczną, tj. sieć wodociągowa, kanalizacyjna, 
wpłynie to na dodatkowe zabezpieczenie przed negatywnym wpływem na środowisko. Ponadto przewiduje się, 
że wszystkie oddziaływania będą mieścić się w granicach norm określonych w przepisach prawa. 

W trakcie realizacji inwestycji budowlanych na terenie objętym opracowaniem, mogą wystąpić czasowe 
przekroczenia norm hałasu, emisji pyłów oraz spalin do atmosfery. Przekroczenia te będą związane z użyciem 
sprzętu budowlanego i transportu pojazdami ciężkim. Organizacja procesu budowlanego oraz użytek materiały 
będą miały wpływ na poziom uciążliwości. Proces budowlany jest ściśle związany z porami roku, taki więc 
przekroczeń można spodziewać się w okresie wiosenno – letnim oraz jesienią. 
Oddziaływania w większości będą miały charakter bezpośredni. Egzekwowanie norm powinno zabezpieczyć 
środowisko przez ponadnormatywnymi obciążeniami. Właściwie prowadzona gospodarka wodno-ściekowa 
powinna również uniemożliwić pogorszenie się stanu środowiska wodnego. 

5.1.1 Przewidywane potencjalne znaczące oddziaływania na cele i przedmiot ochrony obszaru natura 
2000 oraz integralność tego obszaru 

Obszar objęty ustaleniami planu miejscowego znajduje się w granicach Otmuchowsko – Nyskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu, który obejmuje dwa zbiorniki zaporowe (Jezioro Otmuchowskie i Jezioro Nyskie) oraz 
tereny bezpośrednio do nich przyległe. Na OChK obowiązują ustalenia zawarte w Uchwale nr XX/228/2016 
Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. 
U. woj. opol. z dnia 7 października 2016 r. poz. 2017) w ramach których obowiązują zakazy: 
− realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

− budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od: 
• linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, 
• zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących przy 

normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodno prawnym, o którym mowa w art. 122 
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo Wodne z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów 
służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, 

przy czym zakaz ten nie dotyczy obszarów zabudowy miast i wsi, w granicach określonych w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, jeżeli przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na 
środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę przyrody, w tym pełnioną funkcję korytarzy 
ekologicznych i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu; sztucznych zbiorników wodnych, za 
wyjątkiem: Zbiornika Nyskiego, Otmuchowskiego i Turawskiego, siedlisk rolniczych – w zakresie uzupełniania 
istniejącej zabudowy o obiekty związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, a także działek 
przeznaczonych pod zabudowę wyznaczonych w obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub decyzjach lokalizacyjnych. 

− likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z 
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub 
budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych, przy czym zakaz ten nie dotyczy 
zadrzewień śródpolnych, których usunięcie jest konieczne w celu przywrócenia użytkowania gruntów rolnych - 
krzewów do 10 lat lub drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 35 cm w przypadku topoli, 
wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu 
klonolistnego oraz 25 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew; 
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− wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków 
roślin i zwierząt, a także minerałów, przy czym zakaz ten nie dotyczy obszarów, na których położone są złoża 
kopalin udokumentowane przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały i których dokumentacje zostały 
zatwierdzone przez właściwy organ administracji geologicznej; 

− dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone 
wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka, 

− likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno – błotnych. 

Odnosząc się do wyżej wymienionych zakazów należy stwierdzić, iż ustalenia ocenianego planu nie będą 
naruszać żadnego z nich. Na terenie objętym planem zakazuje się przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko, a także zakazuje się realizacji biogazowni oraz zakładów o zwiększonym bądź 
dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii. 

Wybrane tereny przeznaczone do zagospodarowania znajdują się w większej odległości niż w pasie o szerokości 
100 m od brzegów rzek. Ocenia się, że zagospodarowanie terenów w postaci zabudowy mieszkaniowej i terenów 
komunikacji nie powinno w sposób negatywny wpłynąć na przyrodę obszaru chronionego. Tereny przeznaczone 
na inwestycje stanowią w głównej mierze tereny zabudowy mieszkaniowej Nie znajdują się tu cenne siedliska 
przyrodnicze istotne dla rozwoju dzikiej flory i fauny. Agrocenozę budują formacje roślinne ujednolicone pod 
względem wiekowym i gatunkowym, o niskim poziomie zróżnicowania biologicznego. Są to tereny o 
przekształconym krajobrazie, nie stanowiących istotnych wartości dla funkcjonowania obszaru chronionego 
krajobrazu, dlatego ich utrata nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie naturalnych ekosystemów stanowiących 
o wartości OCHK. 

Planowane zagospodarowanie nie narusza ciągłości korytarzy ekologicznych funkcjonujących zarówno na 
obszarze planu, jak i w jego sąsiedztwie. Można przyjąć, że część gatunków zwierząt może wykorzystywać 
otwarte tereny rolne do przemieszczania się. W wyniku wprowadzenia zagospodarowania potencjalna przestrzeń 
do migracji skurczy się nieznacznie, jednak w dalszym ciągu zwierzęta będą mogły wykorzystywać rozległe 
tereny rolne położone w sąsiedztwie obszaru planu (otaczające granice MPZP). 

Należy podkreślić, że omawiane tereny zostały przeznaczone na zagospodarowanie w obowiązującym Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa. Oznaczone są one jako tereny 
mieszkaniowo-usługowe o niskiej intensywności MUN oraz tereny aktywności gospodarczej - AG. Ponadto 
dopuszcza się rozwój układu drogowego oraz infrastruktury technicznej umożliwiających obsługę terenów. 
Projekt studium został poddany procedurze oceny oddziaływania na środowisko, został również uzgodniony pod 
kątem zgodności z przepisami ochrony środowiska. Analizowany plan miejscowy stanowi narzędzie realizacji 
studium i nie wykracza poza zakres ustalony w tym dokumencie. W przypadku odstąpienia od realizacji planu 
będącego przedmiotem niniejszej analizy, teren pozostanie niezagospodarowany. 

W projekcie planu nie przewiduje się działań mających na celu likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, 
przydrożnych i nadwodnych. Obszar planu słabo jest wyposażony w dziko rosnące drzewa i krzewy, które 
mogłyby stanowić wymienione zadrzewienia i zakrzewienia. W niektórych miejscach, gdzie zaniechano 
gospodarki rolnej rozwijają się spontanicznie drzewa i krzewy, nie są to jednak tereny wyodrębnione geodezyjnie 
jako zadrzewienia (Lz). Drzewa te nie będą pełnić roli zadrzewień śródpolnych jako oraz bioróżnorodności na 
terenach upraw polowych, nie będą również pełnić funkcji użytkowych dla gospodarki rolnej (np. ograniczenie 
prędkości wiatru, podniesienie wilgotności, co dobroczynnie wpływa na wielkość plonów). W przypadku ich 
zachowania będą mogły być wykorzystane do kształtowania zieleni urządzonej na terenach zurbanizowanych. 
Nie będą tam jednak występowały gatunki typowe dla ekosystemów rolnych. W przypadku oceny (np. przez 
właściwy organ podczas postępowania administracyjnego) tych drzew jako zadrzewienia śródpolne obowiązujący 
na terenie OCHK zakaz ich likwidowania będzie obowiązywał niezależnie od ustaleń planu miejscowego, co 
oznacza, że wprowadzenie zagospodarowania (w tym zabudowy) nie będzie mogło być zrealizowane. 

Projekt planu miejscowego nie stoi w sprzeczności z pozostałymi zakazami i ograniczeniami wynikającymi z 
położenia w obrębie obszaru chronionego krajobrazu. Nie przewiduje się wydobywania do celów gospodarczych 
skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów. Tego typu 
elementy środowiska nie występują na obszarze planu. Nie nastąpi również zmiana stosunków wodnych, nie 
likwiduje się też naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno – błotnych ze względu na brak 
ich występowania. Możliwa jest likwidacja rowów melioracyjnych płynących przez tereny upraw polowych. Po 
wprowadzeniu zabudowy i zaprzestaniu prowadzenia gospodarki rolnej na większości terenu planu, przestaną 
one pełnić swoją rolę. Nie przewiduje się zatem możliwości zachwiania stosunków wodnych na terenie OCHK. 



Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siestrzechowice oraz części wsi Morów 

 
17

Kolejny obszar chroniony w sieci Natura 2000 to położony w odległości ok. 8 km specjalny obszar ochrony 
siedlisk „Forty Nyskie” (PLH160001) oraz położony w bliskiej odległości obszar specjalnej ochrony ptaków 
„Zbiornik Nyski” ( PLB160002). 
Forty nyskie to jedno z ważniejszych zimowisk nietoperzy na Śląsku. Występuje tu 5 gatunków nietoperzy 
cennych w skali europejskiej: mopek, nocek Bechsteina, nocek duży, nocek orzęsiony i podkowiec mały. Około 
70% powierzchni ostoi porasta grąd środkowoeuropejski - siedlisko ważne dla ochrony bioróżnorodności w 
Europie. Na terenie ostoi stwierdzono także występowanie trzech gatunków dzięciołów cennych dla przyrody 
Europy: dzięcioła średniego, dzięcioła czarnego i dzięcioła zielonosiwego. 
W obrębie Jeziora Nyskiego gniazduje powyżej 1% populacji krajowej mewy czarnogłowej; wysoką liczebność 
osiąga rybitwa rzeczna, gęś zbożowa i krzyżówka, czapla biała, łęczak, biegus malutki, biegus zmienny, 
brodziec piskliwy, cyraneczka, czajka, kulik wielki, kwokacz, siewnica. Ostoja jest ważnym miejscem postoju dla 
migrujących w okresie jesiennym i zimowym kaczek Anatidae, (do 60 000 osobników) oraz dla siewkowatych 
Charadrii. Występuje tu co najmniej 15 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. „Zbiornik Nyski” 
(PLB160002) posiada powiązania z ustanowionym Otmuchowsko-Nyskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. 

Uznaje się, że realizacja ustaleń projektowanego dokumentu nie będzie wywierać negatywnego wpływu na 
przedmiot i cele ochrony obszarów Natura 2000. Planowane zagospodarowanie położone jest poza strefą 
zbiornika i nie ingeruje w miejsca przebywania ptaków. Jego charakter nie będzie powodować płoszenia 
gatunków. Na terenach planowanej zabudowy brak jest dogodnych siedlisk mogących tworzyć miejsca 
występowania gatunków ptaków związanych z jeziorem Nyskim. Awifaunę jeziora tworzą gatunki wodno-błotne, 
które nie występują na terenach upraw polowych i terenach zurbanizowanych. Zachowuje się strefę zieleni przy 
jeziorze, gdzie potencjalnie mogą zalatywać ptaki. Tereny te chronione są przed antropopresją. Nie jest jednak 
wykluczone, że teren planu może być potencjalnie wykorzystywany przez niektóre gatunki jako miejsce 
odpoczynku lub żerowisko. W wyniku realizacji postanowień planu skurczy się przestrzeń mogąca być 
potencjalnie wykorzystywana przez ptaki, przez co będą one zmuszone szukać innych, dogodniejszych miejsc. 
Zaznacza się, że nie będą to zagrożenia o charakterze bezpośrednim i znaczącym. 
Plan miejscowy nie ingeruje w przebieg granic zbiornika, ani nie zmienia stosunków wodnych. Zawiera korzystne 
ustalenia służące ochronie jakości wód powierzchniowych. Projekt omawianego dokumentu nie zawiera 
rozstrzygnięć mających wpływ na sposób gospodarowania wodami zbiornika, które są istotne dla utrzymania 
występujących na nim populacji ornitofauny. 
Plan miejscowy nie będzie oddziaływał negatywnie na populacje nietoperzy zamieszkujące Forty Nyskie. Obszar 
planu nie stanowi atrakcyjnej przestrzeni o istotnym znaczeniu dla nietoperzy. Nie występują tu struktury, które 
mogłoby być wykorzystywane przez nietoperze np. stare drzewa, ciągi zadrzewień. 
Uznaje się również, że postanowienia planu nie stoją na przeszkodzie dla realizacji planu zadań ochronnych. 
Cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów nie zostaną naruszone w 
skutek realizacji postanowień planu. 

5.1.2 Przewidywane potencjalne znaczące oddziaływania na różnorodność biologiczną 

Planowane zmiany użytkowania terenów polegać będą na przekształceniu części przestrzeni terenów rolnych w 
przestrzeń zurbanizowaną. W miejscu agrocenozy pojawią się obszary i obiekty kubaturowe, elementy sieci 
infrastruktury technicznej i tereny dróg. Przestrzeń zurbanizowana nie będzie tworzyć dogodnych warunków dla 
pojawiania się dziko żyjących gatunków roślin i zwierząt. Obiekty kubaturowe, ogrodzenia działek oraz sieć dróg 
będą stanowić przeszkodę dla przemieszczających się zwierząt. Zwraca się uwagę, że funkcjonująca na 
obszarze planu agrocenoza za sprawą ujednolicenia gatunkowego i wiekowego roślin, cechuje się niewielkim 
zróżnicowaniem biologicznym. Tworzy ją zazwyczaj monotonny krajobraz pozbawiony cennych siedlisk 
przyrodniczych lub innych elementów mogących podnieść zróżnicowanie biologiczne (większe skupiska 
zadrzewień i zakrzewień, oczka wodne, tereny podmokłe itp.). Środowisko zurbanizowane nie będzie już 
atrakcyjne dla gatunków krajobrazu otwartego, jednak może przyciągać gatunki synantropijne, np. ptaków 
przystosowanych do życia na obszarach zurbanizowanych lub gryzoni poszukujących resztek żywności.  

5.1.3 Przewidywane potencjalne znaczące oddziaływania na ludzi  

Ustalenia planu przewidują stworzenie nowej zabudowy mieszkaniowej, usługowej, oraz w niewielkim stopniu 
przemysłowej oraz składów i magazynów. Ustalenia planu poprzez określenie zasad kształtowania ładu 
przestrzennego, kształtowania zabudowy i sposobu zagospodarowania terenów, pozwalają na stworzenie 
otoczenia przyjaznego człowiekowi. Przyszłe zainwestowanie nie powinno negatywnie wpłynąć na zdrowie ludzi. 
Dopuszczone w planie kategorie przeznaczenia terenów w zasadzie wykluczają możliwość realizacji inwestycji i 
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obiektów mogących w sposób znaczący negatywnie wpłynąć na środowisko i zdrowie ludzi. Okresowe 
pogorszenie warunków zamieszkiwania dla okolicznych mieszkańców będzie miało miejsce w okresie realizacji 
inwestycji (emisja hałasu, pyłów, pogorszenie estetyki krajobrazu). 
Należy zwrócić uwagę na bliskie sąsiedztwo terenów mieszkaniowych i zabudowy aktywności gospodarczej i 
obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych (tereny P, U, RU). Lokalizowanie 
obiektów przemysłowych i obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych obok zabudowy mieszkaniowej (lub innej 
wrażliwej na hałas) może być niekorzystne i stanowić źródło konfliktów przestrzennych. Szczególnie dokuczliwy 
dla mieszkańców jest hałas przemysłowy, który ze względu na swój charakter (zazwyczaj ciągła praca urządzeń) 
oceniany jest jako najbardziej uciążliwe źródło hałasu. W zakresie ograniczenia potencjalnych uciążliwości 
związanych z działalnością terenów produkcyjnych (przede wszystkim związanych z emisją hałasu, wibracjami i 
polami elektromagnetycznymi) zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z art. 
144 ww. ustawy, eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, emisję hałasu 
oraz wytwarzanie pól elektromagnetycznych nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości 
środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny. Istotne będzie zastosowanie 
odpowiednich technologii zabezpieczających przed szkodliwymi emisjami lub odpowiednie rozlokowanie funkcji 
na terenie aktywności gospodarczej. Obowiązek ograniczenia negatywnego wpływu do terenu zajmowanego 
przez inwestora powinno wymusić takie rozplanowanie funkcji, aby nie powodowały one negatywnego wpływu na 
zdrowie i jakość życia ludzi. Od strony zabudowy mieszkaniowej nie powinno się lokalizować instalacji 
generujących hałas np. wentylatorów, ramp przeładunkowych itp. Projekt planu nie rozstrzyga się takich kwestii, 
niemniej jednak nie tworzy przeszkód dla wprowadzenia ograniczeń w zagospodarowaniu na terenie inwestora. 
Wybór technologii zabezpieczających pozostawać będzie w gestii zarządcy terenu. Warto zwrócić uwagę, że 
obecnie stosowane technologie pozwalają skutecznie ograniczyć szkodliwe emisje w granicach działki inwestora.  

5.1.4 Przewidywane potencjalne znaczące oddziaływania na zwierzęta 

Na obszarach rolnych gminy Nysa mogą być obecne gatunki krajobrazu rolnego, takie jak kuropatwa, skowronek, 
szczygieł, gajówka, ortolan, potrzeszcz, zając, sarna polna, łasica. Brak jest bliższych informacji co do 
występowania tych gatunków bezpośrednio na obszarze planu, nie jest jednak wykluczone, że pola uprawne 
mogą być wykorzystywane np. jako miejsca żerowania dla zwierząt. W wyniku planowanego zagospodarowania 
skurczy się przestrzeń mogąca być zajmowana przez te zwierzęta. Zabudowa terenów użytków rolnych przyczyni 
się do zmniejszenia obszaru żerowania ptaków. W wyniku wprowadzenia zabudowy ptaki będą zmuszone szukać 
dogodnych siedlisk do odbycia lęgów w innych miejscach – głównie poza granicami obszaru planu. W przypadku 
występowania ptaków lęgowych, bezpośrednim zagrożeniem będzie zniszczenie gniazd na skutek kolizji z 
planowaną zabudową. Istotne będzie zatem rozpoczęcie prac przygotowawczych pod inwestycje poza sezonem 
lęgowym, w okresie zimowania ptaków poza granicami Polski (dotyczy to ptaków odbywających wędrówki).  

5.1.5 Przewidywane potencjalne znaczące oddziaływania na rośliny 

W wyniku realizacji postanowień planu nastąpi przekształcenie części krajobrazu rolnego (agrocenozy) w 
przestrzeń zurbanizowaną. Na terenach planowanego zainwestowania dopuszcza się możliwość wprowadzania 
zieleni urządzonej. Wyposażenie terenów zurbanizowanych w powierzchnie zielone umożliwiają zapisy uchwały o 
obowiązku pozostawienia minimalnych powierzchni biologicznie czynnej w obrębie działek budowlanych. 
Przestrzeń zurbanizowana nie będzie tworzyć dogodnych warunków dla pojawiania się dziko żyjących gatunków 
roślin i zwierząt. 
Planowane zainwestowanie koliduje z rosnącymi na terytorium planu drzewami i krzewami. Decyzja o 
zachowaniu lub wycięciu zieleni zależeć będzie od właścicieli terenu. 
Realizację postanowień planu miejscowego nie powinna mieć wpływu na chronione gatunki roślin występujących 
na Otmuchowsko-Nyskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Spośród nich wymienia się wątrobowca (brak 
szczegółowych informacji, jaki to jest gatunek), kruszczyka szerokolistnego i goryczkę wąskolistną. Ocenia się, 
że środowisko obszaru planu, cechując się wysokim stopniem przeobrażenia (tereny zabudowane, silnie 
przekształcone tereny upraw polowych), nie tworzy dogodnych miejsc dla występowania populacji tych roślin.  

5.1.6 Przewidywane potencjalne znaczące oddziaływania na wodę 

W związku z realizacją ustaleń analizowanego projektu planu miejscowego nie przewiduje się wystąpienia 
znaczącego oddziaływania na wody (powierzchniowe, gruntowe i podziemne). Obszary objęte planem 
położone są w obszarze wiejskim,  wyposażonym dość dobrze w niezbędne media (sieć wodociągowa i 
kanalizacyjna). Gospodarka wodno-ściekowa będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Zachowuje się przebieg cieku wodnego. Ciek ten został wyodrębniony na rysunku planu jako teren WS. Mniejsze 
cieki funkcjonujące jako rowy melioracyjne, przestana pełnić rolę po wprowadzeniu zabudowy i zaprzestaniu 
prowadzenia gospodarki rolnej na części terenu planu. Rowy te mogą zostać zlikwidowane. 

5.1.7 Przewidywane potencjalne znaczące oddziaływania na powietrze 

Nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na powietrze, w przypadku realizacji ustaleń ocenianego planu. 
Źródłami nieznacznych zagrożeń dla powietrza atmosferycznego są przede wszystkim systemy grzewcze 
(emisja niska) oraz w mniejszym stopniu – komunikacja samochodowa. 
Niska emisja zanieczyszczeń pochodzi z lokalnych kotłowni i indywidualnych palenisk. Wzrost emisji gazów i 
pyłów do atmosfery jest powiązany z sezonem grzewczym. Przyjąć należy, że systemy grzewcze stosowane w 
noworealizowanej zabudowie będą charakteryzowały się niskim poziomem emisji gazów i pyłów, 
mieszczącym się w normach określonych w przepisach prawa. Biorąc pod uwagę trwające prace nad 
wdrożeniem dyrektywy UE dotyczącej odnawialnych źródeł energii, należy się spodziewać, że przynajmniej 
część energii dostarczana będzie na omawianym obszarze z takich właśnie źródeł. Poziom zanieczyszczenia 
powietrza w pewnym stopniu redukowany będzie przez zieleń towarzyszącą zabudowie, jednak proces 
pochłaniania zanieczyszczeń odbywa się głównie w okresie wegetacyjnym i nie ma większego wpływu na 
ograniczenie poziomu zanieczyszczeń atmosfery w okresie zimowym. 
Emisje zanieczyszczeń do atmosfery mają charakter negatywny długoterminowy o charakterze cyklicznym 
(zwiększenie emisji w sezonie grzewczym), bezpośredni (bezpośrednie oddziaływanie zanieczyszczeń na 
organizmy żywe), pośredni (np. możliwość przenikania zanieczyszczeń do warstwy urodzajnej gleby a następnie 
do roślin zasilanych z tego podłoża). 
Drugim ze źródeł zagrożeń dla powietrza atmosferycznego jest komunikacja samochodowa. Obszar objęty 
planem położony w obszarze, gdzie krzyżują się dwie drogi gminne stanowiące główne ciągi 
komunikacyjne dla wsi Siestrzechowice oraz części wsi Morów. Pyły opadowe w okolicach ciągów 
komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu pojazdów są jednym z ważniejszych nośników metali ciężkich 
(Pb, Cd, Cu, Zn, Cr, Ni). Ponadto należy uwzględnić wieloletnią kumulację metalu, jaka dokonała się w 
środowisku przyrodniczym. Badania natężenia ruchu oraz związanej z tym emisji spalin i pyłów do 
atmosfery nie są prowadzone. Nie przewiduje się przekroczenia poziomu zanieczyszczeń w obrębie 
projektowanego obszaru. 

5.1.8 Przewidywane potencjalne znaczące oddziaływania na powierzchnię ziemi oraz na krajobraz 

W związku z realizacją ustaleń Miejscowego planu zagospodarowania wsi Siestrzechowice oraz części wsi 
Morów, nie przewiduje się wystąpienia znaczącego oddziaływania na powierzchnię ziemi oraz na krajobraz. 

W wyniku realizacji postanowień planu nastąpi nieznaczne przekształcenie krajobrazu. Tereny 
niezagospodarowane zostaną przekształcone w tereny mieszkaniowe, nawiązujące do już istniejących . Projekt 
uchwały ustala parametry nowoprojektowanych obiektów, precyzując m.in. wysokość zabudowy, liczbę 
kondygnacji, rodzaj dachu oraz poprzez rozrysowanie linii zabudowy ich przestrzenne rozmieszczenie. Zapewni 
to utworzenie zharmonizowanej przestrzeni. Istotną rolę w kształtowaniu krajobrazu będzie obowiązek 
urządzenia zieleni na wszystkich powierzchniach niezabudowanych i nieutwardzonych.  
Nie przewiduje się lokalizacji obiektów oraz rodzajów zagospodarowania terenu, które mogłyby w istotny 
sposób oddziaływać na krajobraz (obiekty wielkogabarytowe) lub też w inny sposób nieodwracalnie go 
przekształcać (np. likwidacja terenów zalesionych lub zadrzewionych). Struktura funkcjonalno-przestrzenna 
obszaru nie ulegnie żadnym daleko idącym przeobrażeniom. 

5.1.9 Przewidywane potencjalne znaczące oddziaływania na klimat  

W związku z realizacją ustaleń ocenianego planu nie przewiduje się wystąpienia oddziaływania na klimat. 
Wszelkie występujące i potencjalne oddziaływania będą miały lokalny charakter i pozostaną bez istotnego 
związku z panującymi na tym obszarze warunkami klimatycznymi. 

5.1.10 Przewidywane potencjalne znaczące oddziaływania na zasoby naturalne 

W związku z realizacją ustaleń ocenianego planu nie przewiduje się wystąpienia oddziaływania na zasoby 
naturalne. Na obszarze objętym niniejszą prognozą nie prowadzi się eksploatacji surowców kopalnych. Nie 
udokumentowano również występowania złóż kopalnych. 

5.1.11 Przewidywane potencjalne znaczące oddziaływania na zabytki oraz dobra materialne 
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W związku z realizacją ustaleń ocenianego planu, nie przewiduje się znaczącego wystąpienia oddziaływania na 
zabytki oraz dobra materialne.  

5.2 Ocena potencjalnych zmian stanu środowiska w przypadku zaniechania realizacji ustaleń planu 

Brak realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoli na utrzymanie 
dotychczasowego charakteru zagospodarowania terenu. Zostaną zachowane tereny niezagospodarowane, co 
oznacza zachowanie powierzchni biologicznie czynnych, większą zdolność pochłaniania zanieczyszczeń i 
retencjonowanie wód opadowych w glebie. Przy braku realizacji zabudowy i nowych terenów komunikacji również 
poziom zanieczyszczeń spalinami jak i hałasem będzie mniejszy. 

6. INFORMACJE O TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO  

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko, o którym mowa w art. 51 ust. 2, pkt 1 d) ustawy z dnia 
3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oceniane jest w 
aspekcie granic międzynarodowych. Projekt planu nie zawiera rozstrzygnięć, ani nie stwarza możliwości, w 
wyniku których mogłoby wystąpić transgraniczne oddziaływanie na środowisko. Zagospodarowanie obszaru 
planu nie będzie oddziaływać na środowisko terenów położonych poza granicami kraju.  

7. 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm). 
Wymieniony wyżej przepis nakłada na Burmistrza Nysy obowiązek prowadzenia analiz zmian 
w zagospodarowaniu przestrzennym na terenie gminy. Po uzyskaniu opinii Gminnej Komisji Architektoniczno-
Urbanistycznej Burmistrz przekazuje wyniki analiz Radzie Miejskiej w Nysie, co najmniej raz w czasie kadencji 
Rady. W zależności od wyników tej oceny, Rada Miejska może podjąć uchwałę w sprawie aktualności Studium 
i planów miejscowych, 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, a w szczególności pochodzące 
z państwowego monitoringu środowiska, a w szczególności: 
− monitoringu prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu dla strefy opolskiej 

o kodzie PL1602, 
− monitoringu w ramach sieci pomiarowo-obserwacyjnej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

Wrocław. 
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. 

W zakresie oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu na środowisko:  
− w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, 

obowiązywać będzie monitoring środowiska w zakresie i metodach określonych w wydanej decyzji, 
− w odniesieniu do pozostałych terenów może to być monitoring państwowy środowiska, prowadzony przez 

odpowiednie organy administracji państwowej, powołane do badania stanu środowiska. 
− w przypadku skarg mieszkańców na uciążliwości prowadzonej działalności w oparciu o uchwalony plan, 

analizę realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i badanie skażenia 
środowiska powinien przeprowadzić odpowiedni organ administracji samorządowej. 

W zakresie realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinny być prowadzone 
okresowe przeglądy zainwestowania obszaru i realizacji ustaleń planu, wykonywane przez administrację 
samorządową na potrzeby oceny prowadzonej polityki przestrzennej. Częstotliwość okresowych przeglądów 
powinna być zgodna z przepisami szczególnymi (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 
Ponadto z punktu widzenia projektowanego dokumentu proponuje się prowadzenie monitoringu w zakresie 
poziomu hałasu, jednorazowo po każdorazowej rozbudowie, bądź montażu urządzeń na terenach oznaczonych 
symbolem P (zabudowa produkcyjna, składów i magazynów). 
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8. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ ZAPOBIEGAJĄCYCH, OGRANICZAJĄCYCH LUB KOMPENSUJĄCYCH 
POTENCJALNE, NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO W WYNIKU REALIZACJI 
USTALEŃ PLANU 

Zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1405 ze zm.), prognoza oddziaływania na środowisko zawiera rozwiązania mające na celu zapobieganie 
i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem realizacji projektowanego 
dokumentu.  
Uznaje się, że przyjęte w planie miejscowym rozwiązania nie będą powodować negatywnych oddziaływań 
o charakterze znaczącym na środowisko oraz jakość życia i zdrowie mieszkańców wsi Siestrzechowice oraz 
części wsi Morów. Nie przedstawia się zatem dodatkowych rozwiązań mających na celu zapobieganie, 
ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko.  
Na etapie sporządzania projektu planu miejscowego rozważane były różne warianty rozwiązań, które dotyczyły, 
sposobu rozmieszczenia obiektów w przestrzeni, ustalenia proporcji pomiędzy powierzchnią zabudowaną a 
powierzchnią biologicznie czynną, a także rozwiązań z zakresu systemów infrastruktury technicznej. Wszystkie 
rozważane koncepcje projektowe były analizowane pod kątem potencjalnego oddziaływania na środowisko. 
Poszczególne rozwiązania nie różniły się od siebie w zasadniczy sposób pod względem wpływu na środowisko. 
Ustalenia analizowanego planu miejscowego są wynikiem kompromisu pomiędzy wymogami ochrony środowiska 
i życia człowieka, a koniecznością rozwoju urbanistycznego i społecznego miasta. Zaprezentowane rozwiązania 
są zgodne z ustawodawstwem odrębnym, dokumentami planistycznymi obowiązującymi na terenie miasta (w tym 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Nysa”) i wykorzystują instrumenty planistyczne 
służące zrównoważonemu rozwojowi terenów miejskich.  
Poniżej wymieniono działania, które mogą ograniczyć negatywne skutki realizacji ustaleń planu. Należy pamiętać, 
że część z nich wykracza poza zakresy ustaleń planu miejscowego i stanowi jedynie dodatkowe propozycje nie 
odnoszące się do ustaleń planu np. (rozwiązania technologiczne, metody organizacyjne wpływające na 
optymalizację procesów oraz preferencje): 
- dążenie do jak najwyższego udziału powierzchni biologicznie czynnej, 
- preferencję dla lokalizacji form aktywności gospodarczej charakteryzujących się jak najwyższym poziomem 

technologicznym i jak najmniejszym, negatywnym oddziaływaniem na środowisko, 
- stosowanie metod organizacyjnych i technicznych minimalizujących negatywne oddziaływanie na 

środowisko na etapie procesu inwestycyjnego, 
- sortowanie odpadów oraz stosowanie technologii minimalizujących ich powstawanie, 
- kompleksowych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, 
- właściwe zabezpieczenie gruntu i wód przed przenikaniem zanieczyszczeń. 

9. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE 
PLANU 

Zaproponowane ustalenia ocenianego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
odpowiadają wyznaczonym kierunkom zagospodarowania przestrzennego wytyczonym w obowiązującym 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nysa”, zatwierdzonego uchwałą 
Nr XV/217/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2015 r. 
Objęty prognozą dokument zawiera niezbędne ustalenia dla zapewnienia ochrony środowiska. Biorąc pod 
uwagę powyższe, odstępuje się od przedstawienia propozycji rozwiązań alternatywnych. 

10. STRESZCZENIE PROGNOZY W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko została opracowana dla potrzeb Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Siestrzechowice oraz części wsi Morów. Celem wykonanej prognozy było 
podsumowanie stanu środowiska i określenie wpływu projektowanych ustaleń planu 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. Plan jest 
procedowany w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Nysie Nr XLIII/628/17 z dnia 26 września 2017 roku. 
Projektowany obszar zajmuje powierzchnię około 60 ha i jest położony w południowo-wschodniej części gmina 
Nysa. Głównym celem planu jest stworzenie nowych regulacji prawnych, które przyczynią się do uporządkowania 
obszaru objętego planem, a także zapewnią odpowiednią strukturę funkcjonalno – przestrzenną dla optymalnego 
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rozwoju wsi Siestrzechowice oraz części wsi Morów z zachowaniem zasad ładu przestrzennego oraz w zgodzie z 
ustaleniami obowiązującego Studium. 
Projekt planu określa zasady zagospodarowania terenu, parametry zabudowy i przeznaczenia terenów dla 
obiektów istniejących i nowo projektowanych. Zapisu planu umożliwiają realizację zabudowy mieszkaniowej,  
usługowej, zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, 
a także realizacje elementów niezbędnej infrastruktury. 
W niniejszej prognozie oddziaływania na środowisko został oceniony wpływ ustaleń planu na środowisko 
(obszary chronione natura 2000, różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, 
powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat zasoby naturalne, zabytki oraz dobra materialne). W wyniku analizy 
przewidywanego potencjalnego znaczącego oddziaływania ustaleń planu nie odnotowano problemów i zagrożeń 
mogących mieć wpływ na środowisko. 
W granicach projektowanego obszaru dopuszcza się następujące funkcje: tereny zabudowy mieszkaniowej, 
tereny zabudowy usługowej, teren usług oświaty i edukacji, teren sportu i rekreacji, tereny zabudowy 
produkcyjnej, składów, zabudowy zagrodowej, obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i 
ogrodniczych, tereny rolnicze, tereny wód powierzchniowych, tereny zieleni, lasów, wód powierzchniowych, teren 
cmentarzy, teren ulicy zbiorczej, ulicy dojazdowej, ulicy wewnętrznej, ciągu pieszo-jezdnych, tereny 
infrastrukturalne. 
Ustalenia planu wprowadzają zapisy o udziale zieleni na terenach mieszkaniowych, usługowych, zabudowy 
produkcyjnej, składów, magazynów, zabudowy zagrodowej zapewniają ochronę wód gruntowych przed 
zanieczyszczeniem. Uzupełnienie i uporządkowanie zabudowy oraz zapisy o udziale zieleni korzystnie wpłyną na 
estetykę krajobrazu na terenie planu. Realizacja nowej zabudowy może wpłynąć na okresowe zaburzenie 
poziomu wód gruntowych i ograniczenia ich zasilania, nieznaczną modyfikację klimatu lokalnego, niewielki wzrost 
zanieczyszczenia powietrza i poziomu hałasu pochodzenia komunikacyjnego. 
Projekt planu sporządzony jest zgodnie z przepisami ochrony środowiska. Z punktu widzenia uwarunkowań 
ekofizjograficznych nie ma większych przeszkód dla wprowadzania zabudowy na przedmiotowym terenie, tym 
bardziej, że zdecydowana większość projektowanego obszaru jest objęta obowiązującymi planami miejscowymi. 
W projekcie planu przyjęto korzystne rozwiązania z zakresu ochrony środowiska gruntowo-wodnego. Korzystne 
jest uporządkowanie struktury urbanistycznej terenu planu. Wprowadzenie ustalonego w planie miejscowym 
zagospodarowania podniesie walory krajobrazowe otoczenia. 
Ponadto ustalenia projektu planu nie będą naruszać zakazów zawartych w Uchwale nr XX/228/2016 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. U. woj. 
opol. z dnia 7 października 2016 r. poz. 2017), nie będą także powodować zagrożeń dla przyrody obszarów 
Natura 2000. 

Projekt planu sporządzony jest zgodnie z przepisami ochrony środowiska. Z punktu widzenia uwarunkowań 
ekofizjograficznych nie ma większych przeszkód dla wprowadzania uzupełnień zabudowy na przedmiotowym 
terenie. W projekcie planu przyjęto korzystne rozwiązania z zakresu ochrony środowiska gruntowo-wodnego. 
Korzystne jest uporządkowanie struktury urbanistycznej terenu planu. Wprowadzenie ustalonego w planie 
miejscowym zagospodarowania podniesie walory krajobrazowe otoczenia. 
Analizując całokształt zagadnień przyrodniczych w opracowanym planie można stwierdzić, że projektowane 
zamierzenia uwzględniają w znacznym stopniu zasady ochrony środowiska, wykluczając bądź minimalizując 
możliwość powstawania zdecydowanie negatywnego oddziaływania na środowisko. Dla potrzeb analizy 
ewentualnych zmian w stanie środowiska będą wykorzystywane wyniki okresowych analiz zmian 
w zagospodarowaniu przestrzennym na terenie gminy oraz dane pochodzące z państwowego monitoringu 
środowiska. Ponadto stwierdza się, że ustalenia planu nie będą miału oddziaływań o zasięgu transgranicznym. 
Uznaje się, że przyjęte w planie miejscowym rozwiązania nie będą powodować negatywnych oddziaływań 
o charakterze znaczącym na środowisko oraz jakość życia i zdrowie mieszkańców wsi Siestrzechowice oraz 
części wsi Morów. Nie przedstawia się zatem dodatkowych rozwiązań mających na celu zapobieganie, 
ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko.  
 

 


