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1. Wprowadzenie

1.1 Podstawa prawna opracowania

Obowiązek  przeprowadzenia  strategicznej  oceny  oddziaływania  na  środowisko  dla  projektów

planów  zagospodarowania  przestrzennego  wprowadziła  ustawa  z  dnia  3  października  2008 r.

o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko to postępowanie w sprawie oceny oddziaływania

na  środowisko  skutków realizacji  m.in.  planu  miejscowego  obejmujące  w szczególności  sporządzenie

prognozy oddziaływania na środowisko. 

Pod względem merytorycznym opracowanie stanowi realizację zapisów ww. ustawy o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 51 ww. ustawy prognoza powinna zawierać:

 informacje  o  zawartości  i  głównych  celach  projektu  planu  oraz  jego  powiązaniach  z  innymi

dokumentami,

 informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,

 propozycje  dotyczące  przewidywanych  metod  analizy  skutków realizacji  postanowień  projektu

planu,

 informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

 streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;

Prognoza określa, analizuje i ocenia:

 istniejący  stan  środowiska  oraz  potencjalne  zmiany  tego  stanu  w  przypadku  braku  realizacji

projektowanego dokumentu, 

 stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 

 istniejące  problemy  ochrony  środowiska  istotne  z  punktu  widzenia  realizacji  projektowanego

dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

 cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym,

istotne  z  punktu  widzenia  projektowanego  dokumentu,  oraz  sposoby,  w  jakich  te  cele  i  inne

problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 

 przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne,

skumulowane,  krótkoterminowe,  średnioterminowe  i  długoterminowe,  stałe  i  chwilowe  oraz

pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego

obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: 

- różnorodność biologiczną, 

- ludzi, 
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- zwierzęta, 

- rośliny, 

- wodę, 

- powietrze, 

- powierzchnię ziemi, 

- krajobraz, 

- klimat, 

- zasoby naturalne, 

- zabytki, 

- dobra materialne 

z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami

na te elementy; 

Ponadto prognoza przedstawia:

 rozwiązania  mające  na  celu  zapobieganie,  ograniczanie  lub  kompensację  przyrodniczą

negatywnych  oddziaływań na środowisko,  mogących  być  rezultatem realizacji  projektowanego

dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność

tego obszaru, 

 biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru

Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych

w projektowanym dokumencie  wraz  z  uzasadnieniem ich  wyboru  oraz  opis  metod  dokonania

oceny prowadzącej  do tego  wyboru albo  wyjaśnienie  braku rozwiązań  alternatywnych,  w tym

wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej

wiedzy. 

1.2 Cel i zakres merytoryczny prognozy

Celem prognozy jest określenie w jaki sposób ustalenia projektu planu mogą wpłynąć na  stan

środowiska  w  obszarze  opracowania  oraz  w  obszarach  wzajemnych  oddziaływań,  stwierdzenie,  czy

ustalenia  projektu  planu  biorą  pod  uwagę  lokalne  uwarunkowania  środowiska,  oraz  ewentualne

zaproponowanie rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą

negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu.

Szczegółową  zawartość  merytoryczną  prognozy  określa  przytoczona  powyżej  ustawa

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko.  Ponadto  podczas  prac  przy  opracowaniu  prognozy

korzystano  z  przepisów  zawartych  w  obowiązujących  aktach  prawnych  przede  wszystkim  z zakresu

ochrony środowiska.

Niniejsza prognoza zawiera informacje z zakresu charakterystyki cech poszczególnych elementów

środowiska  stanowiące  wyciąg  z  opracowania  ekofizjograficznego  sporządzonego  dla  obszaru  gminy
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Praszka  na  potrzeby  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego  z uwzględnieniem

dostępnych materiałów źródłowych.

1.3 Materiały wyjściowe i metoda opracowania

Materiałem  wyjściowym  do  sporządzenia  prognozy  jest  projekt  planu  zawierający  ustalenia

tekstowe - stanowiące treść projektu Uchwały Rady Miejskiej w Praszcze w sprawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowo – usługowych położonych w obrębie miasta

Praszki w obrębie Kowale wraz z rysunkiem planu – załącznik nr 1 do w/w uchwały w skali 1: 1 000 oraz

opracowanie  ekofizjograficzne  dla  gminy  Praszka  sporządzane  na  potrzeby  miejscowych  planów

zagospodarowani przestrzennego w 2004 R.

Przed przystąpieniem do prac nad prognozą przeprowadzono wizję terenu będącego przedmiotem

opracowania  planu,  co  pozwoliło  na  rozpoznanie  aktualnego  stanu  użytkowania,  natomiast  oceny

istniejącego stanu środowiska i jego zagrożeń dokonano w oparciu o dostępne materiały źródłowe.

Obecnie  nie  funkcjonują  powszechnie  ujednolicone  metody  wykonywania  strategicznych  ocen

oddziaływania na środowisko, dlatego też Prognozę sporządzono przy zastosowaniu metod opisowych,

analiz  jakościowych  wykorzystujących  dostępne  wskaźniki  stanu  środowiska  oraz  identyfikacji

i wartościowania  skutków  przewidywanych  zmian  w  środowisku,  na  podstawie  których  wyciągnięto

określone wnioski.

Przy  opracowywaniu  prognozy  posłużono  się  również  metodą macierzy  interakcji,  która  przedstawia

powiązania przyczynowo -  skutkowe poszczególnych składników tj.  ustaleń planu w zakresie ochrony

środowiska w odniesieniu do poszczególnych komponentów środowiska (analiza w rozdziale 7.2).

Występowanie wzajemnego oddziaływania pomiędzy nimi oznaczono symbolem:

(+)  – oznacza pozytywne oddziaływanie i  skutki  realizowanego ustalenia  projektu  planu na dany

komponent środowiska,

(-)  – oznacza negatywne oddziaływanie  i  skutki  realizowanego ustalenia  projektu  planu na dany

komponent środowiska,

(0) – oznacza brak wpływu na dany komponent środowiska.

2.   Zawartość,  główne  cele  projektowanego  dokumentu  oraz  jego  powiązania  z  innymi

dokumentami 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, którego  celem

jest ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów ich

zagospodarowania i zabudowy. 

Przedmiotowy dokument zawiera ustalenia w zakresie:

 zasad  ochrony  i  kształtowania  ładu  przestrzennego,  wraz  z  określeniem  ogólnych  zasad

kształtowania zabudowy;

 zasad ochrony środowiska,  przyrody i  krajobrazu wraz z określeniem szczególnych warunków

zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;
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 szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem;

 zasad modernizacji,  rozbudowy i budowy systemów komunikacji  wraz z ustaleniem minimalnej

liczby miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji;

 zasad modernizacji, rozbudowy i  budowy systemów infrastruktury technicznej;

 sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

 stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę,  o której  mowa w art.  36 ust.  4

ustawy

 przeznaczenia  terenów,  zasad  i  warunków  zagospodarowania  terenu  a  także  wskaźników

i parametrów kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

W granicach opracowania wyodrębniono tereny:

- przemysłowo - usługowe  – PU (PU1 i PU2),

- aktywizacji gospodarczej – AG,

oraz tereny komunikacji; 

 droga publiczna lokalna – KDL,

 drogi wewnętrzne – KDW.

Ryc.  1.  Rysunek  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenów  przemysłowo  –
usługowych położonych w obrębie miasta Praszki i w obrębie Kowale. 

dla  których określono  przeznaczenie  terenu  oraz  zasady  ich  zagospodarowania,  zamieszczone

w poniższej tabeli:
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Przeznaczenie terenu Ustalenia określające
dopuszczalne oddziaływanie na

środowisko

Standard
akustycznyPodstawowe Dopuszczalne

PU – zabudowa 
produkcyjna

- zabudowa usługowa 
(z wyłączeniem handlu 
targowiskowego, giełdowego
oraz terenowego handlu 
pojazdami), 

- usługi logistyczne, 
magazyny, składy, hurtownie,

- urządzenia obsługi 
komunikacji samochodowej. 

- wskaźnik intensywności 
zabudowy:  0,01 – 1,8;

- wielkość powierzchni zabudowy  
w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej:  do 0,8;

- minimalny udział  powierzchni 
biologicznie czynnej w stosunku 
do powierzchni działki budowlanej 
–15%;

- wysokość zabudowy: 
- budynki produkcyjne i 

usługowe w granicach 
terenu PU1 - 25 m,

- budynki produkcyjne i 
usługowe w granicach 
terenu PU2 – 20 m,

- budynki pozostałe w tym 
wiaty i obiekty gospodarcze -
15 m,

- pozostałe obiekty budowlane
- do 40 m.

nie określa się

AG - zabudowa 
produkcyjna

- bazy transportowe 
i materiałowe,

- składy, magazyny, 
hurtownie,

- zabudowa usługowa (z 
wykluczeniem usług 
publicznych)

- wskaźnik intensywności 
zabudowy:  0,01 – 1,8

- wielkość powierzchni zabudowy  
w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej:  0,6;

- minimalny udział powierzchni 
biologicznie czynnej w stosunku 
do powierzchni działki budowlanej 
– 20%;

- wysokość zabudowy: 
- budynki produkcyjne, bazy, 

magazyny - 20 m,
- budynki pozostałe w tym 

wiaty i obiekty gospodarcze -
15 m,

- pozostałe obiekty budowlane
- do 30 m.

nie określa się

KDL – droga publiczna - sieci  i  urządzenia
infrastruktury technicznej, 

- miejsca postojowe,

- zieleń,

szerokość w liniach rozgraniczających
– 12 m z poszerzeniami w rejonie 
skrzyżowań, łuków i na zakończeniu 
drogi

nie określa się

KDW - droga wewnętrzna sieci i urządzenia infrastruktury
technicznej;

szerokość w liniach rozgraniczających
6 m, z poszerzeniami w rejonie 
skrzyżowań, łuków i na zakończeniu 
drogi,

nie określa się

Podjęcie  prac  planistycznych  nad  niniejszym  dokumentem  jest  realizacją  Uchwały

Nr 134/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie w sprawie przystąpienia do
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sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego. Projekt  ma  na  celu  stworzenie

prawnych warunków dla rozwoju i  rozbudowy istniejących zakładów produkcyjnych oraz uruchomienia

nowych innowacyjnych działalności gospodarczych.

Dokumentami powiązanymi z niniejszym planem są:

1. Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy Praszka -

Uchwała Nr 168/XVII/2000 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 czerwca 2000  r.

2. Plan  zagospodarowania  przestrzennego województwa opolskiego,  uchwała  nr  XLVIII/505/2010

Sejmiku Województwa Opolskiego  z dnia 28 września 2010 r. 

3. Ocena istniejącego stanu środowiska

3.1 Położenie i struktura użytkowania

Obszar objęty niniejszym opracowaniem położony jest w północno - wschodniej  części miasta

Praszka oraz niewielki  fragment, w części najbardziej wysuniętej na północ, znajduje się ewidencyjnie

w miejscowości  Kowale.  Obejmuje  obszar  o  powierzchni  ok. 53,7 ha,  zlokalizowany  w  rejonie  ulic:

Kaliskiej, Szosy Gańskiej i Pod Kowalami.

Ryc. 2. Teren objęty planem wraz z najbliższym otoczeniem - ortofotomapa 

W stanie istniejącym jest to teren w znacznej części (zachodniej) zagospodarowany zabudową

produkcyjną  z  funkcjonującymi  największymi  powierzchniowo  zakładami:  Neapco  Europe  Sp.  z  o.o.
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i Marcegaglia  Poland,  zabudową  usługową  a  także  z  niewielkim  udziałem  zabudowy  mieszkaniowej

jednorodzinnej  przy  ul. Pod  Kowalami.  Poza  tym  w  części  wschodniej  przeważają  grunty  rolne

wykorzystywane pod uprawę oraz w części południowo - wschodniej nieużytki zarastające samoczynnie

inwazyjnymi gatunkami drzew i krzewów.

3.2 Budowa geologiczna i surowce mineralne

Budowa geologiczna

 Podłoże budują utwory: triasu, jury oraz czwartorzędu. Utwory mezozoiczne zalegają na skałach

paleozoicznych, tworząc monoklinę zapadającą pod kątem 1-5° w kierunku północno-wschodnim. 

Trias  rejonu  opracowania  reprezentują  iły,  iłowce  i  pstre  mułowce  z  wkładkami  piaskowców

i zlepieńców triasu górnego. W rejonie Praszki osiągają one miąższość ponad 230 m. Na utworach triasu

osadziły się niezgodnie utwory  jury dolnej o zmiennym charakterze litologicznym reprezentowane przez

osady ilasto-mułowcowe z przewarstwieniami piasków i drobnego żwirku.

Osady jury środkowej stanowią bezpośrednie podłoże utworów czwartorzędowych. Jura środkowa

zaznaczyła się na omawianym obszarze sedymentacją piasków i piaskowców żelazistych – tzw. warstw

kościeliskich  oraz zalegających  na nich iłów i  iłowców z  syderytami  tworzących  niewielkie  wychodnie

w rejonie Praszki. 

Na  powierzchni  terenu  objętego  analizą  zalegają  osady  czwartorzędowe  –  piaski  i  żwiry

wodnolodowcowe poziomu erozyjno – akumulacyjnego, położonego powyżej terasy nadzalewowej rzeki

Wyderki. Na przedmiotowym terenie występują korzystne warunki budowlane. 

Surowce mineralne 

W obszarze opracowania nie występują udokumentowane złoża surowców mineralnych.

3.3 Wody podziemne 

Na obszarze gminy stwierdzono występowanie trzech poziomów wodonośnych:

 czwartorzędowy - wśród wód podziemnych związanych z utworami czwartorzędowymi występują

wody: międzymorenowe,  śródglinowe,  wierzchówkowe i  aluwialne.  Najzasobniejszymi są wody

międzymorenowe związane z osadami piaszczystożwirowymi, które występują na głębokościach

większych od 10 m.

 środkowojurajski  (warstw  kościeliskich)  -  poziom  wodonośny  stanowią  piaski  i  piaskowce

o spoiwie  żelazistym.  Warstwy  kościeliskie  w  okolicy  Praszki  mają  miąższość  300  m.  Seria

kościeliska w stropie uszczelniona jest iłami rudonośnymi na wschód od Kowali, Skotnicy i Strojca.

W  rejonie  Praszki  poziom  warstw  kościeliskich  zasilany  jest  bezpośrednio  przez  opady

atmosferyczne, a pośrednio przez wody z utworów czwartorzędowych. Wody te są drenowane

przez Wyderkę i Prosnę.

 dolnojurajski  (warstw  połomskich)  -  warstwy  połomskie  wykształcone  są  w  postaci  luźno

spojonych  piaskowców,  zlepieńców  ze  żwirami  i  wkładkami  iłów.  Jest  to  seria  wodonośna

o miąższości około 53 m, podścielona iłami retyku, a w stropie uszczelniona młodszymi ogniwami

stratygraficznymi jury dolnej, które są trudno przepuszczalne.
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Obszar  opracowania  położony jest  w  obrębie  Głównego Zbiornika  Wód Podziemnych  nr  325

Częstochowa (W). 

GZWP 325 wydzielony został w utworach jury środkowej (J2), ma charakter szczelinowy i szczelinowo –

porowy. Powierzchnia zbiornika wynosi 848 km2. Klasa jakości wód – I d, średnia głębokość – 80,0 m,

a zasoby wód dyspozycyjnych – 120 tyś. m3/d. Zbiornik obejmuje niemal cały obszar gminy. 

W ostatnich latach nie prowadzono badań monitoringowych wód podziemnych na obszarze Gminy

Praszka.  Z  prowadzonych  w  2015  r.  przez  Państwową  Służbę  Hydrogeologiczną badań  i  ocen  wód

podziemnych na terenie  województwa opolskiego  w ramach  monitoringu  operacyjnego,  obejmującego

jednolite  części  wód  podziemnych  uznane  za  zagrożone  niespełnieniem  określonych  dla  nich  celów

środowiskowych  wynika,  że  jednolita  część  wód  podziemnych  nr  94 wydzielona  w  ramach  poziomu

czwartorzędowego w rejonie opracowania charakteryzowała się wodami zadowalającej jakości (III klasa

jakości). W ciągu ostatnich kilku lat w punkcie pomiarowym Borki Wielkie (1335), położonym na terenie

gminy Olesno jakość wód odpowiada III klasie jakości, ze względu na warunki tlenowe oraz zawartość

azotanów. 

Głównym źródłem zanieczyszczeń wód podziemnych są ścieki komunalne. Zagrożenie stwarzają

też substancje ropopochodne wyciekające z pojazdów samochodowych a także niewłaściwe składowanie

odpadów (dzikie wysypiska odpadów).

3.4 Rzeźba terenu

Według  regionalizacji  geomorfologicznej  Polski  Południowej  M.  Klimaszewskiego,  obszar

opracowania położony jest w makroregionie Wyżyna Śląsko – Krakowska, w obrębie mezoregionu Próg

Herbski. 

Próg  Herbski  (341.24)  określany  czasem  jako Garb  Herbski  stanowi  centralną  część Wyżyny

Woźnicko-Wieluńskiej.  Region ma kształt  wąskiego, podłużnego pasma o orientacji  północny zachód -

południowy  wschód.  Graniczy  on  od  zachodu  z Obniżeniem  Liswarty a  od  wschodu  z Obniżeniem

Krzepickim i Obniżeniem Górnej Warty; na północy styka się z Wysoczyzną Wieruszowską a na południu

z Progiem Woźnickim. Region leży na pograniczu województw śląskiego i opolskiego. 

Próg Herbski jest niezbyt wysokim grzbietem osiągającą wysokości od 230 do 330 m n.p.m. Czoło progu

opada  10-30  m  stopniem  w  kierunku  południowo-zachodnim  ku Liswarcie.  Podłoże  zbudowane  jest

głównie z piaskowców środkowojurajskich..

Morfologicznie  obszar  objęty  planem  położony  jest  w  obrębie  obniżenia  pradolinnego  rzeki

Wyderki  rozdzielającego rozległe  obszary wysoczyznowe.  Powierzchnia  obszaru  opracowania stanowi

fragment wyrównanego poziomu erozyjno - akumulacyjnego  o wysokościach bezwzględnych w przedziale

ok.  192  –  198  m  n.p.m.  Najwyżej  wyniesiona  jest  część   północno  –  wschodnia,  która  obniża  się

w kierunku południowo – zachodnim ku dolinie rzeki Wyderki i Prosny.

Ukształtowanie  powierzchni  obszaru  opracowania  nie  ogranicza  możliwości  jego

zagospodarowania dla potrzeb zabudowy produkcyjno - usługowej.
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3.5 Gleby

W  rejonie  obszaru  opracowania  występują  gleby  brunatne  kwaśne  i  wyługowane.  Cechą

charakterystyczną  tego  typu  gleb  jest  występowanie  pod  poziomem  orno  –  próchnicznym  poziomu

brunatnienia, w obrębie którego dochodzi do powstania związków żelazisto – próchnicznych.

Na przeważającej części obszaru zgodnie z mapą glebowo – rolniczą występują gleby wytworzone

z piasków słabogliniastych pylastych i  piasków gliniastych lekkich pylastych IVb i V klasy bonitacyjnej.

Są to grunty orne należące głównie do 5 i 6 kompleksu rolniczej przydatności (żytni dobry i żytni słaby).

Część gruntów położonych we wschodniej części obszaru opracowania jest wykorzystywana rolniczo.

3.6 Wody powierzchniowe

Obszar  objęty  projektem planu  położony jest  w zlewni  rzeki  Wyderki  będącej  prawobrzeżnym

dopływem  Prosny,  która  ma  swoje  ujście  do  rzeki  Warty.  Rzeka  Wyderka  przepływa  w  odległości

ok. 300 m na południe od granic opracowania i  uchodzi do rzeki Prosny przepływającej ok. 900 m od

zachodniego krańca obszaru opracowania.  Wody powierzchniowe na terenie opracowania nie występują.

Przedmiotowy teren położony jest w obrębie jednolitej  części  wód powierzchniowych o nazwie

Prosna od Wyderki do Brzeźnicy. Jakość ww. JCWP (kod  PLRW600019184311) badana jest w punkcie

monitoringowym – Mirków, w którym wody rzeki Prosny w 2015 r. wykazywały stan/potencjał ekologiczny

dobry, natomiast stan chemiczny dla ww. JCWP w tym puncie pomiarowym nie był badany.

Ponadto badana na terenie Praszki jednolita część wód powierzchniowych o nazwie Prosna do Wyderki

(kod  PLRW600017184129)  wykazuje  stan/potencjał  ekologiczny umiarkowany,  stan chemiczny poniżej

stanu dobrego, ogólnie ocenia się jej stan jako zły.

Należy  zaznaczyć,  iż  zlewnia  rzeki  Warty,  w  tym  obszar  opracowania,  objęta  jest

Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki  Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia

2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty, regulującym zasady korzystania

z wód  w  regionie  wodnym.  Zawiera  ono  szczegółowe  wymagania  w  zakresie  stanu  wód,  wynikające

z ustalonych  celów  środowiskowych,  priorytety  w  zaspokajaniu  potrzeb  wodnych  oraz  ograniczenia

w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego, niezbędne do osiągnięcia celów środowiskowych.

Najistotniejsze  regulacje  wynikające  z  przytoczonego  rozporządzenia  dotyczą  m.in.  ograniczenia

możliwości  bezpośredniego odprowadzania wód z odwodnień oraz ścieków opadowych i  roztopowych

z kanalizacji deszczowej, dopuszczając do realizacji tylko te przypadki, dla których w kontekście realizacji

założonych funkcji rozpatrzono i zastosowano rozwiązania minimalizujące utratę naturalnej retencji oraz

spowalniające odpływ odprowadzanych wód i przywracające w możliwym zakresie naturalny, gruntowy

charakter odpływu.

 Teren objęty planem znajduje się poza granicami obszaru narażonego na niebezpieczeństwo

powodzi i nie znajduje się w obrębie wskazanych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej obszarów, na

których  wystąpienie  powodzi  jest  prawdopodobne.  Nie  występują  tutaj  również  obszary  szczególnego

zagrożenia powodzią zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
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3.7 Klimat i warunki topoklimatyczne.

Umiarkowaną strefę  klimatyczną  i  środkowopolski  region  klimatyczny,  w których  położony jest

przedmiotowy teren, charakteryzują częste i szybkie napływy i przemieszczanie się aktywnych układów

barycznych, powodujących ścieranie się mas powietrza oceanicznego i kontynentalnego, w wyniku czego

klimat odznacza się dużą zmiennością pogody. Zgodnie z rolniczo-klimatycznym podziałem Polski według

R.  Gumińskiego  teren  Gminy  Praszka  znajduje  się  w  obrębie  zaliczanym  klimatycznie  do  dzielnicy

wrocławskiej (XIV).

Dzielnicę  tą  charakteryzuje  łagodny klimat,  co  wynika  z  lokalizacji  w  dolinie  Odry.  Na  terenie  Gminy

Praszka  występuje  niewiele  dni  przymrozkowych,  odnotowuje  się  więcej  dni  ciepłych  i  pochmurnych.

Niewiele jest za to dni słonecznych. Do najzimniejszych miesięcy na terenie Gminy Praszka zalicza się

styczeń i  luty.  W dolinie Odry,  czyli  również na terenie Gminy Praszka,  średnia roczna suma opadów

kształtuje  się  na  poziomie  603 mm.  Liczba  dni  z  pokrywą  śnieżną  wynosi  ok.  55.  Na  obszarze  tym

przeważają wiatry z kierunku północno – zachodniego i zachodniego. Są one zazwyczaj słabe lub silnie

umiarkowane,  a  ich  średnia  prędkość  wynosi  2,9  m/s.  Praszka  charakteryzuje  się  średnią  roczną

temperaturą powietrza wynoszącą ok.  8,5°C.  Maksimum temperatury na terenie  Gminy wynosi  36°C,

natomiast  absolutne  minimum  to  –27,6°C.  W  grudniu  występuje  największa  wilgotność,  osiągająca

wskaźnik 87,5%. 

Warunki topoklimatyczne na przedmiotowym terenie są obojętne ze względu na  ukształtowanie

terenu i związane z nim warunki solarne, wilgotnościowe i przewietrzania. Generalnie nie występują tutaj

warunki  dla  stagnacji  chłodnego powietrza  i  zamgleń  z  uwagi  na  ukształtowanie  terenu  oraz  poziom

zalegania wód gruntowych. 

3.8 Stan sanitarny atmosfery

Na terenie opracowania, ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie jest prowadzony monitoring

powietrza. Zgodnie z oceną jakości powietrza w województwie opolskim prowadzoną przez Wojewódzki

Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w roku 2015 teren gminy Praszka sklasyfikowano w klasie C ze

względu na ochronę zdrowia z uwagi na przekroczenia dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 i benzo(a)pirenu.

Uzyskane wynikowe klasy C kwalifikują gminę do opracowania Programów Ochrony Powietrza dla tych

zanieczyszczeń.

Dla  pozostałych  zanieczyszczeń:  ozonu,  dwutlenku  azotu, dwutlenku  siarki,  tlenku  węgla,

benzenu, arsenu, kadmu, niklu i ołowiu w przeprowadzonej ocenie klasą wynikową jest klasa A według

kryterium ochrony zdrowia. Klasa A świadczy o dobrym stanie jakości powietrza, co wskazuje na potrzebę

dalszego utrzymania stężeń zanieczyszczeń w powietrzu na tym samym lub lepszym poziomie.

Na  terenie  Gminy  Praszka  Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony  Środowiska  w  Opolu  prowadzi

aktualnie pomiary pasywne (tj. z miesięcznym okresem uśredniania stężeń) w zakresie dwutlenku siarki

i dwutlenku  azotu  w  jednym punkcie  pomiarowym zlokalizowanym w Praszce  przy  ul.  Mickiewicza  8.

Pomiary  stężeń  ww.  substancji  w  powietrzu  przeprowadzone  w  2015  r.  nie  wykazywały  przekroczeń

wartości normatywnych, przy czym najwyższe stężenia występowały w sezonie grzewczym.

Na  stan  czystości  powietrza  w  rejonie  obszaru  opracowania  wpływa  emisja  zanieczyszczeń
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pyłowych i gazowych. Za ich emisję odpowiedzialne są:

 źródła  punktowe  związane  z  energetycznym  spalaniem  paliw  i  procesami  technologicznymi

w zakładach przemysłowych - największym emitentem zanieczyszczeń powietrza jest Marcegaglia

Poland Sp. z o.o.. natomiast drugim pod względem ilości emitowanych zanieczyszczeń powietrza

jest Neapco Europe Sp. z o.o. , w zakresie emisji głównie dwutlenku azotu, tlenku węgla i pyłów -

obydwa zakłady znajdują się na terenie objętym opracowaniem,

 źródła liniowe związane z komunikacją, głównie drogą krajową DK 45,

 źródła  powierzchniowe  niskiej  emisji  rozproszonej  komunalno-bytowej  występujące  w  rejonie

opracowania.

3.9 Przyroda ożywiona i ochrona prawna jej zasobów

Świat roślin

Na terenie gminy Praszka szata roślinna reprezentowana jest przez zbiorowiska leśne, wodne,

roślinność szuwarową i łąkową oraz zieleń urządzoną. 

Pierwotna  roślinność  uległa  silnym  przeobrażeniom  i  zubożeniu  w  wyniku  rosnącej  antropopresji

i  rozwoju  zabudowy,  nieprawidłowej  gospodarki  leśnej  i  rolnej.  Oddziaływania  te  spowodowały,

iż obecną roślinność tworzą siedliska zastępcze, w postaci monokultur sosnowych, półnaturalnych łąk,

pastwisk oraz zbiorowisk synantropijnych – segetalnych i ruderalnych. 

Zbiorowiska  roślinne  na  analizowanym  obszarze  nie  należą  do  przyrodniczo  cennych,  nie

stwierdzono  tutaj  występowania  chronionych  gatunków  roślin,  zwierząt  i  grzybów  oraz  siedlisk  tych

gatunków, i związane  są  z  użytkami  rolnymi  w  części  wschodniej,  nieużytkami  w  części  południo-

wschodniej.  Nieuzytki  stopniowo zarastają samoczynnie pojawiającymi się gatunkami drzew i krzewów

takimi  jak:  brzoza,  sosna,  śliwa  tarnina,  czeremcha  amerykańska,  lokalnie  tworząc  dość  gęste

zadrzewienia wzbogacające ekosystemy i stanowiące miejsca schronienia zwierząt. 

Zabudowie  produkcyjnej,  usługowej  i  nielicznej  mieszkaniowej  towarzyszą  zadrzewienia

z udziałem  drzew  o  okazałych  rozmiarach  głównie  w  rejonie  ulicy  Kaliskiej  m.in.  lipy  szerokolistnej

i drobnolistnej,  modrzewia,  sosny,  brzozy  i  topoli  Na  siedliskach  wtórnych,  silnie  zmienionych  przez

człowieka występują zbiorowiska ruderalne, powstałe mimo woli człowieka, jako towarzyszące zabudowie i

szlakom komunikacyjnym. 

Świat zwierząt. 

Obszar opracowania położony jest poza ostojami fauny. Świat zwierząt omawianego obszaru jest

typowy  dla  terenów  rolniczych  i  kształtowany  głównie  przez  gatunki  charakterystyczne  dla  Niziny

Południowowielkopolskiej. 

Za  opracowaniem  ekofizjograficznym  (2004)  świat  zwierząt  na  terenie  miasta  Praszka

reprezentowany jest głównie przez gatunki synatropijne. Ssaki zamieszkujące miasto to przede wszystkim:

szczur wędrowny (Rattus norvegicus) i mysz domowa (Mus musculus), a także mysz polna (Apodemus

agrarius). Poza  tym  w  sadach  i  ogrodach  spotkać  można  drobne  ssaki  owadożerne:  kreta  (Talpa

europaea) i ryjówkę aksamitną (Sorex araneus).
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Skład  gatunkowy  ornitofauny  miejskiej  tworzą  m.in.:  gołąb  miejski  (Columba  livia  domestica),

synogarlica turecka (sierpówka) (Streptopelia decaocto), jerzyk (Apus apus), jaskółki: oknówka (Delichon

urbica), dymówka  (Hirundo  rusticd),  kawka  (Coryus  monedula), rasa  miejska  kosa  (Turdus  merula),

kopciuszek  (Phoenicurus  ochruros), wróbel  domowy  (Passer  domesticus),  a  także  gawron  (Coryus

frugilegus), sójki (Garrulus glandarius), sroki  (Pica picd), kwiczoł  (Turdus pilaris),  sikory bogatki  (Parus

major),  modraszki  (Parus caeruleus).  Tereny miejskie zamieszkują również kruki  (Corvus corax) i szpaki

(Sturnus yulgaris). Wśród ptaków śpiewających występują m.in.: kosy (Turdus merula), skowronki (Alauda

aryensis), słowiki  rdzawe  (Luscinia  megarhynchos),  zięby  (Fringilla  coelebs), drozdy śpiewaki  (Turdus

philomelos),  kopciuszki (Phoenicurus ochruros) i.in. 

Ochrona prawna zasobów przyrody

Na terenie opracowania nie występują obszary i  obiekty chronione na mocy ustawy o ochronie

przyrody,

Najbliżej  obszaru objętego projektem planu położone są następujące obszary chronione:

 Użytek  ekologiczny  „Nad  Wyderką”  –  znajdujący  się  w odległości  ok.  6,2  km  od  wschodniej

granicy obszaru objętego projektem planu, stanowiący śródleśne bagno, 

 Użytek ekologiczny „Oczko Sołtysy” – zlokalizowany w odległości ok. 5 km od północnej granicy

obszaru objętego projektem planu,

 Zespół przyrodniczo krajobrazowy – Wzgórza Ożarowskie – w odległości ok. 9,5 km,  chroniący

krajobraz kulturowy Wzgórz Ożarowskich leżących na północnych krańcach Wyżyny Wieluńskiej, 

 Załęczański Park Krajobrazowy - w odległości ok. 11 km,  obejmujący rejon przełomu Warty przez

Wyżynę Wieluńską w krawędziowej strefie Jury Krakowsko – Wieluńskiej, chroniący  występujące

na  jego  obszarze  zjawiska  krasowe  i  formy  rzeźby  krasowej  oraz  miejsca  hibernacji  wielu

gatunków nietoperzy (rezerwat Szachownica)

Najbliżej położone Obszary Natura 2000 - „Łąki w okolicach Kluczborku nad Stobrawą” oraz „Teklusia”,

obejmujące ochroną wilgotne siedliska łąkowe,  położone są w odległości  powyżej  20 km od obszaru

opracowania.

3.10 Krajobraz 

Obszar  objęty  projektem  planu charakteryzuje  się  zróżnicowanym  krajobrazem,  generalnie

odznacza się przeciętnymi walorami krajobrazowymi, które zostały ukształtowane w wyniku działalności

człowieka. W  części  zachodniej  zlokalizowanej  w  rejonie  ulicy  Kaliskiej  dominuje  krajobraz  terenów

zabudowanych. Występuje tutaj zabudowa o charakterze przemysłowym i usługowym, obejmująca hale

produkcyjne  istniejących  zakładów,  biurowce,  tereny  komunikacji  oraz  liczne  parkingi  ze  stosunkowo

niewielkim udziałem terenów zieleni w tym zadrzewień.

W  części  wschodniej  dominuje  krajobraz  rolniczy  z  nieliczną  zabudową  mieszkaniową

jednorodzinną  w  tym  drewnianą,  zlokalizowaną  przy  ulicy  Pod  Kowalami.  Pozostała  południowo  –

wschodnia  część  obszaru  tworzy  krajobraz  terenów  zadrzewionych  i  zarastających  samoczynnie  na

skutek naturalnej sukcesji roślinności na terenach po zaprzestaniu działalności rolniczej.  
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Zabudowa produkcyjna w rejonie ulicy Kaliskiej

Zabudowa produkcyjna od strony Szosy Gańskiej

Zabudowa produkcyjna w rejonie ulicy Kaliskiej

Zabudowa  usługowa  w  rejonie  ulic  Kaliskiej  i  Pod

Kowalami
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Zadrzewienia w rejonie Szosy Gańskiej

Nieużytki  w  rejonie  Szosy  Gańskiej  samoczynnie

zarastające

ulica  Pod  Kowalami  –  zabudowa  mieszkaniowa

jednorodzinna

3.11 Klimat akustyczny i emisja niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego

Podstawowym źródłem uciążliwości  akustycznych dla środowiska w obszarze planu jest  hałas

komunikacyjny pochodzący od drogi krajowej nr 45. Klimat akustyczny obszaru opracowania kształtowany

jest  również  przez  funkcjonujące  zakłady  produkcyjne  i  usługowe  przez  emisję  hałasu  ze  środków

transportu użytkowanych do ich obsługi oraz pracę maszyn i urządzeń wykorzystywanych w istniejących

zakładach produkcyjnych i usługowych a także urządzeń wentylacyjnych znajdujących się na zewnątrz

budynków. 

Na  obszarze  objętym  planem  nie  występują  źródła  emisji  niejonizującego  promieniowania

elektromagnetycznego tj. linie elektroenergetyczne wysokich napięć, stacje energetyczne czy też obiekty

radiokomunikacyjne  i  stacje  nadawcze.  Obszar  przecina jedynie  w południowej  części  linia  średniego

napięcia  15  kV  o stosunkowo  niewielkim  oddziaływaniu  w  zakresie  emisji  promieniowania

elektromagnetycznego.

W latach 2010 - 2012 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu wykonał pomiary pól
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elektromagnetycznych na terenie Gminy Praszka. Zakres prowadzenia badań obejmował pomiary natężeń

składowej elektrycznej pola magnetycznego o przedziale częstotliwości, co najmniej od 3 MHz do 3000

MHz.  W otoczeniu  badanych  źródeł  pól  elektromagnetycznych  będących  przedmiotem  pomiarów nie

stwierdzono  miejsc  występowania  poziomów  pól  elektromagnetycznych  o  zakresach  pomiarowych

wyższych od poziomu dopuszczalnego (tj. 7 V/m).

4. Ocena tendencji zmian w środowisku w przypadku braku realizacji ustaleń  projektowanego
dokumentu

Obecnie  na  obszarze  opracowania  nie  obowiązuje  miejscowy  plan  zagospodarowania

przestrzennego i  w związku z tym wprowadzenie nowej  zabudowy jest  możliwe na podstawie decyzji

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W przypadku braku realizacji projektu planu można

się  spodziewać  stopniowego  zainwestowania  terenu,  głównie  zabudową  produkcyjną  i  usługową,  ale

również zabudową mieszkaniową jednorodzinną w oparciu o istniejącą zabudowę o takiej funkcji przy ulicy

Pod  Kowalami.  Realizacji  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  na  tym  terenie  nie  przewiduje

obowiązujące  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Praszka,

w którym są to tereny produkcyjno -  składowe oraz tereny rozwojowe dla funkcji  produkcyjnych.

Przyjęcie planu miejscowego stworzy warunki  przestrzenne dla prawidłowego funkcjonowania obszaru,

kształtowania przestrzeni w sposób kontrolowany zgodnie z jego predyspozycjami,  w oparciu o zasadę

ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju.

Brak realizacji ustaleń projektu planu spowoduje utrzymanie istniejącego stanu środowiska, nie

przewiduje  się  jego  pogorszenia  do  stanu  obecnego. Nadal  będą  to  oddziaływania  związane

z oddziaływaniem terenów komunikacji,  funkcjonującymi w części zachodniej i południowo – zachodniej

zakładami  produkcyjnymi  i  usługowymi,  prowadzoną  działalnością  rolniczą  w  części  północno  –

wschodniej.  Brak realizacji ustaleń planu spowoduje, iż nadal w części południowej postępował będzie

naturalny proces  przekształcania  się  nieużytków w spontaniczne  zbiorowisko  leśne.  Z  przyrodniczych

względów jest to proces korzystny, który na ogół prowadzi do wzrostu potencjału biologicznego obszaru.  

Zmiany środowiska na tym terenie należy rozpatrywać również w powiązaniu z oddziaływaniami

zewnętrznymi  związanymi  z  funkcjonowaniem  większego  obszaru,  które  wpływają  na  jakość

poszczególnych komponentów środowiska na terenie opracowania.  

5.  Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji  projektowanego
dokumentu,  w szczególności  dotyczące obszarów podlegających ochronie prawnej na mocy
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody

Obszar  objęty  opracowaniem planu położony jest  poza  obszarami podlegających  ochronie  na

mocy ustawy o ochronie przyrody. 

Nie  ulega  wątpliwości,  że  ustalenia  planu  będą  mieć  wpływ  na  przyszłe  zagospodarowanie

terenów, a tym samym na stan i funkcjonowanie środowiska, a zwłaszcza na takie jego komponenty jak:

krajobraz, świat roślin i zwierząt, gleby, wody, powietrze a także na zdrowie człowieka.

Do  najistotniejszych  problemów  środowiska  z  punktu  widzenia  projektowanego  dokumentu,

należy przede wszystkim ograniczenie zagrożeń antropogenicznych:
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- ochrona zasobów wodnych w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 325, w tym

zapewnienie korzystnych warunków ich odtwarzania,

- ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza

jak również  minimalizacja  negatywnego oddziaływania  na krajobraz poprzez ukształtowanie  zabudowy

w sposób harmonijnie wpisany w otaczającą przestrzeń.

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

Strategicznym  celem  polityki  ekologicznej  państwa,  a  także  województwa  opolskiego  jest

zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno

- gospodarczego. Planowane działania w obszarze ochrony środowiska w Polsce wpisują się w priorytety

w  skali  Unii  Europejskiej  i  cele  szóstego  wspólnotowego  programu  działań w  zakresie  środowiska

naturalnego  (Szósty  wspólnotowy  program  działań w  zakresie  środowiska  naturalnego  ustanowiony

decyzją 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 22 lipca 2002 r.). Dokument ten wskazuje

szereg zadań mających na celu m.in. osiągnięcie poziomów jakości ziemi i wody powierzchniowej, które

nie  wywołują  znacznego  wpływu  oraz  zagrożenia  dla  zdrowia  ludzkiego  i  środowiska  naturalnego.

W ramach tych ustaleń mieszczą się w szczególności zapisane w projekcie uchwały zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej służące ochronie zasobów i jakości wód oraz

powietrza a także ograniczenia uciążliwości lokalizowanych obiektów.

W  odniesieniu  do  wspólnotowej  polityki  ochrony  środowiska,  zgodnie  z  Polityką  Ekologiczną

Państwa w latach 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016, do najważniejszych wyzwań należy zaliczyć:

- działania na rzecz zapewnienia realizacji zasady zrównoważonego rozwoju,

- przystosowanie do zmian klimatu,

- ochronę różnorodności biologicznej.

Kryteria  zrównoważonego  rozwoju  zostały  uwzględnione  w projekcie  miejscowego  planu

zagospodarowania  przestrzennego  m.in.  poprzez  zapisanie  jak  najbardziej  racjonalnych  zasad

kształtowania przestrzeni objętej planem.

Uwarunkowania prawne projektowanego dokumentu dotyczące celów i zasad ochrony środowiska

wynikają z zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska,  rozporządzeń oraz dyrektyw, które najogólniej

można  określić  jako  przepisy  o  ochronie  środowiska.  Obecnie  polskie  przepisy  prawne  pozostają  w

zgodności z postanowieniami unijnej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27

czerwca  2001  roku  w  sprawie  oceny  wpływu  niektórych  planów i programów na  środowisko.  Cele  i

działania określone w dokumentach krajowych dotyczących ochrony środowiska uwzględniają cele polityki

Unii Europejskiej w tej dziedzinie oraz zawartych międzynarodowych konwencji. 

Na szczeblu regionalnym zasadniczymi opracowaniami strategicznymi są:

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego, przyjęty w 2010 r.,

 Strategia rozwoju województwa opolskiego do 2020 r., przyjęta w 2012 r.

Plan  województwa  jest  elementem  regionalnego  planowania  strategicznego  i  stanowi  podstawowe
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narzędzie  koordynacji  różnych  sfer  rozwoju  województwa  w  przestrzeni,  a  jednocześnie  służy

przestrzennej konkretyzacji celów sformułowanych w strategii rozwoju województwa i innych dokumentach

programowych.  W dokumencie  tym zostały  sformułowane podstawowe  kierunki  polityki  przestrzennej,

m.in.: poprawa jakości środowiska, Poprawa stanu środowiska naturalnego i jakości życia mieszkańców

może nastąpić  między  innymi  poprzez  obniżenie  emisji  zanieczyszczeń,  w tym realizacja  programów

ochrony  powietrza,  modernizacja  i  unowocześnienie  procesów  produkcyjnych  –  rozpowszechnienie

technologii  opartych  na  wysokiej  efektywności  energetycznej  i  surowcowej  oraz  zwiększenie

wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa

Opolskiego przyjęto kierunki zmierzające do zapewniania zrównoważonego rozwoju polityki przestrzennej,

uwzględniającej  najważniejsze  komponenty  środowiska.  Ponadto,  przyjęto  propagowanie

i upowszechnianie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,  które w pozytywny sposób wpływają na

środowisko naturalne.

Kierunki  przyjęte  w  planie  województwa  są  zbieżne  z  celami  strategicznymi  wynikającymi  ze

Strategii rozwoju województwa opolskiego do 2020 r. w zakresie m.in. wysokiej  jakości środowiska. 

Reasumując  należy  stwierdzić,  iż  w  projekcie  planu  określono  podstawowe  zasady  ochrony

lokalnych zasobów środowiska, opierając się na priorytetowych celach ochrony środowiska wynikających

z dokumentów  ustanowionych  na  szczeblu  wspólnotowym  (dokumenty  i dyrektywy  Unii  Europejskiej),

rządowym  (Polityka  Ekologiczna  Państwa,  Narodowy  Plan  Rozwoju),  samorządowym  (Plan

Zagospodarowania  Przestrzennego  Województwa  Opolskiego,  Strategia  Rozwoju  Województwa

Opolskiego, Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego).

7. Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko

Z  wystąpieniem  znaczących  oddziaływań  na  środowiska  mamy  do  czynienia  jeśli  dotyczą,

zasadniczych zmian czy przekroczeń określonych prawem parametrów i standardów jakości środowiska,

naruszenia trwałości zasobów i ciągłości funkcji ekologicznych na dużą skalę, zagrożenia dla liczebności i

bioróżnorodności gatunków, istotnych barier dla migracji, zagrożenia dla obszarów przyrodniczo cennych,

w tym dla celu i przedmiotu ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich  integralności.  W przypadku realizacji

analizowanego dokumentu nie przewiduje się możliwości powstania tego rodzaju oddziaływań.

Analizowany dokument wyznacza:

 tereny  przemysłowo  -  usługowe –  PU,  w  ramach  których  mieści  się  zabudowa  produkcyjna

z dopuszczeniem zabudowy usługowej (z wyłączeniem handlu targowiskowego, giełdowego oraz

terenowego handlu  pojazdami),  usług logistycznych,  magazynów,  składów,  hurtowni,  urządzeń

obsługi komunikacji samochodowej 

 oraz tereny aktywizacji gospodarczej – AG, w ramach których mieszczą się obiekty produkcyjne,

bazy  transportowe  i  materiałowe,  składy,  magazyny,  hurtownie,  zabudowa  usługowa

(z wykluczeniem usług publicznych). 

W ramach  powyższego  przeznaczenia  terenu  mogą być  realizowane  przedsięwzięcia  mogące

znacząco oddziaływać na środowisko - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada
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2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przedsięwzięcia tego

rodzaju  podlegają ocenie oddziaływania  na środowisko. Każda planowana inwestycja mogąca znacząco

oddziaływać  na  środowisko musi uzyskać  tzw. decyzję środowiskową, której wydanie poprzedzone jest

oceną oddziaływania na środowisko (OOS). Celem OOS jest określenie czy wpływ danej inwestycji będzie

znaczący  dla  środowiska,  co  pomoże  w  podjęciu  decyzji  zezwalającej  na  realizację  danego

przedsięwzięcia. 

W wyniku realizacji  ustaleń projektu planu obecne zagospodarowanie obszaru zwłaszcza w jego

wschodniej części ulegnie zasadniczej zmianie, powodującej również zmiany w środowisku przyrodniczym.

Na etapie projektowania konkretnej inwestycji, jeśli zajdzie taka konieczność, określony zostanie obowiązek

sporządzenia  raportu  oddziaływania  na  środowisko,  który  jednoznacznie  i dokładnie  wykaże  wielkość  i

rodzaj oddziaływań oraz określi rozwiązania zapobiegające lub ograniczające negatywne oddziaływania. Dla

pełnej  ochrony środowiska,  mającej  na celu  dotrzymanie standardów jakości  środowiska poza terenem

inwestycji,  realizowanych  w  oparciu  o ustalenia  projektu  planu,  projekty  budowlane  tych  przedsięwzięć

powinny  zawierać  zalecane  w raportach  odpowiednio  dobrane  rozwiązania  techniczne  i  technologiczne

eliminujące lub łagodzące negatywne oddziaływania. 

7.1  Przewidywane  skutki  dla  środowiska  i  jego  komponentów  wynikające  z  projektowanego
przeznaczenia terenu

W wyniku  realizacji  ustaleń  projektu  planu  na  etapie  prognozy  oddziaływania  na  środowisko,

sporządzanej  do  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego,  przewiduje  się

następujący sposób oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska: 

KOMPONENT
ŚRODOWISKA

SPOSÓB ODDZIAŁYWANIA I ZAGROŻENIA

Rośliny i zwierzęta 
oraz różnorodność 
biologiczną

Realizacja ustaleń projektu planu nie spowoduje utraty istotnych siedlisk roślin i zwierząt ze
względu na położenie obszaru poza miejscami występowania cennych gatunków i  siedlisk
przyrodniczych. Należy zauważyć, że różnorodność biologiczna analizowanego obszaru jest
stosunkowo  niewielka,  występująca  roślinność  tworzy  mozaikę  zadrzewień  i  zbiorowisk
ruderalnych towarzyszących zabudowie oraz pól uprawnych. 
Lokalne,  bezpośrednie  zubożenie  lub  zlikwidowanie  istniejącej  pokrywy  roślinnej  wystąpi
w miejscu utwardzenia powierzchni. Zmiany mogą dotknąć najbardziej  fauny glebowej, która
w  miejscu  posadowienia  obiektów  budowlanych,  utwardzenia  powierzchni  utraci  swoje
siedliska. 
Należy liczyć się  ze zmianami w składzie gatunkowym i  liczebności  zwierząt  na terenach
dotychczas otwartych. Część gatunków będzie migrować na inne tereny, co związane będzie
przede wszystkim ze zwiększonym hałasem oraz ruchem pojazdów transportowych. Z drugiej
natomiast strony zwiększy się liczebność gatunków towarzyszących obszarom zmienionym
antropogenicznie. Zwiększy się liczebność niektórych gatunków ptaków, gryzoni i owadów.
Na  etapie  budowy,  może  występować  lokalne  zapylenie  roślin,  co  może  być  powodem
zmniejszenia  intensywności  fotosyntezy  oraz  transpiracji  roślin.  Nie  wykazano  jednak  jak
dotąd, aby mogło to w sposób istotny wpłynąć na zdrowotność roślin. 
Ocenia się, że oddziaływanie skutków ustaleń planu miejscowego na bioróżnorodność, rośliny
i zwierzęta będzie oddziaływaniem negatywnym, długotrwałym i pośrednim, lecz o lokalnym
zasięgu.

zdrowie i życie
ludzi

W wyniku realizacji  ustaleń planu nie przewiduje się powstania szczególnych zagrożeń dla
zdrowia  i  życia  ludzi.  Prognozowany wpływ realizacji  planu  na ludzi  będzie  się  wiązał  ze
wzrostem emisji gazów i pyłów oraz emisji hałasu w odniesieniu do stanu istniejącego.  
Źródłami hałasu wynikającymi z realizacji ustaleń planu, będą: 
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 na  etapie  wykonywania  robót  budowlanych  –  urządzenia,  pojazdy  oraz  operacje
techniczne (np. transport materiałów, sprzętu), 

 na etapie użytkowania terenu i obiektów  – procesy technologiczne, ruch pojazdów
i inne  czynniki  związane  z użytkowaniem  obiektów:  produkcyjnych,  usługowych,
drobnej  wytwórczości  i  rzemiosła  produkcyjnego  (urządzenia  wentylacyjne
i klimatyzujące).

W celu ograniczenia  niekorzystnych  oddziaływań terenu PU2 w odniesieniu  do  istniejącej
poza  terenem  objętym  planem  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej,  ustalono  wymóg
realizacji pasa zieleni izolacyjnej o szerokości  min. 5 m.
Ustalenia projektu planu wykluczają możliwość lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym
ryzyku wystąpienia poważnej awarii  w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony środowiska. 

Wody
powierzchniowe 
i podziemne

Realizacja projektu planu nie powinna w istotny sposób wpłynąć na zasoby wód i  ich jakość.
Wpływ projektowanych ustaleń  planu na wody powierzchniowe  będzie  pośredni  i  polegać
będzie na zwiększonej ilości ścieków wymagających oczyszczenia oraz wzroście ilości wód
odprowadzanych kanalizacją deszczową z pominięciem retencji gruntowej. Ustalenia projektu
planu  przewidują  możliwość  zastosowania  rozwiązań  technicznych  służących  zatrzymaniu
wody  opadowej  lub  roztopowej  w  obrębie  nieruchomości  w  ten  sposób  wpłyną  na
ograniczenie odpływu.
Realizowane inwestycje nie będą mieć bezpośredniego wpływu na wody powierzchniowe.
Ustalenia projektu planu w zakresie ochrony wód podziemnych oraz gruntu przed możliwością
zanieczyszczenia zawierają nakaz uszczelnienia powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem
oraz postępowania ze ściekami w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń
do wód i do ziemi, stosownie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
Odprowadzenie  ścieków  kanalizacją  sanitarną  przy  zachowaniu  jej  szczelności  podczas
eksploatacji  oraz separacja zanieczyszczeń z wód opadowych i roztopowych pochodzących
z powierzchni  zanieczyszczonych  zapewni  konieczną  ochronę  zasobów wód  podziemnych
przed  zanieczyszczeniem.  Potencjalne  zagrożenie  dla  wód  podziemnych  stanowić  mogą
ewentualne wycieki z nieszczelnych sieci kanalizacyjnych.  
Sposób postępowania z odpadami regulują przepisy ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu
porządku i czystości w gminach, których przestrzeganie zapewni minimalizację negatywnych
oddziaływań na środowisko gruntowo – wodne.

Powietrze 
atmosferyczne

Oddziaływanie  na  zanieczyszczenia  powietrza  w  trakcie  realizacji  ustaleń  planu  nastąpi
w wyniku pracy sprzętu budowlanego i transportu materiałów budowlanych. 
W  trakcie  funkcjonowania  obiektów  oddziaływania  te  będą  związane  głównie  z  emisją
z procesów  technologicznych,  z emisją  spalin  z  pojazdów  mechanicznych  obsługujących
zabudowę  produkcyjną  oraz  usługową.  Zanieczyszczenia  powstające  w wyniku  spalania
benzyny  oraz  oleju  napędowego  to  dwutlenek  azotu,  tlenek  węgla,  dwutlenek  siarki,
węglowodory oraz pył zawieszony PM10 i PM2,5 kumulują się w otoczeniu głównych szlaków
komunikacyjnych o znacznym natężeniu ruchu. 
Zgodnie  z  ustaleniami  planu  w  celu  ograniczenia  emisji  zanieczyszczeń  do  atmosfery
wprowadzono  nakaz  stosowania  w  prowadzonej  działalności  instalacji  oraz  technologii
niskoemisyjnych  zapewniających  ograniczenie  wielkości  substancji  odprowadzanych  do
powietrza do poziomów dopuszczalnych przepisami z zakresu Prawa ochrony środowiska
Ustalenia projektu planu w zakresie zaopatrzenia w ciepło wskazują zasadę wykorzystywania
istniejących rozwiązań w tym zakresie z  dopuszczeniem stosowania  indywidualnych  źródeł
energii  cieplnej  i  odnawialnych  źródeł  energii  z  uwzględnieniem  stosowania
wysokoefektywnych  źródeł  energii  cieplnej  charakteryzujących  się  brakiem  lub  niskim
poziomem emisji substancji do powietrza.

Powierzchnia ziemi Główne przekształcenia powierzchniowej warstwy litosfery, które będą miały miejsce w wyniku
realizacji  ustaleń  planu  polegać  będą  na  likwidacji  pokrywy  glebowej  w miejscach
utwardzonych.
Prace budowlane (ziemne) powodują ingerencję w środowisko gruntowo-wodne, a przez to
mogą  mieć  wpływ  na  zanieczyszczenie  gleby.  Jednak  przy  właściwej  organizacji  prac
budowlanych,  stosowanie w pełni  sprawnego sprzętu budowlanego,  właściwy nadzór  oraz
przygotowanie terenu pod budowę, może skutecznie przeciwdziałać zanieczyszczeniu gleby. 
Należy  również  zauważyć,  że  obszar  zmian  powierzchni  ziemi  ograniczony  jest
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projektowanym zagospodarowaniem, opartym na ustalonych w projekcie planu parametrach
i wskaźnikach  kształtowania  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu.  Niektóre
z prognozowanych zmian powierzchni ziemi, takie jak deformacja terenu, powstanie wykopów
i  nasypów,  są  krótkotrwałe  i odwracalne  (ustąpią  po  zakończeniu  budowy  i docelowym
zagospodarowaniu terenu). 
Zaznaczyć również należy, iż poprzez ustalenie w projekcie planu wskaźników minimalnego
udziału  powierzchni  biologicznie  czynnej  a  także  maksymalnej  powierzchni  zabudowy
w stosunku  do  powierzchni  działki  budowlanej,  zabudowana  może  zostać  jedynie  część
obszaru objętego projektem planu. 

Krajobraz Realizacja ustaleń projektu planu wpłynie dość istotnie na zmiany w krajobrazie zwłaszcza
części  wschodniej  analizowanego  obszaru.  Część  terenów  otwartych,  dotychczas
niezabudowanych,  zostanie  zajęta  pod  zainwestowanie. Obiekty  zabudowy  produkcyjnej,
usługowej,  składowej i  magazynowej ze względu na swój charakter generalnie negatywnie
wpływają na odbiór wizualny terenu. Ich rodzaj oraz forma architektoniczna będą miały istotny
wpływ  na  ocenę  zmian  w krajobrazie  tego  obszaru,  przy  czym  ocena  ta  zawsze  będzie
subiektywna. 
Jako  korzystne  dla  kształtowania  walorów  krajobrazowych  należy  wymienić  ograniczenia
dotyczące zagospodarowania terenów ustalone w planie jako zasady ochrony i kształtowania
ładu  przestrzennego  wraz  z  określeniem  parametrów,  cech  i  wskaźników  oraz  zasad
i warunków kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.
Korzystne oddziaływanie w zakresie kształtowania krajobrazu będą mieć następujące ustalenia
projektu planu:
 stosowanie  wysokiej  jakości  architektury  obiektów  z  uwzględnieniem  ich  położenia

i ekspozycji;
 kształtowanie  nowoczesnych  zespołów  zabudowy  o  funkcjach  ustalonych  planem

i zagospodarowanie  nowych  terenów powinno  harmonijnie  wpisywać  się  w  otaczającą
przestrzeń,  stanowiąc  kontynuację  sposobu  zagospodarowania  terenów  już
zainwestowanych;

 nakaz  ujednolicenia  formy,  detalu  architektonicznego  i  kolorystyki  obiektów  w obrębie
poszczególnych działek budowlanych.

Klimat Nie  przewiduje  się  istotnego  wpływu  na  zmianę  klimatu  w  skali  globalnej.  Zmiany
mikroklimatyczne  będą  polegać  na  przekształcaniu  się  topoklimatu  terenów  otwartych
w kierunku  topoklimatu  terenów zabudowanych.  Nie  przewiduje  się  jednak  aby  naturalny
bilans cieplny został istotnie zaburzony przez wprowadzone zainwestowanie.
Korzystny wpływ na kształtowanie mikroklimatu będzie miał, przewidziany projektem planu,
udział powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowanie rozwiązań technicznych służących
zatrzymaniu wód opadowych i roztopowych w obrębie nieruchomości.
W przypadku  projektowanych  funkcji  terenu  emisja  gazów cieplarnianych  będzie  wynikać
w głównej mierze ze spalania paliw w celach technologicznych, i w celach grzewczych. Do
ograniczenia  emisji  dwutlenku  węgla  przyczyni  się wykorzystanie  do  ogrzewania  obiektów
energii ze źródeł odnawialnych albo dobór innych rozwiązań technicznych mających na celu
unikanie lub ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do
powietrza.

Zasoby naturalne W obrębie terenu objętego analizą zasobem naturalnym są wody Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych nr 325. Realizacja  ustaleń planu nie wpłynie znacząco na warunki  zasilania
zbiornika, ani nie ograniczy dostępu do jego zasobów.

Zabytki i obiekty 
o wartościach 
kulturowych

W obszarze objętym planem nie występują zabytki a także obiekty o wartościach kulturowych.

Dobra materialne W wyniku realizacji ustaleń projektu planu powiększone zostaną zasoby dóbr materialnych.
Realizacja  projektu  planu  przyczyni  się  do  wzrostu  dochodów gminy  z  tytułu  podatku  od
nieruchomości.   
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7.2 Syntetyczna ocena skutków realizacji projektu dla środowiska

Prognozowane  skutki  realizacji  ustaleń  projektu  planu  mogą  być  zarówno  negatywne  jak

i pozytywne, oznaczono je następującymi symbolami:

(+)  –  oznacza  pozytywne  oddziaływanie  i  skutki  realizowanego  ustalenia  projektu  planu  na  dany

komponent środowiska,

(-)  –  oznacza  negatywne  oddziaływanie  i  skutki  realizowanego  ustalenia  projektu  planu  na  dany

komponent środowiska,

(0) – oznacza brak wpływu na dany komponent środowiska,

(N) – brak możliwości jednoznacznego określenia wpływu na dany element, gdy jest on zależny od

wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie do przewidzenia i uwzględnienia

w symulacji, uwarunkowań.

Przewidywane  oddziaływania  wybranych  ustaleń  zawartych  w  analizowanym  projekcie  planu,  w  tym

oddziaływania: 

 bezpośrednie (b), pośrednie (p), wtórne (w), skumulowane (s), 

 krótkoterminowe (k), średnioterminowe (sr) i długoterminowe (d), stałe (st) i chwilowe (ch)

na poszczególne  elementy środowiska zawarto w poniżej zamieszczonej tabeli: 
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Wybrane ustalenia projektu planu
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Ustalenia dotyczące ładu przestrzennego:

 przestrzeganie ustalonych planem funkcji 
i standardów przestrzennych, skali i formy 
zabudowy w obrębie terenów wyznaczonych 
liniami rozgraniczającymi;

 racjonalne gospodarowanie przestrzenią poprzez
wykorzystanie rezerw i podniesienie 
intensywności wykorzystania terenów już 
zagospodarowanych oraz kształtowanie nowych 
zespołów zabudowy z uwzględnieniem 
ustalonych w planie wskaźników 
zagospodarowania terenu;

 stosowanie wysokiej jakości architektury 
obiektów z uwzględnieniem ich położenia 
i ekspozycji;

 kształtowanie nowoczesnych zespołów 
zabudowy o funkcjach ustalonych planem 
i  zagospodarowanie nowych terenów powinno 
harmonijnie wpisywać się w otaczającą 
przestrzeń, stanowiąc kontynuację sposobu 
zagospodarowania terenów już 
zainwestowanych;

 nakaz ujednolicenia formy, detalu 
architektonicznego i kolorystyki obiektów 
w obrębie poszczególnych działek budowlanych
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0 + 0 0 0 0 +

b.
d.
st.

0 0 0 +
p.

Ustalenia w zakresie ochrony powietrza:

 stosowanie w prowadzonej działalności instalacji
oraz technologii niskoemisyjnych 
zapewniających ograniczenie wielkości 
substancji odprowadzanych do powietrza do 
poziomów dopuszczalnych przepisami 
z zakresu Prawa ochrony środowiska;

  stosowania wysokoefektywnych źródeł energii 
cieplnej charakteryzujących się brakiem lub 
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Wybrane ustalenia projektu planu
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niskim poziomem emisji substancji do powietrza;

Ustalenia w zakresie ochrony wód i gruntów:

 nakaz utwardzenia lub uszczelnienia 
powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem 
w sposób uniemożliwiający przedostawanie się 
tych zanieczyszczeń do wód i do ziemi,

 nakaz ujęcia i oczyszczenia ścieków (w tym wód
opadowych i roztopowych z powierzchni 
zagrożonych zanieczyszczeniem) do poziomów 
określonych w przepisach z zakresu Prawa 
wodnego oraz ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków;

 odprowadzenie ścieków komunalnych – 
z wyłączeniem wód opadowych i roztopowych - 
do istniejącej kanalizacji sanitarnej,

 odprowadzenie ścieków przemysłowych zgodnie
z wymaganiami przepisów z zakresu ustawy 
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne i 
rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

 postępowanie z odpadami zgodnie z przepisami
z zakresu ustawy o odpadach i ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
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Ustalenia w zakresie ochrony przed 
uciążliwościami prowadzonej działalności:
 oddziaływanie związane z prowadzoną 

działalnością produkcyjną lub usługową nie 
może powodować przekroczenia standardów 
jakości środowiska określonych w przepisach 
odrębnych oraz wywoływać konieczności 
ustanowienia obszaru ograniczonego 
użytkowania a uciążliwość prowadzonej 
działalności gospodarczej nie może przekroczyć
wartości dopuszczalnych na granicy terenu, do 
którego inwestor posiada tytuł prawny.

0 0 +
b.
st.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25



MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW PRZEMYSŁOWO –  USŁUGOWYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE MIASTA PRASZKI
I W OBRĘBIE KOWALE

Wybrane ustalenia projektu planu
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 zakaz lokalizacji:

- obiektów związanych z prowadzeniem 
działalności związanej z gospodarowaniem 
odpadami a w szczególności obiektów 
związanych ze zbieraniem i przetwarzaniem 
odpadów, ulegających biodegradacji, w tym 
w szczególności kompostowni lub 
biogazowni,

- zakładów stwarzających zagrożenie dla życia 
lub zdrowia ludzi, a zwłaszcza zakładów 
o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia
poważnych awarii,

- urządzeń wytwarzających energię z 
odnawialnych źródeł energii o mocy 
przekraczającej 100kW wymagających 
utworzenia stref ochronnych,

- zabudowy wymagającej ochrony przed 
hałasem.

W zakresie gospodarki odpadami:
 postępowanie z odpadami zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
porządku i czystości w gminach.
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8.  Metody analizy skutków realizacji ustaleń projektu

Organ opracowujący projekt dokumentu w tym przepadku plan miejscowy,  zobowiązany  jest

monitorować skutki wpływu na środowisko wynikające z realizacji jego postanowień. Ma to umożliwić

szybkie podjęcie działań zmierzających do usunięcia negatywnych zmian w środowisku, które można

zaobserwować dzięki odpowiednim narzędziom pomiarowo – kontrolnym.

W  ramach  państwowego  monitoringu  środowiska,  prowadzonego  przez  właściwe  organy

inspekcji  ochrony środowiska, monitorowane są niektóre komponenty środowiska. Zatem monitoring

skutków  realizacji  postanowień  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  w  zakresie

oddziaływania  na  środowisko  może  polegać  na  analizie  i  ocenie  poszczególnych  komponentów

środowiska w oparciu o wyniki pomiarów uzyskane w ramach państwowego monitoringu środowiska lub

też w ramach innych systemów kontrolno – pomiarowych prowadzonych przez organy administracji

publicznej  gminy oraz podmioty gospodarcze, o ile dotyczą one obszaru objętego miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.

Biorąc pod uwagę podstawowe cele sporządzanego planu i przedmiot regulacji planistycznych,

działania  zapisane w ustaleniach planu,  a  także odporność i  stan  środowiska przyrodniczego oraz

możliwy wpływ ustaleń planu na środowisko proponuje się objąć analizą skutków realizacji postanowień

planu, a – później monitoringiem określonym w art. 55 ust. 3 pkt 5 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, następujące elementy: stan powietrza atmosferycznego,

wody podziemne, klimat akustyczny, powierzchnia biologicznie czynna.

Element środowiska Metoda Częstotliwość

Powietrze (stan zanieczyszczeń). Analiza wyników uzyskanych 
w ramach państwowego monitoringu 
środowiska, monitoring prowadzony 
przez gminę oraz podmioty 
gospodarcze, analiza wyników kontroli
podmiotów gospodarczych 
(Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska), kontrola systemów 
grzewczych

Co rok oraz doraźnie 
w przypadku zgłoszenia 
naruszenia prawa.

Wody podziemne (stan 
zanieczyszczeń).

Analiza wyników monitoringu wód 
podziemnych prowadzonego przez 
Państwową Służbę Hydrogeologiczną

Co rok oraz doraźnie 
w przypadku zgłoszenia 
naruszenia prawa.

Klimat akustyczny. Pomiary hałasu sprawdzające 
oddziaływanie prowadzonych 
działalności na sąsiadującą zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną   

Co 5 lat.

Powierzchnia biologicznie czynna. Analiza ortofotomap i zdjęć 
satelitarnych. Zaleca się również 
prowadzić monitoring 
z wykorzystaniem danych  ewidencji 
gruntów i budynków

Co 5 lat.

Ponadto za istotne z punktu widzenia ochrony środowiska, należy uznać monitorowanie obejmujące:

 kontrolę systemów unieszkodliwiania ścieków - raz w roku,
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 kontrolę podczyszczania wód opadowych - raz w roku,

 ciągłą kontrolę systemu gospodarki odpadami.

9. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko

 Nie  przewiduje  się  transgranicznego  oddziaływania  na  środowisko  w rozumieniu  art.  104

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

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.  Skutki  realizacji

ustaleń projektu planu będą mieć charakter lokalny.

10. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko 

Ustalenia projektu planu uwzględniają wymogi ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi

przepisami, zawierają również szereg ustaleń minimalizujących jego negatywny wpływ na środowisko.

Do najistotniejszych z nich należą: 

   w zakresie ochrony wód i     gruntów:

- nakaz utwardzenia lub uszczelnienia powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem w sposób

uniemożliwiający przedostawanie się tych zanieczyszczeń do wód i do ziemi,

- nakaz ujęcia  i  oczyszczenia  ścieków (w tym wód opadowych i  roztopowych z  powierzchni

zagrożonych zanieczyszczeniem) do poziomów określonych w przepisach z zakresu Prawa

wodnego oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;

- wymóg odprowadzenia ścieków komunalnych – z wyłączeniem wód opadowych i roztopowych -

do istniejącej kanalizacji sanitarnej,

- wymóg odprowadzenia ścieków przemysłowych zgodnie z wymaganiami przepisów z zakresu

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

- wymóg postępowania z odpadami zgodnie z przepisami z zakresu ustawy o odpadach i ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- uwzględnienie  regulacji  wynikających  z  Rozporządzenia  Dyrektora  Regionalnego  Zarządu

Gospodarki  Wodnej  w Poznaniu z dnia 2 kwietnia  2014 r.  w sprawie warunków korzystania

z wód regionu wodnego Warty, dotyczących całego obszaru objętego planem,

- dopuszczenie  zastosowania  rozwiązań  technicznych  służących  zatrzymaniu  wód  w  obrębie

nieruchomości;

w zakresie ochrony powietrza:

- stosowanie  w  prowadzonej  działalności  instalacji  oraz  technologii  niskoemisyjnych

zapewniających ograniczenie wielkości substancji odprowadzanych do powietrza do poziomów

dopuszczalnych przepisami z zakresu Prawa ochrony środowiska;

- stosowania  wysokoefektywnych  źródeł  energii  cieplnej  charakteryzujących  się  brakiem  lub

niskim poziomem emisji substancji do powietrza;

W  celu  minimalizacji  niekorzystnych  skutków  realizacji  ustaleń  planu  dla  środowiska
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ograniczono powierzchnię trwałego zainwestowania terenów zabudowy produkcyjnej poprzez ustalenie

minimalnej powierzchni biologicznie czynnej – 15% dla PU, 20% dla AG.

Zajęcie  nowych  terenów  pod  zainwestowanie  zawsze  powoduje  zmiany  w  środowisku

przyrodniczym.  Najczęściej  jest  to  wpływ  niekorzystny,  którego  całkowite  wyeliminowanie  jest

niemożliwe. Na etapie prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej do projektu miejscowego

planu  zagospodarowania  przestrzennego  nie  jest  możliwe  precyzyjne  określenie  wielkości  (skali)

oddziaływania określonego czynnika (np. intensywności i zasięgu oddziaływania). Prognoza wskazuje

przede wszystkim kierunki oddziaływania skutków ustaleń planu oraz dokonuje ich wstępnej analizy

i oceny. W analizowanym dokumencie określono zasady, które ograniczają wpływ realizacji jego ustaleń

na środowisko. W związku z powyższym nie jest konieczne podejmowanie działań kompensacyjnych,

wyrównujących szkody w środowisku.

Analizowany  dokument  obejmuje  obszar  o  powierzchni  53,7  ha.  Wyznaczone  dla  niego,

w projekcie studium kierunki przeznaczenia terenu, właściwie przesądzają o przyjętych rozwiązaniach

i istotnie ogranicza wariantowanie przestrzeni na etapie planu miejscowego. Rozwiązania alternatywne

w tym przypadku  mogą  ograniczyć  się  do  zaniechania  realizacji  inwestycji  i  pozostawienie  terenu

w obecnym stanie użytkowania.
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11. Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Niniejsze opracowanie jest prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowo usługowych położonych w obrębie miasta

Praszki i w obrębie Kowale.

Podstawowym celem prognozy opracowywanej równocześnie z projektem miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego jest identyfikacja i przewidzenie możliwych wpływów na środowisko

biogeofizyczne oraz na zdrowie ludzi,  jakie potencjalnie mogą nastąpić na skutek realizacji  ustaleń

planu oraz współpraca z autorem projektu planu w celu wyeliminowania niekorzystnych ustaleń, które

mogą spowodować negatywne skutki dla  środowiska. Ważnym zadaniem prognozy jest informowanie

lokalnej społeczności, władz samorządowych i podmiotów gospodarczych o skutkach realizacji ustaleń

planu.  Niniejsza  prognoza  opracowana  została  w  celu  dokonania  oceny  skutków  ewentualnych

oddziaływań  na  środowisko,  na  najważniejsze  jego  komponenty,  jakie  mogą  nastąpić  w  wyniku

realizacji  ustaleń  projektu  planu.  Prognozę  opracowano  na  podstawie  analizy  projektu  planu,

opracowania  ekofizjograficznego  oraz  innych  materiałów  źródłowych  dotyczących  charakterystyki

i stanu środowiska przyrodniczego na terenie gminy Praszka. 

Zakres prognozy odpowiada wymogom wynikającym z 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.

Podstawowym  celem  planu  miejscowego  jest  stworzenie  prawnych  warunków  dla

zagospodarowania  przestrzennego  obszaru  w  zgodności  z  wymogami  kształtowania  ładu

przestrzennego  i  wymogami  zrównoważonego  rozwoju  oraz  kierunkami  wyznaczonymi  w  Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Praszka.

W  stanie  istniejącym,  obszar  o  powierzchni  53,7  ha  jest  w  znacznej  części  (zachodniej)

zagospodarowany zabudową produkcyjną z funkcjonującym największym powierzchniowo zakładem

Marcegaglia  Poland  Sp.  z  o.o.,  zabudową  usługową  a także  z niewielkim  udziałem  zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Pod Kowalami. Poza tym w części wschodniej przeważają grunty

rolne  wykorzystywane  pod  uprawę  oraz  w części  południowo  -  wschodniej  nieużytki  zarastające

samoczynnie inwazyjnymi gatunkami drzew i krzewów. 

Przedmiotowy  teren  znajduje  się  poza  obszarami  objętymi  formami  ochrony  na  podstawie

ustawy o ochronie przyrody jak również nie występują tutaj oraz w sąsiedztwie siedliska wskazywane

do objęcia ochroną.

Plan  miejscowy  tworzy  warunki  przestrzenne  dla  prawidłowego  funkcjonowania  obszaru,

kształtowania przestrzeni zgodnie z predyspozycjami obszaru w sposób kontrolowany i zrównoważony

w oparciu o zasadę ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju. Sporządzenie planu miejscowego

umożliwi:

 kształtowanie przestrzeni uwzględniające: relacje pomiędzy zabudową istniejącą i planowaną

do realizacji, relacje z terenami otaczającymi,

 prawidłową obsługę komunikacyjną i infrastrukturą techniczną,  
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 kształtowanie zabudowy w sposób racjonalnie wykorzystujący przestrzeń i w uporządkowanym

układzie urbanistycznym.

W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że realizacja planu wpłynie przede wszystkim na

następujące  komponenty  środowiska  przyrodniczego:  powierzchnię  ziemi,  krajobraz,  powietrze.

Urbanizacja  i  zagospodarowanie  terenów  sprzyjać  będzie  zwiększeniu  antropopresji.  Przyczynami

prognozowanych  zmian  środowiska  będą:  zabudowa  części  terenu  wraz  z  realizacją  infrastruktury

technicznej i komunikacyjnej, użytkowanie obiektów dla potrzeb zabudowy produkcyjnej i usługowej.

Zabudowa terenu spowoduje likwidację powierzchni biologicznie czynnej, w miejscach przeznaczonych

pod lokalizację obiektów bezpowrotnemu zniszczeniu ulegnie wierzchnia warstwa gleby wraz z pokrywą

roślinną i występującą fauną glebową. W związku z realizacją ustaleń projektu planu nie przewiduje się

powstania szczególnych zagrożeń dla środowiska, potencjalnie  wystąpi:

- pogorszenie stanu higieny atmosfery i klimatu akustycznego,

- zwiększenie ilości odprowadzanych ścieków,

- zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów,

- wzrost zapotrzebowania na wodę, energię elektryczną i cieplną,

- zmiana krajobrazu.

Ze  względu  na położenie  obszaru  opracowania  poza  siedliskami  cennymi  przyrodniczo  nie

będzie  to  oddziaływanie  znaczące  dla  środowiska.  Wprowadzone  zagospodarowanie  będzie

powodować  emisje  do  środowiska  jednak  z  uwagi  na  wprowadzone  w  projekcie  planu  ustalenia

minimalizujące negatywne oddziaływania, prognozowany wpływ wynikający z jego realizacji będzie miał

lokalny  i niezbyt  intensywny  charakter.  Projekt  planu  jest  zgodny  z  aktualnymi  przepisami  prawa

dotyczącymi ochrony środowiska oraz zgodny z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi.

31



MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW PRZEMYSŁOWO –
USŁUGOWYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE MIASTA PRASZKI I W OBRĘBIE KOWALE

13. Materiały źródłowe

W opracowaniu wykorzystano:

- Projekt  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenów  przemysłowo  –

usługowych położonych w obrębie miasta Praszki i w obrębie Kowale,

- Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Praszka  -

Uchwała Nr 168/XVII/2000 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 czerwca 2000  r.

- Plan  zagospodarowania  przestrzennego  województwa  opolskiego,  uchwała  nr

XLVIII/505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego  z dnia 28 września 2010 r. 

- Opracowanie  ekofizjograficzne  na  potrzeby  miejscowych  planów  zagospodarowania

przestrzennego, Regioplan, Wrocław  2004 r.,

- Program ochrony środowiska dla gminy Praszka na lata 2014-2017, z perspektywą do roku 2021,

Westmor Consulting Ewelina Chojnacka, Praszka 2013,

- Prognoza Oddziaływania na Środowisko „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Praszka na lata

2014-2017, z perspektywą do roku 2021”,  Westmor Consulting, Praszka 2013

- Mapa glebowo–rolnicza, skala 1:5000, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Łodzi,

- Kondracki J. Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa 1981 wyd. V,

- Stan środowiska w województwie opolskim (raport 2015). Biblioteka Monitoringu Środowiska, Opole

2016 r.
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