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1 Podstawa prawna 

Podstawę prawną do wykonania niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko sta-
nowią:

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 
1973 ze zm.);

  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. 
U. z 2022 poz. 503 ze zm.);

  Ustawa  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 (tj. Dz.U. z 2021 poz. 2373 ze zm.);

  Stanowisko RDOŚ w Opolu w sprawie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wyma-
ganych w prognozie oddziaływania na środowisko (WOOŚ.411.76.2016.MO z 08.08.2016r.;
WOOŚ.411.35.2017.AW z 12.04.2017r.);

  Stanowisko PPIS w Nysie w sprawie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaga-
nych w prognozie oddziaływania na środowisko (NZ.4311.21.2016.HW z 05.08.2016r.; 
NZ.4311.20.2017.RK z 20.04.2017r.);

  Uchwała Nr XIV/154/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2015 r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Nowy Świętów oraz uchwała  Nr XXXVII/275/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 
25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany w/w uchwały o przystąpienia do sporządzenia mpzp 
(zmiana dot. korekty fragmentu południowej granicy mpzp).

2 Zakres opracowania 

Zgodnie z art. 46  i 50 Ustawy  z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko, przy sporządzaniu planu miejscowego lub dokonując jego zmiany przepro-
wadza się strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko oraz sporządza prognozę oddziaływa-
nia na środowisko. Organ sporządzający plan miejscowy lub jego zmianę zgodnie z art.51 w/w 
ustawy sporządza prognozę oddziaływania na środowisko uwzględniając zakres prognozy określo-
ny w stanowisku RDOŚ i PPIS (zakres wg art.51 ust 2 i art 52 ust.1 i ust. 2). Przedmiotową progno-
zę wykonywano równolegle do sporządzania projektu planu.

Zakres przestrzenny prognozy obejmuje tereny znajdujące się w granicach planu oraz ob-
szary przyległe w strefie potencjalnych oddziaływań ustaleń planu.

W prognozie wykorzystano informacje zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym, stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z 2011 i 2020 roku, pro-
gnozach oddziaływań na środowisko ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenów gminy Głuchołazy, zarządzeniu RDOŚ w Opolu o rezerwacie przyrody „Przyłęk”, 
materiałach dot. ujęcia wody dla miasta Nysy na rzece Biała Głuchołaska,  decyzjach określają-
cych warunki korzystania ze środowiska i innych dokumentacjach przyrodniczych i planistycznych 
w obszarze Nowego Świętowa. 
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3 Zawartość i główne cechy projektowanego planu, powiązania
z innymi dokumentami, metoda opracowania.

Prognoza sporządzana jest dla projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Nowy Świętów sporządzonego na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Głuchołazach 
określonych w p. 1.  Z całości obszaru wsi Nowy Świętów wyłączono obszar w jej południowej 
części związany z terenem produkcyjnym wsi Bodzanów. Analizowany w prognozie dokument
jest projektem uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach i składa się z:
 części tekstowej  miejscowego planu stanowiącego treść uchwały,
 części graficznej - rysunku planu, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.

Plan miejscowy powiązany jest z:
- uchwałą Rady Miejskiej  w Głuchołazach w sprawie przystąpienia do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- opracowaniem ekofizjograficznym ww. terenów sporządzonymi na etapie poprzedza-

jącym sporządzenie projektu planu zagospodarowania gminy Głuchołazy;
- miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego obejmujący działki na obszarze wsi 

Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta-Decor sp. z o.o. zatwierdzonym 
uchwałą nr XL/420/18/ Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23.03.2018 r;

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głucho-
łazy z 2011 r.;

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głucho-
łazy z 2020 r.;

- przepisami szczególnymi z zakresu ochrony środowiska, planowania przestrzennego,
ochrony gruntów ornych i leśnych, ochrony dóbr kultury i zabytków, ochrony przyro-
dy i innymi właściwymi w zakresie ustaleń planu przepisami szczególnymi. 

Część tekstowa zawiera w swej treści:
 przedmiot i zakres planu;
 ustalenia dotyczące przeznaczenia, zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go oraz parametrów  i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu;

 przeznaczenie terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu 
lub różnych zasadach zagospodarowania;

 zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

 zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
 zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej;
 zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
 zasady i warunki podziału nieruchomości;
 wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
 zasady kształtowania krajobrazu, 
 stawki procentowe stanowiące podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dla całego terenu planu  przyjęto ogólne zasady ochrony środowiska, które w dalszej
części będą analizowane.  W trakcie sporządzania prognozy wykorzystano dane literaturo-
we, w tym opracowanie ekofizjograficzne, dla obszaru gminy Głuchołazy wykonane do Stu-
dium gminy. Wykaz opracowań źródłowych przedstawiono na końcu opracowania.
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Ocenę skutków realizacji planu przedstawiono metodą opisową, bazując na znajomo-
ści terenu opracowania oraz  ustaleń planistycznych.

W zmianie planu dostosowano rysunek planu do aktualnego stanu własnościowego 
(rysunek sporządzono na aktualnych mapach cyfrowych w skali 1:1000). Ustalenia plani-
styczne i warunki zabudowy dostosowano do obowiązujących przepisów z aktualnością bie-
żącą. Uwzględniono ponadto wnioski zgłoszone przez właścicieli i władających nieruchomo-
ściami pozytywnie rozstrzygnięte przez Burmistrza.

Przedmiotem zmiany planu jest wprowadzenie ustaleń planistycznych dla terenów oznaczo-
nych następującymi symbolami literowymi podstawowego przeznaczenia:

- MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
- RM – tereny zabudowy zagrodowej;
- U    – tereny zabudowy usługowej;
- UM   – teren zabudowy usługowo- mieszkaniowej;
- UZP – tereny zabudowy usługowej z rekreacją;
- UO   – tereny zabudowy usług oświaty;
- UK   – tereny zabudowy usług komunikacyjnych z zapleczem technicznym;
- PU   – teren zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;
- RR  – tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;
- R     – tereny rolne;
- US  – tereny sportu i rekreacji;
- ZC  – cmentarz;
- ZD  – tereny ogrodów działkowych;
- ZL   – lasy;
- ZŁ   – zieleń łęgowa;
- WS  – tereny wód powierzchniowych śródlądowych;
- KDG – tereny dróg publicznych klasy głównej;
- KDZ – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej;
- KDL – tereny dróg publicznych klasy lokalnej;
- KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej;
- KDW – tereny dróg wewnętrznych;
- Tdg – tereny dróg transportu rolnego;
- KK   – tereny kolejowe;
- K     –  tereny infrastruktury technicznej – kanalizacja;
- W    –  tereny infrastruktury technicznej -  wodociągi; 
- WT  –  tereny infrastruktury technicznej -  przeciwpowodziowej;

Wszystkie wyznaczone tereny  znajdują się w granicach wsi Nowy Świętów i zasadniczo żaden z 
nich aktualnie nie jest objęty obszarowymi formami ochrony przyrody określonymi w art.6 ust. 1 
ustawy o ochronie przyrody, za wyjątkiem pomnika przyrody – dębu szypułkowego przy drodze woje-
wódzkiej. 

4 Stan istniejący zagospodarowania.

Teren objęty projektem planu obejmuje prawie cały obszar gruntów wsi Nowy Świętów (z wyjąt-
kiem terenów produkcyjnych stycznych do Bodzanowa – Rudawy (zakład Malta Decor).

Zasadniczo są to tereny rolne zabudowane i otwarte użytki rolne. Skupisko dużych obiektów rol-
nych obsługi tej gospodarki występuje w rejonie dworca kolejowego zasadniczo na północny-wschód 
od zasadniczej części mieszkalno-rolnej wsi. Przy terenach kolejowych utworzyło się również duże 
skupisko terenów produkcyjnych i usługowych o znaczeniu lokalnym. 
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Wieś posiada szkołę podstawową i rzymsko-katolicki kościół parafialny stanowiące obiekty zabytko-
we o ponadlokalnym znaczeniu. Zasadniczy teren zabudowy wsi rozciąga się wzdłuż prawego brzegu
rzeki Biała Głuchołaska na historycznym ciągu komunikacyjnym z Nysy do Głuchołaz. Jest to zabudo-
wa zagrodowa i pozagrodowa o charakterystycznym dla Śląska układzie szczytowym pierwszej linii 
budynków mieszkalnych. Nowa droga z początku XX wieku stanowiąca obecnie drogę wojewódzką nr
411 przebiega od strony wschodniej zabudowy historycznej niemniej obecnie jest już w części obu-
stronnie obudowana przejmując podstawową rolę komunikacyjną powiązań tranzytowych i zewnętrz-
nych transportu kołowego oraz dała podstawę do wytworzenia zasadniczego ośrodka usług podsta-
wowych wsi. Przesuwanie się ośrodka usługowego wsi jest spowodowane również przez dworzec ko-
lejowy (3 kierunkowy: Nysa, Prudnik, Głuchołazy) oraz tereny produkcyjne przy nim wykształcone.
Przeznaczenie mieszkalne związane jest z dominującą zabudową zagrodową i jednorodzinną nową
jak i przekształconą z dawnych budynków zagrodowych. Zabudowa wielorodzinna dotyczy zasadni-
czo dawnych budynków rodzin pracowników zakładu przemysłowego w Bodzanowie-Rudawie i jest
zlokalizowana w południowej części wsi wraz z kompleksem rekreacyjnym i pracowniczymi ogrodami
działkowymi. 
Przeznaczenie terenów pod zabudowę zagrodową zasadniczo zostało zmarginalizowane do kilkuna-
stu małych i średnich  gospodarstw zlokalizowanych w historycznej części wsi.  Niemniej tereny ob-
sługi gospodarki rolnej, obecnie zasadniczo przejęte przez osoby fizyczne od RSP zlokalizowane w
okolicy dworca PKP nadal utrzymują produkcję hodowlaną powyżej 100 DJP. Te fermowe obiekty RSP
posiadały potencjał ponad 300 DJP przy czym obsadą zasadniczą było bydło. Obecnie w części terenu
dawnej fermy bydła prowadzona jest hodowla zwierząt futerkowych (norka amerykańska). 

W centralnej „starej” części wsi znajduje się teren nieużytkowanej bazy SKR-u. Była to baza ma-
szynowa z prostymi, parterowymi obiektami warsztatowymi i garażowymi. Obecnie są one w złym
stanie technicznym – zasadniczo teren ten można postulować do przekształcenia na cele związane z
docelowym przeznaczeniem dawnego dworu na cele usługowe (hotel, ośrodek turystyczny). Wprowa-
dzanie w tym miejscu przeznaczenia usługowo-produkcyjnego jest mało zasadne. 

Wieś Nowy Świętów jest uzbrojona w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektroenerge-
tyczną, telekomunikacyjną. Ogrzewanie obiektów i przygotowanie c.w.u. odbywa się w oparciu o in-
dywidualne systemy grzewcze w dostosowaniu do wielkości obiektów. Dla celów energetycznych za-
uważalny jest wzrost mikroinstalacji fotowoltaicznych szczególnie lokalizowanych na dachach budyn-
ków istniejącej zabudowy. Z uwagi na zasadniczo ulicową zabudowę wsi dachy istniejącej zabudowy
posiadają dużą potencjalną powierzchnię możliwą do lokalizacji mikroinstalacji fotowoltaicznych. Na
terenie przyległym do rzeki Biała Głuchołaska istnieje mała elektrownia wodna o mocy 0,21 MW.

Obszar objęty planem nie obejmuje obszarów podlegających ochronie przyrodniczej.

5 Ocena stanu i funkcjonowania środowiska

5.1 Zasoby i walory środowiska  

5.1.1 Położenie administracyjne i geograficzne 

Plan wykonano dla prawie całego obszaru wsi Nowy Świętów – obejmującego zabudowę
istniejącą i projektowaną oraz tereny niezabudowane (zasadniczo rolne) określone funkcjonalnie
w studium gminy Głuchołazy z 2011 roku oraz wg zmiany Studium z 2020 r.. Wieś stanowi część
Gminy Głuchołazy położonej w Nyskim Powiecie (Województwo Opolskie).

 Wieś ta leży na historycznym szlaku handlowym z Nysy do Ołomuńca (poprzez Głuchoła-
zy) położonym na prawym brzegu rzeki Biała Głuchołaska. Analizowany obszar leży zasadniczo w
dolinie tej rzeki, graniczy z wsią Polski Świętów od północy, od zachodu z wsią Stary Las, od połu-
dnia z wsią Bodzanów a od zachodu (zasadniczo za rzeką) ze wsią Wilamowice Nyskie. Dolina rze -
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ki opada w kierunku północnym z poziomu 250 m do poziomu 234,5 m npm. Najwyżej położone
tereny wsi to jej wschodnia część gruntów wznosząca się na poziom ok. 281 m npm. 

Pod względem fizyczno – geograficznym obszar opracowania wchodzi w skład Płaskowyżu
Głubczyckiego należący do południowo wschodniej części Niziny Śląskiej. Zasadniczo jest to skraj-
nie zachodnia część tego płaskowyżu, charakteryzującego się typowo rolniczym użytkowaniem, uwa-
runkowanym dobrą jakością rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

(www.geografia24.eu)

Rzeka Biała Głuchołaska, stanowiąca geograficzną oś wsi Nowy Świętów, wypływa z Czech (Hruby
Jesenik) i wpada do jeziora Nyskiego (sztuczny zbiornik na rzece Nysa Kłodzka) u podstawy połu-
dniowej części tamy zbiornika.

5.1.2 Budowa geologiczna i hydrogeologia

Zrzuty powierzchniowych warstw geologicznych w trzeciorzędzie spowodowały powstanie w 
północnej części gminy na terenie projektowanego planu zapadliska Rowu Kędzierzyn-Koźle – Pacz-
ków, które zostało wypełnione późniejszymi osadami trzeciorzędowymi. Spośród nich najsilniej za-
znaczyły się osady płytkiego morza mioceńskiego.  W trzeciorzędzie utwory mioceńskie pokryły cały 
obszar planu i stanowią dziś na tym terenie ciągłą pokrywę, na której występują utwory czwartorzę-
dowe. Pod względem litologicznym utwory te stanowią iły, mułki i piaski, niekiedy żwirowate lokalnie 
z węglem brunatnym. Iły mioceńskie są ciemne, przeważnie szare lub wiśniowo-rdzawe. W większo-
ści są tłuste i plastyczne, choć bywają chude i piaszczyste. Żwiry, piaski i mułki odgrywają w nich 
podrzędną rolę. Odznaczają się one również ciemnymi barwami. Charakterystyczną cechą omawia-
nych osadów jest pojawianie się w różnych miejscach pokładów węgla brunatnego, tak jak to ma 
miejsca w okolicach nieodległych Markowic. Na terenie planu pokłady takie nie zostały jednak stwier-
dzone jako zasób surowców mineralnych. Miąższość iłów mioceńskich dochodzi do 100 m. Najwięk-
sza jest w Rowie Kędzierzyn-Koźle – Paczków. Zostały one w trzecio- i czwartorzędzie w dużej części 
zerodowane, przemieszane i przykryte osadami lodowcowymi i rzecznymi. 
Pospolicie na terenie opracowania występują kompleksy plioceńskich piasków i żwirów ówczesnej 
sieci rzecznej. Grube na kilkadziesiąt metrów kompleksy tych osadów występują pospolicie poza 
twardymi grzbietami zbudowanymi z utworów metamorficznych.
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Powierzchniowymi osadami geologicznymi są osady czwartorzędowe. Z utworów plejstocenu 
– epoki lodowcowej – wyróżnia się kompleksy piasków i żwirów akumulacji lodowcowej i wodnolodow-
cowej z przewarstwieniami glin zwałowych. Lokalnie występują piaski i żwiry szczelinowych form aku-
mulacji wodnolodowcowej. W osadach lodowcowych charakterystyczny jest znaczny udział głazów 
narzutowych akumulowanych w marginalnej strefie zasięgi lodowców na przedpolu Gór Opawskich. 
Na powierzchni czwartorzędu występują osady peryglacjalne w postaci glin zwietrzelinowych, delu-
wialnych i eolicznych. Lessy piaszczyste i gliniaste zlodowacenia północnopolskiego powstały głównie
w wyniku procesów peryglacjalnych, odbywających się na przedpolu lodowca. Stanowią niemal ciągłą
pokrywę na terenie opracowania. Pokrywa lessowa w granicach terenu planu jest bardzo płytka i 
zróżnicowana. W wielu miejscach nie przekracza 1 m, podczas gdy średnia wartość miąższości les-
sów na Płaskowyżu Głubczyckim wynosi ok. 4 m. Badania nad genezą lessów wskazują, iż prawdopo-
dobnie wiek ich jest starszy niż wiek zlodowacenia północnopolskiego. Najprawdopodobniej lessy 
tworzyły się już w trakcie zlodowacenia środkowopolskiego, natomiast ich ostateczne ukształtowanie 
nastąpiło w ostatnim na terenie Polski zlodowaceniu. Nie występują w postaci klastycznej. Są to ra-
czej osady lessopodobne. 

Utwory holoceńskie (postglacjalne) terenu planu to głównie osady rzeczne związane z aku-
mulacją niewielkich cieków. Pod względem litologicznym stanowią je mady, mułki, piaski i żwiry 
rzeczne ze znacznym udziałem głazików i głazów. Ich miąższość nie przekracza zwykle 1-2 m. Wy-
ścielają doliny na różnej szerokości. 

Lokalnie w dnach dolin rzecznych oraz w bezodpływowych zagłębieniach terenu na bardzo 
małych powierzchniach występują również namuły. Ich geneza jest aluwialna lub deluwialna, miąż-
szość niewielka.  

5.1.2.1
Surowce mineralne

Na terenie objętym projektem planu zasadniczo nie występują udokumentowane złoża su-
rowców mineralnych.   

5.1.2.2
Hydrogeologia

Tereny projektu planu należą do Średzko-Otmuchowskiego Regionu Hydrogeologicznego z 
głównym poziomem wodonośnym w trzeciorzędzie i podrzędnie występującymi wodami czwartorzę-
dowymi. Wody trzeciorzędowe występują w peryferyjnej strefie zbiornika wód mioceńskich wypełnia-
jącego Rów tektoniczny Paczków – Kędzierzyn-Koźle. Są to wody wydajne, zasobność ujęć wzrasta w 
kierunku północnym. Wody zlokalizowane są w porowym ośrodku piaszczysto-żwirowym  występują-
cym jako soczewy i przewarstwienia w kompleksach iłów. Są izolowane od powierzchni terenu znacz-
nie bardziej niż wody czwartorzędowe i w zwietrzelinach utworów metamorficznych. Wody w trzecio-
rzędzie podrzędnie mogą również występować w piaskach i żwirach plioceńskiej sieci rzecznej.
Wody czwartorzędowe występują w przewarstwieniach piasków i żwirów wodnolodowcowych wystę-
pujących między kompleksami glin zwałowych. Ze względu na niewielką najczęściej miąższość osa-
dów wodonośnych ujęcia w tego poziomu nie są zbyt zasobne. 
Pod względem głębokości zalegania wód gruntowych na obszarze planu można wyróżnić kilka typów 
stref:

 dna dolinek rzecznych – z głębokością zalegania wód gruntowych 0,5-1,5 m ppt.,
 stokowe strefy wzniesień – z głębokością zalegania wód gruntowych 1,5-5 m ppt., w zależno-

ści od położenia miejsca na stoku; w strefie przydolinnej płytko, w strefie wierzchowinowej 
głęboko,

 wysoczyzny (wierzchołkowe strefy wzniesień) – z głębokością zalegania wód gruntowych 3,0-
10 m ppt.,

Na obszarze projektu planu nie występują GZWP. Najbliższy jest zlokalizowany na północny-wschód 
od terenu projektu planu GZWP 338 Paczków – Niemodlin ( na wschód do Nysy - po weryfikacji 
2017r.). 
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5.1.3 Rzeźba terenu

Pod względem geomorfologicznym obszar gminy Głuchołazy charakteryzuje się największym
zróżnicowaniem spośród gmin województwa opolskiego. Jest to jedyna gmina z formami rzeźby typo-
wymi dla gór niemniej obszar projektu planu do nie leży w tej części gminy. Jest to obszar charakte-
ryzujący się nieznacznym urozmaiceniem rzeźby terenu. Dominuje rzeźba falista ze współudziałem
niewyraźnie zarysowanych form dolinnych oraz stoków za wyjątkiem bezpośredniej doliny Białej Głu-
chołaskiej. Najwyższe wzniesienia w obrębie wysoczyzny zlokalizowane są na wschód od linii kolejo-
wej – 281 m npm. Na pozostałym obszarze wierzchołkowe strefy w obrębie wysoczyzny osiągają ok.
240-270 m npm. Najniżej położone obszary zlokalizowane są w dolinnym obniżeniu Białej Głuchoła-
skiej (poniżej 235 m npm.).
Na omawianym obszarze dominują tereny o spadkach < 5%, lokalnie przekraczają 10%, w szczegól-
ności na zboczach dolinek. Obszar narażony jest na słabą erozję wodną i bardzo silną erozję wietrz-
ną. Erozja wietrzna najsilniejsza jest na obszarach wierzchowinowych z zalegającymi w stropie glina-
mi lessopodobnymi (wschodnia część terenów). Występuje ona na wielkopowierzchniowych terenach
gruntów ornych pozbawionych liniowych zadrzewień.

5.1.4 Warunki klimatyczne 

Warunki klimatyczne obszaru obszaru opracowania charakteryzują bardzo specyficznymi wła-
ściwościami. Na południu gminy mikroklimat za sprawą występujących gór jest dość surowy, charak-
teryzuje się jednymi z najmniej korzystnych warunków termicznych i opadowych w województwie, co
nadaje  swoistego górskiego charakteru.  Niemniej  ten obszar  zasadniczo nie obejmuje wsi Nowy
Świętów, jej warunki klimatyczne są bardziej zbliżone do niższych rejonów miasta Głuchołazy niż do
m. Nysy (granica wyraźnego ochłodzenia zimowego jest położona pomiędzy Polskim i Nowym Święto-
wem). Klimat w Nowym Świętowie można określić jako umiarkowanie ciepły.

Uśrednione warunki klimatyczne wsi charakteryzują się następującymi parametrami:
 średnia temperatura roczna – 8,0 ºC   
 średnia temperatura stycznia - -2,3 ºC 
 średnia temperatura lipca – 17,2 ºC  
 usłonecznienie - 1400 - 1450 h 
 termiczne pory roku
 średnia długość okresu bezprzymrozkowego - 195 dni 
 wilgotność względna powietrza - 71 %   
 roczne opady atmosferyczne – 602 mm   
 liczba dni z pokrywą śnieżną - 43 dni  
 średnia roczna liczba dni z mgłą - 25 dni  
 średnia roczna liczba dni z burzą - 21 dni  
 średnia roczna prędkość wiatru -  2,5 ÷ 3 m/s 
 dominujące kierunki wiatrów – N/W  (21 %), 

5.1.5 Warunki hydrograficzne 

Na obszarze opracowania przebiega rzeka Biała Głuchołaska. Jest to rzeka w części o typo-
wym charakterze górskim. Jest dopływem rzeki Nysy Kłodzkiej.  Jej źródła są zlokalizowane są w Cze-
chach w masywie Pradziada (1491 m npm). W okresach wiosennych roztopów lub dłuższych, ale nie-
zbyt obfitych deszczów poziom wody podnosi się i zalewane są niższe obszary tarasu zalewowego. W
okresie jednak bardzo intensywnych deszczów wczesnego lata poziom wody gwałtowanie podnosi się
i zalewa również częściowo wyższe tarasy, tak, jak było w 1997 r. Charakterystyczną cechą zalewów 
powodziowych jest znaczna gwałtowność oraz krótki okres trwania. Zalewy powodziowe występują 
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głównie w okresie letnim po gwałtownych ulewach. W okresie wiosennym stan wód również jest wy-
soki, przy nagłych  odwilżach zagrożenie wystąpieniem wód z koryta jest dość duże.

Celem ochrony ludności wsi Nowego Świętowa oraz jej mienia w połowie XX wieku wykonano
obwałowania Białej Głuchołaskiej zabezpieczające wieś od gwałtownych wezbrań w rzece. Po powo-
dzi w 1997 roku przeprowadzono prace przy częściowym wyprostowaniu koryta, znacznie ujednolica-
jąc jego szerokość, co spowodowało zatracenie naturalnego charakteru jednej z piękniejszych rzek
Opolszczyzny.

5.1.6 Gleby 

Gmina Głuchołazy charakteryzuje się bardzo zróżnicowanymi glebami i różnym ich znacze-
niem dla rozwoju produkcji rolnej. Koncentracje gruntów o najwyższych walorach występują w pół-
nocnej części gminy. Mniejsze walory produkcyjne mają grunty w południowej części gminy. Na ob-
szarze opracowania występują gleby wytworzone z utworów czwartorzędowych reprezentowanych 
przez żwiry, piaski, gliny piaszczysto-pylaste i mady ilaste. Na obszarze wsi dominują pseudobielico-
we. Z danych dokumentacyjnych dotyczących rolniczej przydatności gleb wynika, że wśród gruntów 
ornych przeważają gleby klasy IIIa (60,6% powierzchni ogólnej gruntów ornych), natomiast wśród 
użytków zielonych gleby klas III (43,8% powierzchni użytków zielonych). Powyżej 89% gleby te zali-
czane są do gleb pszennych dobrych i bardzo dobrych.

Analiza  wskaźnika  jakości  rolniczej  przestrzeni  produkcyjnej  wskazuje,  że  na  terenie  wsi
Nowy Świętów panują korzystne warunki do takiej produkcji. 

5.1.7 Szata roślinna 

Obszar gminy Głuchołazy należy do bardzo cennych florystycznie. Wynika to przede wszyst-
kim z największego zróżnicowania pod względem geomorfologicznym gminy na tle całego obszaru
województwa opolskiego oraz występowania różnych form przyrody.

Wykaz gatunków rzadkich, zagrożonych i podlegających ochronie prawnej wstępujących na obszarze 
wsi Nowy Świętów:

 Barwinek pospolity - Vinca minor;

 Buławnik mieczolistny -Cephalanthera longifolia;

 Centuria pospolita - Centaurium erythraea;

 Centuria zwyczajna - Centaurium erythraea;

 Dziurawiec skąpolistny - Hypericum montanum;

 Gruszyczka okrągłolistna - Pyrola rotundifolia;

 Gruszycznik jednokwiatowy - Moneses uniflora;

 Kokorycz pełna - Corydalis solida;

 Kokorycz wątła - Corydalis intermedia;

 Kruszczyk rdzawoczerwony - Epipactis atrorubens;

 Kruszczyk szerokolistny - Epipactis helleborine;

 Kukułka szerokolistna - Dactylorhiza majalis;

 Naparstnica zwyczajna - Digitalis grandiflora;

 Orlik pospolity - Aquilegia vulgaris;

 Paprotka zwyczajna - Polypodium vulgare;

 Parzydło leśne - Aruncus sylvestris;

 Pierwiosnek wyniosły - Primula elatior;

 Przytulia okrągłolistna - Galium odoratum;

 Sit drobny - Juncus filiformis;
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 Stokłosa prosta - Bromus erectus;

 Storczyk męski - Orchis mascula;

 Wawrzynek wilcze łyko - Daphne mezereum;

 Zanokcica północna - Asplenium septentrionale;

Generalnie obszar opracowania należy do bardzo cennych pod względem flory. Mimo, że dominują
tereny rolnicze oraz zabudowane, których flora nie przedstawia wartości z konserwatorskiego punktu
widzenia, to jednak znaczny obszar to lasy, wody i łąki, często położne na zróżnicowanym geomorfo-
logicznie i siedliskowo terenie dolin Białej Głuchołaskiej i zadrzewionych brzegów cieków wodnych
wpływających do tej rzeki. W miejscach tych mamy do czynienia z wyjątkową w skali województwa
florą, której wielu przedstawicieli znajduje się na liście zagrożonych roślin regionu.

5.1.7.1  Zbiorowiska roślinne i siedliska przyrodnicze podlegające 
ochronie

W granicach wsi Nowy Świętów zasadniczo nie występują zbiorowiska roślinne czy siedliska 
podlegające ochronie.

Najbliższy taki obszar to Rezerwat przyrody „Przyłęk" o powierzchni 0,8 ha położony jest na te-
renie gminy Nysa w dolinie Białej Głuchołaskiej. Jest to rezerwat leśny, utworzono go w celu za-
chowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu liściastego lasu mieszanego 
o cechach zespołu naturalnego. Został powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa z 17 
września 1952 roku (M.P. Z 1952 r. nr 85, poz. 1348). Jest położony w oddaleniu ok.

Na terenie wsi Nowy Świętów stwierdza się występowanie następujących siedlisk chronionych:
 grąd subkontynentalny Tilio-Carpinetum – rosnący na północno-wschodniej części gruntów

wsi;
 łęg wiązowo-jesionowy Fraxino-Alnetum,  występuje w wzdłuż cieków wodnych.

Łęg wiącowo-jesionowy Grąd subkontynentalny

5.1.8 Fauna 

Obszar gminy Głuchołazy charakteryzuje się znacznym przekształceniem ekosystemów, szczególnie 
w obrębie miasta Głuchołazy oraz w centralnej i wschodniej części gminy, gdzie prowadzona jest in-
tensywna gospodarka rolna. Stąd, na gruntach wsi Nowy Świętów oraz do niej przylegających różno-
rodność fauny jest dość ograniczona. Zdecydowanie dominują tu grunty orne stąd występują na nich 
głównie gatunki pospolite, związane z ekosystemami rolniczymi oraz z siedliskami ludzkimi. Znaczą-
co pozytywną rolę w występowaniu i składzie fauny odgrywają tu małe kompleksy leśne, zieleń urzą-
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dzona w postaci parków, zadrzewienia śródpolne, doliny rzeczne, małe zbiorniki wodne i większe po-
wierzchnie łąk.

BEZKRĘGOWCE:
Okres wzrostu zbóż sprzyja występowaniu bezkręgowców preferujących tego typu siedliska, w szcze-
gólności należących do gatunków z rzędu pająków Araneida, motyli Lepidoptera, dwuskrzydłych Dip-
tera, błonkówek Hymenoptera. Występują tu również rzadkie i chronione gatunki owadów. Do obję-
tych ochroną, a stosunkowo często spotykanych należą biegacze: pospolity Carabus nemoralis, złoci-
sty Carabus auratus, ogrodowy Carabus arvensis, fioletowy Carabus viloaceus, wręgaty Carabus can-
cellatus i granulowaty Carabus granulatus, spotykane z resztą na obszarze całej gminy. Pospolicie 
występują tu też chronione trzmiele. Szczególnie często spotykany jest trzmiel ziemny Bombus terre-
stris, a ponadto ogrodowy Bombus hortorum, kamiennik Bombus lapidarius i mesznik Bombus mu-
scorum. W miejscach otwartych, nasłonecznionych spotkać można pazia królowej Papilio machaon. 
Bardziej zróżnicowane siedliska występują w kompleksach leśnych gdzie można spotkać większe na-
gromadzenie gatunków chronionych i rzadkich. Faunę bezkręgowców najliczniej reprezentują owady 
związane z biocenozami borów sosnowych, a wśród nich także szkodniki drzew.

RYBY:
Główny system rzeczny gminy Głuchołazy jak i wsi Nowy Świętów tworzy rzeka Biała Głuchołaska. Ze
względu na uwarunkowania geomorfologiczne rzeka ta ma charakter górski (górny bieg) i wyżynny 
(ponizej Głuchołaz). Dodatkowo, miejscowe cieki wodne charakteryzują się urozmaiconym dnem 
(piaszczyste, kamieniste, żwirowate, muliste), zróżnicowaną linią brzegową (odcinki naturalne i ure-
gulowane) oraz różną czystością. Wody te siedlisk dla gatunków należących do krainy pstrąga i styku
krain pstrąga i lipienia. Większe cieki są sukcesywnie zarybiane przez lokalne koła wędkarskie. W do-
linie rzeki Białej Głuchołaskiej poniżej miasta Głuchołazy notuje się występowanie lipieni Thymallus 
thymallus i pstrągów potokowych Salmo trutta fario oraz objętych ochroną śliza Barbatula barbatula i
głowacza pręgopłetwego Cottus poecilopus (głównie w górnym biegu oraz przy ujściu do Jeziora Ny-
skiego). 

PŁAZY i GADY:
Wszystkie 18 gatunków płazów Amphibia i 8 gatunków gadów Reptilia występujących w Polsce obję-
te są ścisłą ochroną gatunkową. Na terenie gminy w rejonie dolin rzecznych, zbiorników wodnych i 
terenów podmokłych występują dość liczne gatunki płazów (16) i gadów (6). Spośród płazów wymie-
nić należy przede wszystkim: salamandrę plamistą Salamandra salamandra, traszki: zwyczajną Tritu-
rus vulgaris, grzebieniastą Triturus cristatus i górską Triturus alpestris, kumaki: nizinnego Bombina 
bombina i górskiego Bombina variegata, grzebiuszkę ziemną Pelobates fuscus i rzekotkę drzewną 
Hyla arborea. Świat gadów reprezentują: gniewosz plamisty Coronella austriaca, padalec Anguis fra-
gilis, jaszczurka zwinka Lacerta agilis i żyworodna Lacerta vivipara, zaskroniec Natrix natrix i jadowi-
ta żmija zygzakowata Vipera berus. Wszystkie stanowiska są bardzo cenne i rzadkie w porównaniu z 
całym regionem. Cennymi gatunkami są nawet pospolicie tu występujące gatunki takie jak żaba 
trawna Rana temporaria. Gatunkami rzadkimi i cennymi są salamandra plamista Salamandra 
salamandra oraz jaszczurka zwinka Lacerta agilis. Warunkiem podstawowym dla utrzymania tych 
cennych stanowisk jest utrzymanie właściwego poziomu wód gruntowych (unikanie melioracji) oraz 
zapobieganie zatruwaniu, niszczeniu i zasypywaniu stawów i strumieni.

PTAKI:
Gmina Głuchołazy charakteryzuje się dużą różnorodnością krajobrazów. Najcenniejszymi, poza tere-
nami leśnymi, z przyrodniczego punktu widzenia obszarami są doliny cieków wodnych, zwłaszcza 
Białej Głuchołaskiej i jej większych dopływów. Dlatego też najliczniejszą w gatunki grupą awifauny 
okazały się być ptaki związane ze środowiskiem leśnym i wodnym. Dotychczas stwierdzono około 
130 gatunków ptaków, z czego ponad 120 objętych jest ochroną. Najcenniejsze to: bocian czarny Ci-
conia nigra, błotniak stawowy Circus aeruginosus, pustułka Falco tinnunculus, kobuz Falco subbuteo, 
derkacz Crex crex, czajka Vanellus vanellus, samotnik Tringa ochropus, płomykówka Tyto alba, pu-
chacz Bubo bubo, pójdźka Athena noctua, zimorodek Alcedo atthis, dudek Upupa epops, pluszcz 
Cinclus cinclus, dzięcioł zielonosiwy Picus canus, dzięcioł średni Dendrocopos medius i dzięcioł czar-
ny Dryocopus martius. W okolicznych lasach występują między innymi myszołów Buteo buteo i kruk 

14



Prognoza  oddziaływania  na  środowisko  projektu miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  
wsi  Nowy  Świętów,  2018-2022 r.

Corvus corax. Z gatunków pospolitych na uwagę zasługują remiz Remiz pendulinus, słowik rdzawy 
Luscinia megarhynchos i wilga Oriolus oriolus. 

SSAKI:
Na terenie gminy odnotowano występowanie około 50 gatunków ssaków. 13 z nich objętych jest 
ochroną ścisłą, a 12 ochroną częściową. Na uwagę zasługują gatunki leśne: ryś Lynx lynx, popielica 
Glis glis i muflon Ovis musimon. W 1998 roku na na południowe cieki okolic Nysy powróciły bobry Ca-
stor fiber. W zespole bytujących tu ssaków przeważają jednak gatunki pospolite o zasięgach obejmu-
jących cały kraj, przede wszystkim z rodziny nornikowatych Arvicolidae, myszowatych Muridae i zają-
cowatych Leporidae. Dominują tu wyraźnie gatunki eurosyberyjskie, między innymi: lis pospolity Vul-
pes vulpes, kuna leśna Martes martes, łasica Mustella nivalis, piżmak Ondatra zibethicus, tchórz Mu-
stella putorius i borsuk Meles meles. Z większych zwierząt pojawiają się: jeleń europejski Cervus ela-
phus, sarna Capreolus capreolus, daniel Dama dama i dzik Sus scrofa. Ssaki to także gatunki pospoli-
te związane z siedliskami ludzkimi, a wśród nich między innymi: jeż europejski Erinaceus europaeus, 
kret Talpa europaea i wiewiórka Sciurus vulgaris. Na biotopach polnych i łąkowych grupa zwierząt 
kręgowych posiada również swoich przedstawicieli, np.: zające Lepus i kuropatwy Perdix perdix. 
Występowanie nietoperzy uzależnione jest przede wszystkim od dostępności kryjówek (dziuple 
drzew, strychy i szczeliny budynków, mosty, tunele), miejsc zimowania oraz bazy pokarmowej. Z 
tego powodu poznanie i ochrona tych kluczowych miejsc staje się obecnie niezwykle ważna. Ochronę
nietoperzy w naszym kraju reguluje szereg przepisów i porozumień, zarówno krajowych jak i między-
narodowych. Wszystkie 22 gatunki objęte są ochroną. Z przeprowadzonych dotychczas badań inwen-
taryzacyjnych wynika, że na terenie gminy Głuchołazy występowanie nietoperzy stwierdzono przed 
wszystkim w dolinach rzek, przy mniejszych i większych zbiornikach wodnych, w parkach, na stry-
chach kościołów, pałaców i większych zabudowań mieszkalnych oraz gospodarczych. Istotnym miej-
scem zimowania są nyskie fortyfikacje sprzed 1945 roku (dolina rzeki Biała Głuchołaska jest dostęp-
na z obszaru tych fortyfikacji). Występujące tu gatunki to zespół charakterystyczny dla zurbanizowa-
nych obszarów niższych partii Sudetów: nocek Bechsteina Myotis bechsteinii, nocek orzęsiony Myotis
emarginatus, nocek duży Myotis myotis, mroczek pozłocisty Eptesicus nilssonii, mroczek późny Epte-
sicus serotinus, mopek Barbastella barbastellus i podkowiec mały Rhinolopus hipposideros.

Autorzy Opracowania Ekofizjograficznego Gminy Głuchołazy (Badora i inni, 2008) wyróżnili 8 
miejsc o wyróżniającej się koncentracji rzadkich i chronionych gatunków zwierząt. Do miejsc tych na-
leży oczywiście rzeka Biała Głuchołaska – na całym jej przebiegu pełniąc ważną rolę korytarza ekolo-
gicznego, umożliwiającego migracje ryb, płazów, ptaków i nietoperzy.

5.2 Odporność na degradację i zdolność do regeneracji   

Na obszarze  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego  oraz  w obrębie  strefy
jego oddziaływań wyróżnia się następujące typy obszarów o różnym stopniu odporności ekologicznej
na degradację:

- dużej odporności – tereny ziołorośli, lasy, wody otwarte, łąki międzywala Białej Głuchoła-
skiej;

- o małej i średniej odporności – obejmują tereny gruntów ornych, sadów, łąk i zadrzewień
śródpolnych;

- z utraconą odpornością – obejmują ruralistyczne obszary zabudowane, drogi, place i par-

kingi;

Ze względu na zdolność do regeneracji wyróżnia się następujące typy obszarów:
- o średniej i dużej zdolności – obejmują tereny gruntów ornych, sadów, łąk i zadrzewień;
- z utraconą zdolnością –  obejmują obszary zabudowane i inne o nawierzchniach twardych

(drogi, place, parkingi).
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5.3 Stan i zagrożenia środowiska przyrodniczego związane z ist-
niejącym sposobem i stanem zagospodarowania obszarów 
objętych postanowieniami projektu planu

5.3.1 Zanieczyszczenie atmosfery

Wg publikowanej przez  WIOS oceny jakości powietrza w Województwie Opolskim za rok 
2015 dotyczących monitoringu zanieczyszczeń powietrza teren objęty opracowaniem zlokalizowany 
jest w strefie opolskiej. 
Na potrzeby oceny bieżącej (rocznej) wykonano klasyfikację stref w oparciu o następujące założenia: 
- klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej; nie jest wymagane 

prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza;
- klasa B - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową, lecz nie przekracza wartości

dopuszczalnej/docelowej powiększonej o margines tolerancji; należy określić obszary 
przekroczeń wartości dopuszczalnych a także przyczyny ich występowania (dot. wyłącznie pyłu 
PM2,5);

- klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową lub wartość 
dopuszczalną/docelową powiększoną o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń 
oraz dążyć do osiągnięcia wartości kryterialnych, niezbędne jest opracowanie programu ochrony 
powietrza POP;

- klasa D1 – poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego , nie jest 
wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza;

- klasa D2 – poziom stężeń ozonu przekracza poziomu celu długoterminowego , należy dążyć do 
osiągnięcia poziomu celu długoterminowego do roku 2020;

Tab.1 Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej dokona-
nej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia. 

Lp.
Nazwa
Strefy

Kod 
strefy

Klasa strefy

SO2 NO2 CO C6H6 O3
1) O3

2) PM1
0 Pb As Cd Ni

B(a)
P

PM2,53

) PM2,51)

1 Strefa 
Opolska

PL
1602 A A A A C D2 C A A A A C C C1

Tab.2 Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej dokona-
nej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin. 

Lp.
Nazwa
strefy

Kod 
Strefy

Klasa strefy

SO2 NOx O3
1) O3

2)

1 Strefa 
opolska

PL 1602 A A A D2

1)  wg poziomu docelowego; 2)  wg poziomu celu długoterminowego; 3)  wg poziomu dopuszczalnego
Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenach projektu planu to emisje związane z ogrze-
waniem i przygotowaniem c.w.u. w zabudowie mieszkaniowej, produkcyjnej i usługowej, emisje ko-
munikacyjne pochodzące z sąsiadujących dróg publicznych, parkingów i dróg kolejowych. W wyniku 
spalania benzyn lub oleju napędowego powstają zanieczyszczenia takie jak w dwutlenek azotu, tle-
nek węgla, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, pyły, dwutlenek siarki i związki ołowiu związane 
ze spalaniem etylin. 

5.3.2 Gospodarka wodna i ściekowa

5.3.2.1
Stan czystości rzek 
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Jakość przepływającej przez Nowy Świętów Białej Głuchołaskiej jest monitorowana przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu na dwóch punktach pomiarowych są to „Głuchołazy” i „Bia-
ła Nyska”. Ostatnie dostępne wyniki badań pochodzą z 2016. Badania jakości wód powierzchniowych
prowadzi się w punkcie pomiarowym „Głuchołazy”. Nowy Świętów znajduje się w jednolitej części 
wód (jcw) - kod  PLRW6000812589  (rzeka Biała Głuchołaska od potoku Oleśnice (Cz) do ujścia do 
zbiornika Nysa). Czystość wód sprawdzana w 2016 r. wykazała w roku 2014, iż wody kwalifikują się 
ostatecznie do III klasy jakości. 
Ocenę jcw Białej Głuchołaskiej przeprowadzono na podstawie badań w ramach monitoringu diagno-
stycznego i operacyjnego, wykonanych w okresie 2011-2016. Stan jcw określono jako zły. O ocenie
zadecydował umiarkowany stan ekologiczny ze względu na elementy biologiczne (III klasa) i elemen-
ty fizykochemiczne (specyficzne zanieczyszczenia – klasa 2). Stan chemiczny – dobry. Jednocześnie
były spełnione wymagania dla wód przeznaczonych do bytowania ryb, a nie były spełnione dla ob-
szarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źró-
deł komunalnych ze względu na fosforany oraz dla obszarów będących jednolitymi częściami wód
przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych ze względu na zanieczyszczenie bak-
teriologiczne. Wyniki badań wody na rzece Biała Głuchołaska w 2016 r. zawiera poniższa tabela.

Tab.3 . Wskaźniki fizyko chemiczne na rzece Biała Głuchołaska – pp „Głuchołazy” w 2016 r. 
(źródło WIOŚ)

Lp. Wskaźnik jakości wody Jednostka min Max średnia
1 Temperatura wody ºC 0 17 8,69
2 Zawiesina ogólna mg/l 7,6 23 14,40
3 Tlen rozpuszczony mg/l 8,9 14 10,68
4 BZT5 mg/l 1,1 3,7 1,78
5 Ogólny węgiel organiczny mg/l 1,5 8,66 2,71
6 ChZT-Cr mg/l 5,44 22,6 10,89
7 Odczyn pH - 7,6 8,2 7,93
8 Azot amonowy mg/l 0,058 0,33 0,126
9 Azot Kjeldahla mg/l 0,22 0,74 0,516

10 Azot azotanowy mg/l 1,55 2,73 1,915
11 Azot azotynowy mg/l 0,007 0,035 0,016
12 Azot ogólny mg/l 1,86 3,22 2,401
13 Fosfor fosforanowy (V) mg/l 0,032 0,13 0,062
14 Fosfor ogólny mg/l 0,058 0,39 0,150

15
Bakterie grupy Coli NPL/100cm3

H2O
2160 141360 21672

16
Bakterie grupy Coli typu kałowego NPL/100cm3

H2O
740 13760 2847

17
Paciorkowce kałowe NPL/100cm3

H2O
11,90 10112 1140

Tab. 4. Klasyfikacja i ocena stanu wód powierzchniowych 2011-16 (źródło WIOŚ)

Kod  i nazwa
jcwp

Klasa 
elemen-

tów biolo-
gicznych

Klasa 
elemen-
tów hy-

dromorfo
logicznych

Klasa 
elementów

fizyko -
chemicz-

nych

Klasa elemen-
tów fizyko

chemicznych –
specyficzne za-
nieczyszczenie 

Stan / 
potencjał

ekolo-
giczny

Stan 
chemiczny

Ocena spełnie-
nia wymogów
dla obszarów 
chronionych

Ocena
stanu
jcwp

PLR-
W6000812589
Biała Głuchoła-
ska od Oleśnice

do zb. Nysa

3 1 1 2 UMIAR-
KOWA-

NY

Poniżej
DOBREGO

Nie dotyczy ZŁY

17



Prognoza  oddziaływania  na  środowisko  projektu miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  
wsi  Nowy  Świętów,  2018-2022 r.

5.3.2.2
Wody podziemne

 
Obszar gminy Głuchołazy w całości zlokalizowany jest w obrębie wyróżnionych na 

podstawie Ramowej Dyrektywy Wodnej UE Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWP -  
PLGW 6220115. Na obszarze gminy nie występują GZWP.  Wg GIOŚ w roku 2010 i 2012 stan
chemiczny wód oceniony został jako dobry. 

5.3.2.3
Gospodarka ściekowa

Wieś Nowy Świętów zgodnie z uchwałą Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego 
znajduje się w aglomeracji „Nysa”. Obecnie posiada zbiorczy systemu kanalizacji sanitarnej wpięty 
do kolektora sanitarnego Głuchołazy-Nysa. Ścieki komunalne ze wsi odprowadzane są do oczyszczal-
ni w Nysie. W obszarze wsi istnieją obiekty wytwarzających nieduże ilości ścieków przemysłowych – 
ścieki są odprowadzane do sieci komunalnej. Ścieki z istniejących ferm hodowlanych (gnojowice i 
gnojówki) są zagospodarowywane indywidualnie w ramach gospodarki rolnej na polach na wschód  
od linii kolejowej.

5.3.3 Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami komunalnymi we wsi Nowy Świętów sprowadza się do zorganizowane-
go systemu selekcji i ich wysyłki do Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowi-
cach gm. Nysa (Zakład unieszkodliwiania i odzysku odpadów). 

5.3.4 Hałas

Dopuszczalne poziomy hałasu reguluje Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zaso-
bów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w
środowisku (t.j. Dz.U. z 2014 poz.112).

Głównym źródłem hałasu na obszarze opracowania jest ruch samochodowy na drogach: wo-
jewódzkiej 411, powiatowych 1609O, 1610O, 1621O i 1622O  oraz ruch na liniach kolejowych nr 137 i
297.

Liniowym źródłem oddziaływania akustycznego na analizowanym terenie jest istniejący sys-
tem komunikacji drogowej i kolejowej o niezbadanym średniodobowym natężeniu ruchu. Jednakże 
ruch ten nie powoduje istotnego pogorszenia klimatu akustycznego w obrębie zabudowy mieszkanio-
wej wsi (droga wojewódzka i linie kolejowe są zasadniczo położone w kilkunastometrowym oddaleniu
od budynków mieszkalnych).

5.3.5 Promieniowanie niejonizujące

Głównymi źródłami promieniowania niejonizującego w środowisku są elektroenergetyczne 
linie napowietrzne wysokiego (110 kV) i średniego napięcia (15 kV), stacje nadawczo– odbiorcze, 
stacje transformatorowe, słupy trakcyjne. 
Na terenie objętym opracowaniem występują sieci i obiekty elektroenergetyczne powodujące pro-
mieniowanie niejonizujące. 
Jest to głównie linia 110 kV przebiegająca wschodnią częścią gruntów wsi w dużym oddaleniu od 
zabudowy przeznaczonej na pobyt ludzi i zwierząt. Stacje transformatorowe Sn/Nn są zlokalizowa-
ne w odległościach ponadnormowych od w/w zabudowy. 

5.3.6 Wpływ na gleby
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Na terenie zmiany planu i obszarze jego oddziaływania występują zróżnicowane warunki gle-
bowe. Gleby pod terenami zabudowanymi i infrastrukturalnymi są przekształcone i występują jako 
urbanoziemne i industrioziemne. Na terenach wolnych od zabudowy, użytkowanych jako grunty orne 
występują gleby naturalne o niewielkim stopniu degradacji.

5.3.7 Wpływ na kopaliny

Obecny stan zagospodarowania ma neutralny wpływ na kopaliny. Na terenie opracowania 
nie prowadzi się zorganizowanej eksploatacji złóż kopalin. W obszarze planu występuje złoże surow-
ców mineralnych (piaski i żwiry) porośnięte świeżym lasem ochronnym. 

5.3.8 Ryzyko wystąpienia poważnych awarii

Na terenie projektu planu nie występują obszary (zakłady) o podwyższonym ryzyku wystą-
pienia awarii z poważnymi skutkami dla środowiska i zdrowia ludzi. 

5.4 Tendencja do zmian przy braku realizacji ustaleń planu   

Przy  założeniu  pozostawienia  obecnej  struktury  środowiska  przyrodniczego  obszarów
zmiany planu funkcjonowanie środowiska nie ulegnie większym zmianom lub nieznacznie się po-
gorszy. Na terenach rolnych biocenozy będą miały charakter monokultur gruntów ornych ze zmie-
niającymi się sezonowo, w zależności od upraw, zespołami segetalnych roślin i pospolitych dla
agroekosystemów gatunków zwierząt. Kierunki i intensywność degradacji środowiska będą zależ-
ne od intensywności nawożenia oraz stosowania środków ochrony roślin. Degradacja nastąpi w
wyniku zastosowania dawek przekraczających próg odporności biocenoz. 

Na terenach zabudowanych prognozuje się rozwój flory i fauny ruderalnej, która będzie
przenikać zbiorowiska segetalne oraz w mniejszym zakresie degradować zbiorowiska łąkowe. Wy-
jątkowo zagrożoną grupą są rośliny siedlisk marginalnych, czyli skrajnie wilgotnych i skrajnie su -
chych. Będą one podlegały dalszej deprecjacji, choć już dziś nie przedstawiają szczególnych walo-
rów.

W zakresie akumulacji zanieczyszczeń oraz intensywnych zmian roślinności  postępować
będzie  również  ograniczona  degradacja  terenów położonych przy  drogach  głównych.  Z jednej
strony na terenach tych zwiększy się akumulacja komunikacyjnych zanieczyszczeń gazowych i py-
łowych (w tym metali ciężkich) z drugiej strony wzdłuż tych dróg odbywać się będzie zasilanie no -
wymi gatunkami synantropijnymi.
W zakresie prognozowanych zmian w środowisku przyrodniczym możliwe i bardzo prawdopodob-
ne są następujące procesy: 

- dalsza koncentracja zanieczyszczeń w glebach i powietrzu atmosferycznym, w szczególności
w pasie przyległym do dróg,

- pogorszenie stanu czystości wód podziemnych poziomu czwartorzędowego,

- dalsze zmniejszanie walorów przyrodniczych, w tym naturalnej różnorodności florystycznej i
faunistycznej,

- zwiększenie się obszarów bezpowrotnie zdewastowanych przez procesy urbanizacji.

5.5 Określenie, analiza oraz ocena istniejących problemów 
ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia projekto-
wanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów 
podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
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Obszar objęty mpzp ma w zasadniczej części charakter antropogeniczny – w głównej mierze są to te-
reny  zurbanizowane (zabudowane i komunikacyjne) i tereny rolne. Obszar planu jest oddalony o ok. 
1,9 km od terenu rezerwatu „Przyłęk” i o ok. 4,8 km od parku krajobrazowego „Góry Opawskie” (3,2 
km od jego otuliny). 

Znaczna część obszaru objętego projektem planu  znajduje się w granicach proponowanego do 
rozszerzenia Otmuchowsko – Nyskiego obszaru ochrony krajobrazu. Obszar ten wg planu wojewódz-
twa opolskiego z 2010 r ma objąć tereny na południe os zbiornika Nyskiego aż do miasta Głuchołazy.
W jego granicach znajdą się istniejące obszary siedliskowe Natura 2000 Ostoja Sławniowicko-Burgra-
bicka oraz Przyłęk nad Białą Głuchołaską (w tym rezerwat przyrody „Przyłęk”).
Analizując stan zagospodarowania obszaru opracowania można wyodrębnić następujące problemy 
dotyczące ochrony środowiska: 

- rolne, zasadniczo ekstensywne użytkowanie nie przyczynia się do pogorszenia dobrego stanu
środowiska, 

- użytkowanie rolne przedmiotowych terenów ocenić należy jako właściwe i korzystne dla funk-
cjonowania obszarów chronionych i chronionych gatunków roślin i zwierząt,

- obszar przewidziany pod zabudowę zasadniczo nie jest zagrożony powodzią (istniejące obwa-
łowania), 

- niekorzystny wpływ na  stan środowiska może mieć niewłaściwe stosowanie nawozów sztucz-
nych (przedawkowanie) oraz środków ochrony roślin,

- nieprawidłowy dobór zabiegów gospodarczych w zakresie gospodarki łąkarskiej szczególnie 
w obszarze międzywala rzeki, 

- gospodarcze użytkowanie terenów leśnych przez ALP zasadniczo nie przyczynia się do pogor-
szenia stanu środowiska, 

- korzystne zmiany związane z funkcjonowaniem środowiska przyrodniczego wynikną z wpro-
wadzenia działań ochronnych po ustanowieniu obszaru chronionego krajobrazu Białej Głucho-
łaskiej.

Poza w/w zagrożeniami nie stwierdzono tu problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widze-
nia projektowanego dokumentu, szczególnie dotyczących obszarów podlegających ochronie na pod-
stawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (zasadniczo z uwagi na brak takich ob-
szarów w obszarze planu). 

6 Ocena rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i innych usta-
leń planu   

6.1 Zgodność projektowanego użytkowania i zagospodarowania
terenu z uwarunkowaniami z opracowania ekofizjograficz-
nego 

Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne stanowią kontynuację zagospodarowania istnieją-
cego i są zgodne z uwarunkowaniami określonymi w opracowaniu  ekofizjograficznym gminy Głu-
chołazy. 

6.2 Zgodność z przepisami prawa dotyczącymi ochrony środo-
wiska, w szczególności ochrony przyrody 

 
Ustalenia zmiany planu zgodne są z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w szczegól-

ności ochrony przyrody. Na obszarze objętym projektowanym dokumentem nie występują obszary 
podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
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Położenie najbliższych obszarów podlegających ochronie:
 Park Krajobrazowy Góry Opawskie  ok. 4,8 km,
 Rezerwat przyrody „Przyłęk”  1,9 km,
 Otmuchowsko-Nyski obszar chronionego krajobrazu   ok. ,
 Natura 2000 Przyłęk nad Białą Głuchołaską  ok. 1,9 km,
 Natura 2000 Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka   ok. 3,3 km.

6.3 Zgodność ze stanowiskiem WROP

Zgodnie  z  wymogami sprecyzowanymi  w piśmie Regionalnego Dyrektora  Ochrony Środowiska w
Opolu niniejsza prognoza powinna zawierać ocenę zgodności ze stanowiskiem Wojewódzkiej Rady
Ochrony Przyrody w Opolu z dnia 1 października 2008 r., w sprawie ochrony krajobrazu w procesie
lokalizacji farm wiatrowych na terenie województwa opolskiego. Plan województwa opolskiego z 2010
r. również nie przewiduje w obszarze przedmiotowego projektu mpzp lokalizacji farm wiatrowych.

Na obszarze opracowania nie planuje się obszarów farm wiatrowych. Nie zachodzi zatem po-
trzeba odniesienia się do stanowiska WROP. 

6.4 Cele ochrony  środowiska ustanowione na szczeblu między-
narodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu 
widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w ja-
kich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnio-
ne podczas opracowania dokumentu

W opracowaniu uwzględniono uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne wynikające z progra-
mów wyższego rzędu oraz dokumentów planistycznych uwzględniających ochronę środowiska. W 
skali Unii Europejskiej wpisują się priorytety i cele Wspólnotowych Programów Działań w Zakresie 
Środowiska Naturalnego.
 Do najważniejszych wyzwań programu należą:
 możliwość zapewnienia realizacji zasad zrównoważonego rozwoju,

 przystosowanie do zmian klimatu

 ochrona różnorodności biologicznej

Jest to podstawowy dokument określającym cele ochrony środowiska na szczeblu międzynarodo-
wym  w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Założenia przyjęte w miejscowym planie nie będą
naruszać ustaleń w/w programu. 

Jednym z najważniejszych celów ochrony środowiska na szczeblu wspólnotowym jest zacho-
wanie siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk flory i fauny na terenie ostoi siedliskowych Natura 2000
oraz na terenach Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk.

 Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej w tym tworzenie sieci obszarów chronionych
NATURA 2000, ochrona i kształtowanie krajobrazu, rozwój parków narodowych i krajobrazowych jako
wyraz dbałości o zachowanie dziedzictwa przyrody należą do celów zapisanych w Strategii Rozwoju
Kraju 2007-2015. 

Z rozpoznania zasięgu przestrzennego siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk flory i fauny wyni-
ka,  że ustalenia planu nie zmierzają do ich przekształcenia. 

Istniejące obszary Natura 2000 położone są poza granicami wsi objętej opracowaniem. Ustale-
nia przedmiotowego  planu nie będą oddziaływać na zewnętrznie położone obszary Natura 2000.

21



Prognoza  oddziaływania  na  środowisko  projektu miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  
wsi  Nowy  Świętów,  2018-2022 r.

Miejscowy plan zgodny jest również z politykę ekologiczną Państwa, która zakłada ochronę za-
sobów naturalnych  polegającą m. in. na ochronie przyrody, ochronie i zrównoważonym rozwoju la-
sów, ochronie powierzchni ziemi. Założenia planu nie naruszają również ustaleń  Programu Ochrony
Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2012- 2015 z perspektywą na rok 2019, który formułuje
główny ogólny cel  i potrzebę zachowania dobrego stanu środowiska jako podstawowego warunku
równoważonego i harmonijnego rozwoju.

Reasumując, cele i rozwiązania ochrony środowiska określone w projektowanym dokumencie, 
uwzględniają wymogi prawne ustanowione na szczeblu wspólnotowym i krajowym. Dzieje się tak po-
nieważ, normy wspólnotowe wprowadzone zostały do przepisów ustawowych oraz aktów wykonaw-
czych do ustaw, a te dokonują w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektyw Wspólnot Europejskich
dotyczących: ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz ochrony przyrody i bioróżnorodności. 
Cele i rozwiązania wynikające z tych przepisów zostały uwzględnione w projekcie mpzp Nowego 
Świętowa.

6.5 Skuteczność ochrony różnorodności biologicznej 

Biocenotyczne zróżnicowanie analizowanego obszaru znalazło swój wyraz także w strukturze 
przestrzennej krajobrazu. Krajobraz analizowanego obszaru można podzielić na dwa kształtujące go 
główne typy strukturalne ekosystemów. Charakteryzują się one odmiennym stopniem naturalności, a tym samym  
zróżnicowaną bioróżnorodnością.
 Są to:
•  ekosystemy antropogeniczne zdegradowane,
•   ekosystemy antropogeniczne zdewastowane. 

Ekosystemy antropogeniczne zdegradowane.
Do tego typu ekosystemów zalicza się głównie grunty rolne niezabudowane. Na obszarze zmiany pla-
nu ekosystemy obejmujące głównie grunty orne i łąki. 

Ekosystemy antropogeniczne zdewastowane.
Ten typ obejmuje na omawianym obszarze następujące ekosystemy:
- tereny istniejącej zabudowy usługowej  i  mieszkaniowej;
- tereny komunikacyjne.

6.6 Ocena właściwych proporcji między terenami o różnych for-
mach użytkowania przestrzeni  

Ustalenia zmiany planu zachowują właściwe proporcje między terenami zabudowanymi i biolo-
gicznie czynnymi. Zasadniczo na terenach zabudowanych założono niską intensywność zabudowy, a po-
wierzchnię biologicznie czynną od 20% do  60%. Powyższe wskaźniki przyczynią się do ekstensyfikacji za-
budowy.

7 Ocena określonych w projekcie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego warunków zagospodarowania te-
renu wynikających z potrzeb ochrony środowiska, prawidło-
wego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony grun-
tów rolnych i leśnych   

Ocenia się, że przyjęte dla poszczególnych terenów zmiany planu zapisy są prawidłowe. Pozosta-
łe warunki ochrony środowiska przyrodniczego powinny zostać zrealizowane przez stosowanie przepi-
sów szczególnych, w szczególności w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, gospo-
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darki odpadami, ograniczania hałasu i zanieczyszczenia atmosfery. Ustalenia zmiany planu nie prze-
widują nowych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 

Grunty rolne  przewidziane pod zainwestowanie w granicach projektu zmiany planu zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995r.  o  ochronie  gruntów rolnych i  leśnych (Dz.U.  z  2015r.
poz.199, z późn.zm.)  nie wymagają  uzyskania dodatkowej zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolne. Dotychczasowe zgody uzyskane do starych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego oraz istniejące tereny zwartej zabudowy w pełni zabezpiecza-
ją planowane potrzeby inwestycyjne.  Ustalenia planistyczne nie przewidują zmiany przeznaczenia
gruntów leśnych na cele nieleśne. Istniejące w obszarze leśnym złoże piasków i żwirów nie przewidu-
je się do eksploatacji z powodów ekonomicznych i środowiskowych.

8 Ocena zagrożeń dla środowiska, w tym dla zdrowia ludzi 
związanych z prognozowanym sposobem i stanem zagospo-
darowania obszarów objętych postanowieniami projektu pla-
nu w obrębie obszarów objętych przewidywanym znaczącym 
oddziaływaniem 

Na analizowanym obszarze, po realizacji ustaleń planu, wystąpią typowe dla terenów zabudowy 
mieszkalnej, zagrodowej i usługowej zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. Zagrożenia te nie 
stanowią niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzi. Głównymi zagrożeniami środowiska są:

 wprowadzenie gazów  lub pyłów do powietrza;
 wytwarzanie odpadów;
 hałas komunikacyjny;
 wprowadzanie w sposób niekontrolowany ścieków do wód lub ziemi oraz zanieczyszczenie 

gleb;
 utrata powierzchni biologicznie czynnych przez ich zabudowę i dewastację.

Zagrożenia dla środowiska przyrodniczego nie będą odbiegać od zagrożeń występujących na podob-
nych obszarach funkcjonalnych i nie będą zasadniczo odbiegać od zagrożeń aktualnie występujących
na obszarze objętym zmianą planu.

Na terenach przedmiotowej zmiany planu ustala się zakaz wprowadzania nowych przedsię-
wzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz potencjalnie znacząco oddziały-
wać na środowisko z wyłączeniem przebudowy i odtwarzania istniejących obiektów. Z uwagi na poło-
żenie istniejącego ośrodka produkcji zwierzęcej (tereny RR1 i RR2) w stosunku do istniejącej zabudo-
wy mieszkalnej założono ich maksymalną łączną obsadę na poziomie 210 DJP (RR1-170 DJP i RR2-40 
DJP). Takie założenie pozwala na ograniczenie uciążliwości tych obiektów produkcji rolnej w stosunku
do terenów mieszkalnych wsi. Przedsięwzięcia te podlegać będą procedurze ocen oddziaływania na 
środowisko oraz właściwemu monitoringowi ich realnego zagrożenia. 

9 Ocena skutków dla istniejących form ochrony przyrody    

Ustalenia projektowanego dokumentu nie będą oddziaływać negatywnie na ustanowione, na ob-
szarach zewnętrznych w stosunku do obszaru planu,  formach ochrony przyrody (PK Góry Opawskie, 
rezerwat "Przyłęk", obszary Natura 2000.

10 Ocena zmian w krajobrazie    

23



Prognoza  oddziaływania  na  środowisko  projektu miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  
wsi  Nowy  Świętów,  2018-2022 r.

Plan nie wprowadza istotnych zmian w istniejącym krajobrazie, przewiduje powstanie no-
wych elementów przestrzennych w nawiązaniu do określonych we wcześniejszych opracowaniach 
planistycznych (mpzp gminy Głuchołazy). Nowe tereny nie burzą istniejącego układu wnętrza kra-
jobrazowego istniejącego historycznego układu ruralistycznego wsi. Zapisy planu prowadzą  do 
uporządkowania warunków zabudowy w dostosowaniu do istniejącego zagospodarowania. 
Stonowanie dachów pozwoli na ujednolicenie i uspokojenie odbioru krajobrazowego zurbanizowa-
nej części doliny Białej Głuchołaskiej, co w połączeniu z zielenią otaczających zadrzewień i lasów 
ustali właściwy widok jednostki krajobrazowej tej części gminy Głuchołazy.  

Nie zakłada się wprowadzenia nowych dysharmonizujących form przekształcających wła-
ściwości krajobrazu omawianego obszaru. Plan nie zakłada również przekształcenia bądź likwidacji
istniejących form krajobrazu. 

Dla obszaru gminy Głuchołazy nie został sporządzony audyt krajobrazowy (Urząd Marszał-
kowski w Opolu nie prowadzi obecnie prac nad nim).

11 Ocena skutków dla środowiska, które mogą wynikać z pro-
jektowanego przeznaczenia terenu w zasięgu obszarów obję-
tych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem

11.1  Wprowadzenie gazów lub pyłów do atmosfery

Wprowadzane zanieczyszczenia gazowe i pyłowe będą głównie produktami spalania paliw w in-
stalacjach centralnego ogrzewania. W związku z koniecznością realizacji ustaleń  planu przewiduje się
stosowanie w domach niskoemisyjnych źródeł energii, opalanych gazem, olejem opałowym, z dopuszcze-
niem nowoczesnych wysokosprawnych źródeł opalanych paliwem stałym. Przewiduje się również mi-
kroinstalacje oraz małe instalacje do 100 kW szczególnie oparte o odnawialne źródła energii fo -
towoltaiki. Takie działania ograniczą emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Ze względu na ograni -
czoną  powierzchnię i koncentrację zabudowy zagrożenie dla środowiska z tych źródeł będzie bardzo
małe i nie powinno przekroczyć obowiązujących norm.

Głównymi składnikami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego pochodzących ze spalania pa-
liw będą CO2, H2O, SOj, NOx, pyły zawieszone. Chwilowe uciążliwości związane z niską emisją do atmos-
fery mogą nastąpić przy warunkach pogodowych utrzymujących stagnację powietrza przy gruncie (doli-
na rzeki).

11.2  Wytwarzanie odpadów 

Przeznaczenie terenów na działalność usługową wiąże się z powstawaniem odpadów, 
głównie komunalnych i innych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nie wyklucza
się również powstawania odpadów niebezpiecznych związanych z prowadzoną działalnością. 
Przedsiębiorstwa, które będą wytwarzać odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne w ilo-
ściach określonych w ustawie o odpadach zobowiązane są do uzyskania stosownych pozwoleń 
właściwych organów administracji. 

Prawidłowo prowadzona gospodarka odpadami nie powinna być przyczyną pogorszenia stanu 
wód i gruntu. 

11.3  Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi 

Biorąc pod uwagę zaproponowane w planie zapisy, przy zachowaniu wymagań zawartych w 
przepisach szczególnych, nie przewiduje się zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego w wyni-
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ku realizacji projektu planu. Teren wsi jest objęty systemem kanalizacji sanitarnej Nysa-Otmuchó-
w-Głuchołazy.

11.4  Wykorzystywanie zasobów środowiska

Realizacja ustaleń zmiany planu będzie się odbywać bez wykorzystania gospodarczego lo-
kalnych zasobów środowiska. Doprowadzenie wody nastąpi siecią wodociągową wodociągu wiej-
skiego.

Najsilniejszej dewastacji podczas budowy podlegać będą zasoby glebowe. Ich ochrona w 
procesie inwestycyjnym powinna następować w oparciu o odpowiednie przepisy prawa regulujące 
ochronę gleb (konieczność zdejmowania i odpowiedniego zagospodarowania nadkładu glebowego
– warstwy próchnicznej gleby).

11.5  Zanieczyszczenie gleb lub ziemi

Zanieczyszczenie gleb lub ziemi może nastąpić w wyniku przemieszania gruntu z materia-
łami  budowlanymi  podczas  budowy,  stosowania  środków  chemicznych  zimowego  utrzymania
dróg, a także w wyniku emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych ze spalania paliw (ogrzewanie,
komunikacja).

Skalę  degradacji  zasobów glebowych i  geologicznych związanych z zanieczyszczeniami
ocenia się jako średnią z wyjątkiem środków zimowego utrzymania dróg, które mogą powodować
silne zasolenie gleb. W sytuacjach awaryjnych, silne ale lokalne zanieczyszczenie może również
następować w wyniku niekontrolowanych wycieków paliw i olejów samochodowych.

Potencjalnie większe zanieczyszczenie może pochodzić z nadmiernego stosowania nawo-
zów sztucznych i środków ochrony roślin (przedawkowanie). 

11.6  Niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu

Realizacja  zabudowy mieszkaniowej i usługowej z infrastrukturą techniczną wraz z ewen-
tualną realizacją budynków gospodarczych nie przyczyni się do rażącego przekształcenia natural-
nego ukształtowania terenu. 
W małej skali przekształcenie może nastąpić przez budowę obiektów na terenach działek o spad-
ku powyżej 5% (zasadniczo niewielki obszar w stosunku do ogółu terenów budowlanych). Ogólnie 
zagrożenie przekształceniem rzeźby terenu ocenia się jako niewielkie. 

11.7  Emisja hałasu 

Realizacja ustaleń zawartych w projekcie planu może spowodować wzrost oddziaływań 
akustycznych ze względu na powstanie nowych źródeł hałasu. Przepisy szczególne wymagają sto-
sowania zabezpieczeń zapewniających odpowiednią ochronę sąsiednich terenów. Zapisy zmiany 
planu wystarczająco uwzględniają wymagania ochrony środowiska przed hałasem. 

11.8  Emitowanie pól elektromagnetycznych

Przez teren objętym planem przebiegają linie elektroenergetyczne 110kV i 15kV. Projek-
tanci  i użytkownicy urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne mają obowiązek stosowa-
nia technicznych i organizacyjnych środków ograniczających zagrożenia środowiska i zdrowia lu-
dzi. Istniejąca linia 110kV przebiega w znacznym oddaleniu od obiektów z pomieszczeniami na po-
byt ludzi i zwierząt.
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Realizacja ustaleń zawartych w projekcie planu nie będzie powodem szkodliwego oddziaływa-
nia promieniowania niejonizującego na środowisko. 

11.9  Ryzyko wystąpienia poważnych awarii
 
W obszarze objętym opracowaniem poważnymi awariami stwarzającymi zagrożenie dla środo-

wiska mogą być wypadki komunikacyjne, w wyniku których występuje nagłe wprowadzenie do środo-
wiska dużych ilości substancji szkodliwych, toksycznych lub łatwopalnych. 

W wyniku realizacji projektu planu nie nastąpi wzrost zagrożenia poważną awarią na terenie 
opracowania ani w jego otoczeniu. W celu zapobiegania skutkom lokalnych awarii w planie wprowa-
dzono zapisy nakazujące ujmowanie ścieków opadowych, budowę urządzeń służących ochronie wód i
gruntów przed skutkami awarii oraz odsunięcie linii zabudowy od głównych dróg. W ocenianym pla-
nie nie przewiduje się lokalizacji zakładów zagrożonych wystąpieniem poważnych awarii. Najbliższy 
tego typu zakład to Zakład Produkcji Bioetanolu Polagra S.A. w Nysie (20 km). 

11.10 Wpływ na gleby

Planowane zagospodarowanie na części terenu doprowadzi do przekształcenia naturalnych 
warunków glebowych, w tym dewastacji gleb. Jest ona nieunikniona w procesie urbanizacji. Przy 
przekształceniach gleb będą stosowane przepisy szczególne.

Na obszarach już zabudowanych nie przewiduje się dalszej istotnej dewastacji i degradacji
warunków glebowych.

11.11 Wpływ na kopaliny

Ustalenia projektu planu obejmują 1 udokumentowane złoże surowców mineralnych (piasek i 
żwir). Nie przewiduje się eksploatacji tego złoża obecnie porośniętego lasem (teren ALP) stąd nie za-
kłada się negatywnego wpływu ustaleń planu na te kopaliny.
 
11.12 Wpływ na faunę i florę

Ustalenia zmiany planu pozostawiają w dotychczasowym użytkowaniu tereny leśne i tereny łąk 
w dolinie Białej Głucholaskiej oraz inne tereny leśne obszaru wsi. Przeciwnie zakłada się powiązanie 
istniejących małych kompleksów leśnych i zadrzewień śródpolnych i nabrzeżnych  strumieni i cieków 
łącząc je w spójne systemy leśne.  Ustalenia planistyczne nie zmieniają funkcjonowania wód otwar-
tych (miejsc występowania gatunków ryb objętych ochroną). Pozostawienie terenów otwartych  
umożliwi migrację zwierząt między kompleksami leśnymi i wzdłuż doliny Białej Głuchołaskiej. Na te-
renie opracowania cenne florystycznie obszary leśne  pozostawia się w dotychczasowym użytkowa-
niu (las wschodniej części areału gruntów wsi). 

 
11.13  Wpływ na obiekty i obszary chronione.

Ustalenia projektowanego dokumentu nie będą oddziaływać na ustanowione formy ochrony przy-
rody PK Góry Opawskie, Obszar Natura 2000 Góry Opawskie PLH160007, Obszar Natura 2000 Ostoja 
Sławniowicko-Burgrabicka oraz Obszar Natura 2000 Przyłęk nad Białą Głuchołaską ( w tym na rezer-
waty istniejące w w/w obszarach) oraz siedliska gatunków chronionych i istniejący pomnik przyrody. 
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12 Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania
bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoter-
minowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilo-
we oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także
na środowisko

Ne przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania ustaleń planu na obszary 
Natura 2000  oraz  na ich integralność oraz związki pomiędzy nimi. Docelowo nastąpi rozszerzenie 
Otmuchowsko-Nyskiego obszaru chronionego krajobrazu z włączeniem dolinnej części wsi Nowy 
Świętów (obszar zawierający historyczną część wsi z zabudową mieszkalną).

13 Ocena skutków realizacji ustaleń miejscowego planu na po-
szczególne elementy środowiska na obszarach objętych 
przewidywanym znaczącym oddziaływaniem

Na podstawie przeprowadzonych powyżej  analiz  prognozuje się  wystąpienie następują-
cych skutków dla poszczególnych elementów środowiska:

 rezerwat przyrody "Przyłęk" – (poniżej wsi N.Św. w kierunku Nysy) nie przewiduje się wy-
stąpienia negatywnego oddziaływania ustaleń planu Nowego Świętowa na teren rezerwatu,
jest on zasadniczo oddalony o 1,9 km oraz nie przylega do terenu rzecznego Białej Głuchoła-
skiej.

 obszary Natura 2000 – (Przyłęk nad Białą Głuchołaską) nie  przewiduje się wystąpienia ne-
gatywnego oddziaływania ustaleń planu na ten obszar Natura 2000, integralność tych obsza-
rów oraz związki strukturalno-funkcjonalne między nimi. Z istniejącej dokumentacji inwenta-
ryzacyjnej siedlisk przyrodniczych wynika, że najważniejsze obszary planu zlokalizowane są
poza terenami siedlisk przyrodniczych międzywala Białej Głuchołaskiej toteż nie wpłyną na
przedmiotowy obszar położony również nad tą rzeką. 

 różnorodność biologiczna – działanie bezpośrednie i pośrednie oraz możliwe wtórne, dłu-
goterminowe, stałe – nie przewiduje się istotnych zmian w zakresie występujących gatunków
roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych. Po zrealizowaniu ustaleń najważniejszych dla
środowiska przyrodniczego zmian planu nastąpi dalsza, ale nieznaczna w skali gminy synan-
tropizacja szaty roślinnej i fauny. Zmiany w roślinności na już zdegradowanych obszarach rol-
nych i zabudowanych nie powinny naruszyć równowagi przyrodniczej w świecie roślinnym i
zwierząt. Po realizacji ustaleń planu nie powinna istotnie zwiększyć się presja gatunków rude-
ralnych i segetalnych, zwiększy się natomiast na terenie planowanym pod zabudowę istotnie
obszar utraconych powierzchni biologicznie czynnych.

 ludzi – na dominujących w zmianie planu nowych terenach zabudowy mieszkaniowej, głów-
nie jednorodzinnej nie powinny występować zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi związane z
realizowaną zabudową. 

 wody powierzchniowe – ustalenia zmiany planu nie obejmują bezpośrednich zmian w sieci
rzecznej oraz nie zmieniają warunków w zakresie ochrony zasobów wodnych wód powierzch-
niowych. Generalna zasada przyjęta w rozwiązaniach dokumentu wprowadza nakaz ochrony
wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami. Podstawowym instrumentem jest tu utrzy-
manie  i  rozbudowa  systemu  infrastruktury  technicznej  odbioru  i  oczyszczania  ścieków
(oczyszczalnia Nysa). Ustalenia planu nie przewidują działalności wpływającej znacząco na
degradację wód powierzchniowych na terenach sąsiednich. 

 wody podziemne – ustalenia zmiany planu nie powinny przyczyniać się do degradacji wód
podziemnych.  Oddziaływanie potencjalnych usługowych na wody podziemne powinno być
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przedmiotem rozstrzygnięć na etapie decyzji administracyjnych, w tym decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach.

 powietrze – realizacja ustaleń planu nie powinna wpłynąć na stan powietrza atmosferyczne-
go, w zakresie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, z wyjątkiem terenów produkcyjnych i
usługowych, dla których powinno się ocenić i zminimalizować ten wpływ na etapie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach. Niska emisja z domów jednorodzinnych i nieuciążliwych
usług nie powinna w istotny sposób pogorszyć stanu atmosfery. Dodatkowo zastosowanie dla
celów grzewczych mikroinstalacji i małych instalacji do 100 kW pozwoli poprawić stan powie-
trza na terenach zabudowanych. Możliwe oddziaływanie hałasu po zrealizowaniu zabudowy
jedno- i wielorodzinnej nie wpłynie na powstawanie ponadnormatywnych zagrożeń. 

 powierzchnia ziemi – na terenach z dopuszczoną nową zabudową mieszkaniową, usługową
będzie dochodzić do znacznego przekształcenia powierzchni ziemi i utraty powierzchni biolo-
gicznie czynnych. Po wybudowaniu budynków i budowli nastąpi częściowe przywrócenie na 
terenach niezabudowanych funkcji biologicznie czynnych. Przekształcenie będzie miało cha-
rakter bezpośredni, krótkoterminowy. Na terenach już zabudowanych nie przewiduje się 
istotnych zmian powierzchni terenu. 

 gleby – dla terenów nowej zabudowy przewiduje się znaczną dewastację i degradację gleb, 
po zrealizowaniu tej zabudowy nastąpi stworzenie nowej pokrywy glebowej w typie gleb in-
dustrialnych i urbanoziemnych. Oddziaływanie na gleby na części terenów zmiany studium, 
gdzie będą prowadzone prace ziemne będzie bezpośrednie, może również być pośrednie,

 klimat – nie przewiduje się istotnych zmian klimatycznych, w tym mikroklimatycznych. Rela-
tywnie największe zmiany mogą wystąpić na terenach lokalizowania budynków i budowli o 
dużych kubaturach. Również na większych terenach obecnie niezabudowanych, dla których 
projektuje się zabudowę mieszkaniową z towarzyszącymi usługami zmiany mikroklimatyczne
mogą być większe. Na terenach tych mogą nastąpić pośrednie i długookresowe zmiany mi-
kroklimatyczne w zakresie np. wilgotności powietrza, temperatury, amplitud temperatur do-
bowych, lokalnej cyrkulacji przyziemnych warstw atmosfery i przewietrzania terenu. Ich za-
sięg przestrzenny będzie jednak bardzo niewielki. Zastosowanie dla potrzeb energetycznych 
w tym grzewczych mikroinstalacji i małych instalacji do 100 kW pozwoli na dodatkowe ogra-
niczenie negatywnego oddziaływania na klimat.

 zasoby naturalne – nie przewiduje się negatywnego wpływu na zasoby naturalne.  Nie 
przewiduje się skażenia wód podziemnych ze strony ścieków lub odpadów.

 krajobraz – ustalenia zmiany planu nie powinny skutkować istotnymi zmianami w krajobra-
zie .

 dobra materialne i zabytki – realizacja zmiany studium nie będzie związana z degradacją
terenów sąsiednich, nie wpłynie na dobra materialne osób trzecich.

14 Ocena możliwości rozwiązań eliminujących lub ograniczają-
cych negatywne oddziaływanie na środowisko na obszarach 
objętych znaczącym oddziaływaniem

Za rozwiązania, które mogą ograniczyć negatywne dla środowiska przyrodniczego skutki
realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można zaliczyć:

- przestrzeganie działań ochronnych ustalonych dla rozszerzonego docelowo Otmuchowsko-Ny-
skiego obszaru chronionego krajobrazu,
- w zakresie odpadów – sprawny wywóz odpadów w ramach gminnego systemu poza obszar obję-
ty planem i ich zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi (Centrum
Domaszkowice, gm. Nysa),
- stosowanie wysokosprawnych, niskoemisyjnych systemów grzewczych.
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15 Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skut-
ków realizacji postanowień projektu planu

Do oceny skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego proponuje się 
dokonanie oceny porealizacyjnej zgodności nowych form zagospodarowania z ustaleniami zmiany 
mpzp. Bieżąco należy również monitorować stan środowiska w zakresie:
- jakości powietrza - z częstotliwością i zgodnie z metodami stosowanymi w ramach państwowego

monitoringu środowiska oraz w ramach monitoringu prowadzonego przez inne organy 
administracji publicznej oraz podmioty gospodarcze; analiza wyników kontroli podmiotów 
gospodarczych przeprowadzanych przez WIOŚ; 

- zmian w krajobrazie;
- stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych, – z częstotliwością i metodyką badań 

uzyskanych w ramach państwowego monitoringu środowiska oraz monitoringu prowadzonego 
przez inne organy administracji publicznej oraz podmioty gospodarcze,

- corocznej kontroli określonych działań ochronnych ustalonych w planie zadań ochronnych dla 
obszaru Natura 2000.

Zakres monitoringu środowiska powinien wynikać z ocen oddziaływania na środowisko (dla 
inwestycji , które będą wymagać przeprowadzonej procedury), wymaganych pozwoleń oraz 
stosowania obowiązujących wymogów prawnych wynikających z przepisów szczególnych.

Dla oceny skutków realizacji projektu planu proponuje się:
- dokonywać corocznej oceny zmian stanu środowiska przyrodniczego terenu planu z uwzględnie-
niem danych z państwowego monitoringu ochrony środowiska,  stacji  sanitarno-epidemiologicz-
nych i danych podmiotów prywatnych,
- dokonywać oceny zmian zagospodarowania przestrzennego na podstawie inwentaryzacji tereno-
wej, w okresach 4 lat ,
- powtarzać inwentaryzację przyrodniczą, ze szczególnych uwzględnieniem stanu zasobów przyrody
ożywionej, oceny stanu ochrony siedlisk  przyrodniczych i gatunków objętych ochroną, gleb, wód po-
wierzchniowych i podziemnych, hałasu i zanieczyszczeń powietrza, w czasookresach ustalonych dla
obszaru gminy.

16 Informacja o możliwym transgranicznym oddziaływaniu

Charakter i zakres ustaleń  zmiany planu nie spowodują oddziaływań transgranicznych, dla 
których należy przeprowadzić postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowi-
sko. Oddziaływanie ustaleń zmiany planu ograniczać się będzie do granic opracowania. Oddalenie od
granicy z Czechami na 4 km oraz odgraniczny bieg rzeki Biała Głuchołaska wpływa na minimalizacją 
ewentualnych oddziaływań transgranicznych powodowanych przez podmioty obszaru planu. 

17  Powiązania projektowanego dokumentu z innymi dokumen-
tami oraz ocena zgodności projektowanego dokumentu z ce-
lami ochrony środowiska ustanowionymi na szczeblu wspól-
notowym, krajowym i regionalnym
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17.1 Powiązania dokumentu projektowanego z innymi dokumen-
tami

Projekt  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  jest  powiązany  i  uwzględnia
ustalenia następujących dokumentów: 

 Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Głuchołazy
2011r. oraz z 2020 roku,

 Strategię Rozwoju Gminy Głuchołazy,
 Program ochrony środowiska dla gminy Głuchołazy 20010-2013 z perspektywą 2014-2017 (ak-

tualizacja).

Powyższe stanowią podstawowe dokumenty planistyczne i strategiczne gminy Głuchołazy. Do-
kumenty planistyczne zgodne są z ustaleniami studium z 2020 roku. 

W myśl z art. 52 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. nr 199 z dnia 7 listopada 2008r, poz.1227 z późniejszymi zmianami), w prognozie uwzględnia 
się informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla innych, przyję-
tych już dokumentów, powiązanych z projektowanym dokumentem. 

- na terenach planu ustala się zakaz wprowadzania nowych przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
z wyłączeniem przebudowy i odtwarzania istniejących ośrodków i obiektów terenów RR dla 
których dopuszcza się lokalizacje przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziaływających na 
środowisko z zakresu produkcji i obsługi gospodarki rolnej;

- ograniczeniu do minimum podlegają roboty przekształcające teren, przy realizacji obiektów 
budowlanych;

- nowe nasadzenia prowadzić z zastosowaniem gatunków pochodzenia rodzimego;
- ochronie podlegają istniejące pomniki przyrody (2 dęby szypułkowe KDG1;
- nakazuje się zapewnienie dostępności roboczej wzdłuż terenów WS dla prowadzenia robót re-

gulacyjnych i konserwacyjnych w ich obrębie w tym robót przy renaturyzacjach brzegów. 

Projekt planu miejscowego w swych ustaleniach odnosi się do zadań priorytetowych określonych w
programie ochrony środowiska, szczególnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powie-
trza atmosferycznego, poprawy klimatu akustycznego, ochrony przyrody. Tym samym plan zgodny
jest z zawartymi w programie  priorytetami. Projektowany dokument zgodny jest również z ustalenia-
mi studium z 2020 r., w którym ustalono użytkowanie analizowanego terenu. 

17.2 Ocena zgodności projektowanego dokumentu z celami 
ochrony środowiska ustanowionymi na szczeblu wspólnoto-
wym, krajowym i regionalnym

17.2.1 Cele na szczeblu wspólnotowym, polityka Unii Europejskiej

Główne zobowiązania międzynarodowe Polski w dziedzinie ochrony środowiska wynikają
z jej członkowstwa w Unii Europejskiej. Główne dokumenty programowe UE wprowadzające koncep-
cję
trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zasady ochrony środowiska do polityk krajowych:
-Agenda 21;
-Strategia Lizbońska;

30



Prognoza  oddziaływania  na  środowisko  projektu miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  
wsi  Nowy  Świętów,  2018-2022 r.

- Siódmy Unijny Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego do roku 2020 „Dobra jakość ży-
cia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety” ;
- Ósmy program strategiczny Unii Europejskiej na lata 2019-2024; 
-Odnowiona Strategia Zrównoważonego Rozwoju UE;
-„Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu”.
 

Globalny Program Działań Szczytu Ziemi: Agenda 21
Jeden z najważniejszych programów międzynarodowych dotyczących zrównoważonego rozwoju ludz-
kości i ochrony zasobów środowiska naturalnego. Przewiduje on działania na poziomie globalnym, 
narodowym i lokalnym prowadzone w celu koordynacji wysiłków w rozwiązywaniu problemów świato-
wej ekologii i polityki rozwoju. Program dotyczy wszystkich dziedzin życia w których człowiek oddzia-
łuje na środowisko. Najważniejsze założenia i cele Agendy 21 to m.in.:
– ochrona i wspomaganie zdrowia człowieka;
– zrównoważony rozwój osiedli ludzkich (powstrzymanie kryzysu ekologicznego miast);
– ochrona atmosfery (przeciwdziałanie efektowi cieplarnianemu, zanikaniu warstwy ozonowej, kwa-
śnym deszczom);
– bezpieczne wykorzystanie toksycznych substancji chemicznych;
– bezpieczne gospodarowanie odpadami stałymi i ściekowymi, niebezpiecznymi i radioaktywnymi;
– zrównoważone gospodarowanie gruntami rolnymi;
– powstrzymanie niszczenia lasów;
– ochrona i zagospodarowanie zasobów wód słodkich;
– zachowanie różnorodności biologicznej (krajowe oceny różnorodności biologicznej, opracowanie 
strategii ich zachowania);
– przeciwdziałanie pustynnieniu i suszy;
– edukacja ekologiczna.

Siódmy Unijny Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego do roku 2020 

„Dobrze żyć w granicach naszej planety” Program, określa strategiczne plany kształtowania polity-
ki w zakresie środowiska z dziewięcioma priorytetowymi celami, które mają zostać osiągnięte do 
2020: 

 ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego Unii,
 przekształcenie Unii w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę niskoemi-

syjną,
 ochrona obywateli Unii przed związanymi ze środowiskiem problemami i zagrożeniami dla 

ich zdrowia i dobrostanu,
 maksymalizacja korzyści płynących z prawodawstwa Unii w zakresie środowiska poprzez 

lepsze wdrażanie tego prawodawstwa,
 doskonalenie wiedzy i bazy dowodowej unijnej polityki w zakresie środowiska,
 zabezpieczenie inwestycji na rzecz polityki w zakresie środowiska i klimatu oraz uwzględ-

nienie kosztów ekologicznych wszelkich rodzajów działalności społecznej,
 lepsze uwzględnianie problematyki środowiska i większa spójność polityki,
 wspieranie zrównoważonego charakteru miast w Unii,
 zwiększenie efektywności Unii w podejmowaniu międzynarodowych wyzwań związanych 

ze środowiskiem i klimatem. 

8 program strategiczny Unii Europejskiej na lata 2019–2024 

Program strategiczny określa ogólne ramy i kierunek działań UE. Przedstawia on wytyczne 
dla prac unijnych instytucji w ciągu najbliższych pięciu lat. Koncentruje się na czterech głów-
nych priorytetach:

 ochrona obywateli i swobód;
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 rozwijanie silnej i prężnej bazy gospodarczej;
 budowanie neutralnej klimatycznie, ekologicznej, sprawiedliwej i socjalnej Europy;
 promowanie europejskich interesów i wartości na scenie światowej.

-   Zwiększymy odporność UE zarówno na klęski żywiołowe, jak i na katastrofy spowodowane 
przez człowieka. W tym kontekście kluczowe znaczenie ma aktywna solidarność i łączenie za-
sobów.
-   Rozwijanie naszej bazy gospodarczej: europejski model na przyszłość
Silna baza gospodarcza ma zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności i dobrobytu Europy, 
dla roli, jaką Europa odgrywa na arenie światowej, oraz dla tworzenia miejsc pracy. 
Zważywszy że wyzwania w zakresie technologii, bezpieczeństwa i równoważenia kształtują 
na nowo scenę światową, musimy oprzeć długoterminowy, zrównoważony i inkluzywny wzrost
na odnowionych podstawach oraz wzmocnić spójność w UE. Wymaga to zapewnienia pozy-
tywnej konwergencji naszych gospodarek i zmierzenia się z wyzwaniami demograficznymi.

-   Budowanie neutralnej klimatycznie, ekologicznej, sprawiedliwej i socjalnej Europy
UE potrzebuje inkluzywnych i zrównoważonych rozwiązań otwartych na zmiany wynikające z 
transformacji ekologicznej, rozwoju technologicznego i globalizacji, a jednocześnie zapewnia-
jących, by nikt nie był pozostawiony samemu sobie.
Zważywszy że skutki zmiany klimatu stają coraz bardziej widoczne i powszechne, musimy pil-
nie zintensyfikować nasze działania, żeby zaradzić temu zjawisku, które zagraża naszemu ist-
nieniu. UE może i musi dać dobry przykład, angażując się w głęboką transformację swojej go-
spodarki i swojego społeczeństwa, tak by doprowadzić do osiągnięcia neutralności klimatycz-
nej. Działania będą musiały być prowadzone w sposób, który uwzględnia uwarunkowania kra-
jowe i który jest sprawiedliwy społecznie.
Transformacja związana z klimatem da nam faktyczną szansę na modernizację i jednocześnie
na objęcie pozycji lidera ekologicznej gospodarki. Nasze polityki powinny być spójne z porozu-
mieniem paryskim. UE nie może działać w pojedynkę: wszystkie kraje powinny podejmować 
dalsze kroki i intensyfikować działania na rzecz klimatu.
Powodzenie transformacji ekologicznej będzie zależeć od znaczącego zmobilizowania inwe-
stycji prywatnych i publicznych, od istnienia skutecznej gospodarki o obiegu zamkniętym, a 
także od zintegrowanego, obejmującego połączenia międzysystemowe i należycie funkcjonu-
jącego europejskiego rynku energii, który zapewni zrównoważoną, bezpieczną i przystępną 
cenowo energię, przy pełnym poszanowaniu prawa państw członkowskich do decydowania o 
swoim koszyku energetycznym. UE przyspieszy proces przechodzenia na odnawialne źródła 
energii, zwiększy efektywność energetyczną, ograniczy uzależnienie od źródeł zewnętrznych, 
zdywersyfikuje swoje źródła dostaw i zainwestuje w przyszłościowe rozwiązania w zakresie 
mobilności.
Jednocześnie musimy nadal poprawiać stan naszego środowiska w miastach i na wsi, podno-
sić jakość powietrza i wody oraz promować zrównoważone rolnictwo, które ma zasadnicze 
znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i wspierania produkcji wysokiej jakości. 
Będziemy przewodzić działaniom na rzecz zwalczania utraty różnorodności biologicznej i na 
rzecz ochrony systemów środowiskowych, w tym oceanów.
Zmiana prowadząca do bardziej ekologicznej, sprawiedliwszej i bardziej inkluzywnej przyszło-
ści będzie wiązać się z przejściowymi kosztami i wyzwaniami. Z tego powodu tak ważne jest 
trzymanie ręki na pulsie i zapewnienie pomocy społecznościom i jednostkom w dostosowaniu 
się do nowego świata.
Będziemy inwestować w kulturę i nasze dziedzictwo kulturowe, które stanowią podstawę na-
szej europejskiej tożsamości.
-   Realizacja naszych priorytetów
UE musi w zintegrowany sposób stawiać czoła wyzwaniom wewnętrznym i zewnętrznym. Aby 
działania zewnętrzne były skuteczne, potrzebujemy silnej wewnętrznej bazy gospodarczej.
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Nasze instytucje muszą koncentrować się na tym, co jest naprawdę ważne. Zgodnie z zasa-
dami pomocniczości i proporcjonalności UE musi działać na dużą skalę w sprawach ważnych,
a na małą – w sprawach mniej istotnych. Musi pozostawić podmiotom gospodarczym i spo-
łecznym przestrzeń do rozwoju, tworzenia i innowacyjności. 

Dyrektywy
Cele wynikające z dyrektyw Unii Europejskiej, które są sukcesywnie wdrażane do polskiego pra-
wodawstwa w zakresie ochrony środowiska wynikają m.in. z następujących dyrektyw:
 Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny wpływu niektórych 

planów i programów na środowisko wprowadzająca procedury sporządzania i uchwalania 
m.in. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin;

 Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE regulująca politykę wodną Unii Europejskiej;
 Dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony wód podziem-

nych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu oraz 2008/105/EWG w sprawie śro-
dowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej (tzw. córki Ramowej Dyrektywy 
Wodnej);

 Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka powodzio-
wego i zarządzania nim (tzw. dyrektywa powodziowa);

 Dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie krajowych poziomów emi-
sji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza (tzw. dyrektywa pułapowa);

 Dyrektywa Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania jakością 
otaczającego powietrza;

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czyst-
szego powietrza dla Europy (dyrektywa CAFE);

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptac-
twa (tzw. dyrektywa ptasia);

 Dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flo-
ry (tzw. dyrektywa siedliskowa);

 Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów;
 Dyrektywa Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych;
 Dyrektywa Rady 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów;
 Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za śro-

dowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku na-
turalnemu.

Najważniejsze dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska odnoszą się do: 
 standardów imisji SO2, NOX, pyłów zawieszonych i dopuszczalnych emisji tych substancji 

przez instalacje przemysłowe, energetyczne oraz transport,
 zanieczyszczeń emitowanych przez silniki (samochodów, pociągów, samolotów),
 jakości wody pitnej,
 redukcji zanieczyszczeń wód powierzchniowych przez nawozy i pestycydy,
 ochrony zasobów wodnych i ekosystemów zależnych od wody,
 oczyszczania i odprowadzania ścieków,
 instalacji do przerobu lub utylizacji odpadów,
 gospodarowania odpadami przemysłowymi,
 użytkowania i składania odpadów niebezpiecznych i toksycznych,
 gospodarki odpadami opakowaniowymi,
 ograniczania różnych rodzajów hałasu,
 zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń oraz zarządzania ryzykiem ekolo-

gicznym,
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 ochrony przyrody, w tym powstrzymania utraty różnorodności biologicznej, 
m. in. utworzenia europejskiej sieci obszarów Natura 2000.

Z członkostwa w Unii wynikają zobowiązania w zakresie wdrażania Dyrektyw Unii Europejskiej. 
Zasady polityki regionalnej Unii Europejskiej przenoszone są na procesy programowania na po-
ziomie krajowym, a dalej także na poziom regionów. 
Analizowany plan nie zawiera treści sprzecznych z w/w dyrektywami. Zawiera ustalenia odno-
szące się do powstrzymania utraty różnorodności biologicznej oraz ochrony zagrożonych gatun-
ków. 

17.2.2 Dokumenty krajowe

Najważniejsze cele krajowe dotyczą takich dokumentów jak:

- Konstytucja Rzeczpospolitej Polski,

- "II Polityka Ekologiczna Państwa",

- Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywa do roku 2016.

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze,

- Ustawa dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

- Ustawa dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

-  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

- Ustawa 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.

"II Polityka Ekologiczna Państwa"
Podstawowym dokumentem programowym na szczeblu krajowym w zakresie ochrony środowiska

jest uchwalona w 2001 roku "II Polityka Ekologiczna Państwa" ustalająca cele ekologiczne Polski do 
2010 i 2025 roku. Głównym celem "II Polityki Ekologicznej Państwa" jest zapewnienie bezpieczeństwa
ekologicznego kraju, przy założeniu, że skuteczna regulacja i reglamentacja korzystania ze środowi-
ska nie dopuści do powstania zagrożeń dla jakości i trwałości zasobów przyrodniczych. Zakłada ona, 
że niepodważalnym kryterium obowiązującym na każdym - także lokalnym i regionalnym szczeblu - 
jej realizacji jest człowiek, jego zdrowie oraz komfort środowiska, w którym żyje i pracuje. Cele polity-
ki ekologicznej określono w sferach racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych i jakości środowi-
ska. 

Projekt miejscowego planu nie narusza w/w celów zawartych w II Polityce Ekologicznej Państwa.

Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016.
Dokumentem strategicznym wskazującym na główne wyzwania i  najważniejsze priorytety  polityki
ekologicznej RP w najbliższych 4 latach i z perspektywą 4-letnią jest Polityka Ekologiczna Państwa na
lata 2009-2012 z perspektywa do roku 2016. Główne cele to m.in.

 uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych;

 aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska;

 udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska poprzez podnoszenie 
świadomości ekologicznej społeczeństwa;

 ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody;

 poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.
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Podstawową zasadą realizacji Polityki Ekologicznej Państwa jest zasada zrównoważonego rozwoju za-
kładająca jakość życia na poziomie, na jaki pozwala obecny rozwój cywilizacyjny, bez umniejszania 
szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie.
W Polityce …  podkreśla się fakt, iż system planowania przestrzennego powinien w większym stopniu
niż dotychczas odnosić się m.in. do lokalizacji obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowi-
sko, uwzględniania obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych, zachowania proporcji pomię-
dzy terenami zainwestowanymi i biologicznie czynnymi. 

W projekcie planu w celu określenia kierunków rozwoju struktury funkcjonalno – przestrzennej przyję-
to zasadę zrównoważonego rozwoju, jako generalny kierunek działania. Zrównoważony rozwój, zgod-
nie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska to  rozwój społeczno – gospodar-
czy, w którym następuje proces integrowania. Projektowany projekt planu  spełnia warunki zawarte 
w tym dokumencie tj. kształtuje ład przestrzenny pozwalając na racjonalną gospodarkę. Przez ład 
przestrzenny należy rozumieć sposób ukształtowania przestrzeni, który tworzy harmonijną całość.
Zapisy projektu planu są zgodne z zapisami tego dokumentu w kwestiach ochrony przyrody i krajo-
brazu, dalszej poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. 
Zawarte w projektowanym dokumencie ustalenia nie wpłyną na pogorszenie stanu środowiska grun-
towo-wodnego, powietrza atmosferycznego, klimatu. 

17.2.3 Dokumenty regionalne

Dokumenty ustanowione na szczeblu wojewódzkim:
- Program Ochrony Środowiska dla Województwa Opolskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą 

do 2019r.
- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego (uchwała Nr XLVIII /505/2010 

Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010 r., w sprawie uchwalenia zmiany pla-
nu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego (Dziennik Urzędowy Wojewódz-
twa Opolskiego Nr 132 poz. 1509 z dnia 18 listopada 2010 r.)

- Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Woje-
wództwa Opolskiego na lata 2007-2013

Program Ochrony Środowiska dla Województwa Opolskiego na lata 2012 – 2015 
Na szczeblu województwa podstawowym dokumentem dotyczącym problematyki ochrony środowi-
ska jest Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego. Dokument wymienia długotermino-
we i krótkoterminowe cele w ramach polityki ochrony środowiska:

- Ochrona wód i gospodarka wodna

- Ochrona powierzchni ziemi przed odpadami

- Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami i środowiska człowieka przed hałasem.

- Ochrona  dziedzictwa  przyrodniczego  i  racjonalne  użytkowanie  zasobów  przyrody.

- Ochrona  powierzchni  ziemi  i  środowiska  glebowego.

W/w cele i założenia mają odniesienie w zapisach planu stawiające za cel ochronę środowiska przed 
zanieczyszczeniami, ochronę walorów krajobrazowych (uwzględnienie zapisów wynikających z planu 
ochrony PK),  ochronę powierzchni ziemi i środowiska glebowego (utrzymanie rolniczego użytkowa-
nia terenów łąk nadrzecznych), ochronę  dziedzictwa  przyrodniczego  i  racjonalne  użytkowanie  za-
sobów  przyrody ( uwzględnienie w zapisach planistycznych planu zadań ochronnych, zakaz zmiany 
użytkowania terenów leśnych,  utrzymaniu bardzo wysokiego udziału terenów biologicznie 
czynnych).
 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego  jest podstawowym narzędziem 
prowadzenia polityki przestrzennej na poziomie regionu. Głównym zadaniem planu jest określenie 
przestrzennych uwarunkowań rozwoju oraz kierunków i priorytetów kształtowania środowiska przy-
rodniczego, kulturowego i zurbanizowanego w dostosowaniu do strategicznych kierunków rozwoju 
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społecznego i gospodarczego województwa zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego.
Plan województwa uwzględnienia koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju.

Do najważniejszych kwestii związanych z ochroną przyrody  w Planie Zagospodarowania Przestrzen-
nego Województwa Opolskiego należą:
- dostosowanie zagospodarowania przestrzennego województwa do naturalnych przyrodniczych pre-
dyspozycji, uwarunkowań i walorów.
- w dokumencie uwzględnione zostały obszary i obiekty chronione, a przyjęte zasady użytkowania i 
zagospodarowania terenów nie naruszają ustaleń planu ochrony PK i  są dostosowane do planu za-
dań ochronnych obszaru Natura 2000,
- rozwój funkcji turystyczno-wypoczynkowej
 - obszar objęty dokumentem położony jest  w strefie preferowanej dla rozwoju turystyczno-wypo-
czynkowej we wsi Nowy Świętów, 

-Zachowanie i ochrona różnorodności biologicznej, pomnażanie dziedzictwa i walorów
przyrodniczo-krajobrazowych, ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska:

- ustalenie w planie parametrów zabudowy oraz innych ustaleń związanych z zabudową 
uchronią krajobraz przed chaotyczną zabudową,

- utrzymanie rolniczego użytkowania zieleni łąkowej oraz terenów leśnycn przyczyni się do 
zachowania i ochrony różnorodności biologicznej (w tym gatunków chronionych).

- Aktywizacja gospodarcza regionu oparta na istniejących predyspozycjach, zasobach i walorach 
przyrodniczo-krajobrazowych oraz ich rezerwach.

Projekt mpzp uwzględnia cele i zadania zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego woje-
wództwa opolskiego.

Podsumowując stwierdzić należy, że realizacja projektowanego dokumentu powinna przy-
czynić się do osiągnięcia w/w celów zawartych w dokumentach. Ochrona środowiska i za-
sobów przyrodniczych następować będzie poprzez realizację ustaleń projektowanego pla-
nu i poprzez normy prawne w nim wskazane (przepisy szczególne). Określone  w projek-
cie mpzp zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz ustalenia
szczegółowe na podstawie art.15 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2016r.poz.778 z późn.zm.), oparte są na nor-
mach prawa krajowego zgodnych z prawem wspólnotowym oraz międzynarodowym. 

18 Streszczenie w języku niespecjalistycznym.

Prognozę oddziaływania na środowisko wykonano w celu oceny skutków wpływu na środowi-
sko ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna w grani-
cach określonych na załączniku graficznym do uchwały  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany pla-
nu.  Zakres przestrzenny prognozy został dostosowany do terenów znajdujących się w granicach pla-
nu oraz obszarów przyległych w strefie potencjalnych oddziaływań ustaleń planu. 
Ustalenia tekstu i rysunku zmiany planu stanowiły podstawę analizy zawartej w prognozie, w której 
wykorzystano dane z literatury, tym informacje zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym. Ocenę 
skutków realizacji planu przedstawiono metodą opisową.

Dla terenów rozgraniczonych w zmianie planu wprowadzono następujące symbole literowe określają-
ce przeznaczenie podstawowe:

- MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;  
- U – tereny zabudowy usługowej;
- UM – tereny zabudowy usługowo - mieszkalnej;
- UZP – tereny zabudowy usługowej z rekreacją;
- UO – tereny zabudowy usługowej oświaty;
- US -  tereny sportu i rekreacji; 
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- ZŁ – tereny rolnicze - uprawy łąkowe, łęgi nadrzeczne;
- RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych;
- ZL – tereny zieleni - lasy;
- ZP – tereny zieleni urządzonej - parki;
- WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych - rzeki, strumienie, cieki wodne;
- KDZ – tereny dróg publicznych głównych;
- KDZ – tereny dróg publicznych zbiorczych;
- KDL – tereny dróg publicznych lokalnych;
- KDD – tereny dróg publicznych dojazdowych;
- KDW – tereny dróg wewnętrznych; 
- E – tereny zabudowy i obiektów infrastruktury technicznej - elektroenergetyki;
- K – tereny zabudowy i obiektów infrastruktury technicznej - kanalizacji.

Według regionalizacji fizyczno-geograficznej  teren opracowania położony jest mezoregio-
nie Płaskowyż Głubczycki. Przez wieś przepływa Biała Głuchołaska. Obszar gminy położony jest w
granicach zlewni Nysy Kłodzkiej. Pod obszarem gminy nie stwierdzono zbiornika wód podziem-
nych.

Stan środowiska przyrodniczego na obszarze objętym postanowieniami projektu planu nie 
odbiega od sąsiadujących terenów wsi w gminie Głuchołazy . Zanieczyszczenie atmosfery przypisane
jest dla strefy opolskiej, gdzie większość klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń mieści 
się w klasie A (poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnych).
Obszar gminy w całości zlokalizowany jest w obrębie wyróżnionych na podstawie Ramowej Dyrekty-
wy Wodnej UE Jednolitej Części Wód Podziemnych PLGW. Obszar nie został wyróżniony jako poten-
cjalnie zagrożony. Nie występują na analizowanym terenie obszary o podwyższonym ryzyku wystą-
pienia awarii. 

Analizując stan zagospodarowania obszaru opracowania można wyodrębnić następujące problemy 
dotyczące ochrony środowiska: 

- rolne użytkowanie nie przyczynia się do pogorszenia dobrego stanu środowiska, 
- użytkowanie rolne przedmiotowych terenów ocenić należy jako właściwe i korzystne dla funk-

cjonowania obszarów chronionych i chronionych gatunków roślin i zwierząt,
- gospodarka leśna na terenach winna być ograniczona wymogami ochrony środowiska,
- obszar przewidziany pod zabudowę zasadniczo nie jest zagrożony powodzią, 
- niekorzystny wpływ na  stan środowiska może mieć niewłaściwe stosowanie nawozów sztucz-

nych (przedawkowanie) oraz środków ochrony roślin,
- największym zagrożeniem dla terenów rolnych w tym rejonie jest naturalna sukcesja terenów

leśnych  od strony południowo-wschodniej i zachodniej,
- korzystne zmiany związane z funkcjonowaniem środowiska przyrodniczego wynikają z wpro-

wadzenia działań ochronnych zlewni Białej Głuchołaskiej.

Poza w/w zagrożeniami nie stwierdzono tu problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widze-
nia projektowanego dokumentu, szczególnie dotyczących obszarów podlegających ochronie na pod-
stawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
 Obszar objęty mpzp ma w zasadniczej części charakter antropogeniczny – w głównej mierze 
są to tereny  zurbanizowane (zabudowane i komunikacyjne) i tereny rolne. 

Część obszaru mpzp stanowią lasy. Gospodarka na terenach leśnych prowadzona jest w 
oparciu o Plany urządzenia lasu. Tereny leśne nie są przewidziane w planie do zmian użytkowania.

W ramach oceny rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i innych ustaleń planu stwierdzono 
zgodność z uwarunkowaniami zawartymi w opracowaniu ekofizjograficznym, celami i regulacjami 
prawnymi w zakresie ochrony środowiska ustanowionymi na szczeblu międzynarodowym, wspólnoto-
wym i krajowym. 

Ocena ustaleń planistycznych pod kątem oceny właściwych proporcji pomiędzy terenami o 
różnych formach użytkowania wskazuje, że zachowane zostały właściwe proporcje miedzy terenami 
zabudowanymi i biologicznie czynnymi. Wysoki udział powierzchni biologicznie czynnej (20%-60%) 
przyczyni się do ekstensyfikacji zabudowy.
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Z oceny określonych w projekcie planu warunków zagospodarowania terenu wynikających z po-
trzeb ochrony środowiska, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów
rolnych wynika, że przyjęte dla poszczególnych terenów planu zapisy i ustalenia ogólne są prawidło-
we. Pozostałe warunki ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony zagrożonych gatunków powinny
zostać zrealizowane przez stosowanie przepisów szczególnych. 
Prognozowany sposób i stan zagospodarowania wynikający z postanowień projektu planu wskazuje
na następujące główne zagrożenia środowiska:

 wprowadzenie gazów  lub pyłów do powietrza;
 wytwarzanie odpadów;
 hałas komunikacyjny;
 wprowadzanie w sposób niekontrolowany ścieków do wód lub ziemi oraz zanieczyszczenie 

gleb;
 utrata powierzchni biologicznie czynnych przez ich zabudowę i dewastację.

Zagrożenia dla środowiska przyrodniczego nie będą odbiegać od zagrożeń występujących na podob-
nych obszarach funkcjonalnych i nie będą zasadniczo odbiegać od zagrożeń aktualnie występujących
na obszarze objętym zmianą planu.

Na terenach przedmiotowego projektu planu ustala się zakaz wprowadzania nowych przed-
sięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz potencjalnie znacząco oddzia-
ływać na środowisko z wyłączeniem drobnych zakładów produkcyjnych o rzemieślniczym charakte-
rze. Przedsięwzięcia te podlegać będą procedurze ocen oddziaływania na środowisko.  Zagrożenia te 
nie stanowią niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzi. 

W planie nie zakłada się wprowadzenia nowych dysharmonizujących form przekształcających
właściwości wnętrza krajobrazowego omawianego obszaru. Wprowadzane mikroinstalacje oraz małe 
instalacje do 100 KW fotowoltaiczne nie będą wpływały negatywnie na krajobraz architektoniczny. 
Z oceny skutków dla środowiska, które mogą wynikać z projektowanego przeznaczenia terenu w za-
sięgu obszarów objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem wnioskować można, że ustale-
nia planu nie spowodują znaczącego oddziaływania  na środowisko. 

Ze względu na ograniczoną skalę planu nie przewiduje się znaczącego  oddziaływania na śro-
dowisko 

W wyniku realizacji ustaleń planu prognozuje się wystąpienie następujących skutków dla
poszczególnych elementów środowiska:

Na podstawie przeprowadzonych powyżej  analiz  prognozuje się  wystąpienie następują-
cych skutków dla poszczególnych elementów środowiska:

 powietrze – zmiany wynikające z realizacji nowej zabudowy , 

 powierzchnia ziemi – zmiany wynikające z realizacji nowej zabudowy, 

 wody powierzchniowe – bez zmian,

 wody podziemne (wody I-ego poziomu wodonośnego) -  bez zmian, 

 klimat – zmiana warunków mikroklimatycznych w wyniku  realizacji nowej zabudowy,

 zwierzęta i rośliny – synantropizacja na terenach zabudowanych,

 gleby – dewastacja gleb na terenach przewidzianych pod zabudowę, na pozostałym
obszarze bez zmian, 

 krajobraz – utrzymanie  walorów widokowych wnętrza krajobrazowego,

 Natura 2000 – nie przewiduje się negatywnego wpływu na obszary NATURA 2000.

        W prognozie … przedstawiono i przeanalizowano rozwiązania mające na celu zapobieganie i 
ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji planu. Za
rozwiązania, które mogą ograniczyć negatywne dla środowiska przyrodniczego skutki realizacji usta-
leń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można zaliczyć m.in. przestrzeganie dzia-
łań ochronnych ustalonych w obszarze zlewni Białej Głuchołaskiej.

Dla oceny zmian zaproponowano na bieżąco monitorowanie stanu środowiska. Dla oceny skutków
realizacji projektu planu proponuje się:
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- dokonywać corocznej oceny zmian stanu środowiska przyrodniczego terenu planu z uwzględnie-
niem danych z państwowego monitoringu ochrony środowiska,  stacji  sanitarno-epidemiologicz-
nych i danych podmiotów prywatnych,
- dokonywać oceny zmian zagospodarowania przestrzennego na podstawie inwentaryzacji tereno-
wej, w czasookresach 4 lat ,
- powtarzać inwentaryzację przyrodniczą, ze szczególnych uwzględnieniem stanu zasobów przyrody
ożywionej,  oceny stanu ochrony siedlisk  przyrodniczych i  gatunków objętych ochroną w obszarze
gminy (zgodnie z metodyką Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska),  gleb, wód powierzchnio-
wych i podziemnych, hałasu i zanieczyszczeń powietrza, w czasookresach ustalonych dla np. obsza-
rów Natura 2000.

Nie stwierdzono w prognozie oddziaływania transgranicznego ustaleń projektowanego do-
kumentu.

Niniejsza prognoza zawiera ocenę zgodności projektowanego dokumentu z celami ochrony środo-
wiska ustanowionymi na szczeblu wspólnotowym, krajowym i regionalnym. Z oceny tej wynika, że reali-
zacja ustaleń projektu dokumentu w zakresie odnoszącym się do przedmiotu planu,  powinna przyczynić
się do osiągnięcia ustanowionych celów ochrony środowiska.  Ochrona środowiska realizowana będzie
poprzez ustalenia planu i poprzez wskazanie lub odesłanie w projektowanym dokumencie do norm
prawnych w nim wskazanych (przepisów szczególnych). Określone  w projekcie mpzp zasady ochro-
ny środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz ustalenia szczegółowe na podstawie art.15
ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oparte
są na normach prawa krajowego zgodnych z prawem wspólnotowym oraz międzynarodowym. 

ZAŁĄCZNIKI :
zał.nr 1- Obszary chronione;
zał.nr 2- Stan istniejący;
zał.nr 3Prognoza oddziaływania na środowisko -stan projektowany;
zał.nr 4 -dokumentacja fotograficzna.

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

1) Absalon D., Jankowski A.T., Leśniok M., 1998, Komentarz do Mapy Hydrograficznej 1:50000, Arkusz: 
Nysa, Główny Geodeta Kraju, Warszawa.

2) Absalon D.,  Jankowski  A.T.,  Leśniok M.,  Wika S.,  1997, Komentarz  do Mapy Sozologicznej  1:50000,
Arkusz: Nysa, Główny Geodeta Kraju, Warszawa.

3) Andrzejewski. R., 1985, Ekologia a planowanie przestrzenne, „Wiadomości Ekologiczne”, t. XXXI, z. 3.
4) Atlas  Śląska  Dolnego  i  Opolskiego,  1997,  Pracownia  Atlasu  Dolnego  Śląska  i  Śląska  Opolskiego,

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
5) Badora K., Kantorczyk J., Nowak A., Nowak S., Spałek K., Wyszyński M., 2001, Ostoje przyrody natura

2000 w województwie opolskim (koncepcja regionalna). Prace OTPN Wydział III – Nauk Przyrodniczych,
zeszyt specjalny.

6) Centralna Baza Danych Geologicznych strona internetowa www.pgi.gov.pl
7) Centralna Baza Danych Geologicznych, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa; hftp://baza.pgi-

.waw.pl/
8) Czylok A., Parusel J.B., Kuliński W. red.. 1996. Czerwona lista kręgowców Górnego Śląska. Raporty i

Opinie. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, t.1
9) Dyrcz  A.,  Grabiński  W.,  Stawarczyk  T.,  Witkowski  J.  1991.  Ptaki  Śląska.  Monografia  faunistyczna,

Wrocław.
10) Kleczkowski  A.S.  red.,  1990,  Mapa  obszarów  GZWP  w  Polsce  wymagających  szczególnej  ochrony

1:500000 z objaśnieniami, Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej AGH, Kraków.
11) Klimat Województwa Opolskiego, 1986, IMiGW Katowice.

39

http://www.web2.pgi.gov.pl/


Prognoza  oddziaływania  na  środowisko  projektu miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  
wsi  Nowy  Świętów,  2018-2022 r.

12) KłapcińskiJ.,  1984,  Budowa geologiczna regionu opolskiego,  Materiały  i  Studia  Opolskie  R.  XXVI,  z.
52/53.

13) Kondracki J., 1998, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa.
14) Kotusz J., 2009, Ichtiofauna systemu rzecznego Nysy Kłodzkiej, Roczn. Nauk. UW, Wrocław.
15) Mapa ewidencyjna 1:2000, z pokryciem terenu opracowania.
16) Mapa geologiczna zakryta 1: 25000, arkusz Nysa, PIG, Warszawa.
17) Mapa hydrogeologiczna 1:200000. PIG Warszawa.
18) Mapa topograficzne 1:10000 z pokryciem terenu opracowania.
19) Mapa użytkowania terenu województwa opolskiego 1:100000.
20) Opracowanie ekofizjograficzne. K. Badora, Ecosystem Projekt.
21) Raport WIOŚ ,,Stan środowiska w województwie opolskim " - strona internetowa www.opole.pios.gov.pl
22) Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu Strona internetowa www.opole.rdos.gov.pl
23) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  we Wrocławiu – strona internetowa www.wroclaw.rzgw.gov.pl  
24) Rozporządzenie nr 0151/P/18/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w spr. Parku Krajobra-

zowego „Góry Opawskie"
25)  Strona internetowa Ministerstwa Środowiska www.natura2000mos.gov.pl.
26) Strona internetowa www.gios.gov.pl
27) Strona internetowa www.gios.gov.pl
28) Strona internetowa www.bdl.gov.pl
29) Strona internetowa www.bdl.gov.pl
30) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchołazy 2011 r..
31) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchołazy 2020 r..
32) Szafer W., Zarzycki K. (red.). 1972. Szata roślinna Polski, Tom I. PWN, Warszawa.
33) WIOŚ Opole Wydział Monitoringu Środowiska - strona internetowa 

40

http://www.bdl.gov.pl/
http://www.bdl.gov.pl/
http://www.gios.gov.pl/
http://www.gios.gov.pl/
http://www.natura2000mos.gov.pl/
http://www.wroclaw.rzgw.gov.pl/
http://www.opole.rdos.gov.pl/

	1 Podstawa prawna
	2 Zakres opracowania
	3 Zawartość i główne cechy projektowanego planu, powiązania z innymi dokumentami, metoda opracowania.
	4 Stan istniejący zagospodarowania.
	5 Ocena stanu i funkcjonowania środowiska
	5.1 Zasoby i walory środowiska
	5.1.1 Położenie administracyjne i geograficzne
	5.1.2 Budowa geologiczna i hydrogeologia
	5.1.2.1 Surowce mineralne
	5.1.2.2 Hydrogeologia

	5.1.3 Rzeźba terenu
	5.1.4 Warunki klimatyczne
	5.1.5 Warunki hydrograficzne
	5.1.6 Gleby
	5.1.7 Szata roślinna
	5.1.7.1 Zbiorowiska roślinne i siedliska przyrodnicze podlegające ochronie

	5.1.8 Fauna

	5.2 Odporność na degradację i zdolność do regeneracji
	5.3 Stan i zagrożenia środowiska przyrodniczego związane z istniejącym sposobem i stanem zagospodarowania obszarów objętych postanowieniami projektu planu
	5.3.1 Zanieczyszczenie atmosfery
	5.3.2 Gospodarka wodna i ściekowa
	5.3.2.1 Stan czystości rzek
	5.3.2.2 Wody podziemne
	
	5.3.2.3 Gospodarka ściekowa

	5.3.3 Gospodarka odpadami
	5.3.4 Hałas
	5.3.5 Promieniowanie niejonizujące
	5.3.6 Wpływ na gleby
	5.3.7 Wpływ na kopaliny
	5.3.8 Ryzyko wystąpienia poważnych awarii

	5.4 Tendencja do zmian przy braku realizacji ustaleń planu
	5.5 Określenie, analiza oraz ocena istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

	6 Ocena rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i innych ustaleń planu
	6.1 Zgodność projektowanego użytkowania i zagospodarowania terenu z uwarunkowaniami z opracowania ekofizjograficznego
	6.2 Zgodność z przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska, w szczególności ochrony przyrody
	6.3 Zgodność ze stanowiskiem WROP
	6.4 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 opracowania dokumentu
	6.5 Skuteczność ochrony różnorodności biologicznej
	6.6 Ocena właściwych proporcji między terenami o różnych formach użytkowania przestrzeni

	7 Ocena określonych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego warunków zagospodarowania terenu wynikających z potrzeb ochrony środowiska, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych
	8 Ocena zagrożeń dla środowiska, w tym dla zdrowia ludzi związanych z prognozowanym sposobem i stanem zagospodarowania obszarów objętych postanowieniami projektu planu w obrębie obszarów objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem
	9 Ocena skutków dla istniejących form ochrony przyrody
	10 Ocena zmian w krajobrazie
	11 Ocena skutków dla środowiska, które mogą wynikać z projektowanego przeznaczenia terenu w zasięgu obszarów objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem
	11.1 Wprowadzenie gazów lub pyłów do atmosfery
	11.2 Wytwarzanie odpadów
	11.3 Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
	11.4 Wykorzystywanie zasobów środowiska
	11.5 Zanieczyszczenie gleb lub ziemi
	11.6 Niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu
	11.7 Emisja hałasu
	11.8 Emitowanie pól elektromagnetycznych
	11.9 Ryzyko wystąpienia poważnych awarii
	11.10 Wpływ na gleby
	11.11 Wpływ na kopaliny
	11.12 Wpływ na faunę i florę
	11.13 Wpływ na obiekty i obszary chronione.

	12 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
	13 Ocena skutków realizacji ustaleń miejscowego planu na poszczególne elementy środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem
	14 Ocena możliwości rozwiązań eliminujących lub ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko na obszarach objętych znaczącym oddziaływaniem
	15 Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektu planu
	16 Informacja o możliwym transgranicznym oddziaływaniu
	17 Powiązania projektowanego dokumentu z innymi dokumentami oraz ocena zgodności projektowanego dokumentu z celami ochrony środowiska ustanowionymi na szczeblu wspólnotowym, krajowym i regionalnym
	17.1 Powiązania dokumentu projektowanego z innymi dokumentami
	17.2 Ocena zgodności projektowanego dokumentu z celami ochrony środowiska ustanowionymi na szczeblu wspólnotowym, krajowym i regionalnym
	17.2.1 Cele na szczeblu wspólnotowym, polityka Unii Europejskiej
	17.2.2 Dokumenty krajowe
	17.2.3 Dokumenty regionalne


	18 Streszczenie w języku niespecjalistycznym.

