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I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PROGNOZY 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowany 

został w związku z Uchwałą Nr XLVIII/403/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 kwietnia 

2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obejmującego obszary w obrębach: Gołkowice, Proślice, Sarnów, Byczyna, 

Roszkowice, zmienioną Uchwałą Nr LIV/450/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 

września 2014 r. 

Podstawą prawną opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu 

zmiany MPZP: 

 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; 

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

(Dz. U. z 2015 r. poz. 199). 

Opracowanie Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary w obrębach: Gołkowice, Proślice, 

Sarnów, Byczyna, Roszkowice ma na celu dokonanie oceny skutków realizacji ustaleń MPZP 

w odniesieniu do poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego, wskazanie 

potencjalnie uciążliwych lub korzystnych dla środowiska ustaleń urbanistycznych i powinna 

stanowić integralną cześć opracowania zmiany MPZP oraz podawać rozwiązanie poprawiające 

istniejący i planowany sposób zagospodarowania. 

II. ZAKRES MERYTORYCZNY ORAZ METODA PRZYJĘTA  

W OPRACOWANIU PROGNOZY 

Obowiązek sporządzenia Prognozy, a także jej ogólny zakres, wynika z ustawy z dnia 

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

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 46 - 

53). Zgodnie z nim prognoza: 

- określa, analizuje i ocenia istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego 

stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, stan środowiska na 

obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, istniejące problemy 

ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, 

w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, cele ochrony środowiska ustanowione 

na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia 

projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska 

zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, przewidywane znaczące 

oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, 

krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz 

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

integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: różnorodność 

biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, 

klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne z uwzględnieniem zależności 

między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy; 
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- przedstawia rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem 

realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony 

obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także biorąc pod uwagę cele 

i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 

oraz integralność tego obszaru - rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych 

w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod 

dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań 

alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków 

techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

Zakres merytoryczny prognozy jest bardzo szeroki i obejmuje kompleks zagadnień 

związanych z problematyką ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego 

i kulturowego, ochroną zdrowia mieszkańców i zasobów naturalnych, kształtowaniem 

i ochroną walorów krajobrazowych. 

W trakcie sporządzania prognozy przeanalizowano rozwiązania funkcjonalno-

przestrzenne i pozostałe ustalenia projektu zmiany planu pod kątem ich zgodności 

z uwarunkowaniami określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym oraz pod kątem ochrony 

walorów środowiska kulturowego. Analizie poddano również ustalenia projektu zmiany planu 

dotyczące warunków zagospodarowania teren. Podjęto również próbę oceny stanu 

i funkcjonowania środowiska, jego walorów i zasobów, określonych w opracowaniu 

ekofizjograficznym. 

Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze i zabytki zainwestowania przewidzianego 

projektem zmiany planu miejscowego oceniano, posługując się następującymi kryteriami: 

charakterem zmian (bardzo korzystne, korzystne, niekorzystne, niepożądane, bez 

znaczenia), 

- intensywności przekształceń (nieistotne, nieznaczne, zauważalne, duże, zupełne), 

- bezpośredniości oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane), 

- okresu trwania oddziaływania (długoterminowe, średnioterminowe, krótkoterminowe), 

- częstotliwości oddziaływanie (stałe, okresowe, epizodyczne), 

- zasięgu oddziaływania (miejscowe, lokalne, ponadlokalne, regionalne, 

ponadregionalne), 

- trwałości przekształceń (nieodwracalne, częściowo odwracalne, odwracalne, możliwe 

do rewaloryzacji). 

Załącznikiem do tekstu Prognozy jest mapa w skali rysunku zmiany planu (1:1000). 

Zgodnie z procedurą zawartą w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

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

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227), na mocy art. 53, dział IV, 

rozdz. 2, otrzymano uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości przygotowywanej prognozy 

oddziaływania na środowisko z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 

oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. 

III. ANALIZA I OCENA STANU ZASOBÓW ŚRODOWISKA  

1. Położenie administracyjne i geograficzne 

Obszar opracowania stanowią stosunkowo niewielkie powierzchniowo obszary 

przeznaczone pod aktywność gospodarczą związaną z produkcją rolną położone w obrębach: 
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Gołkowice, Proślice, Sarnów, Byczyna, Roszkowice oraz fragment planowanej drogi zbiorczej 

położonej na południowy-wschód od Byczyny. Gmina Byczyna zgodnie z podziałem 

administracyjnym Polski położona jest w województwie opolskim, w powiecie kluczborskim, 

w odległości około 55 km na północ od Opola. Obszary planu są w części zagospodarowane 

i zabudowane, choć stanowią także tereny niezagospodarowane, w tym rolne. 

Zgodnie z fizycznogeograficznym podziałem Polski J. Kondrackiego (2002) obszar 

gminy znajduje się w obrębie 3 mezoregionów: Wysoczyzna Wieruszowska, Równina 

Namysłowska oraz Próg Woźnicki. 

Wysoczyzna Wieruszowska (318.24) to mezoregion położony w południowo-zachodniej 

części Niziny Południowowielkopolskiej. Region od północy graniczy z Wysoczyzną 

Złoczewską i Kotliną Grabowską, od północnego-zachodu ze Wzgórzami Ostrzeszowskimi, od 

południowefo zachodu i południa z Równiną Oleśnicką a od południowego wschodu i 

wschodu z Progiem Woźnickim, Obniżeniem Liswarty, Progiem Herbskim, Obniżeniem 

Krzepickim i Wyżyną Wieluńską. Wysoczyzna Wieluńska jest zdenudowaną równiną 

morenową. Występują tu tzw. kępy wysoczyznowe poprzecinane obniżeniami. Przez 

mezoregion przepływa rzeka Prosna. 

Równina Oleśnicka (318.56) to mezoregion położony w północnej części Niziny Śląskiej. 

Region od południowego-zachodu graniczy z Pradoliną Wrocławską, na północy ze 

Wzgórzami Trzebnickimi, Wzgórzami Twardogórskimi oraz Wzgórzami Ostrzeszowskimi, od 

wschodu z Wyżyną Śląsko-Krakowską a od południowego-wschodu z Równiną Opolską. 

Równina Oleśnicka stanowi płaską powierzchnię pokrytą osadami plejstoceńskimi i 

holoceńskimi – iłami, piaskami, żwirami, glinami oraz lessami. Duże obszary w północnej 

części pokryte są piaszczystymi osadami sandrowymi, a południowe glinami zlodowaceń 

śrdkowopolskich. 

Próg Woźnicki (341.23) to mezoregion położony w zachodniej części Wyżyny 

Woźnicko-Wieluńskiej. Mezoregion od zachodu graniczy z Równiną Opolską, od wschodu z 

Obniżeniem Liswarty, od północy z Równiną Oleśnicką i Wysoczyzną Wieruszowską, od 

południa z Garbem Tarnogórskim, Obniżeniem Górnej Warty oraz Progiem Herbskim. Jest to 

pasmo wzniesień wznoszących się 40 – 60 m ponad Równinę Opolską. Podłoże budują 

piaskowce, wapienie oraz zlepieńce kajprowe. 

2. Budowa geologiczna 

Obszar opracowania pod względem geologicznym położony jest w monoklinie 

przedsudeckiej. W budowie geologicznej podłoża dominuje jednolita seria osadów 

czwartorzędowych: piaszczystych, piaszczysto-żwirowych i gliniastych. Poszczególne warstwy 

mają różny skład granulometryczny i występują w różnym stanie plastyczności i spoistości. 

Miąższość osadów czwartorzędowych wynosi od kilku do kilkudziesięciu metrów. Jedynie 

miejscami występują wychodnie osadów jurajskich i triasowych. Głównym elementem 

budowy geologicznej obszaru są osady dolin rzecznych oraz wysoczyzny plejstoceńskiej: 

lodowcowe i wodnolodowcowe powstałe w okresie stadiału maksymalnego zlodowacenia 

środkowopolskiego, a także osady deluwialne. Osadów triasowe i jurajskie lokalnie odsłaniają 

się w okolicach m.in. wsi Gołkowice. Budowa geologiczna w obrębie gminy Byczyna sprzyja 

występowaniu surowców pospolitych, głównie piasków i żwirów oraz iłów. Występowanie 

kruszyw naturalnych oznaczeniu przemysłowym związane jest tu z działalnością lodowca oraz 

morskimi i jeziornymi osadami przed czwartorzędowymi. 

3. Rzeźba terenu 

Na teren gminy Byczyna rozróżniamy dwie zasadnicze jednostki morfologiczne: obszar 

wysoczyzny plejstoceńskiej oraz dawna dolina Prosny. Rzeźba gminy ma charakter 
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polodowcowy, ukształtowany głównie w okresie zlodowacenia Warty i częściowo 

przemodelowany przez późniejszą działalność rzek oraz działalność człowieka. W linii 

Gołkowice – Biskupice na wschód rozciąga się Płaskowyż Helenowski będący częścią 

Wyżyny Śląskiej. Jego centralną część tworzą wychodnie utworów dolnojurajskich. Większość 

podłoża jurajskiego przykryta jest miąższami osadami czwartorzędowymi. Generalnie rzeźba 

terenu jest w większości falista, przechodząca miejscami w pagórkowatą. Ogólnie zauważa się 

obniżanie terenu w kierunku zachodnim i północnym, gdzie przebiega granica między 

wierzchowiną plejstoceńską, a tarasem rzeki Prosny, która stanowi północną granicę gminy. 

Dolina tej rzeki wypełniona jest osadami rzecznymi. 

Obszary planu obejmują niewielkie powierzchnie położone w różnych miejscowościach 

gminy. W rejonie Gołkowic są to tereny położone w pobliżu cieku wodnego na wysokości 

około 170-175 m npm. W rejonie Polanowic jest to teren położony na wysokości około 183-

185 m npm. W rejonie Proślic obszar znajduje się na wysokości około 178-180 m npm. W 

rejonie Sarnowa na wysokości około 190 m npm, a w rejonie Byczyny na wysokości ponad 

200 m npm. 

Uwarunkowania geotechniczne 

Generalnie warunki dla celów posadowienia budowli ocenia się jako dobre w obrębie 

piasków i żwirów oraz utrudnione w obrębie glin morenowych. Nośność gruntów gliniastych 

uzależniona jest od stopnia uplastycznienia gruntu i głębokości zwierciadła wody. Przy 

głębokim posadowieniu wymagane jest odwodnienie i zabezpieczenie przeciwwilgotnościowe. 

4. Warunki klimatyczne 

Warunki klimatyczne gminy Byczyna są ostrzejsze w stosunku do panujących na 

Opolszczyźnie. Jest to spowodowane położeniem obszaru gminy na skraju Wyżyny Śląskiej. 

Na terenie gminy notuje się średnią temperaturę stycznia na poziomie –2,6ºC; średnią 

temperaturę lipca - 18ºC. Liczba dni mroźnych wynosi 37, a dni z przymrozkami 70. 

Natomiast liczba dni gorących to przeciętnie 35, a pochmurnych to 118. Średni czas zalegania 

pokrywy śnieżnej to około 57 dni - pokrywa śnieżna najczęściej pojawia się 28 listopada i 

zanika pod koniec marca. Średnia suma opadów w ciągu roku nie przekracza 520 mm. Okres 

wegetacyjny trwa z reguły 220 dni, rozpoczyna się 31 marca, a kończy 5 listopada. Na 

obszarze gminy dominuje wiatr z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich. Północna 

część województwa opolskiego znajduje się w III strefie w odniesieniu do siły wiatru, tj. 

warunków korzystnych dla rozwoju energetyki wiatrowej charakteryzujących się 

średnioroczną prędkością wiatru 3-4 m/s. Obszar gminy Byczyna położony jest w III strefie i 

posiada korzystne warunki dla rozwoju energetyki wiatrowej pod względem zasobów energii 

wiatru. 

W zakresie klimatu lokalnego na terenie gminy elementami o największym znaczeniu są 

przede wszystkim: rzeźba terenu, gęstość i wielkość cieków wodnych, pokrycie terenu 

(zabudowa, grunty orne, łąki, lasy), rodzaj gruntów i głębokość zalegania wód gruntowych. 

Dominujący wpływ na klimat lokalny ma położenie gminy przy dwóch stosunkowo dużych 

dolinach rzecznych (Prosna i Pratwa), tworzących rozległe obniżenia dolinne. Na terenie 

gminy można wyróżnić cztery typy klimatów lokalnych: 

- obszar wysoczyzny plejstoceńskiej, generalnie obszar ten cechuje się dobrymi 

warunkami przewietrzania, dobrymi warunkami nasłonecznienia, są to tereny korzystne 

do stałego przebywania ludzi o korzystnych warunkach bioklimatycznych dla 

człowieka; 

- obszar dna dolin rzecznych i terasów zalewowych rzeki Prosny i Pratwy oraz ich 

najbliższego otoczenia, a także obniżenia terenu o wysokim poziomie wód gruntowych, 

cechujące się gorszymi warunkami wilgotnościowymi, występowaniem zastoisk 
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chłodnego i wilgotnego powietrza, generalnie tereny te są niekorzystne do realizacji 

zabudowy o wyraźnie pogorszonych warunkach bioklimatycznych; 

- obszar terasy nadzalewowej, cechujący się warunkami pośrednimi między 

mikroklimatem wysoczyznowym i den dolinnych, o mniejszej częstotliwości 

przymrozków, mniejszej wilgotności; obszar sprzyjający uprawom zbożowym oraz 

przebywaniu człowieka; 

- tereny kompleksów leśnych, cechujące się moderującym wpływem na warunki 

mikroklimatyczne – obniżenie temperatury, zwiększeniem wilgotności, zmniejszeniem 

prędkości wiatru; na terenach z podwyższonym poziomem wód gruntowych 

charakterystyczne jest dla niego występowanie wilgotnych siedlisk leśnych i łęgowych, 

niekorzystnych bioklimatycznie dla człowieka. 

Pogorszone warunki bioklimatyczne występują w sąsiedztwie drogi krajowej nr 11, która 

znacząco oddziałuje na stan czystości powietrza atmosferycznego i emisję hałasu w swoim 

sąsiedztwie oraz w obrębie jednostek osadniczych, gdzie występują problemy z niską emisją, 

szczególnie w sezonie grzewczym. Obszary planu znajdują się głownie w obrębie wysoczyzny 

plejstoceńskiej oraz lokalnie terasy nadzalewowej. 

5. Wody powierzchniowe i podziemne 

Wody powierzchniowe 

Przez obszar gminy Byczyna przebiega wododział między zlewnią Prosny, a Stobrawy, 

które należą do dorzecza rzeki Odry. Obszary opracowanie leżą w zlewni Prosny, natomiast 

sama rzeka przepływa poza terenami opracowania na północ od niego. Również poza 

granicami planów znajduje się rzeka Pratwa będąca dopływem Prosny (przepływa pomiedzy 

terenem 2 i 3 w okolicach Proślic i Polanowic). Prosna jest rzeką III-rzędu, położoną w 

dorzeczu Odry, stanowiąca lewy dopływ Warty. Źródło Prosny znajduje się w okolicy 

Wolęcina (gmina Radłów). Rzeka uchodzi do Warty w Rudzie Komorskiej dolinie Pyzdrskiej. 

Całkowita długość rzeki wynosi 216,8 km, w obrębie gminy Byczyna 13,4 km, gdzie stanowi 

północną granicę gminy. Za wyjątkiem odcinka źródliskowego (do Pomykowa) rzeka jest 

uregulowana. Poza terenami źródliskowymi, szerokość doliny Prosny wynosi maksymalnie 1 

km, przeciętnie jednak szerokość kształtuje się w okolicy 300 – 400 m. Sama rzeka ma 

szerokość ok. 5-7 m, przy głębokości ok. 0,3-1,2 m i średnim przepływie ok. 0,25-1,5 m3/s. 

Średni spadek rzeki w obrębie gminy wynosi ok. 1,5%, ale na odcinku źródliskowym jest 

bardzo duży i wynosi ok. 10%. Jest to rzeka o gruntowo-deszczowo-śnieżnym ustroju 

zasilania, co klasyfikuje ją do rzek o zmiennym przepływie, z niżówkami letnio-jesiennymi 

oraz wezbraniami w okresie roztopów wiosennych (przepływ ok. 9,06 m3/s). Zagrożenie 

powodzią jest jednak niewielkie i dotyczy głównie łąk położonych w dolinie. Pratwa to lewy 

dopływ Prosny o długości 28,1 km. Dopływy Pratwy rozkładają się nierównomiernie i mają 

długość38,2 km (prawobrzeżne) i 61,8 km (lewobrzeżne). Źródła Pratwy znajdują się w 

dolince Nasale – Pogorzałka, na wysokości 250 m npm, tuż przy wschodniej granicy gminy 

Byczyna. Szerokość koryta Pratwy wynosi od 0,4 do 1,1 m w odcinku ujściowym do Prosny. 

Poza wspomnianymi rzekami obszar gminy cechuje się stosunkowo słabo rozwiniętą 

siecią rzeczną. Są to albo krótkie cieki wodne będące dopływani Pratwy albo rowy 

melioracyjne na terenach rolnych. Lokalnie tworzą sieci rowów melioracyjnych w rejonie 

terenów łąkowych. Spowodowane jest to położeniem wysoczyznowym. 

Zagrożenie powodziowe 

W gminie Byczyna obszarem bezpośrednio narażonym na niebezpieczeństwo powodzi 

są doliny rzeki Prosny i Pratwy. Ze względu na ukształtowanie dolin (płytkie i rozległe) i ich 
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stosunkowo małe zainwestowanie zagrożenie powodzią ogranicza się głównie do podtopień 

gruntów rolnych, w mniejszym stopniu zabudowy wsi położonych w jej dolinie. W okresie 

wielkiej powodzi w lipcu 1997 roku na obszarze gminy miały miejsca podtopienia gruntów 

rolnych położonych w dolinie rzeki Prosny i Pratwy. Zabudowa mieszkaniowa podtopiona 

była w niewielkim stopniu. Zasięg bezpośredniego zagrożenia powodziowego został 

udokumentowany w ramach opracowanie „Studium bezpośredniego zagrożenia powodziowego 

dorzecza rzeki Prosny” przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

uwzględniający obszar po stronie województwa wielkopolskiego oraz opolskiego w gminie 

Byczyna. W granicach obszarów planu nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo 

wystąpienia powodzi. 

Wody podziemne 

Obszar opracowania należy, w podziale hydrogeologicznym Polski, do Regionu 

Kluczborsko-Lublinieckiego. Na obszarze gminy Byczyna wody podziemne występują 

w utworach czwartorzędowych i trzeciorzędowych oraz triasowych i jurajskich. 

Region Kluczborsko-Lubliniecki charakteryzuje się głównym poziomem wodonośnym 

w utworach czwartorzędu, na głębokości od kilku do 20 m, a w części północnej gminy (dolina 

kopalna) do 40 m. Wydajność wynosi od kilku do 80 m
3
/h, przeważnie 10-30 m

3
/h. W podłożu 

wody szczelinowe związane są z cienkimi warstwami węglanowymi o miąższości 1-2 m 

w obrębie ilasto-mułowcowej serii triasu górnego (retyk). Poziom czwartorzędowy zasilany 

jest infiltracyjnie wodami opadowymi. Zwierciadło wody ma charakter swobodny lub lekko 

napięty, jeżeli warstwa wodonośna przykryta jest glinami o znacznej miąższości. 

Wody w utworach trzeciorzędowych na terenie gminy Byczyna należą do rejonu 

północnego, który od części południowej oddziela bezwodny pas osadów trzeciorzędowych 

doliny Odry. W rejonie północnym piętro trzeciorzędowe nie odgrywa tak znaczącej roli, jak 

w rejonie południowym. Występuje tu głównie III poziom wodonośny (z pięciu) 

reprezentowany przez jedną lub dwie warstwy wodonośne. Poziom III występuje głównie na 

rzędnych od 100 do 125 m npm. 

Przez północną część terenu gminy (poza granicami obszarów planu) przebiega 

regionalna, czwartorzędowa struktura wodonośna dolina kopalna rzeki Prosny o miąższości 

piasków nie przekraczającej 40 m. Zasilanie zbiornika pochodzi głównie z opadów 

atmosferycznych. Zbiornik na terenie gminy przebiega w pasie miejscowości: Sierosławice, 

Gołkowice i Kostów. Większą część doliny kopalnej wyznaczono do ochrony, według 

klasyfikacji Kleczkowskiego, jako jeden z głównych zbiorników wód podziemnych 

województwa opolskiego GZWP 311 - Zbiornik rzeki Prosna. Jest to zbiornik czwartorzędowy 

o powierzchni 535 km
2
, posiada zasoby dyspozycyjne w wysokości 123 tys. m3/d przy module 

zasobowym 2,66 l/s/km
2
. Teren występowania zbiornika w obrębie gminy Byczyna 

zakwalifikowano do obszaru wysokiej ochrony (OWO). 

6. Gleby 

Gleby występujące na terenie gminy Byczyna to dobre i średnie gleby do produkcji 

rolnej, czego skutkiem jest znaczne odlesienie obszaru i przekształcenie w kierunku rolniczym. 

Na terenie gminy Byczyna występują następujące typy gleb: 

- pseudobielicowe (III i IV klasa bonitacyjna) - kwaśne w całym profilu, o zabarwieniu 

jasnoszarym, poziom próchniczy małej miąższości (około 1,6 % profilu); 

- brunatne (I klasa bonitacyjna) - gleby brunatne właściwe- odczyn zbliżony do 

zasadowego, wykształcone z utworów lessowych; 
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- rdzawe (V klasa bonitacyjna) o miąższości nieprzekraczającej na ogół 20 cm, 

zabarwienie rdzawoszary, mają strukturę rozdzielno ziarnistą nietrwałą strukturę 

agregatową; 

- bielicowe (III klasa bonitacyjna) - ubogie gleby, charakteryzują się bardzo kwaśnym 

odczynem oraz małą zawartością próchnicy. Posiadają bardzo mało wilgoci; 

- hydromorficzne - tworzą się w warunkach trwałego lub okresowego nadmiernego 

uwilgotnienia. mułowo-torfowe-okresowo podmokłe gleby torfowisk niskich. 

Na obszarze planu z racji zagospodarowania nie występują kompleksy glebowe. 

7. Szata roślinna i świat zwierzęcy 

Roślinność potencjalną obszaru gminy Byczyna, w zależności od warunków glebowych, 

stanowią różnego rodzaju zbiorowiska leśne (Matuszkiewicz red. 1991). W dolinie Prosny i jej 

większych dopływów potencjalną roślinność stanowią łęgi jesionowo-olszowe Fraxino-

Alnetum (Circaeo-Alnetum Na pozostałym obszarze powinny dominować żyzne buczyny 

niżowe Galio odorati-Fagetum oraz miejscami grądy subkontynentalne Tilio cordatae-

Carpinetum betuli w odmianie małopolskiej, formie wyżynnej, serii ubogiej, grądy 

środkowoeuropejskie Galio sylvatici-Carpinetum betuli w odmianie śląsko-wielkopolskiej, 

formie niżowej, serii ubogiej oraz niżowe dąbrowy acidofilne typu środkowoeuropejskiego 

Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae. 

Roślinność rzeczywista gminy Byczyna jest odzwierciedleniem dosyć dużej ilości 

siedlisk, jakie wykształciły się w wyniku różnej żyzności gleb, warunków wodnych i 

mikroklimatycznych. Znaczące zróżnicowanie warunków edaficznych umożliwiło rozwój 

wielu zbiorowiskom roślinnym zarówno naturalnym (m.in. leśne, wodne, szuwarowe), jak i 

półnaturalnym i antropogenicznym (m.in. łąkowe, polne-segetalne, ruderalne). Dominującymi 

zbiorowiskami na terenie gminy są zbiorowiska segetalne związane z uprawami. Stosunkowo 

niewielka powierzchnie, poza dolina Prosny zajmują siedliska leśne. Miejscami, zwłaszcza na 

wzniesieniach terenu pozostały fragmenty leśne, jedynie fragmentarycznie nawiązujące do 

lasów grądowych. Drzewa i krzewy rosną głównie przy drogach głównych, drogach polnych, 

wzdłuż torów kolejowych oraz przy zabudowaniach. Dominującym zagospodarowaniem na 

większości obszarów planu są uprawy rolne, w tym zboża i głównie rzepaku. Enklawy leśne 

znajdujące się poza dolinami rzek w składzie mają jako gatunek dominujący sosnę Pinus 

sylvestris, ale także dęb czerwony Quercus rubra i domieszkę modrzewia Larixsp, świerka 

Picea abiesi, brzozy Betula pendula. W podszycie występuje czeremcha zwyczajna Padus 

aviumi w mniejszym stopniu bez czarny Sambucus nigra. Runo leśne jest ubogie, głównie  

trawiaste. Na skraju lasu rosną: bez czarny, głóg, jeżyny, oraz drzewa owocowe. Wzdłuż dróg 

występują szpalery drzew, głównie topoli. 

Na obszarze gminy Byczyna, według danych literaturowych, w tym dokumentów 

dotyczących środowiska przyrodniczego gminy Byczyna, zidentyfikowano następujące 

siedliska roślinne: 

zbiorowiska leśne i zaroślowe - zbiorowiska leśne występują przede wszystkim w północnej i 

wschodniej części gminy (poza granicami planów). Są to najczęściej bory sosnowe, bory 

mieszane oraz lasy liściaste, głównie lasy, łęgowe, olsowe i grądowe. Zbiorowiska lasów 

liściastych należą do dosyć dobrze wykształconych pod względem fitosocjologicznym. 

Wyróżniono dwa zespoły: grąd subkontynentalny Tilio cordatae-Carpinetum betuli 

stwierdzony w okolicach Józefówki i Gołkowic, łęg jesionowoolszowy Fraxino-Alnetum 

(Circaeo-Alnetum), którego duże kompleksy występują w dolinie Prosny, m.in. w okolicach 

Sierosławic oraz ols porzeczkowy Ribeso nigri-Alnetum, który należy do rzadkich zbiorowisk 

leśnych wykształcających się w miejscach zabagnionych, ze stagnacją wody, 

charakteryzujących się dominacją olszy czarnej Alnus glutinosa w drzewostanie i kępkową 
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strukturą runa. Występuje w dolinie Prosny w okolicach Borka, Sierosławic. Do zbiorowisk 

zaroślowych w gminie należą zarośla ligustru i tarniny Pruno-Crataegetum, w których 

dominuje śliwa tarnina Prunus spinosa, występujące bardzo rzadko obrzeżach dróg polnych. 

W dolinie Prosny i Pratwy (teren 2) na podmokłych nieużytkach, na niewielkich 

powierzchniach wykształciły się łozowiska z przewagą wierzby szarej Salix cinerea i wierzby 

pięciopręcikowej Salix pentandra – Salicetum pentadro-cinereae. Lasy o charakterze borów 

sosnowych i borów mieszanych zajmują na terenie gminy Byczyna stosunkowo dużą 

powierzchnię. Są to jednak zbiorowiska wtórne, ze sztucznie nasadzoną sosną na siedliskach 

buczyn, które mają niewielką wartość przyrodniczą. W bardzo ubogim pod względem 

florystycznym runie tych lasów dominują różne gatunki jeżyn Rubus sp. oraz trzcinnik 

piaskowy Calamagrostis epigejos, szczególnie bujnie rozwijające się w partiach nadmiernie 

prześwietlonych. 

zbiorowiska nieleśne - Prosna ze starorzeczami, Pratwa, stawy hodowlane oraz drobne 

zbiorniki wodne stanowią dogodne siedliska dla rozwoju zbiorowisk wodnych, 

reprezentowanych na terenie gminy Byczyna przez fitocenozy z klas Lemnetea i Potametea. 

Zbiorowiska wodne w zależności od warunków siedliskowych przedstawiają różne postacie 

organizacji - od dobrze wykształconych fitocenoz, skupiających większość gatunków 

charakterystycznych, do agregacji jednogatunkowych, trudnych do identyfikacji. Zbiorowiska 

wodne mają bardzo dużą wartość przyrodniczą tego obszaru, gdyż występują w nich również 

gatunki chronione i rzadkie. Do najbardziej interesujących, ze względu na rzadkość 

występowania w skali kraju i regionu, zespołów wodnych na tym terenie należą: zespół z 

dominacją osoki aloesowatej Striatiotetum aloidis, zespół rdestnicy stępionej Potametum 

obtusifolii, zespół z dominacją włosienicznika skąpopręcikowego Ranunculetum fluitantis, 

zespół włosienicznika tarczowatego Ranunculetum peltati, zespół z dominacją rzęśli hakowatej 

Ranunculo-Callitrichetum hamulatae oraz zespół „lilii wodnych” Nupharo-Nymphaeetum. 

Wśród pospolitych zbiorowisk stwierdzono występowanie zespołu rzęsy drobnej i spirodeli 

wielokorzeniowej Spirodeletum polyrhizae, w którym dominuje jeden gatunek 

charakterystyczny rzęsa drobna Lemna minor oraz znacznie rzadziej spirodela 

wielokorzeniowa Spirodela polyrhiza. Występuje również zespół moczarki kanadyjskiej 

Elodeetum canadensis, zespół rdestnicy pływającej Potametum natantis oraz zespół 

wywłócznika kłosowego Myriophyletum spicati. Zbiorowiska te spotykane są przede 

wszystkim w Prośnie i jej starorzeczach (poza granicami planów). 

Zbiorowiska szuwarowe i wielkoturzycowe na terenie gminy zajmują stosunkowo 

niewielkie powierzchnie i występują w miejscach podmokłych, m.in. w dolinie Prosny i 

Pratwy oraz w podmokłych miejscach w sąsiedztwie rowów i strumieni. Ich wartość 

przyrodnicza jest duża, choć zwykle są one ubogie w gatunki roślin. Do najczęściej 

spotykanych należą płaty zespołów ze związku Phragmition. Do najbardziej 

rozpowszechnionych należy zespół trzciny pospolitej Phragmitetum australis i manny mielec 

Glycerietum maximae. Nieco rzadziej spotykany jest zespół pałki szerokolistnej Typhetum 

latifoliae, szuwar tatarakowy Acoretum calami. Częstym zespołem, porastającym nieużytki jest 

zespół trzciny pospolitej w formie lądowej Phragmitetum australis fo. terrestris. W 

starorzeczach Prosny oraz w stawach hodowlanych koło Kostowa stwierdzono bardzo rzadki 

zespół czermieni błotnej Calletum palustris (poza granicami planów). Wzdłuż cieków 

wodnych lub w lokalnych obniżeniach terenu rozwijają się zespoły wysokich turzyc ze 

związku Magnocaricion. Zbiorowiska te na badanym terenie nie zajmują większych 

powierzchni, co jest skutkiem stałej presji gospodarki człowieka na żyznych terenach dolin 

rzecznych. Wśród wykształcających się tam zbiorowisk najczęściej spotyka się szuwary 

turzyc: zaostrzonej Carex gracilis, błotnej C. acutiformis, dzióbkowatej C. rostrata, 

dwustronnej C. disticha oraz szuwar mozgi trzcinowatej Phalaris arundinacea. Występuje 

również słabo poznany w Polsce szuwar z trzcinnikiem lancetowatym Calamagrostis 
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canescens. Miejscami zabagnione partie łąk i brzegi strumieni zajmuje zespół kosaćca żółtego 

Iridetum pseudacori, któremu towarzyszą liczne gatunki łąkowe i szuwarowe. Cechą 

charakterystyczną tych zbiorowisk roślinnych jest stałe uwilgotnienie, a nawet okresowe 

utrzymywanie się wody na powierzchni gruntu. Zbiorowiska te pełnią ważną rolę w małej 

retencji, są też siedliskiem i żerowiskiem wielu zwierząt. Tworzą mozaikę pośród terenów 

zabagnionych, często bez wyraźnych granic przechodząc w zbiorowiska łąk lub przenikają się 

wzajemnie. Należą do najtrudniejszych w zagospodarowaniu typów łąk, przede wszystkim z 

powodu stale wysokiego poziomu wód gruntowych i trudnych warunków zbioru siana. 

Turzycowiska koszone były z reguły w celu pozyskania ściółki, najczęściej ręcznie lub przy 

użyciu lekkiego sprzętu u schyłku lata. 

Seminaturalne i antropogeniczne zbiorowiska żyznych łąk kośnych z klasy Molinio-

Arrhenatheretea występują na terenie gminy Byczyna dosyć rzadko. Najciekawsze 

zbiorowiskałąkowe stwierdzono w dolinie Prosny, m.in. w okolicach wsi Sierosławice (poza 

granicami planów). Najbogatszymi gatunkowo, a zarazem najszybciej znikającymi z 

krajobrazu regionu typami łąk są łąki wilgotne. Wyróżniamy kilka typów zbiorowisk, wśród 

których na uwagę zasługuje występujące dosyć często w dolinie Prosny zbiorowiska 

ziołoroślowe z dominacją wiązówki błotnej Filipendulo-Geranietum i Lysimachio vulgaris-

Fipenduletum. W dolinie Prosny spotykane są łąki ostrożeniowe Angelico-Cirsietum oleracei, 

w których dominuje ostrorzeń warzywny Cirsium oleraceum. 

W lokalnych zagłębieniach kompleksów łąkowych, na zabagnionych glebach 

glejowych występuje dosyć pospolicie zespół sitowia leśnego Scirpetum silvatici. Płaty tego 

zbiorowiska rozwijają się najczęściej na niewielkich powierzchniach pośród kompleksów 

łąkowych, przede wszystkim tych wyłączonych z uprawy. Wyraźnie koncentrują się na 

obszarach źródliskowych (wysięki wody), pełniąc rolę naturalnego filtra dla sączącej się wody. 

Jest to zbiorowisko dość ubogie florystycznie i pokrojowo upodabnia się do turzycowisk. Na 

wyższych terasach zanotowano także płaty łąk wyczyńcowych Alopecuretum pratensis i łąk 

owsicowych Lolio-Cynosuretum służących najczęściej jako jednokośne łąki lub pastwiska. 

Łąki świeże z rzędu Arrhenatheretalia występują bardzo rzadko na wyższych terasach doliny 

Prosny i użytkowane są jako łąki kośne lub kośno - pastwiskowe. Są to zbiorowiska 

kadłubowe, bardzo ubogie florystycznie. Dosyć rzadko spotykane w dolinie Pratwy są łąki z 

udziałem śmiałka darniowego oraz situ rozpierzchłego. Łąki te wykształcają się na skutek 

wadliwej gospodarki, polegającej głównie na zbyt intensywnym wypasie na siedliskach 

zabagnionych. Należą do grupy zbiorowisk o niskiej wartości paszowej i przyrodniczej. 

Wykształcają się na siedliskach łąk bagiennych, bądź z powodu intensyfikacji koszenia, a 

następnie porzucenia łąki, bądź z powodu wypasu. Większość zbiorowisk łąkowych, zwłaszcza 

wrażliwych na zmiany wilgotnościowe, należy na tym terenie do potencjalnie zagrożonych. 

Zaprzestanie wykaszania lub zmiana sposobu ich użytkowania jest przyczyną zarastania wielu 

łąk łanami trzcinnika piaskowego Calamagrostisepigejos oraz gatunkami nawłoci Solidago sp. 

Pospolite na tym obszarze są natomiast tzw. zespoły dywanowe porastające miejsca 

intensywnie wydeptywane, w tym nawet szczeliny chodników. Budują je pospolite rośliny 

odporne na uszkodzenia mechaniczne, takie jak babka zwyczajna Plantago major, wiechlina 

roczna Poa annua czy rdest ptasi Polygonum aviculare. Na zasobnych w azot wilgotnych 

glebach w dolinie Prosny i nieckach zbiorników wodnych, w miejscach okresowo zalewanych 

rozwijają się murawy zalewowe z charakterystycznym pięciornikiem gęsim Potentilla anserina 

i rozłogowym Potentilla repens, sitem ścieśnionym Juncus compressus i tojeścią rozesłaną 

Lysimachia nummularia. 

Bogato natomiast reprezentowana jest grupa zbiorowisk chwastów pól uprawnych, 

okrajków, terenów wydeptywanych i ruderalnych. Grupa zespołów segetalnych, czyli 

chwastów towarzyszących uprawom rolnym, zarówno zbożowym, jak i okopowym z klasy 

Stellarietea mediae, spotykana jest bardzo często na obszarze całej gminy. Grupa zbiorowisk 
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roślinnych o charakterze antropogenicznym z klas Artemisietea vulgaris jest równie na tym 

terenie bogato reprezentowana. Zbiorowiska te związane są z terenami zmienionymi przez 

człowieka, przede wszystkim terenami zabudowanymi, zakładami przemysłowymi oraz 

śmietniskami, okrajkami i miejscami wydeptywanymi. Są to jednak zbiorowiska o małych 

walorach przyrodniczych. 

Rośliny chronione i rzadkie 

Na obszarze gminy Byczyna stwierdzono występowanie chronionych i rzadkich 

gatunków roślin. Część z nich znajduje się na „Czerwonej liście roślin naczyniowych 

zagrożonych w Polsce” (Zarzycki, Szeląg 2006) oraz wojewódzkiej „Czerwonej liście roślin 

zagrożonych w województwie opolskim” (Nowak i in. 2008). Na terenie gminy Byczyna 

stwierdzono występowanie gatunków roślin prawnie chronionych. Są to chronione częściowo - 

kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine, kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis, 

listera jajowata Listera ovata, pływacz zwyczajny Utricularia vulgaris, wawrzynek wilczełyko 

Daphne mezereum, włosienicznik rzeczny Batrachium fluitans, grzybienie białe Nymphaea 

alba, bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata. 

Świat zwierząt 

Fauna obszaru gminy charakteryzuje się silnym przekształceniem naturalnych 

ekosystemów i co się z tym wiąże, niewielkimi walorami faunistycznymi. Występują głównie 

gatunki pospolite dla niżu Polski, związane z ekosystemami rolniczymi oraz z siedliskami 

ludzkimi. Małe zróżnicowanie warunków siedliskowych sprawia, że występuje dość mało 

taksonów o różnorodnych wymaganiach względem środowiska przyrodniczego. Skład fauny 

na większości obszaru jest mocno ograniczony ze względu na intensywną gospodarkę rolną i 

szlaki komunikacyjne (drogi i linia kolejowa). Gatunki związane z powyższymi siedliskami 

charakteryzują się umiejętnością dostosowania do silnie przekształconych ekosystemów i 

często szeroką tolerancją ekologiczną na różne czynniki środowiska. Na terenie gminy 

Byczyna stwierdzono występowanie 7 gatunków płazów: traszka zwyczajna Triturus vulgaris, 

ropucha szara Bufo bufo, ropucha zielona B. viridis, rzekotka drzewna Hyla arborea, żaba 

wodna Rana esculenta, żaba jeziorkowa R. lessonae, żaba trawna R. temporariaoraz 5 

gatunków gadów jaszczurka zwinka Lacerta agilis,jaszczurka żyworodna Lacerta 

vivipara,padalec Anguis fragilis,zaskroniec Natrix natrix,żmija zygzakowata Vipera berus 

(Opracowanie ekofizjograficzne gminy Byczyna; 2009). Za ostoje fauny na terenie gminy 

Byczyna należy uznać doliny rzeczne o zachowanym charakterze półnaturalnym (dolina 

Prosny oraz dolina Pratwy). 

Obszar gminy w większości pokryty jest gruntami rolnymi. Gospodarka rolna jest 

dosyć intensywna, przez co wśród jednorodnych pól udział miedz, nieużytków, śródpolnych 

zadrzewień jest bardzo niski. Przekłada się to na ubogi skład gatunków ptaków gniazdujących 

bezpośrednio na analizowanych obszarach. Szacunkowo obszary rolne jako miejsce 

gniazdowania może wykorzystywać około 30 – 40 gatunków. Wykonane w 2014 roku 

obserwacje w rejonie na południe i północ od Byczyny wskazują, iż dominującymi lęgowymi 

gatunkami jest skowronek, pliszka żółta i potrzeszcz (Opracowanie ekofizjograficzne obszarów 

przeznaczonych do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na 

terenie gminy Byczyna, Ansee Consulting, Wrocław, 2014). W obrębie gminy poza dolinami 

rzecznymi przeważają małe zwarte kompleksy leśne z dominującym gatunkiem - sosną. W 

tego typu siedliskach dominują ptaki wróblowe takie jak zięba, rudzik, świergotek drzewny, 

kapturka. W lasach tych możliwe jest gniazdowanie myszołowa, jastrzębia bądź krogulca. Do 

cenniejszych fragmentów terenu pod względem przyrodniczym można zaliczyć obszar 

znajdujący się na terenie 3 w obrębie doliny Pratwy gdzie lokalnie występują podmokłe łąki. 

Potencjalnie jest to dogodne miejsce żerowania żurawia, błotniaka stawowego gniazdujących 
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poza analizowanym obszarem oraz bociana białego. Łąki te mogą być także miejscem 

gniazdowania derkacza. 

Na terenie gminy Byczyna brak jest szczegółowych opracowań dotyczących 

ornitofauny. Pewne informacje zawarte zostały w „Prognozie oddziaływania na środowisko na 

potrzeby zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Byczyna”, gdzie wykorzystano dane zebrane w trakcie monitoringu ptaków dla planów 

lokalizacji farmy wiatrowej w miejscowości Ciecierzyn i Gołkowice. Miejscowości te 

sąsiadują z terenem 3 i 4. Biorąc pod uwagę odległość i podobny charakter siedlisk zależy 

spodziewać się podobnych wyników. Wyniki badań zostały przedstawione w ,,Raporcie 

ornitologicznym z terenu planowanej farmy wiatrowej w miejscowości Byczyna w woj. 

opolskim – 2011 r.” Na obszarze objętym badaniami zaobserwowano 97 gatunków ptaków. 

Najliczniejszymi gatunkami w skali całego roku były: szpak, skowronek, dymówka oraz 

trznadel. Są to typowe i pospolite ptaki krajobrazu rolniczego. Podczas badań stwierdzono 

również 13 gatunków o wysokim priorytecie ochrony umieszczonych w Załączniku I 

Dyrektywy Ptasiej UE. Były nimi: bocian czarny, bocian biały, żuraw, bielik, trzmielojad, 

błotniak stawowy, błotniak zbożowy, błotniak łąkowy, siewka złota, dzięcioł czarny, lerka, 

ortolan oraz gąsiorek. Występowały one jednak w nieznacznej liczebności. W przypadku 

wykazanego bielika i trzmielojada miejscem gniazdowania są lasy znajdujące się na północ od 

analizowanych obszarów. Ponadto jak podaje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 

Opolu w odległości około 4 km na północ od miasta Byczyna zlokalizowana jest strefa 

ochronna bielika. 

Obszar gminy Byczyna jest bardzo słabo poznany pod kątem występowania 

chiropterofauny. Dokument p.n. „Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza miasta i gminy 

Byczyna” (Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Opole 1995) nie 

zawiera informacji o nietoperzach. W ramach przeprowadzonego monitoringu dla terenów 

lokalizacji farm wiatrowych w rejonie Ciecierzyna wykazano, że zimujące nietoperze 

stwierdzono tylko w podziemiach pałacu w Gołkowicach. Były to 4 osobniki gacka szarego 

Pleocotus austriacus i 1 osobnik gacka brunatnego Plecotus auritus. W okresie letnim 

stwierdzono 6 kolonii rozrodczych nietoperzy z rodzaju gacek, 1 kolonię karlika drobnego i 2 

zgrupowania nietoperzy z rodzaju nocek. Na badanym terenie ogólnie stwierdzono 10 

gatunków nietoperzy: borowca wielkiego Nyctalus noctula, borowiaczka Nyctalus leisleri, 

mroczka późnego Eptesicus serotinus, karlika większego Pipistrellus nathusii, karlika 

malutkiego Pipistrellus pipistrellus, karlika drobnego Pipistrellus pygmaeus, mopka 

Barbastella barbastellus, nocka dużego Myotis myotis, nocka rudego Myotis daubentonii, 

nocka wąsatka / nocka Brandta Myotis mystacinus/ /Myotis brandtii, gacka nieoznaczonego 

Plecotus species, nocka nieoznaczonego Myotis spp. Gatunkiem dominującym na obszarze 

objętym badaniem w całym okresie badań był borowiec wielki (46%). Podobnych gatunków 

możemy się spodziewać na obszarach objętych niniejszych opracowaniem. Zdecydowaną 

większość obszaru opracowania obejmują wielkoobszarowe pola uprawne o niskich walorach 

przyrodniczych. Tereny dolinne z podmokłościami i lokalnymi zadrzewieniami i 

zakrzewieniami może warunkować dogodne miejsce żerowania nietoperzy, zwłaszcza 

karlików malutkich czy też karlików większych. Zawarte szpalery drzew rosnące przy drogach 

łączących miejscowości mogą być wykorzystywane przez nietoperze jako trasy przelotów 

dobowych i sezonowych. 

8. Chronione elementy środowiska przyrodniczego 

Obiekty i obszary chronione istniejące 
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Na terenie gminy Byczyna znajdują się formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na które składają się: użytek ekologiczny i 

pomniki przyrody ożywionej. 

Użytek ekologiczny „Starorzecze Prosny 2” - obejmuje swym obszarem grunty leśne, 

torfowiska i bagna (Sierosławice, Borek) o łącznej powierzchni ok. 32 ha. Jest to miejsce 

lęgowe ptactwa wodno-błotnego. Użytek utworzono w 2003 roku na podstawie rozporządzenia 

Wojewody Opolskiego [Dz. Urz. Woj. Op. nr 109 poz. 2304]. Użytek znajduje się poza 

granicami planów. 

Na obszarze gminy znajduje się 5 rejestrowych pomników przyrody. Są to aleje drzew i 

pojedyncze drzewa. Największy obwód ma lipa drobnolistna 755 cm rosnąca w Proślicach. 

Lipa szerokolistna [obwód 3,43 m, wysokość 16 m] – lokalizacja m. Byczyna Rynek przy 

Ratuszu – nr rejestru 389 (poza granicami planów), 

Aleja dębów szypułkowych –24 szt. i buka pospolitego –1 szt. – lokalizacja między lasem 

Kostów i lasem Miechowa (Uroczysko) – nr rejestru 248 (poza granicami planów), 

Aleja dębów szypułkowych składająca się z 4 sztuk drzew i buka pospolitego 25 szt. – 

lokalizacja na brzegu lasu od strony wschodniej i południowej, od lasu wzdłuż drogi polnej w 

stronę szosy Kostów – Miechowa – Nadl. Namysłów. Obręb Wołczyn, oddz.10d, 13a- nr 

rejestru 254, 

Lipa drobnolistna (obwód 7,55 m, wysokość 16 m) – lokalizacja po lewej stronie szosy 

prowadzącej z Proślic do Byczyny , nr rejestrowy 247 (w granicach terenu 3 i w bardzo małej 

odległości od terenu 4); 

Lipa drobnolistna– lokalizacja przy szosie prowadzącej do Byczyny, po prawej stronie przy 

krzyżu m. Jakubowice, dz.– nr rejestrowy 246 (poza granicami planów). 

Obszary proponowane do objęcia ochroną 

Na obszarze gminy w wyniku prac inwentaryzacyjnych wyznaczono kilka obszarów 

cennych przyrodniczo, które zostały zaproponowane do ochrony. Znalazły się one m. in. w 

zapisach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego dla gminy. 

Należą do nich projektowane obszary chronionego krajobrazu – OCHK „Doliny Pratwy, 

OCHK „Doliny Prosny” i OCHK „Dolina Wołczyńskiej Strugi”, projektowany rezerwat 

przyrody „Kania”, projektowane zespoły przyrodniczo-krajobrazowe „Łęgi koło Sierosławic” i 

„Wzniesienia koło Miechowa”, projektowany użytek ekologiczny „Biskupice”. Jeden z 

obszarów planu znajduje się w granicach proponowanego obszaru chronionego krajobrazu 

„Dolina Prosny”.  

Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Wołczyńskiego Strumienia” - proponowany obszar 

przebiega głównie wzdłuż doliny rzeki Wołczyńska Strugi łącząc się w północnej części z 

proponowanym OCHK „Dolina Pratwy”. Według podziału administracyjnego teren ten należy 

do gminy Byczyna i Wołczyn. Ideą jego wyznaczenia jest przede wszystkim ochrona korytarza 

ekologicznego rzeki Wołczyńskej Strugi oraz powiązanie go z korytarzem rzeki Pratwy. W 

granicach proponowanego obszaru znalazła się dolina Wołczyńskiego Strumienia na całej 

długości, aż do połączenia z istniejącym OCHK „Lasy Stobrawsko-Turawskie”. Niewielki 

fragment terenu 2, na zachód od drogi Jakubowice – Skałągi, znajduje się w granicach tego 

obszaru. 

Obszar chronionego Krajobrazu „Doliny Prosny” i „Doliny Pratwy” - za objęciem tych 

obszarów ochroną przemawiają walory krajobrazowe oraz przydatność do rozwijania w 

przyszłości turystyki kwalifikowanej, czynnej rekreacji i wędkarstwa, a także walory 

przyrodnicze. Ochrona prawną proponuje się objąć: łąki w starorzecza, stawy i agrocenozy w 

dolinie rzeki Prosny i Pratwy, które same w sobie są szczególnie malownicze meandrując 
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wśród łąk tworząc liczne zakola. Stawy w Kostowie oprócz korzyści materialnych stanowią 

także ostoję dla ptactwa wodnego. W pasie szuwarów i oczeretów gniazduje wiele gatunków 

prawnie chronionych ptaków. W granicach OCHK „Doliny Pratwy” znajduje się Zbiornik 

Brzózki, pełniący funkcję retencyjną, ale też przyrodniczą. W granicach OCHK „Doliny 

Pratwy” znajduje się fragment terenu 2 położony na północ od drogi Jakubowice – Kochłowice 

– Biskupice oraz fragment terenu 3 na północ od Jakubowic. Ponadto w granicach OCHK 

„Dolina Prosny” znajdują się niektóre fragmenty terenu 4 w rejonie Gołkowic. 

Rezerwat przyrody - proponowany rezerwat o powierzchni ok. 43 ha położony jest nad rzeką 

Prosną. Według podziału lasów należy on do Nadleśnictwa Kluczbork, obręb Gorzów Śl. 

Zespołem roślinnym mającym podlegać ochronie jest ols porzeczkowy (Ribo nigri – Alnetum). 

Ols porzeczkowy Ribeso nigri-Alnetum, który należy do rzadkich zbiorowisk leśnych 

wykształcających się w miejscach zabagnionych, ze stagnacją wody, charakteryzujących się 

dominacją olszy czarnej Alnus glutinosa w drzewostanie i kępkową strukturą runa. 

Zbiorowiska te charakteryzują się wysoką różnorodnością gatunkową. Jest to zbiorowisko 

podlegające ochronie prawnej (siedlisko Natury 2000). W runie z rzadszych roślin występuje 

czermień błotna Calla palustris, chroniona kruszyna pospolita Frangula alnus, bobrek 

trójlistkowy Menyanthes trifoliata, chroniona porzeczka czarna Ribes nigrum i wiele innych. 

Proponowany rezerwat znajduje się poza granicami planów. Najbliżej położony jest teren 1 w 

odległości około 1,5 km. 

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Wzniesienie Miechowa” - proponowany do ochrony 

zespół przyrodniczo-krajobrazowy ciągnie się na północny-zachód od miejscowości 

Miechowa. Obszar ten stanowi piękny punkt widokowy na okoliczne tereny. Jest on 

użytkowany głównie rolniczo, ale obejmuje też fragmenty lasów. Obszar znajduje się także w 

obrębie proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Pratwy”. Proponowany 

rezerwat znajduje się poza granicami planów. Najbliżej położony jest teren 3 w odległości 

około 1,5 – 2 km. 

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Łęgi k/Sierosławic” - proponowany do ochrony zespół 

przyrodniczo-krajobrazowy położony jest na północ od drogi między Roszkowicami, a 

Wojsławicami, obejmując swoim zasięgiem miejscowość Sierosławice. Teren ten stanowi 

jedyny poza dolinami rzek (Prosny i Pratwy), obszar o tak dużej bioróżnorodności w gminie 

Byczyna. Składa się na to mozaika naturalnych i półnaturalnych zbiorowisk, w tym łęgów oraz 

wilgotnych łąk i niewielkich zbiorników wodnych. Stwierdzono występowanie kukułki 

szerokolistnej na podmokłych łąkach na północny-wschód od Sierosławic. Zagrożeniem dla 

rodzimej flory jest występujący na terenie proponowanego zespołu bardzo ekspansywny 

gatunek obcego pochodzenia – barszcz Mantegazziego Heracleum mantegazzianum, który 

występuje coraz liczniej na skraju lasu, przy drodze, na południe od Sierosławic. Populacja 

tego gatunku powinna jak najszybciej ulec zniszczeniu, najlepiej poprzez wykopanie 

osobników we wczesnym stadium rozwoju. Zespół graniczy z teren 1 od strony zachodniej. 

Użytek ekologiczny „Biskupice” - do objęcia ochroną proponuje się niewielki zalew na rzece 

Pratwie wraz z otaczającymi go szuwarami i zadrzewieniami, sąsiadujący z dużym zbiornikiem 

retencyjnym „Biskupice”. Występują na tym obszarze niewielkie fragmenty chronionego 

zbiorowiska łęgu jesionowo-olszowego Fraxino-Alnetum oraz ciekawe zbiorowiska wodne i 

szuwarowe. Znajduje się poza granicami planów. Najbliżej położony jest teren 2 w odległości 

około 700 m. 

Na obszarze gminy Byczyna zaproponowano także trzy użytki ekologiczne: w 

Jakubowicach, w Ciecierzynie oraz w Kostowie („Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza 

miasta i gminy Byczyna” (Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 

Opole 1995). Wszystkie te lokalizacje znajdują się poza granicami planów. 
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Korytarze ekologiczne 

Obszar gminy Byczyna leży w obrębie regionalnego, przestrzennego systemu 

przyrodniczego. Dolina Prosny została wyróżniona jako korytarz ekologiczny o randze 

krajowej powiązany z systemem regionalnym i międzynarodowym (koncepcja krajowej sieci 

ekologicznej ECONET-PL) [Liro (red), 1995]. Korytarz ekologiczny doliny Prosny łącząc się 

z korytarzem doliny Warty o randze krajowej, umożliwia rozprzestrzenianie się gatunków i 

zapewnia łączność pomiędzy stosunkowo dobrze zachowanymi ostojami przyrody (tzw. 

obszarami węzłowymi). Korytarz ekologiczny doliny Prosny łączy lokalne obszary węzłowe z 

ostojami o randze regionalnej i krajowej, przede wszystkim z „Lasami Stobrawsko-

Turawskimi” i „Wyżyną Wieluńską”, której część wyróżniono do ochrony w ramach ostoi 

Natura 2000 jako „Załęczański Łuk Warty”. 

Przez północną część gminy przebiega Południowo-Centralny Korytarz Ekologiczny 

Wieruszów (GKPdC-7). Dopełniającym dla niego jest korytarze ekologiczny o przebiegu 

południkowym znajdujący się na wschód od miejscowości Sierosławice i Nasale. Dolina rzeki 

Prosna stanowi część tego korytarza. Za właściwy korytarz ekologiczny należy uznać rzekę 

Prosnę jak również duże kompleksy leśne w jej dolinie. Na terenie opracowania takie struktury 

nie występują. Nie przypuszcza się, aby tereny otwarte (pola uprawne) znajdujące się na 

większości powierzchni opracowania były intensywnie wykorzystywane przez zwierzęta 

podczas migracji. Inne korytarze ekologiczne obszaru gminy Byczyna to dolina rzeki Pratwy i 

Wołczyńskiej Strugi. Doliny odznaczają się występowaniem pozostałości zadrzewień 

łęgowych i wilgotnych łąk wskazane do objęcia ochroną jako obszary chronionego krajobrazu 

„Doliny Prosny”, „Doliny Pratwy”, ”Doliny Wołczyńskiej Strugi” stanowią one także 

korytarze ekologiczne, w których zachowały się fragmenty siedlisk łąkowych oraz zarośli i 

zadrzewień łęgowych. 

9. Powietrze atmosferyczne 

Standardy jakości powietrza atmosferycznego 

Dopuszczalne wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu, określone 

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 1031) 

przedstawiono w tabeli poniżej (tab. 1). 

Tab. 1. Wartości dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu, określone ze 

względu na ochronę zdrowia ludzi i roślin. 

Nazwa substancji 

Okres 

uśredniania 

wyników 

pomiarów 

Poziom 

dopuszczalny 

substancji 

w powietrzu 

[µg/m
3
] 

Margines tolerancji 

[%] 

---------- 

[µg/m
3
] 

2010 2011 2012 2013 2014 

Benzen 
rok 

kalendarzowy 
5

c)
 - - - - - 

Dwutlenek azotu 

jedna godzina 200
c)
 - - - - - 

rok 

kalendarzowy 
40

c)
 - - - - - 

Tlenki azotu
d)

 
rok 

kalendarzowy 
30

e)
 - - - - - 

Dwutlenek siarki 
jedna godzina 350

c)
 - - - - - 

24 godziny 125
c)
 - - - - - 
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rok 

kalendarzowy i 

pora zimowa 

(okres od 01 X 

do 31 III) 

20
e)
 - - - - - 

Ołów
f)
 

rok 

kalendarzowy 
0,5

c)
 - - - - - 

Pył zawieszony 

PM 2,5
g) 

rok 

kalendarzowy 

25
c), j) 

4 3 2 1 1 

20
c), k) 

- - - - - 

Pył zawieszony 

PM 10
h) 

24 godziny 50
c)
 - - - - - 

rok 

kalendarzowy 
40

c)
 - - - - - 

Tlenek węgla osiem godzin 
i) 

10.000
c), i)

 - - - - - 

c) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi; d) Suma dwutlenku azotu i tlenku azotu 

w przeliczeniu na dwutlenek azotu; e) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin; f) Suma metalu i 

jego związków w pyle zawieszonym PM10; g) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 μm 

(PM2,5) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne; h) Stężenie 

pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 μm (PM10) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub 

metodami uznanymi za równorzędne; i) Maksymalna średnia ośmiogodzinna, spośród średnich kroczących, 

obliczanych co godzinę z ośmiu średnich jednogodzinnych w ciągu doby. Każdą tak obliczoną średnią 

ośmiogodzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy; pierwszym okresem obliczeniowym dla każdej 

doby jest okres od godziny 1700 dnia poprzedniego do godziny 100 danego dnia; ostatnim okresem 

obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1600 do 2400 tego dnia czasu środkowoeuropejskiego 

CET; j) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2015 r. (faza 

I); k) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza II). 

Dwutlenek węgla (CO2) powstaje w trakcie procesów spalania paliw wszelakiego typu. 

Nie jest gazem toksycznym. Odpowiada jednak częściowo za efekt cieplarniany. Dwutlenek 

siarki (SO2) uwalniany jest do atmosfery w wyniku spalania paliw zawierających siarkę (np. 

węgiel brunatny i kamienny). Jest gazem toksycznym powodującym uszkodzenie tkanek 

roślinnych powodując osłabienie, zahamowanie wzrostu a nawet zamieranie roślin. Działa 

toksycznie na zwierzęta drażniąc drogi oddechowe, szpik kostny oraz śledzionę. Tlenki azotu 

(NxOy) powstają w wyniku spalania paliw w wysokich temperaturach. Mogą działać drażniąco 

na błony śluzowe, oczy, płuca, powodować nieodwracalne zmiany w systemie krwionośnym. 

Ponadto związki te po utlenieniu w obecności pary wodnej biorą udział w tworzeniu kwaśnych 

opadów. Jest głównym zanieczyszczeniem motoryzacyjnym, przyczyniając się wydatnie do 

tworzenia się smogu. Pyły (PM10) jest to zanieczyszczenie w stałym stanie skupienia. Składa 

się z resztek niecałkowicie spalonego paliwa oraz najdrobniejszej frakcji pyłu. Uwalniane są 

do atmosfery przez zakłady metalurgiczne, motoryzację oraz instalacje przemysłowe. 

W zależności od stężenia i rozdrobnienia oddziałują na cały organizm, oczy, drogi oddechowe 

lub skórę. Ich działanie może być alergizujące, toksyczne, drażniące lub radioaktywne. 

Węglowodory uwalniane do atmosfery pochodzą z procesów przetwarzania ropy naftowej oraz 

przetwarzania i spalania węgla. Zalicza się do nich wielopierścieniowe węglowodory 

aromatyczne (WWA), są one silnie toksyczne, a także posiadają właściwości kancerogenne. 

Metan jest jednym z głównych składników biogazu. Jest gazem nietoksycznym, może jednak 

wypierać tlen z otoczenia gleby. Odpowiada częściowo za efekt cieplarniany. 

Na obszarze gminy Byczyna brak jest obiektów których działalność emituje do 

powietrza atmosferycznego zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym dopuszczalne normy 

określone w przepisach szczególnych. Na terenie Gminy Byczyna Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Opolu (WIOŚ) prowadzi monitoring jakości powietrza, w oparciu 

o jedną stację pasywną zlokalizowaną w Byczynie przy ul. Poznańskiej. W/w stacja rejestruje 

stężenia: SO2, NO2. Ostatnie wyniki pomiarów stężeń dwutlenku siarki i dwutlenku azotu 

w województwie opolskim opublikowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
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pochodzą z 2013 roku i wynoszą: SO2 –5,6 µg/m
3
; NO2–20,3 µg/m

3
. Wartości wskazują, że 

w pobliżu ocenianego terenu (stacja pomiarowa w Byczynie) nie odnotowano przekroczeń 

standardów jakości powietrza dla dwutlenku siarki i dwutlenku azotu. Ocena stanu jakości 

powietrza wykonana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, że dla kryterium 

ochrony zdrowia strefa opolska (w której znajduje się gmina Byczyna) dla takich 

zanieczyszczeń jak dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, ołów, uzyskała klasę 

strefy A, dla której nie ma potrzeby prowadzenia działań związanych z poprawą jakości 

powietrza, należy jedynie utrzymać ją na tym samym lub lepszym poziomie. 

Głównymi emitorami zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego na terenie 

opracowania są: 

kotłownie lokalne - istniejącej zabudowy mieszkaniowej, których źródłem jest paliwo stałe 

głównie węgiel i koks. Emisja zanieczyszczeń do powietrza jest zmienna w czasie. Wzrost 

emisji zanieczyszczeń jest większy w okresie jesienno - zimowym. Wyposażenie miasta 

Byczyna w gaz przewodowy w znacznym stopniu polepszyło stan powietrza atmosferycznego 

na obszarze miasta. W perspektywie zakłada się sukcesywne wyposażenie gminy w sieć gazu 

przewodowego a na obszarach wsi wprowadzanie do powszechnego zastosowania urządzeń 

wysokosprawnych a także stosowanie paliw ekologicznych w tym pozyskanych z energii 

słonecznej i energii z biogazowi. 

10. Klimat akustyczny 

Wskaźniki dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku znajdują się w 

Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014, poz. 112). W przypadku planowania przestrzennego, 

które jest działaniem długookresowym zasadnym jest wykorzystywanie wskaźników 

długookresowych LDWN i LN, które odnoszą się do wszystkich dób w ciągu roku. Z kolei 

wskaźniki dobowe LAeqD i LAeqN wskazują hałas „chwilowy” odnotowany w danym miejscu w 

obrębie jednej konkretnej doby i są skutecznie stosowane w celach kontrolnych.  

Tab. 2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to 

wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony 

przed hałasem. 

Rodzaj terenu 

Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w 

dB 

Drogi lub linie kolejowe 
Pozostałe obiekty i działalność 

będąca źródłem hałasu 

LDWN LN LDWN LN 

przedział czasu odniesienia równy wszystkim 

dobom w 

roku 
porom nocy dobom w roku porom nocy 

Strefa ochronna „A” uzdrowiska 

Tereny szpitali poza miastem 
50 45 45 40 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

Tereny zabudowy związanej ze 

stałym lub czasowym pobytem 

dzieci i młodzieży 

Tereny domów opieki społecznej 

Tereny szpitali w miastach 

64 59 50 40 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 68 59 55 45 
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wielorodzinnej i zamieszkania 

zbiorowego 

Tereny zabudowy zagrodowej 

Tereny mieszkaniowo – usługowe 

Tereny rekreacyjno - 

wypoczynkowe 

Tereny w strefie śródmiejskiej 

miast powyżej 100 tyś 

mieszkańców  
70 65 55 45 

Tab. 3. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wyrażone wskaźnikami LAeqD i LAeqN, które to 

wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia pomiarów kontrolnych w odniesieniu do jednej 

doby. 

Rodzaj terenu 

Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w 

dB 

Drogi lub linie kolejowe 
Pozostałe obiekty i działalność 

będąca źródłem hałasu 

LAeqD 

przedział 

czasu 

odniesienia 

równy 16 

godzinom 

LAeqN 

przedział 

czasu 

odniesienia 

równy 8 

godzinom 

LAeqD 

przedział czasu 

odniesienia 

równy 8 

najmniej 

korzystnym 

godzinom dnia 

kolejno po sobie 

następujących 

LAeqN 

przedział czasu 

odniesienia 

równy 1 

najmniej 

korzystnej 

godzinie nocy 

Strefa ochronna „A” uzdrowiska 

Tereny szpitali poza miastem 
50 45 45 40 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

Tereny zabudowy związanej ze 

stałym lub czasowym pobytem 

dzieci i młodzieży 

61 56 50 40 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i zamieszkania 

zbiorowego 

Tereny zabudowy zagrodowej 

Tereny mieszkaniowo – usługowe 

Tereny rekreacyjno - 

wypoczynkowe 

65 56 55 45 

Tereny w strefie śródmiejskiej 

miast powyżej 100 tyś 

mieszkańców  
68 60 55 45 

Na klimat akustyczny wpływ ma głównie hałas komunikacyjny (drogowy, kolejowy). Hałas 

komunikacyjny można oceniać wg subiektywnej skali uciążliwości (opracowanej przez PZH). Dla 

niektórych terenów poziom dopuszczalny należy do kategorii o średniej, a nawet dużej uciążliwości. 

Tab. 4. Skala subiektywnej uciążliwości hałasu komunikacyjnego  

Uciążliwość Laeq [dB] 

mała < 52 

średnia 52...62 

duża 63......70 
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bardzo duża > 70 

Hałas przedostający się do środowiska na obszarze gminy Byczyna jest pochodną 

funkcjonowania obiektów produkcyjnych i magazynowych, baz transportowych, baz 

materiałowo – sprzętowych, rzemiosła i komunikacji. Głównymi emitorami hałasu na obszarze 

gminy są: obiekty działalności produkcyjno – usługowej oraz sieć komunikacji drogowej i 

kolejowej. Istniejące obiekty działalności gospodarczej o charakterze produkcyjno- usługowym 

nie powodują emisji hałasu w stopniu przekraczającym dopuszczalne normy określone w 

przepisach szczególnych. Na terenie gminy nie ma zakładów posiadających decyzję ustalającą 

dopuszczalny poziom hałasu przenikającego do środowiska. 

Głównymi emitorami hałasu jest sieć drogowa – hałas komunikacyjny. Przez obszar 

gminy przebiegają drogi na których ruch samochodów jest znaczny i dotyczy to zarówno 

samochodów osobowych jak i transportowych, w tym transportu ciężkiego. Poziomy dźwięku 

środków komunikacji drogowej są wysokie i kształtują się na poziomie 75 – 90 dB. Przyczyną 

uciążliwości pod względem hałasu jest również zła jakość nawierzchni dróg. Przez obszary 

planu nie przebiegają drogi główne dlatego wartości hałasu nie są znaczące i nie powodują 

przekroczenia dopuszczalnych poziomów. 

Hałas kolejowy ma na terenie gminy marginalne znaczenie ze względu na mniejszą 

gęstość sieci trakcyjnej (1 linia), średnie natężenie ruchu i znaczną odległość od zabudowy 

mieszkaniowej. 

11. Stan czystości wód powierzchniowych 

Na obszarze gminy Byczyna wody powierzchniowe nie są objęte monitoringiem 

podstawowym badań jakości wód powierzchniowych województwa opolskiego. W ramach 

monitoringu regionalnego badaniami na terenie gminy objęte są wody Pratwy, w punktach 

pomiarowo-kontrolnych – Paruszowice, Proślice i Kostów oraz Prosna, w punkcie Praszka. 

Jakość wód rzeki Pratwa stwierdzona w ramach badań monitoringu regionalnego została 

sklasyfikowana do III klasy czystości wód, jednakże wyniki na podstawie stężeń 

ekstremalnych aż 9 elementów (BZT5, substancje rozpuszczone, zawiesina, azot amonowy 

i azotynowy, fosforany, fosfor ogólny, żelazo ogólne i miano Coli) klasyfikują rzekę do jakości 

pozaklasowej. Może to świadczyć o dużym obciążeniu wód substancjami spływającymi 

z intensywnie użytkowanych pól (nawozy, środki ochrony roślin, gnojówka i gnojowica) oraz 

zawartością szamb. 

Aktualnie gospodarka ściekowa na terenie gminy istnieje fragmentarycznie. Jedyny 

publiczny układ kanalizacyjny zakończony oczyszczalnią ścieków posiada miasto Byczyna. 

Długość sieci kanalizacyjnej w mieście wynosi ok. 10 km, ilość przyłączy ok. 500. Oprócz 

układu miejskiego na terenie gminy funkcjonują 3 układy kanalizacji zakładowych 

zakończonych oczyszczalniami ścieków.  

- Polanowice – Zespół Szkół Rolniczych – kanalizacja zakładowa sanitarna zakończona 

oczyszczalnią ścieków typu ,, Miniblok” o przepustowości 100m³/h; 

- Biskupice – kanalizacja zakładowa sanitarna z oczyszczalnią ścieków typu ,,Bioblok” 

o przepustowości 100m³/h; 

- Roszkowice – Mleczarnia – kanalizacja zakładowa technologiczna zakończona 

oczyszczalnią ścieków typu rów cyrkulacyjny o przepustowości 150m³/h. 

Na terenach nie skanalizowanych nieczystości płynne gromadzone są w zbiornikach 

należących do użytkowników nieruchomości, a następnie wywożone na najbliższy punkt 

zlewny przy oczyszczalni ścieków w Byczynie lub poza kontrolą zanieczyszczają wody 

powierzchniowe i glebę na terenie gminy. 
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12. Promieniowanie elektromagnetyczne 

Istotnym elementem uwarunkowań środowiskowych są również gazociągi 

wysokoprężne i stacje redukcyjne gazu, a także linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia, 

w tym linie najwyższych napięć. Na obszarze opracowania zlokalizowana jest siec niskiego 

napięcia. 

Dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego, dla pól 

stałych oraz zmiennych o częstotliwości 50 Hz i o częstotliwości od 0,001 do 300 000 MHz 

zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z dnia 14 listopada 2003 r.). 

Linie wysokiego napięcia powyżej 110 kV są źródłami pola elektromagnetycznego 

mogącego powodować przekroczenie wartości dopuszczalnych na terenach zamieszkałych. 

Największa wartość natężenia pola elektrycznego, jaka może wystąpić pod linią lub w jej 

pobliżu, zgodnie z przepisami, nie powinna przekraczać składowej elektrycznej 1 kV/m 

i składowej magnetycznej 60A/m. Szacuje się na podstawie badań pomiarowych, że granica 

strefy, w obrębie, której nie dopuszcza się do lokalizowania budynków przeznaczonych na 

stały pobyt ludzie wynosi, co najmniej 14 m od osi linii (mierząc na poziomie 2 m npt. lub 

1,6 m od krawędzi balkonu, tarasu, dachu albo ściany budynku mieszkalnego). Ostatecznie 

o zachowaniu norm rozstrzygać powinny stosowne pomiary. 

Prawo ochrony środowiska nie ustala obowiązku uzyskania pozwolenia na emitowanie 

pól elektromagnetycznych przez linie i stacje elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 

110 kV lub wyższym, oraz przez instalacje radiokomunikacyjne (telefonia komórkowa), 

radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowana izotropowo jest 

równa lub przekracza 15W, generujące pola o częstotliwościach od 30kHz do 30 GHz. 

Potencjalnym źródłem emisji promieniowania elektromagnetycznego mogą być stacje 

bazowe telefonii komórkowej. Rozkład pola w terenie wokół stacji bazowych był przedmiotem 

pomiarów wykonywanych w wielu krajach i w różnych warunkach. Wyniki tych badań 

wskazują, że intensywność promieniowania MF wokół stacji bazowych jest bardzo niewielka 

i wynosi zwykle poniżej 1 mW/m
2
. 

W ocenie specjalistów, stacje bazowe telefonii komórkowej nie przedstawiają problemu 

z punktu widzenia oddziaływania na stan zdrowia ludności i na środowisko. 

Również w Polsce wykonano wiele pomiarów natężenia pól MF w otoczeniu stacji 

bazowych, zarówno zlokalizowanych na dachach budynków, jak i na specjalnych wieżach. 

Zmierzone wartości na zewnątrz budynków i w mieszkaniach wahały się w granicach 0,1 – 

0,5 mW/m
2
 (0.0001 – 0.0005 W/m

2
), a więc 200 – 1000 razy mniej niż dopuszczalna w Polsce 

norma. Nawet na balkonach w budynkach zlokalizowanych naprzeciw stacji bazowych na 

dachu sąsiedniego budynku natężenie pola nie przekraczało 1 mW/m
2
 (0.001 W/m

2
). 
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Tab. 4. Natężenia pól mikrofalowych 900 MHz i 1800 MHz w okolicy anten stacji bazowych telefonii 

komórkowej (na podstawie 10 protokółów pomiarowych wykonanych w Polsce). 

 

W związku z potencjalnym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych pochodzącym od 

linii elektroenergetycznych w planowaniu zabudowy zaleca się przestrzeganie przepisów 

odrębnych dotyczących lokalizowania linii energetycznych oraz dopuszczalnych poziomów 

pól elektromagnetycznych w środowisku. Przez obszar opracowania nie przebiegają linie 

energetyczne mogące stanowić uciążliwości dla mieszkańców. 
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IV. EKOFIZJOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU 

GMINY 

W celu ograniczenia uciążliwości dla środowiska zagospodarowania oraz ograniczenia 

lub eliminacji niekorzystnych dla środowiska działań zaleca się uwzględnienie następujących 

ograniczeń i uwarunkowań wynikających z walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz 

obowiązujących przepisów odrębnych i szczegółowych. 

Ochrona klimatu akustycznego 

- w zakresie ochrony przed hałasem zaleca się stosowanie pasów zieleni izolacyjnej oraz 

ekranów akustycznych (tylko w uzasadnionych przypadkach) wzdłuż istniejących oraz 

planowanych dróg, sąsiadujących z terenami zabudowy mieszkaniowej dla których 

stwierdzone zostanie przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu; 

- zaleca się wskazanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

terenów mieszkaniowych, usługowych i rekreacyjno – wypoczynkowych (edukacja, 

opieka społeczna, szpitale) objętych ochroną akustyczną, zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

- zaleca się wzmocnienie zieleni przyulicznej z możliwością realizacji nasadzeń 

alejowych. W przypadku realizacji nowych ulic zaleca się nasadzenia o charakterze 

alejowym drzewami odpowiednimi dla warunków siedliskowych; 

- w przypadku lokalizacji uciążliwych funkcji produkcyjnych lub usługowych zaleca się 

stosowanie zieleni izolacyjnej i ograniczenie uciążliwości do zajmowanych terenów; 

- z uwagi na możliwy hałas od linii wysokiego napięcia (tzw. zjawisko ulotu) zaleca się 

przestrzegania stref technicznych od tych linii i nie wprowadzanie w ich zasięg 

zabudowy wrażliwej na hałas. 

Ochrona środowiska gruntowo – wodnego 

- zaleca się wprowadzenie zakazu lokalizacji składowisk i zakładów utylizacji odpadów 

z uwagi na niesprzyjające warunki geologiczno – gruntowe i hydrogeologiczne, zaleca 

się także likwidację miejsc nielegalnego składowania odpadów i ich rekultywację; 

- w zakresie gospodarki ściekowej powinien obowiązywać zorganizowany sposób 

odprowadzania ścieków i pełnoprofilowe ich oczyszczanie z uwagi na wrażliwe cechy 

środowiska przyrodniczego oraz gruntowo - wodnego; 

- ze względu na ochronę wód podziemnych nie powinno się odprowadzać 

nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, wód gruntowych i gruntu; 

- wody opadowe z nawierzchni terenów komunikacyjnych i utwardzonych (w tym stacji 

paliw i parkingów), zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi lub zawiesinami, 

powinny być podczyszczone na terenie inwestora, przed odprowadzeniem ich do 

odbiornika; 

- zaleca się retencjonowanie czystych wód opadowych na terenach mieszkaniowych 

i wykorzystywanie ich do nawodnień terenów zieleni; 

- ze względu na położenie na terenach dolinnych zaleca się prowadzenie działań 

zmierzających do zwiększenie naturalnej retencji leśnej oraz glebowej; 

- w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych zaleca się ochronę stref 

źródliskowych rzek, potoków i ujęć wodnych, pozostawienie obszarów w dolinach 

wolnych od wszelkich form działalności gospodarczej wpływającej negatywnie na 

walory przyrodnicze i środowiskowe tych dolin, wprowadzanie i pozostawienie 

zadrzewień i zakrzaczeń wzdłuż koryt rzek, pozostawienia na terenach dolinnych 

podmokłych obszarów łąkowych; 
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- w celu ograniczenia uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności rolnej 

zaleca się zmiany w hodowli zwierzęcej w kierunku eliminacji bezściołkowego 

systemu hodowli, wprowadzenie zakazu wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia 

własnych gruntów rolnych; 

- konieczne jest także wyposażenie ferm w urządzenia gromadzące i podczyszczające 

odchody, ograniczenie uciążliwych dla środowiska nawozów mineralnych i środków 

ochrony roślin oraz racjonalne dozowanie tych o niskiej uciążliwości; 

- skutecznym działaniem zmierzającym do powstrzymanie procesów degradacji 

stosunków wodnych może stać się odtwarzanie śródleśnych zbiorników retencyjnych, 

wykorzystujących cieki naturalne; 

- w zakresie gospodarki rolnej zaleca się ograniczenie możliwości lokalizacji 

wielkoprzestrzennych ferm hodowli i chowu zwierząt gospodarskich w rejonach dolin 

rzecznych oraz na terenach cennych z punktu widzenia jakości wód podziemnych 

i powierzchniowych. 

Ochrona powietrza atmosferycznego 

- wskazane jest wykorzystanie do ogrzewania budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

oraz budynków użyteczności publicznej kotłowni działających na proekologiczne 

paliwa (olej, gaz, biomasa) oraz zastosowanie urządzeń o wysokiej sprawności i niskiej 

emisyjności, zaleca się także wykorzystanie źródeł energii odnawialnej (energia 

słoneczna, wody, wiatru); 

- wskazane jest stosowanie w obrębie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

indywidualnych systemów grzewczych wykorzystujących urządzenia o wysokiej 

sprawności grzewczej i niskiej emisyjności w celu ograniczenia emisji niskiej; 

- wszystkie przemysłowe źródła emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu na terenie 

gminy muszą posiadać aktualne decyzje „pozwolenie na emisję” lub „pozwolenie 

zintegrowane”; 

- zaleca się nielokalizowanie na terenie gminy przedsięwzięć znacząco oddziaływujących 

na środowisko oraz mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem 

niezbędnych elementów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, w tym 

infrastruktury komunalnej, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

- zaleca się wykorzystanie zieleni wysokiej przyulicznej do częściowego pochłaniania 

zanieczyszczeń komunikacyjnych; 

- zaleca się ograniczenie emisji niskiej poprzez stopniowe przechodzenie na stosowanie 

proekologicznych źródeł energii oraz energii ze źródeł odnawialnych; 

- zaleca się wykorzystanie korzystnych warunków anemometrycznych na obszarze 

gminy do lokalizacji farm elektrowni wiatrowej, obszar gminy poza terenami dolin 

rzecznych stanowi potencjalne miejsce o niskiej konfliktowości dla tego typu 

inwestycji. 

Ochrona walorów krajobrazowych, przyrodniczych i architektonicznych 

- dla terenów zabudowy powinno się określić minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej; 

- na terenach zurbanizowanych zaleca się tworzenie terenów zieleni publicznej z placami 

zabaw, małą architekturą i zielenią wysoką; 

- kształtowanie układu funkcjonalno – przestrzennego gminy musi uwzględniać 

zachowanie lokalnego systemu powiązań przyrodniczych i jego zewnętrznych 

połączeń; 

- w zakresie gospodarki rolnej zaleca się zabezpieczenie gruntów rolnych przed zmianą 

ich przeznaczenia na cele nierolnicze poprzez racjonalne gospodarowania przestrzenią 
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oraz ochronę gruntów przed erozją wodną i wietrzną poprzez wykorzystanie 

zadrzewień śródpolnych oraz zadarniania wzdłuż cieków wodnych; 

- w zakresie ochrony ekosystemów leśnych zaleca się zachowanie jak największej 

różnorodności ekosystemów leśnych, próbę odtworzenia lasów łęgowych i olsowych 

w dolinach rzek, ograniczanie monokultur na rzecz prowadzenia gospodarki leśnej 

ukierunkowanej na budowę drzewostanów zgodną z potencjalną roślinnością naturalną; 

- na terenach wartościowych przyrodniczo zaleca się wyznaczanie terenów chronionych 

zgodnie z zaleceniami inwentaryzacji przyrodniczej i Studium w celu zapewnienia 

trwałej ochrony najcenniejszym fragmentom ekosystemów nieleśnych z populacjami 

rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt; 

- w gospodarowania terenów nadrzecznych zaleca się czynne zabezpieczenie łąk i 

pastwisk poprzez zachowanie obecnych form użytkowania oraz prowadzenia 

regularnego koszenia lub wypasu; 

- zaleca się zachowanie na terenie gminy ostoi występowania chronionych gatunków 

roślin i zwierząt poprzez utrzymywania korytarzy ekologicznych, podejmowanie 

czynnej ochrony przyrody w zakresie organizacji miejsc rozrodu, schronienia oraz 

żerowisk licznych populacji zwierząt, ograniczanie wstępu w pobliżu zagrożonych 

stanowisk unikalnych gatunków flory; 

- w celu zachowanie cennych walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszarów 

dolinnych zaleca się kształtowanie struktury mozaikowatej krajobrazu rolniczego, przez 

zachowanie w nim oczek wodnych i kępowych oraz pasmowych zadrzewień i 

zakrzaczeń śródpolnych; 

- dla istniejących funkcji wydobycia surowców mineralnych zaleca się egzekwowanie 

późniejszych rekultywacji wyrobisk z zalecanym kierunkiem leśnym lub wodnym; 

- ewentualne nowe tereny inwestycyjne powinny być lokalizowane poza terenami 

o wysokich walorach przyrodniczych oraz w strefach ochronnych, ale także w niezbyt 

bliskiej odległości terenów mieszkaniowych; 

- rozwój zabudowy mieszkaniowej powinien być ograniczony do sąsiedztwa terenów już 

zainwestowanych jako uzupełnienie ich struktury przestrzennej i powinien być 

skorelowany z rozwoje infrastruktury technicznej, w tym głównie sieci kanalizacyjnej, 

zaleca się bezwzględne ograniczenie osadnictwa na terenach zagrożonych powodzią, 

planowana zabudowa powinna być dostosowana do charakterystyki architektonicznej 

istniejącej zabudowy w celu ochrony walorów krajobrazu kulturowego, na terenach 

wiejskich zaleca się tworzenie terenów zieleni publicznej. 



 

V. ANALIZA USTALEŃ ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU 

1. Ustalenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Ustalenia zmiany planu znajdują się w 4 działach zawierających ustalenia wstępne 

(dział I), ustalenia ogólne (dział II), ustalenia szczegółowe (dział III) oraz przepisy przejściowe 

i końcowe (dział IV). 

W dziale I zawarto ustalenia wstępne, w których znajdują się informacje dotyczące 

określeń stosowanych w uchwale zmiany planu, oznaczeń graficznych stosowanych na 

rysunku zmiany planu. Na rysunku zmiany planu stosuje się oznaczenia graficzne, które są 

obowiązującymi ustaleniami zmiany planu. Określają one granica obszaru objętego planem, 

linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 

nieprzekraczalne linie zabudowy, wskazane w wybranych miejscach wymiary: odległości 

usytuowania linii zabudowy od linii rozgraniczającej tereny, przeznaczenie terenów. Pozostałe 

oznaczenie graficzne przedstawione na rysunku planu mają charakter informacyjny. 

W dziale II w ramach ustaleń ogólnych znajdują się zasady ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z którymi ustala się obowiązek stosowania 

rozwiązań mających na celu minimalizację uciążliwości spowodowanych prowadzeniem 

działalności gospodarczej w celu ochrony powietrza atmosferycznego, gleb, wód gruntowych 

oraz klimatu akustycznego. Ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu 

dróg i infrastruktury technicznej oraz chowu lub hodowli zwierząt na terenach 1RU – 5RU. 

Ponadto zakazuje się także lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem obiektów i urządzeń infrastruktury, kompostowni, 

biogazowni oraz chowu i hodowli zwierząt z zastrzeżeniem zakazu chowu i hodowli zwierząt 

obcych rodzimej faunie oraz zwierząt futerkowych mięsożernych. Zakazuje się likwidowania i 

niszczenia zadrzewień przydrożnych i nadwodnych, za wyjątkiem działań wynikających z 

potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

kolejowego lub budowy, odbudowy, utrzymania i remontów lub napraw urządzeń wodnych. 

Ustala się obowiązek ograniczenia uciążliwości powodowanych działalnością do granic 

działki. W strefie ochrony ekspozycji obowiązuje: zakaz realizacji nasadzeń drzew oraz zakaz 

realizacji wolnostojących reklam i realizacji innych obiektów towarzyszących, 

przesłaniających staromiejski układ urbanistyczny Byczyny. 

W ramach zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w obrębie zmiany planu 

ustala się w przypadku wystąpienia zabytków archeologicznych, rozpoczęcie ratowniczych 

badań wykopaliskowych i postępowania zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami. 

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w 

ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, ustala się zakaz zabudowy w odległości mniejszej 

niż 5 m od lustra wody oraz grodzenia terenów zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 

wodne. 

W ramach zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

i infrastruktury ustala się zaopatrzenia w ciepło z sieci cieplnej oraz dopuszcza się 

zaopatrzenie z kolektorów słonecznych oraz innych alternatywnych źródeł ciepła lub 

indywidualnych kotłowni o sprawności energetycznej nie mniejszej niż 75%. W zakresie 

zaopatrzenia w wodę dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej, 

dopuszcza się korzystanie z indywidualnych ujęć wody wyłącznie do czasu rozbudowy 

gminnej sieci wodociągowej, dopuszcza się zachowanie istniejących studni kopanych 

i płytkich studni wierconych jako źródła wody dla celów porządkowych i gospodarczych. W 
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zakresie odprowadzania ścieków: dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę 

rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej, obowiązek odprowadzania ścieków do oczyszczalni 

ścieków poprzez zbiorczą rozdzielczą sieć kanalizacji sanitarnej, dla budynków nie 

posiadających dostępu do sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do 

szczelnych szamb, pod warunkiem zapewnienia ich okresowego odbioru i oczyszczenia w 

oczyszczalni ścieków - rozwiązanie to należy traktować wyłącznie jako tymczasowe do czasu 

realizacji kanalizacji, zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków, w przypadku 

ścieków, które mogą wpływać negatywnie na stan sieci kanalizacyjnej należy je podczyścić 

przed odprowadzeniem do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, z uwzględnieniem przepisów 

odrębnych. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych: dopuszcza się budowę, 

przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej, dopuszcza się odprowadzanie nie 

zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych do gruntu, zakaz odprowadzania wód 

opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji sanitarnej. W zakresie gospodarowania 

odpadami ustala się zasadę wstępnej segregacji odpadów i usuwanie ich zgodnie z zasadami 

przyjętymi na terenie gminy. W zakresie systemu komunikacji ustala się: podstawowy układ 

drogowy stanowią drogi publiczne oznaczone symbolami: 1KD-Z i 1KD-D, powiązane z 

drogami zlokalizowanymi poza granicami planu, obsługę komunikacyjną terenów objętych 

planem z przyległych dróg publicznych, obowiązek zapewnienia miejsc postojowych dla 

samochodów. 

W dziale III znajdują się ustalenia szczegółowe. Na obszarze planu wyznacza się: 

Tereny obsługi rolnictwa w gospodarstwach rolnych - 1RU - 5RU, dla których ustala się 

przeznaczenie podstawowe: zakłady produkcji rolnej, hodowlanej, zakłady sadownictwa, 

ogrodnictwa, w tym szklarnie, zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, obiekty i budowle 

składowania i magazynowania płodów rolnych, biogazownie o mocy nie przekraczającej 100 

kW oraz przeznaczenie uzupełniające: budynki administracyjno – socjalne, urządzenia 

związane z obsługą gospodarki polowej i hodowlanej, drogi wewnętrzne i dojazdy o szerokości 

minimalnej 6 m, miejsca postojowe, parkingi, zieleń urządzona wraz z infrastrukturą 

rekreacyjną, małą architekturą, dojazdy, ciągi piesze i utwardzone place, sieci i urządzenia 

infrastruktury technicznej, cieki i oczka wodne oraz urządzenia melioracji. Przy obsłudze od 40 

DJP ustala się odsunięcie obiektów inwentarskich od najbliższych budynków mieszkalnych na 

działkach sąsiednich na odległość nie mniejszą niż 50 m. Ustala się: wysokość zabudowy, nie 

większa niż 15 m, liczbę kondygnacji nie większą niż 2, powierzchnię zabudowy nie większą 

niż 80% powierzchni działki budowlanej oraz powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą 

niż 15% powierzchni działki budowlanej. 

Tereny dróg publicznych klasy zbiorczej - 1KD-Z. Na terenie ustala się lokalizację drogi o 

szerokości w liniach rozgraniczających 25 m. W ramach linii rozgraniczających drogi, 

dopuszcza się lokalizację jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, zieleni przydrożnej 

i oznakowań służących regulacji i zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na terenach 

dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej, której lokalizacja nie wpłynie, na 

ograniczenie widoczności i bezpieczeństwa na drodze. 

Teren drogi publicznej klasy dojazdowej - 1KD-D. Na terenie ustala się lokalizację drogi o 

szerokości nominalnej w liniach rozgraniczających od 4 m do 10 m. W ramach linii 

rozgraniczających drogi, dopuszcza się lokalizację jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, 

zieleni przydrożnej i oznakowań służących regulacji i zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. Na terenach dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej, której lokalizacja 

nie wpłynie, na ograniczenie widoczności i bezpieczeństwa na drodze. 

W dziale IV znajdują się przepisy przejściowe końcowe w ramach, których powierza 

się wykonanie uchwały zmiany planu Burmistrzowi Byczyny. 
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2. Analiza i ocena wpływu rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych na środowisko 

- pod kątem zgodności z uwarunkowaniami określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym 

Obszar opracowania stanowią stosunkowo niewielkie powierzchniowo obszary 

przeznaczone pod aktywność gospodarczą związaną z produkcją rolną położone w obrębach: 

Gołkowice, Proślice, Sarnów, Byczyna, Roszkowice oraz fragment planowanej drogi zbiorczej 

położonej na południowy-wschód od Byczyny. Obszary są częściowo zagospodarowane lub 

stanowią nieużytki i grunty rolne. W celu uniknięcie degradacji środowiska 

w uwarunkowaniach ekofizjograficznych zaleca się nie lokalizowanie na obszarze planu 

przedsięwzięć powodujących lub mogących powodować znaczne obciążenie dla środowiska, 

w tym przekroczenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń środowiska, wymagających 

sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. W celu poprawy jakości powietrza 

atmosferycznego zaleca się wykorzystanie do ogrzewania budynków mieszkalnych kotłowni 

lub indywidualnych urządzeń grzewczych działających na proekologiczne paliwa oraz 

zastosowanie urządzeń o wysokiej sprawności i niskiej emisyjności oraz wykorzystanie źródeł 

energii odnawialnej. W celu ochrony jakości wód powierzchniowych i podziemnych zaleca się 

wprowadzenie zorganizowanego sposobu odprowadzania ścieków i wód opadowych oraz 

pełnoprofilowego ich oczyszczania. Zgodnie z przepisami odrębnymi nie powinno dopuszczać 

się do odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, wód gruntowych 

i gruntu. Na terenach powinno się retencjonować czyste wody opadowe i wykorzystywać do 

nawodnień terenów zieleni. W celu poprawy walorów krajobrazowych oraz warunków 

bioklimatycznych zaleca się wzmocnienie zieleni przyulicznej z możliwością realizacji 

nasadzeń alejowych oraz wprowadzenie minimalnych udziałów powierzchni biologicznie 

czynnej. 

Plan zawiera ustalenia, które mogą doprowadzić do poprawy stanu środowiska, m.in. 

nasyca tereny zielenią, obowiązuje odprowadzanie ścieków do kanalizacji. Jednak dla 

budynków nie posiadających dostępu do sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzanie 

ścieków do szczelnych szamb, pod warunkiem zapewnienia ich okresowego odbioru 

i oczyszczenia w oczyszczalni ścieków - rozwiązanie to należy traktować wyłącznie jako 

tymczasowe do czasu realizacji kanalizacji. Plan dopuszcza odprowadzanie wód opadowych 

i roztopowych do kanalizacji deszczowej lub nie zanieczyszczonych do gruntu. Dopuszcza się 

zaopatrzenie w ciepło z sieci cieplnej lub zaopatrzenie w ciepło z kolektorów słonecznych oraz 

innych alternatywnych źródeł ciepła lub indywidualnych kotłowni o sprawności energetycznej 

nie mniejszej niż 75%. Ustalenia planu wprowadzają na tereny zabudowę usługowo-

mieszkaniową i zmieniają przebieg drogi dojazdowej. 

Na terenach zainwestowanych przeznacza się co najmniej 15% powierzchni 

biologicznie czynnych. Planowany rozwój zabudowy obsługi rolnictwa w gospodarstwach 

rolnych oraz drogi zbiorczej odbywać się będzie na terenach częściowo zainwestowanych w 

otoczeniu terenów zabudowanych oraz rolnych. 

- pod kątem rozwiązań eliminujących lub ograniczających negatywne wpływy na 

środowisko 

Ustalenia planu w zakresie zasad ochrony środowiska i przyrody wykluczają 

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem 

inwestycji celu publicznego z zakresu dróg i infrastruktury technicznej oraz z zakresu chowu 

lub hodowli zwierząt z zastrzeżeniem zakazu chowu i hodowli zwierząt obcych rodzimej 

faunie oraz zwierząt futerkowych mięsożernych na terenach 1RU-5RU. Zakazuje się także 

lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za 

wyjątkiem obiektów i urządzeń infrastruktury, kompostowni i biogazowni oraz chowu i 

hodowli zwierząt z zastrzeżeniem zakazu chowu i hodowli zwierząt obcych rodzimej faunie 

oraz zwierząt futerkowych mięsożernych. Na terenach ustala się obowiązek stosowania 
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rozwiązań mających na celu minimalizację uciążliwości spowodowanych prowadzeniem 

działalności gospodarczej w celu ochrony powietrza atmosferycznego, gleb, wód gruntowych 

oraz klimatu akustycznego. Ponadto na terenie obowiązuje ograniczenie uciążliwości 

powodowanych działalnością do granic działki. Ustala się także zakaz likwidowania i 

niszczenia zadrzewień przydrożnych i nadwodnych, za wyjątkiem działań wynikających z 

potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

kolejowego lub budowy, odbudowy, utrzymania i remontów lub napraw urządzeń wodnych. 

Tereny RU są predysponowane do rozwoju produkcji rolnej dlatego dopuszczenie na tych 

obszarach chowu zwierząt jest jak najbardziej zasadne. Korzystny z punktu widzenia 

potencjalnego wpływu na środowisko jest także zakaz chowu zwierząt obcych rodzimej faunie 

oraz mięsożernych zwierząt futerkowych. Eliminuje to możliwość przedostawania się takich 

zwierząt do środowiska naturalnego i zagrożenie dla rodzimej fauny. Funkcjonowanie chowu 

lub hodowli zwierząt będzie źródłem emisji substancji pyłowo-gazowych do powietrza, będzie 

powodowało emisję hałasu do otoczenia, będzie źródłem ścieków gospodarczych oraz 

powstawanie odpadów komunalnych i przemysłowych. Przy projektowaniu tego typu 

inwestycji należy zwrócić szczególną uwagę na odprowadzanie ścieków gospodarczych i 

deszczowych. Wymaga to skanalizowania obszaru oraz stosowania odpowiednich urządzeń 

podczyszczających ścieki tak aby nie stanowiły zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi. W 

przypadku emisji hałasu będzie on dotyczył głównie transportu samochodów ciężarowych a w 

mniejszym stopni będzie wynikiem funkcjonowania samego obiektu hodowlanego. Dlatego 

proponuje się wyciszenie materiałem dźwiękochłonnym poszczególnych stanowisk dla 

zwierząt, lokalizowanie procesów generujących hałas (place składowe) w głębi działki oraz 

ograniczenie eksploatacji pojazdów i urządzeń o wysokim poziomie hałasu i zastępowania ich 

maszynami o niższym poziomie hałasu. Wskazane jest także wykonanie nasadzeń zieleni 

wysokiej i średniej wokół terenu przeznaczonego na hodowle. Obiekty chowu i hodowli będą 

także źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Będzie ono powstawać w wyniku: 

procesów fizjologicznych zwierząt, procesów związanych z utrzymaniem zwierząt (dowóz i 

rozładunek pasz, usuwanie, magazynowanie i zagospodarowanie gnojowicy i obornika). 

Największy wpływ na powietrze atmosferyczne występuje w najbliższym otoczeniu obory. 

Najbardziej uciążliwe są zanieczyszczenia odorowe (amoniak, siarkowodór, merkaptany). W 

wyniku procesów fizjologicznych zwierząt przebywających w pomieszczeniu obory następuje 

wydzielanie się głównie CO2, NH3, H2S, podwyższenie wilgotności powietrza (oddawanie 

pary wodnej przez organizm zwierzęcy, parowanie odchodów), zwiększenie zapylenia 

(poruszanie się zwierząt) i szkodliwych drobnoustrojów. W czasie usuwania, magazynowania, 

transportu i rozładunku gnojowicy występuje niska emisja, niezorganizowana. Najbardziej 

istotnymi ze względów zapachowych i stopnia toksyczności oraz ilości (wśród substancji 

powstających w procesie produkcyjnym) będą: NH3 i H2S. W przypadku lokalizacji obiektów 

chowu i hodowli zwierząt konieczne będzie wykonanie raportu oddziaływania na środowisko, 

w którym określone zostaną parametry inwestycji w sposób maksymalny ograniczające jej 

wpływ. 

Ponadto na obszarach RU dopuszcza się jako towarzyszące obiektom chowu i hodowli 

inwestycje takie jak kompostownie i biogazownie. Będą one zagospodarowywać opady 

powstałe w obiektach hodowlanych. Obszary planu to w większości istniejące obiekty, które w 

przeszłości pełniły funkcje obsługi gospodarstw rolnych, dlatego ich lokalizacja na obrzeżach 

miejscowości będzie ograniczała potencjalne konflikty przestrzenne i społeczne. 

Zapisy odnoszące się pośrednio do zapewniania ochrony jakości środowiska 

przyrodniczego na tym obszarze znajdują się także w ustaleniach dotyczących infrastruktury 

technicznej. Odprowadzanie ścieków komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych 

ustalenia planu nakazują do sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Realizacja 

zagospodarowanie na terenie tym powinna być poprzedzona realizacją sieci uzbrojenia 
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technicznego, w tym głównie kanalizacji ściekowej i deszczowej. Do czasu realizacja 

kanalizacji sanitarnej zezwala się na odprowadzanie ścieków do szczelnych szamb, pod 

warunkiem zapewnienia ich okresowego odbioru i oczyszczenia w oczyszczalni ścieków - 

rozwiązanie to należy traktować wyłącznie jako tymczasowe do czasu realizacji kanalizacji. 

Ustalenia planu nie wprowadzają na obszar planu funkcji o dużej uciążliwości dla 

środowiska. Plan dopuszcza już istniejące przeznaczenia związane z produkcją rolną, w tym 

biogazownie na potrzeby prowadzonej działalności. Wprowadzenie nowej zabudowy 

związanej z obsługa rolnictwa i drogi zbiorczej nie będzie powodować znaczącego 

negatywnego oddziaływanie na środowisko oraz na przedmiot ochrony najbliższych obszarów 

Natura 2000. Ustalenia planu zapewniają minimalizacje uciążliwości dla środowiska 

przyrodniczego, walorów krajobrazowych, środowiska glebowo – wodnego. 

Ustalenia planu oraz wykorzystanie przepisów szczególnych powinno zapewnić 

ochronę środowiska, nie uchroni jednak przed uciążliwościami pochodzenia komunikacyjnego 

oraz bytowego (emisje niskie, ścieki, wody opadowe, odpady). 

- z punktu widzenia ochrony walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego, 

zabytków oraz kształtowania walorów krajobrazowych 

Ustalenia planu będą prowadzić do wzrostu obszaru zabudowy, co wpłynie na 

niewielkie zwiększenie emisji zanieczyszczeń powietrza, obniżenie poziomu wód gruntowych 

czy kumulacji zanieczyszczeń w glebie. Na obszarze planu nie ma stanowisk chronionych 

roślin i zwierząt, co sprawia, że istniejąca szata roślinna jest odporna na degradację i posiada 

wysokie cechy adaptacji do trudnych warunków bytowania. 

Dla terenów zabudowy ustalono parametry wysokości zabudowy co przyczyni się do 

zachowania niskiej intensywności zabudowy w obrębie tej części miasta. 

Dla terenów zainwestowanych wprowadza się zapisy o udziale powierzchni 

biologicznie czynnej nie wskazując jednak, jakie formy zieleni są preferowane lub zalecane. 

Dla poprawy walorów krajobrazowych wskazane byłoby określenie udziału zielni wysokiej na 

terenach zabudowy. O walorach krajobrazowych obszaru planu decydować będzie także jakość 

architektury, materiałów budowlanych i wykonawstwo, staranność zagospodarowania 

i utrzymanie porządku, co nie jest określane zapisem planu miejscowego. 

3. Analiza i ocena wpływu na poszczególne komponenty środowiska we wzajemnym 

powiązaniu 

Wpływ na gleby i powierzchnię ziemi 

Tereny objęte planem to tereny w części zagospodarowane. Wprowadzenie nowej 

zabudowy i komunikacji oraz chowu i hodowli zwierząt spowoduje znaczne ograniczenie 

powierzchni biologicznie czynnych. Przekształceniu ulegnie rzeźba terenu w wyniku 

prowadzonych prac ziemnych przygotowujących tereny na posadowienie nowej zabudowy. 

Hodowla oraz miejsca postojowe mogą spowodować możliwość pojawienia się lokalnych 

ognisk zanieczyszczeń gleb gnojowicą, substancjami ropopochodnymi oraz osadami. 

Nie prognozuje się znacząco negatywnego wpływu ustaleń projektu planu na przestrzeń 

produkcyjna gleb na obszarze całej gminy. Przekształcenia rzeźby terenu będę nieznaczne i nie 

będę prowadzić do degradacji krajobrazu. 

Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne 

Ustalenia planu zobowiązują do odprowadzania zanieczyszczonych wód opadowych 

i roztopowych siecią kanalizacyjną, dlatego zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe 

z ulic i terenów utwardzonych nie będą zanieczyszczać wód powierzchniowych lub gruntów i 

wód gruntowych. 
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Zabudowa i zabetonowanie części terenu ogranicza możliwość zasilania wód 

gruntowych, a jednocześnie przyczynia się do zwiększenia przepływu w okolicznych ciekach. 

Planowana zabudowa będzie wiązała się z przebywaniem na tym terenie pewnej liczby 

osób. Zabudowa związana z produkcja rolną będzie źródłem ścieków. Ustalenia planu 

określają sposób odprowadzania ścieków - siecią kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków. 

Ewentualna uciążliwość dla środowiska z tytułu odprowadzenia oczyszczonych ścieków może 

wystąpić w miejscu zrzutu z oczyszczalni do wód powierzchniowych. 

Nie prognozuje się znacząco negatywnego oddziaływania ustaleń planu na środowisko 

wodne. Ustalenia planu ograniczają potencjalne uciążliwości zabudowy na środowisko wodne 

wprowadzając docelowo zorganizowany system odprowadzania ścieków i wód opadowych. 

Wpływ na powietrze atmosferyczne 

Na obszarze planu ilości obiektów emitujących substancje do powietrza jest na tyle 

mała, że nie przewidują się przekroczeń dopuszczalnych wartości stężeń głównych 

zanieczyszczeń w cyklu rocznym. Lokalnie uciążliwe mogą być emisje z lokalnych systemów 

grzewczych opalanych paliwami stałymi bez zachowania należytych parametrów urządzeń 

grzewczych lub wykorzystywania niewłaściwego paliwa, dlatego ustalenia planu nakazują 

dostawę ciepła z sieci ciepłowniczej, indywidualnych urządzeń grzewczych działających na 

proekologiczne paliwa oraz zastosowanie urządzeń o wysokiej sprawności i niskiej 

emisyjności oraz wykorzystanie źródeł energii odnawialnej. W niesprzyjających warunkach 

atmosferycznych możliwe jest okresowe przekroczenie dopuszczalnych poziomów 

zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza w okresie grzewczym i w trakcie warunków 

inwersyjnych. Źródłem emisji do atmosfery mogą być także obiekty hodowli zwierząt. 

Dodatkowym czynnikiem emitującym zanieczyszczenia do atmosfery jest ruch kołowy 

na planowanych trasach komunikacyjnych. Rozwój terenów inwestycyjnych może okresowo, 

na etapie budowy, wpłynąć na zwiększenie natężenia ruchu, a przez to na wzrost emisji spalin. 

W dłuższym okresie nie prognozuje się jednak stałego wzrostu emisji. 

Prognozowana emisja będzie związana z komunikacją oraz okresowo z pracami 

budowlanymi prowadzonymi podczas realizacji inwestycji. Ponadto będzie wynikiem 

prowadzonej hodowli zwierząt. Nie prognozuje się znacząco negatywnego wpływu na jakość 

powietrza ustaleń projektu planu. 

Wpływ na klimat akustyczny 

Realizacja ustaleń planu, czyli budowa a potem użytkowanie zabudowy produkcyjnej i 

związanej z hodowlą będzie generować dodatkowy ruch samochodowy, co związane jest ze 

zwiększoną emisją hałasu i pogorszeniem standardu klimatu akustycznego wzdłuż dróg. Jego 

wartości nie powinny jednak przekraczać dopuszczalnych poziomów i nie powinny stanowić 

uciążliwości dla mieszkańców i użytkowników usług. 

Mając na uwadze, że uciążliwość będzie miała charakter okresowy, głównie w czasie 

budowy, nie prognozuje się negatywnego wpływu zmiany planu na klimat akustyczny. 

Wpływ na różnorodność biologiczną, świat roślinny i zwierzęcy oraz obszary chronione 

w tym Natura 2000 

Ustalenia planu określają minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na 

poziomie 15% powierzchni terenu. W związku pewna część powierzchni planu będzie 

stanowić tereny biologicznie czynne. Tereny zieleni towarzyszącej zabudowie i urządzonej 

ukształtowane zostaną głównie w oparciu o gatunki roślin ozdobnych, co będzie miało 

negatywny wpływ na różnorodność biologiczną obszaru, tym bardziej, że wykorzystane 

zostaną też gatunki obce, często inwazyjne, które stanowią zagrożenie dla rodzimej flory. 
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Tereny te nie będą pełnić funkcji przyrodniczych a jedynie ozdobne. Na obszarze planu nie 

stwierdzono występowania cennych przyrodniczo siedlisk roślinnych i zwierzęcych. Są to 

obszary zainwestowane lub użytkowane rolniczo. Obszary te charakteryzują się niską lub 

przeciętną bioróżnorodnością. W obrębie obszarów zagospodarowanych zieleń występuje 

w formie ozdobnej, w postaci drzew i krzewów. Funkcje przyrodnicze tych obszarów będą 

mocno ograniczone. Oczywiście na terenach zurbanizowanych obserwujemy wiele gatunków 

roślin i zwierząt jednak ich zróżnicowanie jest niewielkie i są to raczej gatunki pospolite 

koegzystujące z człowiekiem. Sąsiedztwo terenów otwartych sprawia, że obszar ten może być 

penetrowany przez drobne zwierzęta i gryzonie, ale także ptaki. Nie są to jednak główne 

obszary ekologiczne w strukturze gminy dlatego należy przypuszczać, że ich zabudowanie nie 

spowoduje zauważalnych zmian w jakości środowiska przyrodniczego. Nie są to także obszary 

powiązane funkcjonalnie z terenami chronionymi w obszarze Natura 2000.  

Nie prognozuje się bezpośredniego wpływu na różnorodność biologiczna ustaleń 

planu. Nie prognozuje się negatywnego wpływ na zachowanie siedlisk roślinnych. Pośrednio 

może wystąpić presja antropogeniczna przebywających na terenie ludzi (wydeptywanie, 

niszczenie, zrywanie, etc.). Nie prognozuje się znacznego negatywnego wpływu ustaleń planu 

na faunę. Wprowadzenie zabudowy i presja antropogeniczna może wpływać na 

przemieszczenia migracyjne części zwierząt w inne rejony. 

Wpływ na klimat lokalny 

Planowane zagospodarowanie będzie miało nieznaczny wpływ na modyfikację klimatu 

lokalnego, szczególnie w odniesieniu do zaburzeń pola wiatru oraz emisji ciepła. Zabudowa z 

udziałem zieleni nie powinna ograniczać przewietrzania oraz nie będzie prowadzić do rozwoju 

miejskiej wyspy ciepła. 

Nie prognozuje się zmian klimatu lokalnego. 

Wpływ na krajobraz, zabytki i zasoby naturalne 

Obszar objęty planem posiada pewne walory krajobrazowe. Dlatego ustalenia planu 

w zakresie ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu zapewniają utrzymanie skali 

zabudowy (ograniczenie wysokości zabudowy), charakteru zabudowy i intensywności 

zabudowy. Stawarza to możliwość harmonijnego zagospodarowania tej części miasta, co 

korzystnie wpływa na walory krajobrazowe. 

Wpływ na zdrowie ludzi 

Rozwój zabudowy produkcji rolnej zwiększy zasięg uciążliwości z tym związany 

(m.in. emisje zanieczyszczeń powietrza, emisje hałasu, ograniczenie powierzchni otwartych 

i terenów zieleni) i zwiększy także liczbę użytkowników, którzy mogą być narażeni na te 

uciążliwości. Zmiana warunków zagospodarowania może mieć pewien wpływ na zdrowie 

ludzi. Wprawdzie o zdrowiu człowieka decyduje dużo innych uwarunkowań i osobnicza 

odporność na choroby, ale np. zaburzenie snu w wyniku uciążliwego hałasu, trwające przez 

długi czasu, może odbić się na kondycji zdrowotnej mieszkańców i ludzi wypoczywających. 

Korzystnie na zdrowie mieszkańców powinno wpływać sąsiedztwo terenów otwartych, które 

będą wolne od wszelkich uciążliwości. 

4. Stan środowiska na obszarach przewidywanego znaczącego oddziaływania ustaleń 

dokumentu 

Na obszarach planu dopuszcza się realizację inwestycji, które mogą w sposób znacząco 

negatywny oddziaływać na stan środowiska. Będą to inwestycje z zakresu hodowli zwierząt. 

W chwili obecnej na obszarach opracowania nie stwierdzono terenów o znaczącym 

oddziaływaniu na środowisko. Planowane nowe zagospodarowanie nie będzie powodować 
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znaczących zmian w jakości środowiska na terenie gminy oraz na samym terenie planu. 

Potencjalne uciążliwości dotyczące lokalizacji obiektów związanych z hodowlą zwierząt czy 

obsługą produkcji rolnej lub z lokalizacją biogazowni czy kompostowni będą nawiązywać do 

funkcji, którą pełniły te obszary w przeszłości i wykorzystywać położenie poza terenami 

ścisłej urbanizacji mieszkaniowej w istniejących ośrodkach wiejskich. W przypadku realizacji 

inwestycji która będzie zawsze lub potencjalnie znacząco negatywnie oddziaływać na 

środowisko wymagane jest wykonanie opracowań specjalistycznych, zgodnie z przepisami 

odrębnymi, określających wpływ na środowisko. 

5. Oddziaływanie na obszary chronione 

Na terenie opracowania nie ma zlokalizowanych obiektów i obszarów prawnie 

chronionych. Obszar planu nie ma bezpośrednich powiązań ekologicznych z obszarami 

chronionymi. Obszar plan znajduje się w obrębie terenów zurbanizowanych o charakterze 

wiejskim, co warunkuje brak lub ograniczone możliwości występowania naturalnych siedlisk 

roślinnych. Planowane zagospodarowanie nie będzie wywierać znaczącego wpływu na 

obszary chronione, zarówno bezpośredniego jak i pośredniego. Obszary planu nie stanowią 

obiektów o wartościach przyrodniczych i nie są funkcjonalnie i przyrodniczo powiązane 

z żadnymi obszarami chronionymi i nie występują na nim charakterystyczne dla tych 

obszarów siedliska roślinne i zwierzęce. Planowane zagospodarowanie nie będzie mieć 

wpływu na integralność sieci Natura 2000. Ewentualne uciążliwości związane z emisja 

zanieczyszczeń do atmosfery, pyleniem czy emisja hałasu nie będą miały wpływu na 

chronione siedliska przyrodnicze. Jeden z obszarów znajduje sie w granicach proponowanego 

obszaru chronionego krajobrazu. 

VI ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE 

Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTOWANEGO 

DOKUMENTU 

Istniejące problemy ochrony środowiska, zgodnie ze stanem środowiska na obszarze 

objętym planem (opisanym w rozdziale III niniejszej prognozy) dotyczą okresowych 

przekroczeń jakości powietrza atmosferycznego i klimatu akustycznego. Oddziaływanie 

ustaleń projektu planu związane jest z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu i ich 

wpływem na środowisko (opisanymi w rozdziale V niniejszej prognozy). W większości zostały 

one ocenione jako obojętne lub uciążliwe dla środowiska. Jednocześnie wykazano, że 

w przypadku realizacji projektowanego dokumentu nie przewiduje się pogorszenia stanu 

jakości klimatu akustycznego i powietrza atmosferycznego. Postanowienia planu uwzględniają 

ochronę zasobów środowiska, wynikającą z kierunków obowiązującego studium oraz 

istniejących uwarunkowań przyrodniczych.  

Nie przewiduje się oddziaływania na obszary podlegające ochronie na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
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VII.CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA 

SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM 

I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA 

PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Projekt miejscowego planu zgodny jest z zapisami Planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa opolskiego oraz z ustaleniami obowiązującego Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna oraz 

z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi, określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym. 

Projekt planu powiązany jest również z wieloma programami służącymi realizacji inwestycji 

celu publicznego oraz odpowiednio uwzględnia zadania formułowane w opracowaniach 

sporządzanych na różnych stopniach administracji rządowej lokalnej czy ponadlokalnej. 

Poprzez to wypełnia określone w ponadlokalnych planach i programach kierunki rozwoju na 

szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym. W projekcie zmiany planu uwzględniono 

również inne dokumenty związane z rozwojem przestrzennym (prawomocne obowiązujące 

decyzje administracyjne), czy inne odnoszące się pośrednio do terenów będących przedmiotem 

opracowania. 

Dla planu miejscowego istotne z punktu widzenia ochrony środowiska są priorytety 

wynikające z dokumentów ustanowionych na szczeblu rządowym, samorządowym, 

porozumień międzynarodowych oraz dokumentów i dyrektyw Unii Europejskiej.  

Do najważniejszych dokumentów zaliczyć należy: 

- Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030, 

- Strategia Rozwoju Kraju 2020, 

- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 - 2020, 

- Dyrektywy Unii Europejskiej: 

- 98/83/UE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wód przeznaczonych do 

spożycia przez ludzi, 

- Dyrektywy Ramowej UE dotyczącej wody, przyjętej w 1997 r., 

- Dyrektywy 98/15/EC z 27 lutego 1998 r. dot. wprowadzania zanieczyszczeń do 

wód, 

- Dyrektywy Ramowej w sprawie ogólnych zasad gospodarowania odpadami 

75/442/EWG z 15 lipca 1975 r., Dyrektywy 9/31 WE w sprawie odpadów 

niebezpiecznych, 

- Dyrektywy 43/92 EEC z 21 maja 1992 r. (z późn. zm.) w sprawie ochrony 

siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory oraz Dyrektywy 79/409/EWG z 2 

kwietnia 1979 r. o ochronie ptaków, będąca podstawą tworzenia Europejskiej 

Sieci Ekologicznej NATURA 2000. 

Dokumentami rangi międzynarodowej o charakterze przestrzennym, stanowiącym 

podstawę do formułowania celów ochrony środowiska w programach krajowych są konwencje 

międzynarodowe, przyjęte przez stronę polską, m. n.: 

- Konwencja Genewska w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na 

dalekie odległości z 1979 r. wraz z II protokołem siarkowym z 1994 r. (Oslo), 

- Konwencja Berneńska o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk 

naturalnych z 1979 r., 

- Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Kioto, 1997 

r. wraz Protokółem., 
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- Konwencja Ramsarska o obszarach wodno – błotnych z 1971 r. ze zmianami w Paryżu 

(1982 r.) i Regina (1987 r.), 

- Konwencja ONZ o ochronie różnorodności biologicznej z Rio de Janeiro, 1992 r., 

- Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Rio de 

Janeiro, 1992 r., 

- Protokół Montrealski w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową z 1987 r. 

wraz z poprawkami londyńskimi (1990 r.), wiedeńskimi (1992 r.). 

Ponadto cele planu uwzględniają zapisy dokumentów strategicznych o randze krajowej. 

Są to między innymi: 

- II Polityka ekologiczna państwa, która nawiązuje do priorytetowych kierunków działań 

określonych w VI Programie działań Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska. 

Dokument ten wskazuje narzędzia ochrony środowiska, a także problemy związane ze 

współpracą międzynarodową ze szczególnym uwzględnieniem UE. Swoje cele i zakres 

działań wyznacza w trzech horyzontach czasowych: do roku 2002, do roku 2010 i do 

roku 2025. 

- Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 

przedstawia cele w zakresie rozwiązań systemowych, wśród których wyróżnia 

włączenie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych, a przede wszystkim do 

energetyki, przemysłu, transportu, gospodarki komunalnej i budownictwa, rolnictwa, 

leśnictwa i turystyki, aktywizację rynku na rzecz ochrony środowiska, zarządzanie 

środowiskiem, udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowisk, rozwój 

badań i postęp techniczny oraz ponoszenie odpowiedzialności za szkody w środowisku. 

Dokument ten dostrzega ważną rolę w ekologizacji planowania przestrzennego 

i użytkowania terenu oraz w edukacji ekologicznej i dostępie do informacji. 

- Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej 

wraz z Programem działań mówi o zachowaniu całej rodzimej przyrody, bez względu 

na jej formę użytkowania oraz stopień jej przekształcenia lub zniszczenia. 

- Krajowy Program Zwiększania Lesistości, który jest instrumentem polityki leśnej 

w zakresie kształtowania przestrzeni przyrodniczej kraju, zawiera ogólne wytyczne 

sporządzania regionalnych planów przestrzennego zagospodarowania w dziedzinie 

zwiększania lesistości. 

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami określa zakres działania niezbędny do 

zaplanowania zintegrowanej gospodarki odpadami w kraju, w sposób zapewniający 

ochronę środowiska z uwzględnieniem obecnych i przyszłych możliwości 

technicznych, organizacyjnych. 

- Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych jest programem inwestycji 

rozbudowy systemów oczyszczalni ścieków w sektorze komunalnym. Program pozwoli 

na wyeliminowanie nieoczyszczonych ścieków (pochodzących ze źródeł miejskich i 

aglomeracji) z wód powierzchniowych. Dokument dotyczy także poprawy jakości wód 

powierzchniowych, będących potencjalnym źródłem poboru ujęć komunalnych. 

Zamierzeniem Programu jest również pobudzenie inicjatyw lokalnych (nowe miejsca 

pracy) oraz pełne dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej w zakresie 

wyposażenia w system oczyszczalni ścieków i kanalizacji. 

Ustanowione na poziomach międzynarodowym i krajowym cele polityki ekologicznej 

znalazły swoje odzwierciedlenie w opracowanych na poziomie regionalnym dokumentach 

strategicznych, takich jak: „Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego” czy 

„Plan Gospodarki Odpadami Województwa Opolskiego”. 
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Z obowiązujących Programów Operacyjnych – jeden ma istotne znaczenie dla 

niniejszego planu - PO Infrastruktura i Środowisko. Głównym celem Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko jest wsparcie gospodarki: efektywnie korzystającej z zasobów 

i przyjaznej środowisku sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Cele szczegółowe PO 

Infrastruktura i Środowisko istotne dla województwa opolskiego to: 

- Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej; 

- Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; 

- Zwiększenie dostępności do transportowej sieci; 

- Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego; 

- Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego; 

- Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. 

Ponadto Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 – 

2020 stawia sobie za cel zwiększanie konkurencyjności regionu oraz poprawę jakości życia 

jego mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier 

rozwojowych. Zakłada także promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 

terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie 

łagodzące na zmiany klimatu. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego 

zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, 

w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym. Ochrona i przywrócenie 

różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług 

ekosystemowych, także poprzez program Natura 2000 i zieloną infrastrukturę. 

Plany miejscowe realizują zapisy zawarte w art. 71-73 ustawy Prawo ochrony 

środowiska w odniesieniu do sposobów zagospodarowania terenów oraz form ochrony 

przyrody, w tym również obszarów Natura 2000 ustanowionych na podstawie prawa 

Wspólnotowego. Ponadto z Prawa ochrony środowiska i z ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym wynika wprowadzenie w planach miejscowych standardów 

akustycznych dla poszczególnych typów zabudowy chronionej przed hałasem, natomiast 

z Prawa budowanego wskazanie udziału powierzchni biologicznie czynnych dla 

poszczególnych przeznaczeń terenów. W kontekście tych przepisów w tekście planu 

uwzględnia się aspekty środowiskowe w zakresie ogólnych zasad ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego. Ponadto aspekty środowiskowe uwzględniane są w ramach 

zapisów dotyczących infrastruktury technicznej, systemów komunikacji i wreszcie 

przeznaczeń poszczególnych terenów. Plany miejscowe są także zgodne z kierunkami 

zagospodarowania przestrzennego zawartymi w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna (2013) oraz pozostałymi dokumentami 

strategicznymi w obrębie gminy, powiatu, województwa i kraju. Analizowana zmiana planu 

miejscowego dotyczą jedynie niewielkich korekt przeznaczenia poszczególnych terenów lub 

zmian w granicach niektórych terenów. Pozostałe ustalenia planu pozostają bez zmian, w tym 

te odnoszące się bezpośrednio do aspektów ochrony środowiska i przyrody. Planowane 

przeznaczenia nie będą stanowić przedsięwzięć zawsze lub potencjalnie znacząco negatywnie 

oddziaływujących na środowisko, dlatego nie będą stanowić dodatkowego obciążenia dla 

środowiska ponad to wskazane już w ocenach oddziaływania na środowisko przygotowanych 

do zmienianego planu. 

Plany miejscowe nie odnoszą się bezpośrednio do ochrony środowiska, jednak 

pośrednio realizują idee zrównoważonego rozwoju wskazując przeznaczenia dla 

poszczególnych terenów z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i walorów 

przyrodniczych obszarów. Planowana zmiana planu miejscowego nie ingeruje w obszary 

objęte ochroną na terenie gminy i nie zmienia przeznaczeń terenów na tyle aby wywołać 
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znacząco negatywne oddziaływanie na środowisko. W aspekcie ochrony przyrody 

w kontekście prawa wspólnotowego na terenie planu nie ma obszarów Natura 2000. 
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VIII. PROPOZYCE ROZWIĄZAŃ OGRANICZAJĄCYCH 

NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 

ORAZ ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH 

Ustalenia analizowanej zmiany planu miejscowego są wynikiem kompromisu 

pomiędzy wymogami ochrony środowiska i życia człowieka, a koniecznością rozwoju 

urbanistycznego i społecznego gminy. Zaprezentowane rozwiązania są zgodne 

z ustawodawstwem odrębnym, dokumentami planistycznymi obowiązującymi na terenie 

gminy i wykorzystują instrumenty planistyczne służące do zrównoważonego rozwoju terenów 

zurbanizowanych. Ustalenia planu nie ingerują w tereny o wysokich walorach przyrodniczych 

i krajobrazowych i zawierają rozwiązania korzystne dla środowiska, dlatego prognoza nie 

prezentuje rozwiązań alternatywnych do proponowanych w ustaleniach zmiany planu uznając, 

że zaproponowane ustalenia są najkorzystniejsze dla środowiska w kontekście istniejących 

uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy. 

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania realizacji zmiany planu na 

środowisko przedstawia się następujące wnioski i propozycje działań: 

- realizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

- obudowa zielenią wysoką (alejową) drogi znajdującej się w obrębie zmiany planu, co 

poprawiłaby walory krajobrazowe, a w okresie wegetacyjnym przyczyniłaby się do 

redukcji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. 

IX. METODY ANALIZY REALIZACJI POSTANOWIEŃ 

PROJEKTU ZMIANY PLANU 

Przewidywane metody analizy realizacji postanowień projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego pod kątem wpływu na środowisko mogą  

się odnosić do: 

- oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu, 

- przestrzegania ustaleń dotyczących przeznaczenia terenu, ukształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu, ustaleń dotyczących wyposażenia w infrastrukturę 

techniczną, ochrony i kształtowania środowiska i ładu przestrzennego, ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków. 

Ad 1) W zakresie oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu na środowisko:  

- w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o uwarunkowaniach 

środowiskowych, obowiązywać będzie monitoring środowiska w zakresie i metodach 

określonych w wydanej decyzji, 

- w odniesieniu do pozostałych terenów może to być monitoring państwowy środowiska, 

prowadzony przez odpowiednie organy administracji państwowej, powołane do 

badania stanu środowiska, 

- w przypadku skarg mieszkańców na uciążliwości prowadzonej działalności w oparciu 

o uchwalony plan, analizę realizacji mpzp i badanie skażenia środowiska powinien 

przeprowadzić odpowiedni organ administracji samorządowej. 

Ad. 2) W zakresie realizacji przestrzegania ustaleń mpzp powinny być okresowe przeglądy 

zainwestowania obszaru i realizacji mpzp, wykonywane przez administrację samorządową na 

potrzeby oceny prowadzonej polityki przestrzennej. Częstotliwość okresowych przeglądów 

powinna być zgodna z przepisami szczególnymi (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym). 
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Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym: „W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo 

prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia 

postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich 

sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem (…) wniosków w sprawie 

sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje 

radzie gminy wyniki analiz, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu opinii gminnej (…) komisji 

urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada gminy 

podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku 

uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje działania, o których mowa w art. 

27 ustawy. Przy podejmowaniu uchwały, o której mowa w ust. 2, rada gminy bierze pod uwagę 

w szczególności zgodność studium albo planu miejscowego z wymogami wynikającymi 

z przepisów art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1.” Wskazane przepisy dotyczą m.in. 

uwzględniania w miejscowych planach zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego. 

Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektu: 

- rejestrowanie wniosków o sporządzenie miejscowych planów lub ich zmianę, 

gromadzenie materiałów z nimi związanych, 

- ocenę zgodności wydanych decyzji i pozwoleń budowlanych z projektem, 

- ocena i aktualizacja form ochrony przyrody i najcenniejszych siedlisk przyrodniczych, 

- oceny rozwoju gospodarczego (przedsiębiorczości, przemian struktury agrarnej, 

rozwoju budownictwa, wzrostu lesistości), 

- ocena warunków i jakości klimatu akustycznego wykonywane 1 raz na 4 lata. 

- W zakresie monitoringu poszczególnych elementów środowiska odpowiedzialne są 

jednostki i instytucje związane z gospodarką wodną, zarządy dróg, starostwa 

powiatowe, urzędy wojewódzkie, a w zakresie ochrony przyrody Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska oraz jednostki wspomagające, zatrudniające 

ekspertów w dziedzinie ochrony środowiska, np. IMGW, RZGW i inne. Zgodnie z art. 

10 Dyrektywy 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w celu uniknięcia powielania 

monitoringu raporty o stanie i jakości poszczególnych elementów środowiska powinny 

być przekazywane do gminy. 

W celu oceny wpływu zagospodarowania na środowisko i człowieka można zastosować 

wskaźniki monitoringu. Poza przyjętymi w przepisach odrębnych wskaźnikami dotyczącymi 

jakości poszczególnych komponentów środowiska można wykorzystać następujące parametry: 

- jakość powietrza - liczba instalacji ogrzewania i podgrzewania wody gospodarczej 

w oparciu o paliwa ekologiczne (gaz, olej opałowy, energia elektryczna); 

- jakość wód, gospodarka wodno-ściekowa - gospodarstwa podłączone do kanalizacji, 

gospodarstwa podłączone do bezodpływowych zbiorników na nieczystości (szamb); 

- gospodarka odpadami - ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca; 

- ochrona przyrody, bioróżnorodności, krajobrazu - obszar gminy objęty ochrona 

przyrody lub krajobrazu; 
-  klimat akustyczny - uciążliwość akustyczna dróg (na podstawie pomiarów zarządców). 
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X. PROGNOZA ZMIAN ŚRODOWISKA W WYNIKU 

REALIZACJI USTALEŃ ZMIANY MIEJSCOWEGO 

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

1. Przyjęte założenia 

Przy sporządzaniu niniejszej prognozy przyjęto podstawowe założenie, że autorzy 

projektu zmiany MPZP uwzględnili wszystkie aspekty ochrony środowiska. Zapisy ustaleń 

projektu zmiany planu przygotowane zostały tak, by w możliwie maksymalnym stopniu 

ograniczyć negatywne oddziaływanie przyszłych aktywności na stan środowiska naturalnego 

i zdrowie mieszkańców. Szczegółowe lokalizacje nowych inwestycji muszą być ustalane 

z uwzględnieniem przepisów szczególnych, dotyczących m.in. ochrony środowiska, co 

stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed potencjalną degradacją środowiska. 

W celu otrzymania metodologicznej przejrzystości prognozy oddziaływania ustaleń 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze 

dokonano klasyfikacji poszczególnych terenów (dla poszczególnych obrębów) pod kątem 

potencjalnych zagrożeń stanu środowiska, mogących wystąpić w wyniku realizacji zmiany 

planu. Określono również przewidywany zasięg oddziaływania, jego rodzaj oraz trwałość 

i odwracalność. Ponadto scharakteryzowano wpływ ustaleń zmiany MPZP oraz rodzaj 

oddziaływania na tereny przyległe do obszaru opracowania. 

Wydzielono jedną grupy, w ramach powyższej klasyfikacji, którą przedstawiono na 

załączonej mapie w skali 1:1000 oraz opisano w niniejszym tekście. 

A Tereny obsługi rolnictwa w gospodarstwach rolnych – 1RU-5RU, tereny drogi 

publicznej klasy zbiorczej – 1KD-Z, tereny drogi publicznej klasy dojazdowej – 1KD-

D. 

2. Prognoza skutków wpływu ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na środowisko przyrodnicze 

Przyjęte i przedstawione powyżej założenia niniejszej prognozy opracowano 

w odniesieniu do wydzielonej grupy, oznaczonej na mapie „Prognozy ...” literą A. Przewiduje 

się następujące oddziaływanie ustaleń MPZP na środowisko przyrodnicze, krajobraz i zdrowie 

mieszkańców: 

A Tereny obsługi rolnictwa w gospodarstwach rolnych i tereny dróg klasy zbiorczej i 

dojazdowej będą miały uciążliwy wpływ na środowisko. Planowana i istniejąca 

zabudowa gospodarcza będzie źródłem emisji z systemów grzewczych oraz hałasu. W 

ramach ustaleń planu przeznacza się co najmniej 15% powierzchni działek na 

powierzchnię biologicznie czynną, co wpływa korzystnie na walory krajobrazowe 

obszarów zabudowanych. Na obszarach może dochodzić do kumulacji zanieczyszczeń 

gazowych i pyłowych pochodzący z prowadzonych działalności gospodarczych 

związanych z produkcją rolniczą. Uciążliwości tego rodzaju będą w większości 

ograniczać się terenów zainwestowania. Planowana droga zbiorcza może potencjalnie 

stanowić uciążliwość dla planowanych terenów mieszkaniowych. Związane one mogą 

być z emisją hałasu komunikacyjnego. Jeden z obszarów RU znajduje się w granicach 

proponowanego obszaru chronionego krajobrazu. Ustalenia zmiany planu w sposób 

prawidłowy ograniczają uciążliwości terenów zainwestowania dla środowiska 

przyrodniczego. Planowane zagospodarowanie może być lokowane na obszarach planu 
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przy zachowaniu przepisów odrębnych odnoszących się do ochrony środowiska i 

przyrody. 

Oddziaływanie zmiany planu na środowisko i krajobraz można ocenić w następujący sposób: 

pod względem charakteru – jako potencjalnie niekorzystne, pod względem 

intensywności przekształceń – jako zauważalne, pod względem bezpośredniości 

oddziaływania – jako bezpośrednie, pod względem okresu trwania oddziaływania – 

jako długoterminowe, pod względem częstotliwości oddziaływania – jako stałe 

i okresowe, pod względem zasięgu przestrzennego – jako miejscowe, pod względem 

trwałości przekształceń – jako częściowo odwracalne i nieodwracalne. 

3. Oddziaływanie MPZP poza obszarem opracowania 

Realizacja ustaleń zmiany planu będzie miała niewielki wpływ na zmiany środowiska 

poza obszarem MPZP. Rozwój zabudowy produkcji rolnej z systemem komunikacyjnym 

spowoduje nieznaczny wzrost uciążliwości bytowych tych terenów (zanieczyszczeń powietrza, 

wzrostu zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych, emisji hałasu). Zwiększenie się 

ruchu samochodowego (osobowego) na trasach dojazdowych do obszaru opracowania 

spowoduje wzrost ilości zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi i emisji spalin, a także 

podwyższony poziom hałasu. Nie będą to jednak uciążliwości znaczące w sposób zauważalny 

wpływające na pogorszenie warunków zamieszkiwania. 

Budowa obiektów produkcji rolnej nieznacznie zmieni warunki klimatu lokalnego 

i stosunki wodne (zmniejszona retencja). Zadowalający udział powierzchni biologicznie 

czynnej na terenach zmiany planu powinny skutecznie neutralizować negatywne skutki 

rozwoju obszarów mieszkaniowo-usługowych. 

4. Środowiskowe skutki zaniechania realizacji ustaleń zmiany planu 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym aktem prawa 

miejscowego umożliwiającym kontrolowany i zrównoważony rozwój gminy i jej 

poszczególnych jednostek urbanistycznych. Plan miejscowy określa ramy przestrzennego 

zagospodarowania poszczególnych przeznaczeń terenów oraz dopuszczalne ustalenia na nich 

stając się instrumentem rozwoju przestrzennego, ale także gospodarczego i społecznego gminy. 

Brak realizacji ustaleń projektu planu może przyczynić się do zakłócenia ładu przestrzennego 

oraz nasilenia się konfliktów pomiędzy potrzebami ochrony środowiska, a potrzebami rozwoju 

gospodarczego. Zachowania ładu przestrzennego, to jedne z najważniejszych zadań miasta 

prowadzące do podniesienie jakości życia. Brak realizacji ustaleń projektu planu może 

prowadzić do chaotycznego rozwoju przestrzennego istniejących jednostek urbanistycznych, 

bez odpowiedniej infrastruktury technicznej oraz układu komunikacyjnego. Prowadzić to może 

do pogorszenia jakości funkcjonowania środowiska (gruntowo – wodnego, powietrza, klimatu 

akustycznego). 

Obszary objęte planem przeznaczone są pod rozwój terenów obsługi produkcji w 

gospodarstwach rolnych. 

5. Oddziaływanie transgraniczne 

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227), z rozdziału 3, 

działu VI dotyczącego postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania pochodzącego 

z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku projektów polityk, strategii, planów 

i programów opracowywany dokument nie będzie miał oddziaływania transgranicznego. 
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6. Oddziaływanie na obszary chronione 

Na obszarze gminy Byczyna procesy urbanizacyjne występują ze zmiennym 

nasileniem. Największym przekształceniom podlegają obszary miasta Byczyna i jego 

otoczenia. Uwarunkowania środowiskowe i przyrodnicze na terenie gminy dotyczą 

występowania terenów leśnych (Bory Stobrawskie) oraz dolinnych związanych z rzeką Prosną 

objętą częściowo ochroną jako tereny cennych siedliska. Obszar miasta i gminy Byczyna od 

długiego okresu podlega trwałemu, intensywnemu wykorzystaniu, głównie dla celów 

mieszkaniowych, usługowych i przemysłowych. Kontynuacja istniejącego zagospodarowania 

lub przeznaczenie części terenu na cele mieszkalne i usługowe nie będzie prowadzić do zmian, 

mogących powodować obniżenie jego walorów użytkowych ani naruszenie istniejących 

zasobów środowiskowych. W wyniku kontynuacji zainwestowania terenu nie należy 

prognozować uruchomienia procesów, zjawisk i oddziaływań innych, niż obserwowane 

dotychczas. Naruszenie warstwy glebowej przy realizacji zabudowy i zmiany jej struktury 

w trakcie prac budowlanych i około budowlanych nie będą miały istotnego znaczenia. 

Kontynuacja dotychczasowego zagospodarowania terenu lub jego zmiana (wprowadzenie 

w większym zakresie zabudowy) nie będzie również prowadzić do znaczącego zakłócenia 

stosunków gruntowo – wodnych, które już wcześniej uległy zniekształceniu. Planowane 

korekty przeznaczeń na terenach objętych zmianą planu miejscowego nie będą powodować 

konfliktów przyrodniczych i będą odbywać się w większości o obrębie terenów już 

zainwestowanych lub przeznaczonych pod zainwestowanie w poprzednich dokumentach 

planistycznych. 

Planowane zagospodarowanie nie będzie oddziaływać znacząco negatywnie na obszary 

chronione. Ustalenia zmiany planu zawierają zapisy ograniczających negatywne oddziaływanie 

planowanego zagospodarowania na środowisko oraz w sposób prawidłowy regulują elementy 

wyposażenia w infrastrukturę techniczną terenów komunikacyjnych. Planowane 

zagospodarowanie nie będzie ingerować w istniejące tereny o funkcji przyrodniczej. 

Obszary objęte zmianą planu znajdują się poza zasięgiem obszarów chronionych oraz 

nie obejmują pomników przyrody. Realizacja zmiany planu miejscowego nie jest sprzeczna 

z celami ochrony ww. obiektów i obszarów oraz nie narusza zakazów określonych dla tych 

obiektów i obszarów. 

XI. STRESZCZENIE 

Prognoza oddziaływania na środowisko obejmuje zagadnienia związane 

z problematyką ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, ochroną 

zdrowia mieszkańców, ochroną zasobów naturalnych, a także kształtowaniem i ochroną 

walorów krajobrazowych. Analizuje stan funkcjonowania środowiska i jego poszczególnych 

elementów oraz określa potencjalne zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń planu, 

zarówno w obszarze opracowania, jak i w obszarach objętych przewidywanym 

oddziaływaniem. Ponadto zawiera informacje o przewidywanych przyrodniczych skutkach 

gospodarowania przestrzenią związanych z ustaleniami planu miejscowego. 

Obszar opracowania stanowią stosunkowo niewielkie powierzchniowo obszary 

przeznaczone pod aktywność gospodarczą związaną z produkcją rolną położone w obrębach: 

Gołkowice, Proślice, Sarnów, Byczyna, Roszkowice oraz fragment planowanej drogi zbiorczej 

położonej na południowy-wschód od Byczyny. Obszary planu są w części zagospodarowane 

i zabudowane, choć stanowią także tereny niezagospodarowane, w tym rolne. 

Ustalenia planu w zakresie zasad ochrony środowiska i przyrody wykluczają 

lokalizację przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za 

wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu dróg i infrastruktury technicznej oraz chowu i 

hodowli zwierząt z zastrzeżeniem zakazu chowu i hodowli zwierząt obcych rodzimej faunie 
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oraz zwierząt futerkowych mięsożernych. Ponadto zakazuje się także lokalizacji przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem obiektów i 

urządzeń infrastruktury, kompostowni, biogazowni oraz chowu i hodowli zwierząt z 

zastrzeżeniem zakazu chowu i hodowli zwierząt obcych rodzimej faunie oraz zwierząt 

futerkowych mięsożernych. Na terenach ustala się obowiązek stosowania rozwiązań mających 

na celu minimalizację uciążliwości spowodowanych prowadzeniem działalności gospodarczej 

w celu ochrony powietrza atmosferycznego, gleb, wód gruntowych oraz klimatu akustycznego. 

Ponadto na terenie obowiązuje ograniczenie uciążliwości powodowanych działalnością do 

granic działki. Ustala się także zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień przydrożnych i 

nadwodnych, za wyjątkiem działań wynikających z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i 

zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i kolejowego lub budowy, odbudowy, 

utrzymania i remontów lub napraw urządzeń wodnych. 

Zgodnie z metodyką prognozy na obszarach objętych zmianą planu wyznaczono jedną 

grupę terenów, w której znalazły się tereny obsługi rolnictwa w gospodarstwach rolnych i 

tereny dróg klasy zbiorczej i dojazdowej, które będą miały uciążliwy wpływ na środowisko. 

Planowana i istniejąca zabudowa gospodarcza będzie źródłem emisji z systemów grzewczych 

oraz hałasu. W ramach ustaleń planu przeznacza się co najmniej 15% powierzchni działek na 

powierzchnię biologicznie czynną, co wpływa korzystnie na walory krajobrazowe obszarów 

zabudowanych. Na obszarach może dochodzić do kumulacji zanieczyszczeń gazowych 

i pyłowych pochodzący z prowadzonych działalności gospodarczych związanych z produkcją 

rolniczą. Uciążliwości tego rodzaju będą w większości ograniczać się terenów zainwestowania. 

Planowana droga zbiorcza może potencjalnie stanowić uciążliwość dla planowanych terenów 

mieszkaniowych. Związane one mogą być z emisją hałasu komunikacyjnego. Jeden z 

obszarów RU znajduje się w granicach proponowanego obszaru chronionego krajobrazu. 

Ustalenia zmiany planu w sposób prawidłowy ograniczają uciążliwości terenów 

zainwestowania dla środowiska przyrodniczego. Planowane zagospodarowanie może być 

lokowane na obszarach planu przy zachowaniu przepisów odrębnych odnoszących się do 

ochrony środowiska i przyrody. 

Projekt zmiany planu stwarza warunki do ograniczenia lub eliminacji części 

z negatywnych skutków planowanych zmian. Ich realizacja i ostateczny wpływ na środowisko 

przyrodnicze powinny być regulowane na etapie konkretnych decyzji administracyjnych 

wydawanych w oparciu o ten dokument z zastosowaniem regulacji wynikających z przepisów 

dotyczących ochrony przyrody i środowiska. 

W prognozie stwierdza się, że planowane zagospodarowanie nie będzie oddziaływać 

znacząco negatywnie na obszary chronione. Kontynuacja istniejącego zagospodarowania lub 

przeznaczenie części terenu na cele mieszkalne i usługowe nie będzie prowadzić do zmian, 

mogących powodować obniżenie jego walorów użytkowych ani naruszenie istniejących 

zasobów środowiskowych. W wyniku kontynuacji zainwestowania terenu nie należy 

prognozować uruchomienia procesów, zjawisk i oddziaływań innych, niż obserwowane 

dotychczas. Ustalenia zmiany planu zawierają zapisy ograniczających negatywne 

oddziaływanie planowanego zagospodarowania na środowisko oraz w sposób prawidłowy 

regulują elementy wyposażenia w infrastrukturę techniczną terenów komunikacyjnych. 

Planowane zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami prognozy nie będzie ingerować w 

istniejące tereny o funkcji przyrodniczej. 
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