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Informacje ogólne

1.1. Podstawy prawne
Niniejsze opracowanie zosta o sporz dzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w:

Uchwale Rady Gminy Czernica Nr XXXV/300/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przyst pienia do
sporz dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzykowice (pó noc), gmina
Czernica,
ustaw  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018 r. poz.
1945 ze zm.),
ustaw  z 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale
spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko (Dz. U. z 2018 r.,
poz.2081).

1.2. Przedmiot, zawarto  i metoda sporz dzania prognozy
Niniejsze opracowanie stanowi prognoz  oddzia ywania na rodowisko miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Dobrzykowice (pó noc).
Prognoz  opracowano na podstawie analizy projektu planu, za  ekofizjograficznych, za  ochrony
rodowiska, informacji o projektowanych inwestycjach oraz materia ów archiwalnych dotycz cych charakterystyki

i stanu rodowiska.

Rozpoznanie aktualnego stanu rodowiska i jego zagro  wynikaj cych z realizacji miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzykowice (pó noc) uzupe niono na podstawie wizji terenowej.

Prognoza zosta a opracowana w celu okre lenia oceny skutków ewentualnych oddzia ywa  na rodowisko, jakie
mog  nast pi  w wyniku realizacji ustale  planu. Uwzgl dnia ona wszystkie najwa niejsze komponenty
rodowiska naturalnego i ich wzajemne powi zania oraz warunki ycia mieszka ców.

Prognoz  oddzia ywania omawianego planu przedstawiono w zakresie, jaki umo liwia obecny stan wiedzy o
rodowisku oraz przewidywanym zagospodarowaniu terenu.

Zakres merytoryczny prognozy uwzgl dnia warunki okre lone w art. 51 ust. 2 z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o
udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o
ocenach oddzia ywania na rodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) i zawiera trzy zasadnicze punkty:

pierwszy - ogólna analiza aktualnego stanu rodowiska na obszarze obj tym planu, ze szczególnym
uwzgl dnieniem jego wra liwo ci i odporno ci na degradacj , wymogów ochrony przyrody i ró norodno ci
biologicznej oraz dotychczasowego sposobu zagospodarowania i u ytkowania terenu i jego wp ywu na
rodowisko, a tak e na jako ycia i zdrowie ludzi,

drugi - omówienie ustale  planu, szczególnie tych, które maj  wp yw na rodowisko,
trzeci – ciwa prognoza, któr  poprzedza ocena dotychczasowych skutków wp ywu zagospodarowania
przestrzennego na rodowisko oraz przewidywanych oddzia ywa  realizacji projektu planu na poszczególne
elementy rodowiska i ich wzajemne powi zania. W tej cz ci zosta y równie  przedstawione propozycje
rozwi za  mog cych wyeliminowa  lub ograniczy  negatywne wp ywy na rodowisko.

1.3. Powi zania z innymi dokumentami
Przy sporz dzaniu planu oraz prognozy oddzia ywania na rodowisko uwzgl dniono przepisy prawne zawarte w:

Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 779);
Ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le nych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161);
Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868),
Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268);
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Ustawie z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale
spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz.
2081);
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614).

W prognozie wykorzystano informacje zawarte w nast puj cych opracowaniach:
- „Geografia regionalna Polski” J. Kondracki Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2000r.,
- Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica,
- Atlas Dolnego ska i Opolszczyzny”; praca zbiorowa; 1999 r.
- „Raport o stanie rodowiska województwa dolno skiego w 2015 r.”, WIO ,

Program ochrony rodowiska powiatu wroc awskiego. Wydzia  Ochrony rodowiska Powiatu Wroc awskiego,
Wroc aw 2003,

-  „Usuwanie substancji ropopochodnych z dróg i gruntów” - Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpo arowej, Pa stwowy Instytut Badawczy,

1. Charakterystyka rodowiska
Charakterystyka rodowiska przyrodniczego terenów obj tych planem, zosta a zebrana w opracowaniu
ekofizjograficznym. Natomiast w prognozie oddzia ywania miejscowego planu na stan rodowiska, przedstawiono
charakter rodowiska w sposób bardziej pogl dowy, daj c w ten sposób ogólny wgl d w jego charakter i stan.
Ogóln  charakterystyk  mo na zebra  w kilku punktach dotycz cych po enia i morfologii, budowy geologicznej
i z , wód powierzchniowych i podziemnych, klimatu i ycia biologicznego oraz dotychczasowego
przekszta cenia i zanieczyszczenia rodowiska.

2.1. rodowisko

2.1.1. Po enie i rze ba terenu
Wie  Dobrzykowice po ona jest w pó nocno - zachodniej cz ci gminy Czernica, znajduj cej si  we wschodniej
cz ci województwa dolno skiego i w pó nocno-zachodniej cz ci powiatu wroc awskiego. Obszar obj ty
sporz dzeniem planu obejmuje tereny niezainwestowane (lasy, nieu ytki, pastwiska) znajduj ce si  na zachód
od samej wsi. Gmina Czernica graniczy bezpo rednio z obszarem municypalnym Wroc awia oraz z gminami:

ugo ka, Ole nica, Jelcz-Laskowice, O awa i wi ta Katarzyna. Gmina Czernica wchodzi cz ciowo w sk ad
strefy funkcjonalnej miasta Wroc awia stanowi c cz  aglomeracji wroc awskiej.
Pod wzgl dem fizyczno-geograficznym gmina le y w rodkowej cz ci Niziny skiej i mezoregionie – Równiny
Wroc awskiej. i mezoregionie – Równiny Wroc awskiej. Wschodnia cz  gminy le y w obr bie morenowej
wysoczyzny - Równiny Jelcza skiej, a pó nocna wkracza w zasi g Równiny Ole nickiej. W ramach tej ostatniej
jednostki fizjograficznej wyró nia si  dolin  Widawy oraz wy ej le cy obszar wododzia owy nie przekraczaj cy
wysoko ci 126 m n.p.m.
Geomorfologia i rze ba tej cz ci gminy jest generalnie ma o zró nicowana. Maksymalne ró nice wysoko ci nie
przekraczaj  15 m.

2.1.2. Gleby
Gleby wyst puj ce w gminie Czernica pozostaj  w cis ym zwi zku budow  geologiczn  i stosunkami wodnymi.
W wi kszo ci gleby s redniej i niskiej jako ci, wytworzone z piasków, rzadziej z glin zalegaj cych p ytko na
lu nym pod u.
Z ogólnej powierzchni u ytków rolnych a  72% jest wytworzonych z piasków, pozosta e to przewa nie gleby na
glinach. Marginalny udzia  maj  ponadto mursze i gleby pylaste. Przeci tna warto  bonitacyjna gleb na obszarze
gminy wynosi 1,39, wobec przeci tej 1,60 dla ca ego województwa wroc awskiego, co wiadczy o przewadze
gleb s abych.
Gleby kwa ne i bardzo kwa ne (pH  5,5) obejmuj  ponad 70% area u u ytkowanego rolniczo. Niewielkie jest
natomiast zagro enie erozyjne gleb w gminie (niska podatno  na erozj  – wodn  i wietrzn ).
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2.1.3. Surowce naturalne
Brak w granicach opracowania planu jakichkolwiek z  surowców.

2.1.4. Wody powierzchniowe i podziemne
Najwi kszym ciekiem powierzchniowym gminy Czernica jest rzeka Odra, jednak e wi kszo  wód z terenu gminy
odprowadzana jest bogatym systemem rowów do jej prawobrze nego dop ywu – Widawy.
Rzeka Widawa, znajduj ca si  w s siedztwie wsi Chrz stawa Ma a, ze wzgl du na p ytkie koryto, cz sto zalewa
okoliczne ki. Teren jej oddzia ywania, a tak e jej dop ywów: Przerowy, Mrówki i Granicznej, zaznacza si
pasmem gruntów podmok ych w rejonie Chrz stawy Wielkiej, Chrz stawy Ma ej, Nadolic Wielkich i Krzykowa.
Teren obj ty opracowaniem znajduje si  cz ciowo, w pó nocnej cz ci, w granicach obszaru szczególnego
zagro enia powodzi  Q10 i Q1, jednak e obecny projekt planu nie przewiduje na tych terenach realizacji nowego
zainwestowania us ugowego i przemys owego.

Wody gruntowe na terenie gminy wyst puj  p ytko, zazwyczaj na g boko ci 2 m, jednak e na znacznym
obszarze znajduj  si  nawet p ycej ni  1 m, wykazuj c przy tym znaczne sezonowe oraz wieloletnie wahania.
Na terenie gminy Czernica wyst puj  dwa u ytkowe poziomy wodono ne:
- poziom czwartorz dowy,
- poziom trzeciorz dowy.
Wed ug podzia u hydrogeologicznego Polski gmina le y w regionie niecki wroc awskiej, podregionie wroc awskim,
gdzie u ytkowe wody podziemne wyst puj  w utworach czwartorz du, reprezentowanych g ównie przez osady
dolinne Odry.

2.1.5. Klimat
Pod wzgl dem klimatycznym teren gminy Czernica zaliczany jest do Krainy Wroc awsko - Opolskiej, nale cej do
najcieplejszej na terenie Polski i charakteryzuj cej si  nast puj cymi parametrami:

dominacja wiatrów zachodnich (nawiew znad Wroc awia), przy znacznym udziale wiatrów wschodnich
(nawiew znad Jelcza-Laskowic),
rednia temperatura roku - 8,5°C,
rednia roczna suma opadów 550-600 mm,
rednia grubo  pokrywy nie nej powy ej 10 mm (maksymalna powy ej 40 mm),

W ostatnich latach obserwuje si  wyra ne tendencje do ocieplania si  klimatu, zaznaczone w szczególno ci
ug  seri agodnych zim, a latem – cz stymi i d ugimi okresami upalnymi. Cz ciej wyst puj  te  ekstremalne

zjawiska klimatyczne – powodzie lub d ugie okresy suche, powoduj ce znaczne obni enie zwierciad a wód
podziemnych i wysychanie mniejszych cieków powierzchniowych.
  Klimat lokalny jest na ogó  korzystny dla bytowania cz owieka. Jedynie na terenach o p ytkiej wodzie gruntowej
(do 1m), na obszarach podmok ych g ównie w dolinie Odry, warunki te s  mniej korzystne. Nale y si  tu liczy  z
podwy szon  wilgotno ci  powietrza, mo liwo ci  tworzenia si  mgie , a tak e stagnowaniem ch odnych mas
powietrza i koncentracj  zanieczyszcze  powietrza (w przygruntowej warstwie inwersyjnej).

2.1.6. wiat ro lin i zwierz t
Lasy zajmuj  19,9% ogólnej powierzchni gminy i posiadaj  du e walory rekreacyjne. Zgrupowane s  w dwóch
najwi kszych kompleksach - na wschód i na po udnie od Chrz stawy Wielkiej oraz na po udnie od Chrz stawy
Ma ej. Kompleksy le ne znajduj ce si  w tej cz ci gminy nale  do siedlisk borowych i siedlisk lasu mieszanego
z przewag  sosny (~70%), d bu (~20%) i pozosta ych gatunków (10%).
Wszystkie lasy s  chronione i posiadaj  charakter lasów wodochronnych (w ca ci lub w wydzielonych
fragmentach). W drzewostanie stwierdzono uszkodzenia przemys owe– II strefa uszkodze .
Na terenach po onych wzd  rzek Odry i Widawy i w obr bie kompleksów le nych wyst puj  niektóre ptaki
drapie ne, zw aszcza myszo owy, jastrz bie. Gnie dzi si  tu równie  rzadka na sku kania czarna.
Na obszarze gminy stwierdzono 10 gatunków ro lin chronionych na 94 stanowiskach, w tym pod ochron a
cz ciow  – 6 gatunków, natomiast ochron  ca kowit  4 gatunki. Na terenie opracowania planu nie wyst puj
wi ksze kompleksy le ne.
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2.2. Stan rodowiska i zagro enia

2.2.1. Stan i zagro enia powietrza atmosferycznego
Na terenie gminy Czernica prowadzony jest monitoring zanieczyszcze  powietrza metod  pasywn . Wyniki
pomiarów przedstawiaj  si  nast puj co:

rednioroczne zanieczyszczenie py em PM 2.5 w Czernicy:
- 15-20 g/m³: 9.9 km²
- 20-25 g/m³: 71.0 km²
- 25-30 g/m³: 2.1 km²

rednioroczne zanieczyszczenie py em PM 10 dla Czernicy:
- 20-25 g/m³: 4.1 km²
- 25-30 g/m³: 78.0 km²
- 30-35 g/m³: 1.2 km²

rednioroczne st enie dwutlenku siarki na oko o 5,0-5,8 µg/m3,
rednioroczne st enie dwutlenku azotu na oko o 18 µg/m3.

Zauwa alna jest wyra na sezonowo  w st eniach zanieczyszcze  w powietrzu:
st enie SO2 - ponad 8,8 µg/m3 (w sezonie grzewczym),
st enie SO2 - nieco ponad 3,3 µg/m3 (w sezonie pozagrzewczym),
st enie NO2 - do 25,1 µg/m3 (w sezonie grzewczym),
st enie NO2 - ponad 13,6  µg/m3 (w sezonie pozagrzewczym).

ównymi ród ami zanieczyszcze  powietrza na terenie gminy Czernica s :
ród a komunalno- bytowe: kot ownie lokalne, indywidualne paleniska domowe, emitory z zak adów

yteczno ci publicznej, opalane cz sto w glem i koksem nie najwy szej jako ci. Maj  one znacz cy wp yw
na lokalny stan zanieczyszczenia powietrza, s  g ównym powodem tzw. niskiej emisji. Emituj  najcz ciej
zanieczyszczenia py owe i gazowe,
ród a transportowe: emisja zanieczyszcze  nast puje na niskiej wysoko ci, tworz c nisk  emisj . G ówne

zanieczyszczenia to: w glowodory, tlenki azotu, tlenek w gla, py y, zwi zki o owiu, tlenki siarki,
ród a rolnicze: zwi zane z upraw  ziemi, ork , nawo eniem i opylaniem ro lin,

pylenie wtórne z ods oni tej powierzchni terenu,
zanieczyszczenia alochtoniczne, nap ywaj ce spoza terenu gminy (g ównie z rejonu Wroc awia).

2.2.2. Stan czysto ci wód powierzchniowych i podziemnych
Wed ug „Raportu o stanie rodowiska w województwie dolno skim” z 2015 r. o stanie czysto ci wód rzeki
Widawy decyduj  st enia azotu aktynowego i fosforu (III klasa czysto ci). Pod wzgl dem wska ników fizyko –
chemicznych wody tej rzeki zaliczono ogólnie do klasy II. Na ogóln  ocen  okre laj  wody Widawy na odcinku
przep ywaj cym przez gmin  za pozanormatywne (non) zdecydowa  stan sanitarny. Na terenie gminy nie
wskazano istotnych róde  zanieczyszczenia wód rzeki Widawy. G ówne ród a jej zanieczyszczenia znajduj  si
bowiem poza granicami gminy, powy ej odcinka przep ywaj cego przez jej teren.
W ostatnim dziesi cioleciu obserwuje si  wyra ny spadek st  zanieczyszcze  w wodach rzeki Widawy, co
jest efektem porz dkowania gospodarki wodno– ciekowej, w szczególno ci na terenie województwa opolskiego.

Najwa niejsze zagro enia wód na obszarze opracowania planu wynikaj  z prowadzonej na tym terenie
dzia alno ci rolniczej i niewystarczaj co wydoln  gospodark  komunaln  i s  zwi zane z:

sp ywami wód deszczowych z terenów zurbanizowanych, nie uj tych systemem kanalizacji deszczowej,
niesprawnie dzia aj cymi systemami urz dze  melioracyjnych,
niedostatecznym stopniem oczyszczania cieków w istniej cej oczyszczalni,
stosowaniem nawozów azotowych i fosforowych do nawo enia pól i k.
sp ywami obszarowymi z terenów uprawianych rolniczo,
nieuregulowan  gospodarka odpadami.

Gmina Czernica le y w regionie niecki wroc awskiej, gdzie u ytkowe wody podziemne wyst puj  w utworach
czwartorz du, reprezentowanych g ównie przez osady dolinne Odry.
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Czwartorz dowe wody doliny Odry obj to G ównym Zbiornikiem Wód Podziemnych nr 320 – „Pradolina Odry” o
najwy szej (ONO) i wysokiej (OWO) ochronie. Ich jako  na terenie gminy nie jest jednak monitorowana.
Poziomy wodono ne w utworach trzeciorz dowych maj  natomiast s ab  wodono no . Jako  tych wód jest
monitorowana w Nadolicach Wielkich (studnia wiercona). W II pó roczu 2003 r. wody te zakwalifikowano do II
klasy w zakresie zawarto ci Ba, Mn oraz PO4, a do III klasy w zakresie Sr (siarczanów), PE (przewodno ci
elektrycznej w ciwej) i HCO3 (wodorow glanów). W klasyfikacji ogólnej tym trzeciorz dowym wodom
przypisano klas  III.

Zagro enia jako ci wód podziemnych powodowane s  przez podobne czynniki, jak w przypadku wód
powierzchniowych. S  to przede wszystkim:

nieuporz dkowana gospodarka wodno - ciekowa,
„dzikie” sk adowiska odpadów,
sp ywy obszarowe z pól uprawnych,
emisja pochodz ca ze róde  liniowych (drogi),
magazyny surowców i zak ady produkcyjne.

2.2.3. Zanieczyszczenie gleb
W obr bie geodezyjnym Dobrzykowice, podobnie jak na terenie ca ej gminy Czernica, nie jest prowadzony
monitoring chemizmu gleb ornych. Z danych dla powiatu wroc awskiego wynika jednak, i  gleby ca ego powiatu
zaklasyfikowane. Najwi ksze zagro enie dla gleb na obszarze opracowania mo e stanowi  nadmierna
chemizacja rolnictwai intensyfikacja produkcji rolnej oraz przeznaczenie terenu pod zabudow  (post puj ca
degradacja zwi zana z zanieczyszczeniem ciekami komunalnymi i substancjami ropopochodnymi). W ciwo ci
gleby mog  równie  ulec zmianie w wyniku negatywnego oddzia ywania czynników pochodz cych spoza terenu
obj tego planem, takich jak:

negatywne oddzia ywanie motoryzacji,
emisja gazowych i py owych zanieczyszcze  przemys owych, w tym metali ci kich,
zak ócenia stosunków wodnych,
zanieczyszczenia gleb odpadami.

2.2.4. Zagro enia zwi zane z transportem i powa ne awarie
Transport jest powa nym ród em zanieczyszczenia rodowiska zarówno w skali lokalnej jak i globalnej. Jest on
zwi zany z emisj  zanieczyszcze  do powietrza jak i zwi kszeniem nat enia ha asu. W ostatnich latach w
Polsce nast pi  gwa towny rozwój transportu drogowego, prawie dwukrotnie wzros a liczba prywatnych
samochodów.
Wzrost ilo ci samochodów wi e si  równie  z powstawaniem ilo ci odpadów wskutek wycofywania z ruchu
pojazdów ju  wyeksploatowanych.
Znacz cym zagro eniem dla rodowiska mog  by  równie  zbiorniki magazynowe substancji znajduj ce si  na
stacjach paliw oraz urz dzenia techniczne w zak adach magazynuj cych lub stosuj cych w procesie produkcji
toksyczne rodki przemys owe (amoniak, chlor, produkty ropopochodne).
Zagro enia powodowane przez wszelkiego typu awarie infrastruktury technicznej stwarzaj ce zagro enia dla
zdrowia i ycia ludzi oraz katastrofy wywo ane przez si y natury powoduj  konieczno  prewencji i
przeciwdzia ania w celu zapewnienia bezpiecze stwa gminy.
Zgodnie z definicj  „powa na awaria” – to zdarzenie, w szczególno ci emisja, po ar lub eksplozja powsta a w
trakcie procesu przemys owego, magazynowania lub transportu, w których wyst puje jedna lub wi cej
niebezpiecznych substancji, prowadz ce do natychmiastowego powstania zagro enia ycia lub zdrowia ludzi lub
rodowiska lub powstania takiego zagro enia z opó nieniem.

Na terenie obr bu Dobrzykowice mog  wyst pi  zagro enia:
naturalne (powodzie, po ary, wichry, susze, gradobicia),
zagro enia cywilizacyjne (transport materia ów niebezpiecznych),
awarie urz dze  przemys owych i infrastruktury technicznej.
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Wymienione zagro enia mog  w niesprzyjaj cych warunkach przyj  znamiona powa nych awarii o znacznym
zasi gu.

2.2.5. Zagro enie ha asem
Ze wzgl du na rodowisko wyst powania mo emy dokona  podzia u ha asu na trzy podstawowe grupy:

ha as w przemy le (przemys owy),
ha as w pomieszczeniach mieszkalnych, u yteczno ci publicznej i terenach wypoczynkowych (komunalny),
ha as od rodków transportu (komunikacyjny).

Ha as przemys owy
Poziomy ha asów przemys owych kszta tuj  si  w sposób indywidualny dla ka dego obiektu i zale  od zbioru
maszyn i urz dze  ha asotwórczych, izolacyjno ci obudowy hal przemys owych oraz prowadzonego procesu
technologicznego.
Zak ady przemys owe i warsztaty us ugowe s ród ami ha asu o ograniczonym zasi gu oddzia ywania, wp ywaj
one na warunki klimatu akustycznego, jednak e wp yw ten ma charakter lokalny. Takie stacjonarne ród a ha asu
mog  jednak powodowa  uci liwo ci dla osób zamieszkuj cych w ich najbli szym s siedztwie i podlegaj
ci ej presji tego zjawiska. G ówn  przyczyn  zwi zan  z wyst powaniem niekorzystnych warunków
akustycznych powodowan  dzia alno ci  zak adów us ugowych i przemys owych s  cz sto b dne decyzje
lokalizacyjne.

Ha as komunikacyjny
ród em ha asu komunikacyjnego na obszarze gminy jest ruch samochodowy, zw aszcza ruch ci arowy na

drogach krajowych (w szczególno ci drodze S5) oraz na drogach powiatowych. Na obszarze obj tym
opracowaniem mpzp znacz cym ród em ha asu b dzie realizowana na granicy opracowania Wschodnia
Obwodnica Wroc awia.
Czynnikami wp ywaj cymi na poziom ha asu komunikacyjnego s :

nat enie i p ynno  ruchu,
procentowy udzia  pojazdów ci arowych w strumieniu pojazdów,
pr dko  strumienia pojazdów,
po enie drogi oraz rodzaj nawierzchni,
ukszta towanie terenu, przez który przebiega trasa komunikacyjna,
charakter obudowy trasy i rodzaj s siaduj cej z tras  zabudowy.

Ograniczenia w zainwestowaniu na terenach o przekroczonych standardach akustycznych polegaj  na zakazie
lokalizacji obiektów mieszkalnych lub innych wymagaj cych ochrony przed ha asem, je li wcze niej nie zostan
podj te rodki ograniczaj ce emisj  niekorzystnych fal d wi kowych do rodowiska. Poprawa warunków
akustycznych mo e by  osi gni ta poprzez:

ograniczenie tona u samochodów ci arowych przeje aj cych przez tereny zabudowane,
zainstalowanie ekranów akustycznych przy budynkach po onych najbli ej kraw dzi jezdni lub
zastosowanie pasów zieleni izolacyjnej tam gdzie jest to mo liwe.

Istnieje du e prawdopodobie stwo, i  graniczna dopuszczalna warto  poziomu ha asu w rodowisku nie jest
przekraczana. Dopuszczalne warto ci poziomu ha asu w rodowisku dla poszczególnych rodzajów terenów
zosta y okre lone w Rozporz dzeniu Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le nictwa z dnia 13
maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku (Dz. U. Nr 66, poz. 436 z dn. 1 czerwca
1998 r.)
Na terenie obj tym sporz dzeniem planu ze wzgl du na jego obecnie w niewielkim stopniu zainwestowany
charakter zwi kszone poziomy ha asu mog  wyst powa  na stykach z zainwestowanymi terenami s siednimi
oraz wzd  ci gów komunikacyjnych.
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2.2.6. Niejonizuj ce promieniowanie elektromagnetyczne
Pole elektromagnetyczne wp ywa negatywnie na przebieg procesów yciowych organizmu oraz zmienia warunki
bytowania cz owieka. W jego wyniku mog  wyst pi  zaburzenia funkcji o rodkowego uk adu nerwowego, uk adów:
rozrodczego, hormonalnego i krwiono nego oraz narz dów s uchu i wzroku. Obecno  pól elektromagnetycznych
ma równie  degeneruj cy wp yw na ro liny i zwierz ta: u ro lin – opó niony wzrost i zmiany w budowie zewn trznej,
u zwierz t – zaburzenia neurologiczne, zak ócenia wzrostu, ywotno ci i p odno ci.

ród ami niejonizuj cego promieniowania elektromagnetycznego maj cego negatywny wp yw na rodowisko s :
linie przesy owe energii elektrycznej,
stacje elektroenergetyczne,
stacje radiowe i telewizyjne,
stacje telefonii komórkowej,
urz dzenia diagnostyczne,
niektóre urz dzenia przemys owe.

Wed ug Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 30 pa dziernika 2003 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w rodowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.
U. 2003 Nr 192, poz. 1883) pomiary poziomów pól elektromagnetycznych w otoczeniu stacji i linii
elektroenergetycznych wykonuje si , je eli ich napi cie znamionowe jest równe b  wy sze ni  110 kV. Stacje i
linie elektroenergetyczne oprócz promieniowania elektromagnetycznego wytwarzaj  równie  ha as i wibracje,
uzewn trzniaj ce si  szczególnie w okresach podwy szonej wilgotno ci powietrza.
Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, dla projektowanej zabudowy nale y zachowa  minimalne odleg ci od
skrajnych przewodów linii oraz podstacji elektroenergetycznej.

2.2.7. Zagro enie dla wiata ro lin i zwierz t
Na stan zadrzewienia enklaw le nych negatywnie wp ywa przede wszystkim czynnik antropogeniczny. Oprócz
tego na kondycj  lasów ma tak e wp yw presja zanieczyszcze  powietrza oraz obni enie poziomu wód
gruntowych, na skutek powtarzaj cych si  w ostatnich latach susz. Zanieczyszczenie powietrza oraz susze
powoduj  os abienie drzewostanów, przez co s  one bardziej podatne na ataki szkodników owadzich.
Przebudowa drzewostanów, przeprowadzona w wyniku planowej gospodarki le nej, mo e skutkowa  stopniow
renaturalizacj  lasów w bliskiej przysz ci. Jest to zdecydowanie korzystne zjawisko.
Stan zbiorowisk ro linnych w sposób bezpo redni oddzia uje na wiat zwierz t opisywanego obszaru. Niestety,
obecne zanikanie naturalnych obszarów podmok ych, zadrzewie  i zakrzewie  ma zdecydowanie negatywny
wp yw na ró norodno  gatunkow  fauny, prowadz c kra cowo do zanikania gatunków zwi zanych ze
specyficznymi siedliskami.
Równie z y wp yw na faun  ma stosowanie herbicydów i rodków ochrony ro lin oraz nadu ywanie nawozów
sztucznych. Wszelkie dzia ania prowadz ce do ograniczenia bioró norodno ci rodowiska, jak np. uprawy w
monokulturach, przynosz  faunie gminy niekorzystne skutki.

2.2.8. Zagro enia nadzwyczajne
Rozpatruj c mo liwo  wyst pienia zagro  nadzwyczajnych nale y wzi  pod uwag  mo liwo  wyst pienia
zagro  naturalnych (wichur, susz, gradobicia), oraz zagro  cywilizacyjnych (awarie podczas transportu
materia ów niebezpiecznych, awarie urz dze  infrastruktury technicznej, w szczególno ci gazoci gów i sieci
elektroenergetycznych, po ary, katastrofy komunikacyjne, szczególnie na drogach o intensywnym ruchu).
W przypadku zmiany uk adu melioracyjnego na terenach zmeliorowanych (np. w wypadku zaro ni cia przez
ro linno , lub zasypania rowów mo liwe jest wyst pienie okresowych podtopie . Nale y bra  pod uwag  fakt,
e tereny podsi kaj ce – wzd  cieków wodnych maj  nieodpowiednie warunki no ne i nie nale y sytuowa  na

nich budynków.

2.3. Istniej ce problemy ochrony rodowiska

Na obszarze gminy Czernica ustanowiono nast puj ce formy ochrony przyrody:
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-  obszar NATURA 2000 pod nazw  „Gr dy Odrza skie” obejmuj cy obszar specjalnej ochrony ptaków (kod PLB
02 0002), wyznaczonyna mocy rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów
specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313).
- proponowany specjalny obszar ochrony (SOO) „Lasy Gr dzi skie” PLH020081.

Obszary proponowane do obj cia ochron :
projektowany Park Krajobrazowy – „Nadodrza ski O awsko – Wroc awski Park Krajobrazowy”, poprzednio
okre lony nazw  „Dolina rodkowej Odry II”,
projektowany Obszar Chronionego Krajobrazu ”Dolina Widawy”,
projektowany rezerwat „Starorzecze ko o Jelcza”,
proponowany u ytek ekologiczny Las Wojnowicki wraz z kami nad Odr ,
proponowany u ytek ekologiczny ki nad Odr  ko o Ratowic,
proponowany u ytek ekologiczny „Starorzecze w Jelczu”.

W 2003 roku, na podstawie „Traktatu ate skiego”, Polska zobowi za a si  do wyznaczenia na swoim terytorium
sieci NATURA 2000, której celem jest ochrona cennych, pod wzgl dem przyrodniczym i zagro onych sk adników
ró norodno ci biologicznej Europy. Podstaw  prawn  dla tworzenia europejskiej sieci NATURA 2000 stanowi
dwie unijne dyrektywy:

Dyrektywa w sprawie ochrony dzikich ptaków oraz
Dyrektywa w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory,

a tak e szereg innych rozporz dze  i dokumentów wykonawczych.

Obszary wchodz ce w sk ad sieci s  bardzo zró nicowane. Mog  obejmowa  zarówno ju  istniej ce tereny
chronione (parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe) jak i obszary w ogóle nie planowane do obj cia
ochron  (np obszary o zró nicowanym krajobrazie rolniczym i du ej ró norodno ci gatunkowej). Kluczowy w
ustalaniu obszarów ochrony w ramach sieci Natura 2000 jest fakt, i  kryteria przyj te przy wyznaczaniu sieci
maj  wy cznie charakter przyrodniczy - ocenia si : stan obszaru, zagro enia, stopie  izolacji, warto  obszaru
dla zachowania gatunku lub typu siedliska w skali globalnej itp.

Ochrona obszaru w ramach sieci NATURA 2000 nie wyklucza jego gospodarczego wykorzystania. Generalne
zasady post powania na obszarach Natura 2000 zosta y zapisane w art. 33 ustawy o ochronie przyrody.
Szczegó owe zasady, dostosowane do wymogów ochronnych ka dego obszaru, ustalane s  indywidualnie dla
ka dego z tych obszarów poprzez zapisy planu ochrony. Zgodnie z przepisami dla obszarów tych nie ustanawia
si  zakazów, tak jak dla innych form ochrony przyrody, np. parków narodowych. Ochrona opiera si  przede
wszystkim na ograniczaniu podejmowania dzia  mog cych w znacz cy sposób pogorszy  stan siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunków ro lin i zwierz t, a tak e w znacz cy sposób wp yn  negatywnie na
gatunki, dla których ochrony zosta  wyznaczony obszar Natura 2000.
Ka dy plan lub przedsi wzi cie, które mo e w istotny sposób oddzia ywa  na cenne przyrodniczo obszary
wchodz ce w sk ad sieci, musi podlega  ocenie oddzia ywania jego skutków na ochron  tych obszarów. Zgoda
na dzia ania mog ce niekorzystnie oddzia ywa  na te obszary mo e by  wyra ona wy cznie w ci le
okre lonych przypadkach i pod warunkiem zrekompensowania szkód w innym miejscu w taki sposób, by
spójno  sieci zosta a zachowana.

Obszar obj ty planem w obr bie geodezyjnym Dobrzykowice nie le y w granicach obj tych ochron  formami
ochrony przyrody NATURA 2000.

Poza w/w ochronie podlegaj  równie :
grunty rolne klas I – III oraz grunty rolne wytworzone z gleb pochodzenia organicznego, których ochrona
polega m.in. na ograniczaniu przeznaczenia ich na cele nierolnicze, zapobieganiu procesom ich degradacji i
dewastacji oraz konieczno ci ich rekultywacji,
grunty le ne, których ochrona polega m.in. na ograniczaniu przeznaczania ich na cele niele ne lub
nierolnicze oraz zapobieganiu procesom ich degradacji i dewastacji, a tak e przywracaniu warto ci

ytkowej gruntom, które utraci y charakter gruntów le nych wskutek dzia alno ci niele nej,
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obszary i za enia parkowe uj te w rejestrze zabytków, których ochrona polega m.in. na zabezpieczeniu ich
przed zniszczeniem, uszkodzeniem, dewastacj  oraz zapewnieniu im warunków trwa ego zachowania,
ro liny chronione,
wody powierzchniowe, których ochrona polega na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami, zapobieganiu
i przeciwdzia aniu naruszania równowagi przyrodniczej i wywo ywania zmian ograniczaj cych lub
powoduj cych ich nieprzydatno  zarówno dla ludzi, zwierz t jak i ro lin,
wody podziemne, których ochrona polega na niedopuszczeniu do ich zanieczyszczenia oraz zapobieganiu i
przeciwdzia aniu szkodliwym wp ywom na obszary ich zasilania.

2.3. Wp yw dotychczasowego sposobu zagospodarowania na stan rodowiska

Omawiany obszar, obecnie jest tylko cz ciowo zagospodarowany terenami przeznaczonymi pod zabudow
us ugow  i przemys ow . Dotychczasowe zmiany w rodowisku na obszarze obj tym planem s  w g ównej
mierze zwi zane ze zmianami u ytkowania i zagospodarowania terenu oraz ze stopniem zanieczyszcze  wód,
gleb i powietrza atmosferycznego Ma to miejsce szczególnie na obszarze zainwestowanym, gdzie
najwa niejszym problemem s  emisje zanieczyszcze  do atmosfery oraz do wód wynikaj ce z s siedztwa
ci gów komunikacyjnych, oraz istniej cych zak adów.

Na terenie obj tym opracowaniem w du ym stopniu uleg y zmianom stosunki wodne. Polegaj  one na
odwodnieniu terenów w zwi zku z pracami melioracyjnymi oraz zmianie hydrogeologicznych warunków zalegania
i kr enia systemów wód podziemnych (szczelinowych i porowych) na skutek ich eksploatacji.

Stan czysto ci atmosfery, na który g ówny wp yw maj  zanieczyszczenia pochodz ce spoza gminy stopniowo
poprawia si . Notuje si  jednak wzrost presji ze strony rodków komunikacji, poniewa  odnotowane zosta o
zwi kszenie nat enia ruchu samochodowego. Jednak i tu notuje si  popraw  na skutek post pu technologii, w
tym upowszechnienia katalizatorów.

Obecna sytuacja przyrodnicza obszaru wydaje si  stabilna, nie obserwuje si  dalszej degradacji biocenoz.
2.4. Potencjalne zmiany stanu rodowiska w przypadku braku realizacji postanowie  planu
W przypadku braku realizacji ustale  planu na tym terenie nie powinny wyst pi  znacz ce niekorzystne zmiany w
rodowisku, mo e natomiast pog bi  si  za miecanie niezainwestowanego terenu zwa ywszy na fakt, e

przylega on i znajduje si  w bezpo rednim s siedztwie terenów ju  w du ej mierze zainwestowanych.

Brak realizacji zapisów projektu miejscowego planu nie zmieni istniej cych uci liwo ci takich jak:
emisja py ów i gazów (g ównie SO2, CO, CO2) z dzia alno ci przemys owej oraz emisja gazów zwi zanych z
komunikacj ,
emisja zanieczyszcze  i produkcja odpadów zwi zanych z gospodark  komunaln , przemys em,
ha as, którego g ównym ród em jest komunikacja oraz dzia alno  przemys owo-us ugowa,
degradacja krajobrazu wywo ana wprowadzeniem chaotycznej zabudowy oraz lokalizacj  linii
energetycznych i obiektów us ugowych i przemys owych,
zwi kszaj ca si  powierzchnia terenów zabudowanych,

3. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

3.1 Kszta towanie zabudowy i komunikacji
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego okre la lokalne warunki, zasady i standardy kszta towania
zabudowy i urz dzania terenu, zasady rozwoju i funkcjonowania uk adu komunikacyjnego, rozwoju infrastruktury
technicznej oraz szczególne zasady zagospodarowania, wynikaj ce z potrzeby ochrony rodowiska oraz warunki
podzia u terenów na dzia ki.

Najwa niejsze ze wzgl du na potencjalne oddzia ywania na rodowisko s  ustalenia dotycz ce:
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przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj cych tereny o ró nych funkcjach lub zasadach
zagospodarowania,
zasad ochrony i kszta towania adu przestrzennego, zasad ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego,
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej
granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na
podstawie odr bnych przepisów.

Obszar obj ty opracowaniem stanowi  tereny obecnie wykorzystywane rolniczo, a przeznaczone w wi kszo ci
na cele us ugowo – przemys owe, maj ce dost p do istniej cej drogi, która zapewnia im w ciw  obs ug
komunikacyjn . Zapisy planu dopuszczaj  realizacj  niezb dnej komunikacji wewn trznej.

Tabela 1. Charakterystyka funkcji jednostek urbanistycznych i elementów obs ugi komunikacyjnej
wydzielonych w projekcie planu.

Symbol wg
rysunku planu Przeznaczenie terenu

MNU Tereny zabudowy mieszkaniowo - us ugowej
U\P Tereny zabudowy us ugowej i przemys owej
US Tereny us ug sportu i rekreacji
ZL Tereny lasów

ZLd Tereny dolesie
ZP Tereny zieleni parkowej
ZN Tereny zieleni nieurz dzonej
WS Tereny wód ródl dowych, powierzchniowych
TW Tereny wa ów
K Tereny urz dze  kanalizacji

Uk ad komunikacyjny
KDG Tereny dróg klasy g ównej
KDZ Tereny dróg klasy zbiorczej
KDL Tereny dróg klasy lokalnej
KDD Tereny dróg klasy klasy dojazdowej
KDW Tereny dróg wewn trznych
KSU Tereny obs ugi komunikacji

3.2. Cele ochrony rodowiska na szczeblu mi dzynarodowym, wspólnotowym i krajowym istotne z
punktu widzenia niniejszego opracowania oraz sposoby, w jakich zosta y uwzgl dnione podczas
opracowywania dokumentu

3.2.1 Dokumenty ustanowione na szczeblu mi dzynarodowym

Idea zrównowa onego rozwoju, na której opiera si  analizowany dokument, uwzgl dnia trzy procesy pozostaj ce
ze sob  w równowadze: ochrona rodowiska i racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi, wzrost gospodarczy
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i sprawiedliwy podzia  korzy ci z niego wynikaj cych oraz rozwój spo eczny. Poszczególne cele ochrony
rodowiska ustanowione na szczeblu mi dzynarodowym, równie  oparte zosta y na bazie zasady

zrównowa onego rozwoju. Zosta y one zapisane w tzw. Protoko ach do Konwencji Narodów Zjednoczonych, do
których Polska równie  przyst pi a. W ród tych Konwencji znajduj  si :
1) Konwencja sporz dzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dost pie do informacji, udziale spo ecze stwa

w podejmowaniu decyzji oraz dost pie do sprawiedliwo ci w sprawach dotycz cych ochrony rodowiska
(Dz.U.2003.78.706 z pó n. zm.). Jej celem jest zagwarantowanie uprawnie  obywateli do dost pu do
informacji, udzia u w podejmowaniu decyzji oraz dost pu do wymiaru sprawiedliwo ci w sprawach
dotycz cych rodowiska.

2) Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporz dzona w Nowym Jorku w
1992 r. dnia 9 maja 1992 r. (Dz.U.1996.53.238). Celem podstawowym tej konwencji jest doprowadzenie,
zgodnie z w ciwymi postanowieniami konwencji, do ustabilizowania koncentracji gazów cieplarnianych w
atmosferze na poziomie, który zapobieg by niebezpiecznej antropogenicznej ingerencji w system klimatyczny.
Dla unikni cia zagro enia produkcji ywno ci i dla umo liwienia zrównowa onego rozwoju ekonomicznego
poziom taki powinien by  osi gni ty w okresie wystarczaj cym do naturalnej adaptacji ekosystemów do
zmian klimatu.

3) Protokó  z Kioto do ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych, w sprawie zmian klimatu, sporz dzony w
Kioto dnia 11 grudnia 1997 r. (Dz.U.2005.203.1684). Celem dokumentu jest walka ze zmianami klimatu.
Szczegó owy cel polega  na ograniczeniu ca kowitej emisji gazów cieplarnianych krajów rozwini tych o co
najmniej 5% w latach 2008–2012 w stosunku do poziomu z 1990 r.

4) Konwencja o ocenach oddzia ywania na rodowisko w kontek cie transgranicznym, sporz dzona w Espoo
dnia 25 lutego 1991 r. (Dz.U.1999.96.1110). Celem konwencji jest podejmowanie przez strony rodków
maj cych na celu zapobieganie, redukcj  i kontrolowanie znacz cego szkodliwego oddzia ywania
transgranicznego na rodowisko; ustanowienie procedury ocen oddzia ywania na rodowisko oraz wzajemne
powiadamianie si  stron o planowanej potencjalnie szkodliwej dzia alno ci.

5) Protokó  Montrealski w sprawie substancji zubo aj cych warstw  ozonow , sporz dzony w Montrealu dnia
16 wrze nia 1987 r. (Dz.U.1992.98.490 z pó n. zm.). Celem protoko u jest przeciwdzia anie dziurze
ozonowej.

6) Konwencja Wiede ska o ochronie warstwy ozonowej, sporz dzona w Wiedniu dnia 22 marca 1985 r.
(Dz.U.1992.98.488). G ównym celem tej Konwencji jest ochrona zdrowia ludzkiego i rodowiska przed
negatywnymi skutkami wynikaj cymi z dzia alno ci zmieniaj cej lub mog cej zmieni  warstw  ozonow .

7) Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odleg ci, sporz dzona w
Genewie dnia 13 listopada 1979 r. (Dz.U.1985.60.311 z pó n. zm.). Podstawowym celem Konwencji dla
stron jest zobowi zanie, by chroni  cz owieka i jego rodowisko przed zanieczyszczeniem powietrza oraz

 do ograniczenia i tak dalece, jak to jest mo liwe, do stopniowego zmniejszania i zapobiegania
zanieczyszczeniu powietrza, w czaj c w to transgraniczne zanieczyszczanie powietrza na dalekie
odleg ci.

8) Konwencja o zakazie u ywania technicznych rodków oddzia ywania na rodowisko w celach militarnych lub
jakichkolwiek innych celach wrogich, otwarta do podpisania w Genewie dnia 18 maja 1977 r.
(Dz.U.1978.31.132). Celem tej konwencji jest ustanowienie skutecznego zakazu wykorzystania technicznych
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rodków oddzia ywania na rodowisko w celach militarnych lub w jakichkolwiek innych celach wrogich dla
wyeliminowania niebezpiecze stwa, które takie wykorzystanie stwarza dla ludzko ci, oraz potwierdzenie woli
dzia ania na rzecz urzeczywistnienia tego celu.

Sama prognoza oraz ca a procedura strategicznej oceny oddzia ywania na rodowisko jest wyrazem
uwzgl dnienia ustale  dokumentu nr 1. Cele dokumentu nr 2 i 3 zosta y uwzgl dnione poprzez zalecenia
propagowania w gminie urz dze  grzewczych opartych o niskoemisyjne lub zeroemisyjne techniki grzewcze.
Wyrazem uwzgl dnienia celów dokumentu nr 4 jest rozdzia  4.2.5. „Oddzia ywanie transgraniczne” niniejszej
prognozy, gdzie omówiono zagadnienia ewentualnego transgranicznego oddzia ywania projektu miejscowego
planu na rodowisko. Cele dokumentu nr 7 zosta y uwzgl dnione w projekcie mpzp tak e poprzez zamieszczenie
zalece  stosowania niskoemisyjnych lub zeroemisyjnych urz dze  grzewczych. Nie ma podstaw aby s dzi , e
ustalenia projektu w jakikolwiek sposób naruszaj  ustalenia konwencji nr 8.

3.2.2 Dokumenty ustanowione na szczeblu wspólnotowym

Cele ochrony rodowiska ustanowione na szczeblu wspólnotowym, zosta y zapisane w uchwa ach, dyrektywach i
rozporz dzeniach Rady Unii Europejskiej. Najwa niejsze z punktu widzenia ochrony rodowiska s :
1) Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny

wp ywu niektórych planów i programów na rodowisko. Celem niniejszej dyrektywy jest zapewnienie
wysokiego poziomu ochrony rodowiska i przyczynienie si  do uwzgl dniania aspektów rodowiskowych w
przygotowaniu i przyjmowaniu planów i programów w celu wspierania sta ego rozwoju, poprzez zapewnienie,
e zgodnie z niniejsz  dyrektyw  dokonywana jest ocena wp ywu na rodowisko niektórych planów i

programów, które potencjalnie mog  powodowa  znacz cy wp yw na rodowisko.
2) Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pa dziernika 2000 r. ustanawiaj ca

ramy wspólnotowego dzia ania w dziedzinie polityki wodnej. Celem niniejszej dyrektywy jest ustalenie ram
dla dzia  na rzecz ochrony ródl dowych wód powierzchniowych, wód przej ciowych, wód przybrze nych
oraz wód podziemnych.

3) Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie sk adowania odpadów. Celem niniejszej
dyrektywy jest poprzez surowe wymagania eksploatacyjne i techniczne dotycz ce odpadów i sk adowisk
zapewnienie rodków, procedur i zasad post powania zmierzaj cych do zapobiegania lub zmniejszenia w
jak najwi kszym stopniu, negatywnych dla rodowiska skutków sk adowania odpadów w trakcie ca ego cyklu
istnienia sk adowiska, w szczególno ci zanieczyszczenia wód powierzchniowych, wód gruntowych, gleby i
powietrza oraz skutków dla rodowiska globalnego, w cznie z efektem cieplarnianym, a tak e wszelkiego
ryzyka dla zdrowia ludzkiego.

4) Dyrektywa 96/61/EC z 24 wrze nia 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania
zanieczyszcze . Celem niniejszej dyrektywy jest osi gni cie zintegrowanego zapobiegania
zanieczyszczeniom rodowiska naturalnego i ich kontroli, powodowanych przez rodzaje dzia alno ci
wymienione w za czniku I. Okre la ona rodki maj ce na celu zapobieganie oraz, w przypadku braku takiej
mo liwo ci, zmniejszenie emisji do powietrza, rodowiska wodnego i gleby, na skutek wspomnianych
powy ej dzia , cznie ze rodkami dotycz cymi odpadów, w celu osi gni cia wysokiego poziomu ochrony
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rodowiska naturalnego jako ca ci, bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy 85/337/EWG i innych
odpowiednich przepisów wspólnotowych.

5) Dyrektywa 96/62/EU z dnia 27 wrze nia 1996 r. w sprawie jako ci powietrza. Ogólnym celem niniejszej
dyrektywy jest zdefiniowanie podstawowych zasad wspólnej strategii po wi conej: zdefiniowaniu i okre leniu
celów odno nie do jako ci otaczaj cego powietrza na terenie Wspólnoty, wyznaczonych tak, aby unika ,
zapobiega  lub ogranicza  szkodliwe oddzia ywanie na zdrowie ludzkie i rodowisko jako ca ; ocenie
jako ci otaczaj cego powietrza w Pa stwach Cz onkowskich na podstawie wspólnych metod i kryteriów;
uzyskaniu odpowiednich informacji o jako ci otaczaj cego powietrza i zapewnieniu, by informacje te by y
udost pnione publicznie, mi dzy innymi w formie progów alarmowych; utrzymaniu jako ci otaczaj cego
powietrza tam, gdzie jest ona dobra, oraz jej poprawie w pozosta ych przypadkach.

6) Rozporz dzenie (WE) Nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r.,
dopuszczaj ce dobrowolny udzia  organizacji w systemie eko-zarz dzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).
Celem tego rozporz dzenia jest ustanowienie wspólnotowego systemu eko-zarz dzania i audytu,
dopuszczaj cego dobrowolny udzia  organizacji, zwany EMAS, s cy ocenie i doskonaleniu efektów
dzia alno ci rodowiskowej organizacji oraz dostarczaniu odpowiednich informacji opinii publicznej i innym
zainteresowanym stronom. Celem EMAS jest wspieranie ci ego doskonalenia efektów dzia alno ci
rodowiskowej organizacji.

7) Dyrektywa Rady 90/313/EWG z dnia 7 czerwca 1990 r. w sprawie swobody dost pu do informacji o
rodowisku. Celem Dyrektywy jest zagwarantowanie ka dej osobie fizycznej lub prawnej w ca ej Wspólnocie

swobodnego dost pu do informacji o rodowisku b cych w posiadaniu w adzy publicznej w formie
pisemnej, wizualnej, przekazu ustnego lub baz danych, dotycz cych stanu rodowiska, dzia  lub rodków,
które wp ywaj  lub mog  wp ywa  niekorzystnie na rodowisko oraz takich, które maj  na celu jego ochron .

Niniejsza prognoza uwzgl dnia cele dokumentu wymienionego w pkt 1 poprzez zawarcie oceny wp ywu na
rodowisko przedmiotowego projektu mpzp. Plan uwzgl dnia tak e cele dokumentu wymienionego w pkt 2

poniewa  zawiera ustalenia co do sposobów ochrony wód powierzchniowych i wód podziemnych. Ocena projektu
planu pod tym k tem znalaz a si  m.in. w podrozdziale 4.2.1 - Wp yw realizacji ustale  planu na poszczególne
elementy rodowiska – Woda. Projekt mpzp uwzgl dnia cele dokumentu z pkt 3, poniewa  jego ustalenia
rozwi zuj  problem gospodarowania odpadami w gminie. Cele dokumentu z pkt. 4 zosta y wype nione, poniewa
na terenie obj tym projektem mpzp nie przewiduje si  dzia alno ci wymienionych w za czniku I do dokumentu z
pkt 4. Jako, e w projekcie mpzp zawarte s  propozycje odno nie ochrony powietrza uwzgl dnione s  tym
samym cele wymienione w dokumencie z pkt 5. Cele wymienione w dokumencie nr 6 zosta y osi gni te w tym
samym dokumencie. Na mocy prawodawstwa polskiego zarówno projekt mpzp jak i niniejsza prognoza b
udost pniane spo ecze stwu, wobec czego cele ochrony rodowiska wymienione w dokumencie z pkt 7 zostan
osi gni te.

3.2.3 Dokumenty ustanowione na szczeblu krajowym

Cele ochrony rodowiska ustanowione na szczeblu mi dzynarodowym i wspólnotowym zasymilowane zosta y do
polskiego systemu prawnego ze wzgl du na nasze cz onkostwo w Unii Europejskiej. Na szczeblu krajowym,
podstawowymi dokumentami okre laj cymi cele ochrony rodowiska s :
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1) „Polityka ekologiczna pa stwa w latach 2009-2012 z perspektyw  do roku 2016", uchwalona 22 maja 2009
roku. Polityka ekologiczna jest dokumentem, który przez okre lenie celów w zakresie ekologii wskazuje
dzia ania konieczne dla w ciwej ochrony rodowiska naturalnego, w ród celów wymienia si : dzia ania na
rzecz zapewnienia realizacji zasady zrównowa onego rozwoju; przystosowanie do zmian klimatu; ochrona
ró norodno ci biologicznej.

2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 r. poz. 701). Celem ustawy jest okre lenie
rodków s cych ochronie rodowiska, ycia i zdrowia ludzi zapobiegaj cych i zmniejszaj cych negatywny

wp yw na rodowisko oraz zdrowie ludzi wynikaj cy z wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi oraz
ograniczenie ogólnych skutków u ytkowania zasobów i poprawiaj cych efektywno  takiego u ytkowania.

3) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz.U.2019 r. poz 868). Celem tej
ustawy jest okre lenie wymaga  w zakresie ochrony z  kopalin, wód podziemnych oraz innych elementów
rodowiska w zwi zku z wykonywaniem dzia alno ci w zakresie: prac geologicznych, wydobywania kopalin

ze z , podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego sk adowania odpadów.
4) Ustawa z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale

spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko (tekst jedn. Dz.U.2018
r. poz. 2081). Celem tej ustawy jest okre lenie zasad i trybu post powania w sprawach: udost pniania
informacji o rodowisku i jego ochronie, ocen oddzia ywania na rodowisko, transgranicznego oddzia ywania
na rodowisko; zasady udzia u spo ecze stwa w ochronie rodowiska; okre lenie organów administracji

ciwych w tych sprawach.
5) Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (tekst jedn. Dz.U. 2017 r. poz 1849). Celem ustawy

jest zapobieganie powstawaniu w przemy le wydobywczym odpadów wydobywczych, ograniczanie ich
niekorzystnego wp ywu na rodowisko oraz ycie i zdrowie ludzi.

6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. 2018 r. poz. 1614). Celem ustawy
jest okre lenie zasad i form ochrony przyrody ywej i nieo ywionej oraz krajobrazu.

7) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz.U.2018 r. poz.
2067). Celem ustawy jest okre lenie przedmiotu, zakresu i formy ochrony zabytków oraz opieki nad nimi,
zasad tworzenia krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz finansowania prac
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, a tak e organizacji organów
ochrony zabytków.

8) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U.2018 poz. 2268). Celem ustawy jest regulacja
gospodarowania wodami zgodnie z zasad  zrównowa onego rozwoju, a w szczególno ci kszta towanie i
ochron  zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarz dzanie zasobami wodnymi.

9) Ustawa dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (tekst jedn. Dz.U.2018 r. Poz. 779). Celem
ustawy jest okre lenie zasad ochrony rodowiska oraz warunków korzystania z jego zasobów, z
uwzgl dnieniem wymaga  zrównowa onego rozwoju, a w szczególno ci: zasad ustalania warunków ochrony
zasobów rodowiska, warunków wprowadzania substancji lub energii do rodowiska, kosztów korzystania ze
rodowiska.

10) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le nych (tekst jedn. Dz.U.2017r. poz. 1161).
Celem ustawy jest regulacja zasad ochrony gruntów rolnych i le nych oraz rekultywacji i poprawiania
warto ci u ytkowej gruntów.



PROGNOZA ODDZIA YWANIA NA RODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI DOBRZYKOWICE
(PÓ NOC), GMINA CZERNICA

.

17

Projektowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzykowice (pó noc), uwzgl dnia cele
wymienione w "Polityce ekologicznej pa stwa [...]", poniewa  zgodnie z obowi zuj cym studium, podstawowym
za eniem przy sporz dzaniu dokumentów planistycznych by o gospodarowanie na zasadach zrównowa onego
rozwoju. Projektowany dokument zawiera pewne ustalenia co do przeciwdzia ania zmianom klimatu. Za
korzystne dla bioró norodno ci uznaje si  zapobieganie rozpraszaniu zabudowy poprzez skupianie nowej
zabudowy w obr bie ju  istniej cej oraz lokalizacja terenów aktywno ci gospodarczej na obszarze o niskiej
warto ci przyrodniczej. Cele ochrony rodowiska w pozosta ych dokumentach realizowane s  poprzez wymogi
prawne wymienione w tych aktach, wg których sporz dzony zosta  przedmiotowy mpzp.

3.2.4 Dokumenty ustanowione na szczeblu wojewódzkim

Na szczeblu województwa podstawowym dokumentem, w którym zawarte s  najwa niejsze za enia polityki
ochrony rodowiska jest Wojewódzki Program Ochrony rodowiska Województwa Dolno skiego na lata 2014-
2017 z perspektyw  do 2021 r. G ównym celem dokumentu jest poprawa bezpiecze stwa ekologicznego i
ochrona zasobów rodowiska dla rozwoju Dolnego ska. Dokument ten zawiera priorytety i najwa niejsze
dzia ania, których realizacja ma doprowadzi  do wy ej wymienionego celu.
W programie przyj to nast puj ce priorytety i obszary strategiczne:
Obszar strategiczny I - Zadania o charakterze systemowych:

Aspekty ekologiczne w planowaniu przestrzennym
System transportowy
Przemys  i energetyka zawodowa
Budownictwo i gospodarka komunalna
Rolnictwo
Turystyka i rekreacja
Aktywizacja rynku do dzia  na rzecz ochrony rodowiska

Obszar strategiczny II - Poprawa jako ci rodowiska:
Poprawa jako ci powietrza atmosferycznego (w tym ograniczenie emisji ze róde  powierzchniowych,
punktowych i liniowych)
Wzrost wykorzystania odnawialnych róde  energii
Poprawa jako ci wód
Oczyszczanie województwa z azbestu
Ochrona powierzchni ziemi
Ochrona przed ha asem
Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym

Obszar strategiczny III - Racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych:
Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi
Racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi
Efektywne wykorzystanie energii

Obszar strategiczny IV - Ochrona przyrody i krajobrazu:
Ochrona zasobów przyrodniczych
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Ochrona i zwi kszanie zasobów le nych
Obszar strategiczny V - Kszta towanie postaw ekologicznych:

Edukacja ekologiczna
Udzia  spo ecze stwa w post powaniu na rzecz ochrony rodowiska i udost pnianie informacji o rodowisku

Obszar strategiczny VI - Poprawa bezpiecze stwa ekologicznego:
Przeciwdzia anie powa nym awariom
Ochrona przed powodzi  i susz
Ochrona przeciwpo arowa
Zwi kszenie bezpiecze stwa transportu substancji niebezpiecznych

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzykowice (pó noc) uwzgl dnia cele
wymienione Programie Ochrony rodowiska Województwa Dolno skiego na lata 2014-2017 z perspektyw  do
2021 r.. W projekcie zawarte s  proekologiczne rozwi zania w zakresie zaopatrzenia w wod , odprowadzania
cieków, zaopatrzenia w energi  ciepln  dla celów grzewczych. Projekt planu okre la równie  ogólnie strategi

gospodarki odpadami, zaopatrzenia w energi  elektryczn  i gaz oraz ochron  przeciwpowodziow . Projekt
uwzgl dnia tak e formy ochrony przyrody wyst puj ce na terenie b cym przedmiotem tego opracowania.

3.3. Ochrona zabytków

Na obszarze opracowania niniejszej planu nie wyst puj  strefy ochrony konserwatorskiej oraz obiekty o
warto ciach zabytkowych uj te w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz stanowiska archeologiczne.
Obowi zuje wymóg powiadamiania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w razie wyst pienia jakichkolwiek
znalezisk archeologicznych.

4. Prognozowane oddzia ywania na rodowisko i ich skutki

4.1. Zachowanie istniej cych oddzia ywa
Analizy obecnego stanu rodowiska, a tak e przysz ych zmian daj  mo liwo  prognozowania, dalszego
post powania degradacji rodowiska, co daje mo liwo  za agodzenia lub likwidacji zniszcze , które mo e
spowodowa  intensywny rozwój gospodarczy.
Realizacja planu nie rozwi e w pe ni problemu degradacji rodowiska, w tym zanieczyszczenia wód
powierzchniowych, powierzchni ziemi czy powietrza. Mo liwe jest natomiast przeciwdzia anie tym zagro eniom
poprzez:

uregulowanie gospodarki wodno- ciekowej i odpadowej poprzez:
organizacj  kompleksowego systemu zbierania, wywozu i unieszkodliwiania odpadów,
ograniczenie stosowania rodków ochrony ro lin i nawozów oraz odpowiednie ich sk adowanie,
zabudowa biologiczna rzek oraz terenów wokó  zbiorników wodnych,
likwidacj  „dzikich” wysypisk mieci,

zmian  modelu intensywnej gospodarki rolnej:
ograniczenie stosowania rodków ochrony ro lin i nawozów sztucznych,
proekologiczne przekszta cenie rolnictwa (rolnictwo ekologiczne) – dostosowanie kierunków produkcji
i stosowanych agrotechnik do warunków siedliskowych i wra liwo ci rodowiska gruntowo-wodnego,
utrzymanie istniej cych oczek wodnych, zadrzewie  i zakrzacze  ochron ródpolnych,
likwidacj  monokultur rolnych ,
ochron  cieków przed zanieczyszczeniami sp ywaj cymi z pól uprawnych,

ochron  powietrza poprzez:
likwidacj róde  ma ej emisji – modernizacja lokalnych kot owni i wprowadzenie zamiast w gla, paliw
– gaz ziemny, olej opa owy
 zabudowa ci gów komunikacyjnych pasami zieleni, jako ochrony przed spalinami,

ochron  wód powierzchniowych poprzez:
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odbudow  obudowy biologicznej rzek, w celu ograniczenia sp ywu powierzchniowego,
zmian  struktury u ytkowania gruntów rolnych na obszarach zagro onych powodzi  –wprowadzenie

ytków zielonych,
ograniczenie regulacji cieków, renaturyzacj  ich dolin
rozbudow  istniej cych i budow  nowych zbiorników retencyjnych,
optymalizacj  zagospodarowania i u ytkowani terenu poprzez dostosowanie ich do stopnia nara enia
na niebezpiecze stwo powodzi,
podniesienie sprawno ci istniej cych oczyszczalni cieków,
popularyzacj  ma ych oczyszczalni przydomowych na terenach o zabudowie rozproszonej.

4.2. Prognozowane nowe oddzia ywania na rodowisko

4.2.1. Przewidywane znacz ce oddzia ywania ustale  planu, w tym oddzia ywania bezpo rednie,
po rednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, rednioterminowe i d ugoterminowe, sta e i
chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz
integralno  tego obszaru, a tak e na rodowisko, w szczególno ci na zwierz ta i ro liny.

Omawiaj c prognozowane oddzia ywanie ustale  planu na rodowisko nale y rozpatrywa  ich wp yw na takie
elementy jak rze ba terenu, warunki gruntowo - wodne, gleba, atmosfera, warunki bytowania ro lin oraz warunki
ycia ludzi.

W ocenie przewidywanych rozwi za  nale y bra  pod uwag  kryteria dotycz ce:
intensywno ci przekszta ce  (nieistotne, nieznaczne, zauwa alne, du e, zupe ne),
czasowo ci trwania oddzia ywania (sta e, okresowe, epizodyczne),
zasi gu przestrzennego oddzia ywa  (miejscowe, lokalne, ponadlokalne, regionalne, ponadregionalne),
trwa ci oddzia ywania i przekszta ce  (nieodwracalne, cz ciowo odwracalne, przej ciowe, mo liwe do
rewaloryzacji).

Obszar obj ty planem w obr bie geodezyjnym Dobrzykowice nie le y w granicach obj tych ochron  formami
ochrony przyrody NATURA 2000.

Wp yw ustale  planu miejscowego na rodowisko b dzie zale  zarówno od rodzaju, charakteru i wielko ci
inwestycji, czasu ich trwania, jak równie  od odporno ci terenu na degradacj .

W zwi zku z uruchomieniem nowych terenów pod zabudow  (w ramach funkcji U/P) zniszczeniu ulegnie
biologicznie czynna warstwa gleby. Rozwój zabudowy us ugowej i przemys owej spowoduje zwi kszenie
zapotrzebowania na energi  ciepln , co wi za  si  b dzie ze zwi kszeniem emisji zanieczyszcze  do atmosfery
oraz zwi kszonym zapotrzebowaniem na wod . Jednocze nie powi kszy si  ilo cieków i odpadów
powstaj cych w zwi zku z prowadzona aktywno ci  gospodarcz , dlatego niezb dne jest pod czenie terenów
do sieci infrastruktury technicznej.
Du ym zagro eniem dla rodowiska naturalnego oraz uci liwo ci  dla mieszka ców mo e by  równie  ha as
oraz spaliny wytwarzane przez samochody obs uguj ce nowo powsta y teren zainwestowany. Zwi kszona emisja
spalin o wysokiej zawarto ci o owiu oraz samego paliwa (nadmierne obci enie silników), mo e by ród em
ska enia nie tylko atmosfery, ale równie  gleb i ro linno ci po onych w bezpo rednim s siedztwie g ównych
ci gów komunikacyjnych.

W granicach opracowania planu miejscowego nie wyst puj , ani nie s  przewidziane do realizacji,
przedsi wzi cia zaliczane do kategorii przedsi wzi  znacz co oddzia ywuj cych na rodowisko.

Wp yw realizacji ustale  planu na poszczególne elementy rodowiska:

Ró norodno  biologiczna, fauna i flora
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Realizacja projektu planu spowoduje przekszta cenie powierzchni biologicznie czynnych pod inwestycje
zwi zane z wprowadzaniem nowej zabudowy dla funkcji AG. Na terenach przeznaczonych pod zabudow  brak
jest zbiorowisk szczególnie cennych, z tego wzgl du powsta e oddzia ywania nie powinny by  szczególnie
uci liwe dla rodowiska. Na obszarach przeznaczonych do zainwestowania zanika  b  pó naturalne
zbiorowiska ro linne. Zmniejszy si  ró norodno  gatunkowa wyst puj cej tam fauny i flory.

Zapisy planu w sposób optymalny chroni  system ekologiczny obr bu oraz lokaln  bioró norodno .
Plan k adzie nacisk na kszta towanie walorów krajobrazowych oraz ograniczenie niekorzystnego, charakteru i
intensywno ci zmian w rodowisku.

W wyniku przeprowadzonych analiz nie stwierdza si  zasadniczego negatywnego wp ywu ustale  planu
na rodowisko biotyczne jak i abiotyczne w tym na tereny o najwy szych walorach przyrodniczych.

Ocena skutków oddzia ywania: bezpo rednie, d ugoterminowe, sta e.

Ludzie
Zapisy planu zapewniaj  ochron  i kszta towanie adu przestrzennego oraz ponadlokalnych i lokalnych

interesów publicznych w zakresie komunikacji, in ynierii i ochrony rodowiska. Realizacja zapisów z zakresu
ochrony krajobrazu pozytywnie wp ynie na walory estetyczne terenu, co równie  przyczyni si  do poprawy
warunków ycia ludno ci.

ród negatywnych nast pstw realizacji ustale  zapisanych w planie nale y natomiast wymieni
uci liwo ci zwi zane ze zwi kszeniem ha asu komunikacyjnego i zanieczyszczenia powietrza, wywo anego
przez samochody obs uguj ce nowopowsta e tereny.

Ocena skutków oddzia ywania: po rednie, d ugoterminowe, sta e.

Woda
Realizacja ustale  planu nie spowoduje bezpo redniego zagro enia wód powierzchniowych i podziemnych.

cieki wytwarzane na terenie planu odprowadzane b  do kanalizacji sanitarnej, a zapisy dotycz ce:
zakazu odprowadzania nieoczyszczonych cieków do wód: powierzchniowych, podziemnych i do gruntu,
zakazu lokalizacji bezodp ywowych zbiorników na nieczysto ci p ynne (szamb) w zabudowie produkcyjnej i
us ugowej dla terenów przewidzianych do skanalizowania, zagwarantuj  dalsz  ochron  wód przed
zanieczyszczeniami.
Na terenach przeznaczonych pod zabudow  wyst pi  ograniczenia infiltracyjnego zasilania warstwy

wodono nej w wyniku uszczelniania cz ci powierzchni terenu oraz zmniejszenie parowania z warstwy
wodono nej wywo ane pokryciem powierzchni warstw  nieprzepuszczaln . Zjawiska te najprawdopodobniej
jednak b  si  równowa  i ich wp yw na bilans wodny b dzie niewielki. Utwardzenie pod a na terenach
zabudowy wywo aj  równie  przyspieszony sp yw wód opadowych oraz ewentualn  mo liwo  zanieczyszczenia
wód podziemnych i powierzchniowych, dlatego bardzo istotne b dzie prowadzenie surowej gospodarki wodno-
ciekowej.

Podczas realizacji prac budowlanych mo e nast pi  lokalne obni enie zwierciad a wody gruntowej na skutek
prowadzonego pompowania odwadniaj cego. Zakres i wielko  tego zjawiska b dzie uzale niona od
zastosowanych technik podczas wykonywania prac a tak e od wielko ci zag bie . Tak szczegó owe rozwi zania
realizacyjne na etapie planu nie s  znane.
Projekt planu nie przewiduje na terenie planu dzia alno ci w wyniku, której wyst powa oby znaczne zagro enie
zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych.

Ocena skutków oddzia ywania: bezpo rednie, krótkoterminowe, chwilowe.

Powietrze
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Realizacja ustale  planu spowoduje zwi kszon  emisj  zanieczyszcze  do atmosfery, zwi zan  z
uruchomieniem nowych terenów inwestycyjnych. B  to:

tzw. “niska emisja” z indywidualnych róde  ogrzewania,
zanieczyszczenia komunikacyjne, spowodowane wzrostem ruchu samochodowego obs uguj cego nowy
teren inwestycyjny.
Wielko  emisji zale na b dzie od faktycznej liczby powsta ych emitorów oraz od wzrostu nat enia ruchu.

Ponadto mo e by  odczuwalny lokalny wzrost zanieczyszcze  w trakcie realizacji inwestycji, kiedy stosowany
dzie sprz t ci ki, samochody ci arowe. Wielko ci te s  trudne do oszacowania na etapie planu, gdy

realizacja poszczególnych inwestycji nie jest okre lona w czasie. Realizacja mo e odbywa  si  jednocze nie lub
poszczególne przedsi wzi cia mog  by  realizowane pojedynczo w nieokre lonym przedziale czasowym.

Ocena skutków oddzia ywania: bezpo rednie, krótkoterminowe i d ugoterminowe.

Powierzchnia ziemi
Przekszta cenia powierzchni ziemi b  wyst powa  na terenach przeznaczonych pod inwestycje zwi zane z
wprowadzaniem nowej zabudowy i realizacj  infrastruktury technicznej. Dzia ania te spowoduj :

bezpowrotne zniszczenie biologicznie czynnej warstwy gleby i jej walorów produkcyjnych,
dalsz  niwelacj , plantowanie oraz utwardzenie powierzchni terenu,
trwa e przekszta cenie struktury gruntu do g boko ci wykonania wykopów pod budynki i infrastruktur
techniczn ,
zniszczenia warunków funkcjonowania dotychczasowej fauny i flory.

Projekt planu nie przewiduje na terenie planu dzia alno ci w wyniku, której wyst powa oby zagro enie
zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Ocena skutków oddzia ywania: bezpo rednie, d ugoterminowe, sta e.

Krajobraz
Realizacja ustale  planu uporz dkuje funkcjonalnie teren i przyczyni si  do zachowania adu

przestrzennego. W wyniku realizacji ustale  projektu planu nast pi trwa e przekszta cenie krajobrazu terenów
przeznaczonych pod now  zabudow . Tereny otwarte zostan  przekszta cone w obszary zabudowane.
Na krajobraz b dzie mia a wp yw forma powstaj cej zabudowy oraz towarzysz ca jej ziele . Dzi ki
szczegó owym zapisom planu z zakresu wymaga  architektonicznych i ochrony krajobrazu nowe budynki i
budowle powinny harmonijnie wpisywa  si  w otaczaj cy krajobraz.

Ocena skutków oddzia ywania: bezpo rednie, d ugoterminowe, sta e.

Klimat
W wyniku realizacji ustale  projektu planu nast pi  zmiany w wielko ci powierzchni utwardzonych i
zabudowanych, a tak e zwi kszenie ilo ci róde  ciep a w wyniku wprowadzenia nowej zabudowy. Lokalnie teren
zabudowany b dzie charakteryzowa  si  podwy szona temperatur  powierza, wi kszymi dobowymi wahaniami
temperatury powietrza, zwi kszonym zacienieniem niektórych terenów oraz powstawaniem du ych pr dko ci
wiatru przy naro nikach budynków, silnymi podmuchami wiatru i unoszeniem si  kurzu.

Ocena skutków oddzia ywania: bezpo rednie, d ugoterminowe, sta e.

Ha as
Na omawianym terenie g ównym ród em ha asu b dzie ruch samochodowy zwi zany obs ug  nowo powsta ego
terenu zainwestowanego U/P. Nast pi wzrost poziomu ha asu komunikacyjnego, spowodowany zwi kszeniem
przep ywu samochodów obs ugi. Potencjalnym ród em ha asu mog  by  tak e us ugi i przemys , ale lokalizacja
strefy w oddaleniu od terenów zamieszka ych poprzez wprowadzenie terenów zielonych o charakterze
izolacyjnym sprawia, e uci liwo  ta nie b dzie znacz ca.
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Ocena skutków oddzia ywania: bezpo rednie, d ugoterminowe, sta e.

Promieniowanie niejonizuj ce
ród ami niejonizuj cego promieniowania elektromagnetycznego maj cego negatywny wp yw na rodowisko mog

by :
linie przesy owe energii elektrycznej,
stacje elektroenergetyczne,
stacje radiowe i telewizyjne,
stacje telefonii komórkowej,
urz dzenia diagnostyczne,
niektóre urz dzenia przemys owe.

Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, ustalono obowi zek zachowania normatywnych odleg ci zabudowy od
istniej cych i projektowanych linii elektroenergetycznych, w obr bie których obowi zuj  ograniczenia w

ytkowaniu terenów okre lone w przepisach odr bnych.
Stacje i linie elektroenergetyczne oprócz promieniowania elektromagnetycznego wytwarzaj  równie  ha as i
wibracje, uzewn trzniaj ce si  szczególnie w okresach podwy szonej wilgotno ci powietrza.
Dobra materialne
Nie przewiduje si  negatywnych oddzia ywa  ustale  zawartych w planie na istniej ce formy ochrony rodowiska
kulturowego.

Tereny s siednie
Z uwagi na lokalny, miejscowy, charakter oddzia ywa  wynikaj cych z realizacji ustale  planu, oraz faktu e plan
zak ada w wi kszo ci utrzymanie dotychczasowego sposobu zainwestowania, wykluczaj c powstanie nowej
zabudowy nie przewiduje si  znacz cego oddzia ywania ustale  projektu planu na tereny s siednie.

Obszary Natura 2000

Na terenie opracowania planu nie wyst puj  obszary Natura 2000. Pomimo wyst powania w odleg ci oko o
1,5km obszaru Natura 2000 PHL 020081 „Lasy Gr dzi skie” planowane inwestycje nie maj  na niego
negatywnego wp ywu. Ustalenia planu, z uwagi na swój lokalny charakter, w aden sposób nie przyczyni  si  do
pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków ro lin i zwierz t, dla których obszary Natury
2000 zosta y wyznaczone.

4.2.2. Rozwi zania maj ce na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacj  przyrodnicz
negatywnych oddzia ywa  na rodowisko, mog cych by  rezultatem realizacji projektowanego
dokumentu, w szczególno ci na cele i przedmiot ochrony obszaru natura 2000 oraz integralno
tego obszaru

Projekt zmiany planu miejscowego wprowadza dla obszaru U/P dodatkowe ustalenia i ograniczenia, które maj
na celu zapobieganie i ograniczenie negatywnych oddzia ywa  na rodowisko. Za najwa niejsze w tym wzgl dzie
nale y uzna  nast puj ce zapisy:

zakaz lokalizowania przedsi wzi  mog cych zawsze znacz co oddzia ywa  na rodowisko, za wyj tkiem
przedsi wzi  dotycz cych sieci i urz dze  infrastruktury technicznej oraz dróg,
uci liwo  prowadzonej dzia alno ci gospodarczej w zakresie emisji wibracji, ha asu, zanieczyszczenia
powietrza, substancji zapachowych, niejonizuj cego promieniowania elektromagnetycznego oraz
zanieczyszczenia gruntu i wód, nie mo e powodowa  przekrocze  obowi zuj cych standardów
rodowiskowych okre lonych w przepisach odr bnych oraz wywo ywa  konieczno  ustanowienia obszaru

ograniczonego u ytkowania,
uci liwo  prowadzonej dzia alno ci gospodarczej nie mo e przekroczy  warto ci dopuszczalnych na
granicy terenu, do którego inwestor posiada tytu  prawny,
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zakaz tworzenie nowych miejsc przeznaczonych na tymczasowe magazynowanie odpadów przez
prowadz cego zbieranie odpadów;
zakaz magazynowania odpadów przez prowadz cego przetwarzanie odpadów;
zakaz trwa ego sk adowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i przemys owych, w tym odpadów
niebezpiecznych;
obowi zek zachowania normatywnych odleg ci zabudowy od istniej cych i projektowanych linii
elektroenergetycznych,
gromadzenie sta ych odpadów bytowo-gospodarczych w szczelnych pojemnikach i kontenerach
zlokalizowanych przy posesjach, przy zapewnieniu ich systematycznego wywozu na zorganizowane
sk adowisko odpadów,
nakaz neutralizowania substancji ropopochodnych i chemicznych przed ich wprowadzeniem do kanalizacji
deszczowej, na terenach, do których inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomo ci  na cele
budowlane,
wymóg prowadzenia nowych linii redniego oraz niskiego napi cia wy cznie pod powierzchni  terenu, za
wyj tkiem tymczasowych instalacji s cych zaopatrzeniu placów budów;

Wprowadzone rozwi zania ograniczaj  negatywny wp yw na rodowisko i zdrowie ludzi, zosta y dostosowane do
planowanej funkcji i potrzeb wynikaj cych z uwarunkowa  ekofizjograficznych.

4.2.3. Rozwi zania alternatywne do rozwi za  zawartych w projektowanym dokumencie wraz z
uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadz cej do tego wyboru albo
wyja nienie braku rozwi za  alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudno ci
wynikaj cych z niedostatków techniki lub luk we wspó czesnej wiedzy

W trakcie prac nad projektem planu analizowano wnioski z one do planu, zapisy w studium i innych
dokumentach wy szego rz du oraz wyniki innych opracowa  planistycznych dla gminy Czernica. W rezultacie
przeprowadzonych analiz przyj to wariant optymalny, planuj c zagospodarowanie zwarte, b ce kontynuacj
zabudowy i funkcji istniej cej, ograniczaj c w ten sposób znacz  ingerencj  w rodowisko. Z uwagi na du
ilo  wnioskowanych zmian do sposobu zagospodarowania przestrzennego, podj cie wariantu odrzucaj cego
wi kszo  wniosków wi za oby si  ze wzrostem niekontrolowanego zainwestowania ró nymi formami zabudowy
oraz ograniczy oby to rozwój gospodarczy gminy.

W trakcie sporz dzania projektu planu nie napotkano na trudno ci wynikaj ce z niedostatków techniki lub luk we
wspó czesnej wiedzy. Rozwi zania zastosowane w projekcie planu s  w pe ni zasadne z ekologicznego oraz
ekonomicznego punktu widzenia. Zaproponowane rozwi zania w zakresie przeznaczenia terenów, sposobu ich
zagospodarowania oraz zasad obs ugi technicznej i komunikacyjnej, gwarantuj  prawid owe funkcjonowanie
omawianego obszaru. Projekt zawiera sformu owania zapewniaj ce ochron  w zakresie rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego oraz kszta towania adu przestrzennego. Przyj te w projekcie planu ustalenia nie
naruszaj  równie  zasady zrównowa onego rozwoju.
Nie istnieje zatem potrzeba wskazania alternatywnego, w stosunku do przedstawionego w projekcie planu,
rozwi zania w zakresie zagospodarowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Dobrzykowice (pó noc).

4.2.4. Propozycje dotycz ce przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowie
projektowanego dokumentu oraz cz stotliwo  jej przeprowadzania

Metody analizy skutków realizacji planu mo na podzieli  na zapobiegawcze i kontrolne. Do pierwszych nale y
nadzór budowlany, prowadzony na miejscu w ramach uprawnie  kierownika nadzoru oraz przez s by nadzoru
budowlanego szczebla powiatowego. Winny one systematycznie monitorowa  proces inwestycyjny, co do
zgodno ci zapisów planu oraz techniczno-technologicznych za  wykonawczych. Podobn  rol  pe ni  b
etapowe i ko cowe odbiory prac, przeprowadzane przez specjalistyczne s by do tego uprawnione (stra
po arna, s by sanitarne, s by ochrony rodowiska).
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Na etapie proinwestycyjnego funkcjonowania obiektów, musz  by  przeprowadzane analizy kontrole, wynikaj ce
z uprawnie  i rozstrzygni  ustawowych, przez organy pa stwowe do tego powo ane (WIO , stra  po arna) oraz
instytucje zawiaduj ce infrastruktur . Kontrole powinny obejmowa  mi dzy innymi:

monitoring systemów unieszkodliwiania cieków, w tym okresowa (raz w roku) kontrola szczelno ci i
systematycznego opró niania zbiorników bezodp ywowych (szamb) na cieki sanitarne oraz ich likwidacja po
zako czeniu budowy kanalizacji sanitarnej,
kontrol  podczyszczania wód opadowych (raz w roku),
ci  kontrola systemu gospodarki odpadami,
kontrolne pomiary jako ci powietrza atmosferycznego,
kontrolne pomiary emisji ha asu na granicy terenu lokalizacji przedsi wzi cia (o ile ha as wyst pi).

4.2.5. Informacje o mo liwym transgranicznym oddzia ywaniu na rodowisko

Dla planowanych przedsi wzi  wynikaj cych z realizacji ustale  planu miejscowego z uwagi na miejscowy
zasi g wyklucza si  mo liwo  transgranicznego oddzia ywania na rodowisko zgodnie z art. 104 ustawy „O
udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie" z dnia 3 pa dziernika 2008 roku.

5. Podsumowanie

Realizacja planu zgodnie z jego ustaleniami zmieni dotychczasowy sposób u ytkowania gruntów. Rozwi zania
funkcjonalno-przestrzenne zawarte w projekcie planu miejscowego zgodne s  z uwarunkowaniami okre lonymi w
studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica.

Negatywne oddzia ywania na rodowisko zwi zane s  g ównie z realizacj  lokalnych liniowych systemów
infrastruktury technicznej i komunikacji, a w szczególno ci, w transporcie drogowym- budowa i pod czenie
terenu U/P do sieci dróg gminnych stanowi potencjalne zagro enie w miejscach, w których uk ady drogowe
krzy uj  si  z elementami sieci przyrodniczej. Du ym zagro eniem dla rodowiska naturalnego oraz
uci liwo ci  dla mieszka ców mo e by  równie  ha as oraz spaliny wytwarzane przez samochody obs uguj ce
nowo powsta e tereny zainwestowane. Zwi kszona emisja spalin o wysokiej zawarto ci o owiu oraz samego
paliwa (nadmierne obci enie silników), mo e by ród em ska enia nie tylko atmosfery, ale równie  gleb i
ro linno ci po onych w bezpo rednim s siedztwie g ównych ci gów komunikacyjnych. W celu zachowania
funkcjonalno ci przydro nych zadrzewie , konieczne jest uzupe nienie szpalerów gatunkami odpornymi na
zanieczyszczenia.
Negatywny wp yw na rodowisko mog  mie  równie  wszystkie wi ksze zak ady produkcji przemys owej oraz
wi ksze zak ady us ugowe. Precyzyjne okre lenie tego wp ywu jest jednak ograniczone, gdy  zasi g i zakres
oddzia ywania na rodowisko poszczególnych zak adów b dzie zale ny od charakteru przemys u.
W zwi zku z uzupe nianiem zabudowy na terenach strefy U/P, potencjalnej likwidacji ulegn  naziemne trasy i
korytarze migracyjne zwierz t. Jednak e z uwagi na brak wyst powania w granicach opracowania zmiany planu
obszarów warto ciowych przyrodniczo, w tym korytarzy ekologicznych, zadrzewie ródpolnych czy obszarów
podmok ych, straty wynikaj ce z przekszta ce  obszaru zmiany planu b  stosunkowo niewielkie.
Zakres negatywnych oddzia ywa  uzale niony jest w du ym stopniu od sposobu realizacji inwestycji,
zastosowanie w trakcie budowy i eksploatacji proekologicznych metod mo e w znakomity sposób zmniejszy
niekorzystne skutki.

Ponadto projekt planu miejscowego zawiera ustalenia i ograniczenia, które maj  na celu zapobieganie i
ograniczenie negatywnych oddzia ywa  na rodowisko. Za najwa niejsze w tym wzgl dzie nale y uzna
nast puj ce zapisy:

zakaz lokalizowania przedsi wzi  mog cych zawsze znacz co oddzia ywa  na rodowisko, za wyj tkiem
przedsi wzi  dotycz cych sieci i urz dze  infrastruktury technicznej oraz dróg,
uci liwo  prowadzonej dzia alno ci gospodarczej w zakresie emisji wibracji, ha asu, zanieczyszczenia
powietrza, substancji zapachowych, niejonizuj cego promieniowania elektromagnetycznego oraz
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zanieczyszczenia gruntu i wód, nie mo e powodowa  przekrocze  obowi zuj cych standardów
rodowiskowych okre lonych w przepisach odr bnych oraz wywo ywa  konieczno  ustanowienia obszaru

ograniczonego u ytkowania,
uci liwo  prowadzonej dzia alno ci gospodarczej nie mo e przekroczy  warto ci dopuszczalnych na
granicy terenu, do którego inwestor posiada tytu  prawny,
zakaz tworzenie nowych miejsc przeznaczonych na tymczasowe magazynowanie odpadów przez
prowadz cego zbieranie odpadów;
zakaz magazynowania odpadów przez prowadz cego przetwarzanie odpadów;
zakaz trwa ego sk adowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i przemys owych, w tym odpadów
niebezpiecznych;
obowi zek zachowania normatywnych odleg ci zabudowy od istniej cych i projektowanych linii
elektroenergetycznych,
gromadzenie sta ych odpadów bytowo-gospodarczych w szczelnych pojemnikach i kontenerach
zlokalizowanych przy posesjach, przy zapewnieniu ich systematycznego wywozu na zorganizowane
sk adowisko odpadów,
nakaz neutralizowania substancji ropopochodnych i chemicznych przed ich wprowadzeniem do kanalizacji
deszczowej, na terenach, do których inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomo ci  na cele
budowlane,
wymóg prowadzenia nowych linii redniego oraz niskiego napi cia wy cznie pod powierzchni  terenu, za
wyj tkiem tymczasowych instalacji s cych zaopatrzeniu placów budów;

6. wiadczenie autora
wiadczam, e zgodnie z art. 74a ust. 2 pkt 2 ustawy o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie,

udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko uko czy em, w
rozumieniu przepisów o szkolnictwie wy szym, jednolite studia magisterskie i posiadam, co najmniej 5-letnie
do wiadczenie w pracach w zespo ach przygotowuj cych prognozy oddzia ywania na rodowisko, oraz bra em
udzia  w przygotowaniu, co najmniej 5 prognoz oddzia ywania na rodowisko, w zwi zku z tym spe niam
ustawowe wymogi dla autora prognozy oddzia ywania na rodowisko.
Jestem wiadomy odpowiedzialno ci karnej za z enie fa szywego o wiadczenia.

mgr in . Krzysztof Mularczyk
mgr in . Ziemowit Folcik

(podpis)


