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1. WPROWADZENIE 

Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wynika z art. 3 ust. 1 pkt. 14, art. 46 oraz art. 51 ustawy z dnia 

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

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081 z późn. 

zm.). Niniejsze opracowanie sporządzone jest w ramach procedury przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko, która w systemie polskiego prawa jest jednym z podstawowych 

elementów oceny potencjalnych przekształceń środowiska wynikających z projektowanego 

zagospodarowania terenu wyznaczonego w planie. 

Na obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej planu 

miejscowego wskazuje również art. 17 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945 z późn. zm.), zgodnie z którym wójt, 

burmistrz albo prezydent miasta sporządza plan miejscowy wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko.  

a. Przedmiot, zakres i cele prognozy oddziaływania na środowisko 

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze ustaleń 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Rudniki, dla 

terenu produkcyjno – usługowego w obrębie ewidencyjnym Żytniów. Obejmuje ona kompleksową ocenę 

warunków biotycznych i abiotycznych środowiska przyrodniczego, przy uwzględnieniu jego aktualnego 

stanu i odporności na zmiany antropogeniczne oraz wpływu na środowisko dotychczasowego sposobu 

zagospodarowania i użytkowania terenu. Określa wpływ i zakres potencjalnych zmian w środowisku 

i warunkach życia mieszkańców, wywołanych realizacją ustaleń projektowanego dokumentu oraz 

przedstawia rozwiązania eliminujące lub ograniczające negatywne wpływy na środowisko, 

spowodowane realizacją ustaleń zawartych w planie. 

Zakres i stopień szczegółowości prognozy, który został uzgodniony z: 

 Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu, 

 Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Oleśnie, 

jest zgodny z art. 51 oraz art. 52 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.  

Głównym celem niniejszego opracowania jest wstępne określenie wpływu i zakresu 

potencjalnych zmian w środowisku i warunkach życia mieszkańców, wywołanych realizacją ustaleń 

projektowanego dokumentu, dokonanie oceny czy jego zapisy nie naruszą idei zrównoważonego 

rozwoju zapewniających zachowanie prawidłowej gospodarki zasobami naturalnymi dla obecnych 

i przyszłych pokoleń oraz wskazanie metod zmniejszenia lub wykluczenia uciążliwości dla środowiska 

wynikających z realizacji działań zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

Do pozostałych celów zalicza się: 

 ocenę możliwości oddziaływań transgranicznych, 

 identyfikację obszarów objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem na środowisko 

i jego elementy składowe, 

 ocenę na ile zaproponowane rozwiązania pozwolą wzbogacić lub odtworzyć obniżone 

i zdegradowane wartości środowiska, 

 ocenę możliwości pojawienia się nowych szans dla ukształtowania wyższej jakości środowiska. 

Niniejsze opracowanie składa się wyłącznie z części tekstowej. Z uwagi na niewielką powierzchnię 

obszaru objętego planem oraz jednolitość struktur środowiskowych w ramach jego granic odstąpiono 

od części kartograficznej. 
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b. Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy oraz jej powiązaniach 

z innymi dokumentami 

Prognozę do projektu planu wykonano w zakresie przewidzianym przepisami ustawy 

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

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.), w szczególności art. 

51 ust. 2 z uwzględnieniem art. 52 ust. 1 i 2 oraz po uzgodnieniu zakresu i stopnia szczegółowości 

prognozy przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  i Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego.  

Przy sporządzaniu prognozy przeanalizowane zostały ustalenia studium oraz opracowania 

ekofizjograficznego. W analizach skupiono się na charakterze obszaru będącego przedmiotem 

oddziaływania oraz na problematyce i celach ocenianego dokumentu. Wykorzystano materiały 

kartograficzne, opracowania archiwalne i planistyczne z zakresu badań środowiska przyrodniczego na 

omawianym terenie. Zebrane w ten sposób informacje posłużyły do określenia aktualnego stanu 

środowiska przyrodniczego i jakości jego funkcjonowania przy obecnym zainwestowaniu oraz 

przedstawieniu oceny zakresu i charakteru przewidywanych zmian będących skutkiem realizacji ustaleń 

planu. Punktem wyjścia do tego była identyfikacja czynników mających potencjalny wpływ 

na środowisko. 

c. Udział społeczeństwa w opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem wymagającym 

sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Elementem tej oceny jest prognoza 

oddziaływania na środowisko, która zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji 

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

oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.), wymaga udziału społeczeństwa w jej 

sporządzaniu, dzięki czemu osoby nie posiadające profesjonalnej wiedzy mogą aktywnie włączyć się 

do konsultacji projektu, który w wyniku realizacji jego potencjalnych działań i przedsięwzięć będzie 

oddziaływać na środowisko.  

Artykuł 29 w/w ustawy podtrzymuje dotychczasową regulację prawa ochrony środowiska, 

przyznając prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa 

„każdemu”. Środowisko przyrodnicze jest bowiem dobrem, które służy wszystkim, nie tylko społeczności 

lokalnej. Możliwość zapoznania się z prognozą i planem może korzystnie wpłynąć na umiejętności 

oceny prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń oraz ich potencjalnej wagi. 

2. ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA, W TYM NA OBSZARACH OBJĘTYCH 

PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM  

Zasięg ustaleń planu obejmuje swoim zasięgiem działki nr ewid. 381, 382, 383, 384, 385, 386a, 

386, 387, 380/2, 388 oraz część działek nr ewid. 448, 452, położone w obrębie ewidencyjnym Żytniów, 

których powierzchnia wynosi ok. 7,2 ha, 
Z uwagi na wielkość analizowanego obszaru oraz fakt, iż rozpoznanie cech poszczególnych 

elementów przyrodniczych oraz określenie wielkości i zasięgów zagrożeń środowiska i zdrowia ludzi 

należy rozpatrywać w szerszej skali, sporządzenia niniejszego opracowania wykorzystano materiały, 

które swoim zasięgiem obejmują obszar całej gminy.   
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Usytuowanie obszaru objętego planem miejscowym  

 
Źródło Opracowanie własne 

a. Istniejące zagospodarowanie 

Obszar objęty uchwałą Nr XXXV/287/2018 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zlokalizowany jest w zachodniej 

części gminy Rudniki w ramach terenów rolniczych oraz dróg wewnętrznych. Południowo - zachodnią 

granicę obszaru wyznacza droga powiatowa nr 1921O. 
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b. Położenie fizycznogeograficzne i rzeźba terenu 

Według podziału na jednostki fizyczno-geograficzne J. Kondrackiego obszar gminy Rudniki leży 

w granicach dwóch mezoregionów: Obniżenia Krzepickiego i Progu Herbskiego, należących do 

makroregionu Wyżyny Woźnico – Wieluńskiej, przy czym tereny objęte opracowaniem planu znajdują 

się w granicach pierwszego z nich. 

Rzeźba terenu ma charakter lekko falisty, z licznymi formami wypukłymi w postaci wzgórz 

morenowych i pagórków kemowych. Formy te występują w paśmie o kierunku południowo – zachodnim 

oraz północno - wschodnim, ciągnącym się od południowej granicy gminy w rejonie wsi Żytniów do 

wschodniej granicy gminy w rejonie wsi Jaworzno oraz na terenie wsi Janinów i Słowików. 

Wzdłuż pasma wzniesień rozciąga się szerokim pasem teren wysoczyzny przeciętej fragmentem 

doliny Jaworzynki na odcinku od Słowikowa do Jaworzna. Teren ten łagodnie opada w kierunku 

południowo – wschodnim ku dolinie rzeki Piskara, oraz w kierunku północno - zachodnim, ku dolinom 

rzek Wyderka i Prosna. W części północno – zachodniej (powyżej Rudnik) rozpościera się szeroka 

równina ciągnąca się dalej w gminie Praszka. Równina ta jest częścią pradoliny Warty – Prosny, 

wykorzystywanej obecnie przez rzekę Jaworzynkę i Wyderkę. Na jej obszarze występują spore 

powierzchnie o podłożu torfowym. 

Wysokości bezwzględna na obszarze gminy zamykają się w przedziale 195 - 270 m n.p.m.. 

Najwyżej położone miejsce, pojedynczy pagórek o wysokości 270,2 m n.p.m. znajduje się we 

wschodniej jej części (na wschód od Jaworzna). Najniżej położony (193,2 m n.p.m.) jest punkt na 

przecięciu Jaworzynki z granicą gminy na północny – wschód od wsi Kuźnica. 

W przypadku obszaru objętego planem wysokości bezwzględne zawierają się w przedziale od 

211 m n.p.m. do 217 m n.p.m. Rzeźbę terenu charakteryzuje jednorodna forma łagodnie opadająca od 

południowo – zachodniej granicy planu w kierunku północno – wschodnim.  

c. Budowa geologiczna 

Pod względem geologicznym gmina Rudniki należy do północnej części monokliny śląsko – 

krakowskiej. W budowie podłoża gminy biorą udział utwory mezozoiczne i czwartorzędowe. Utwory 

mezozoiczne, głównie jury dolnej, środkowej i górnej przykryte są utworami czwartorzędowymi 

pochodzenia wodnolodowcowego, rzecznego i eolicznego. Miąższość osadów czwartorzędowych 

wynosi przeważnie 15 – 30 m., w rejonie Rudnik waha się od 40 – 50 m., w dolinach kopalnych od 50 – 

60 m., a w okolicy Jaworzna przekracza 80 m.  

Najniżej położone są utwory zlodowacenia południowopolskiego, które tworzą gliny zwałowe, 

piaski i żwiry wodnolodowcowe zachowane jedynie w dolinach kopalnych. Powyżej występują osady 

zlodowacenia środkowopolskiego w postaci piasków i żwirów oraz mułków i iłów zastoiskowych. Są to 

przeważnie piaski średnioziarniste z domieszką żwirów drobnookruchowych, tworzące jeden poziom 

o miąższości kilkunastu metrów. Nad nimi zalega ciągły pokład szarej i szarobrązowej gliny zwałowej. 

Glina ta występuje w Dalachowie na głębokości 15 – 20 m, w Żytniowie na głębokości 12 – 18 m, 

z soczewką piasku na 15 m. Kolejne osady o charakterze piasków, żwirów i mułków należą do 

interglacjału lubelskiego. Powyżej występują osady ostatniego na tym terenie zlodowacenia 

środkowopolskiego – warciańskiego. Są to utwory plejstoceńskie reprezentowane są przez: glinę 

zwałową, piaski i żwiry z głazikami, piaski glinkowate ze żwirami i otoczakami oraz gliny piaszczyste 

i głazy. Glina zwałowa szara i szarobrunatna o miąższości 1,5 – 5,0 m występuje między Julianpolem 

a Zajączkami. Jej rozległe płaty znajdują się też w okolicy Żytniowa oraz Faustianki, a niewielkie ilości 

glin zwałowych spotykane są w otoczeniu pagórków kemowych w okolicy Rudnik. Występuje ona na 

powierzchni terenu, miejscami tylko przykryta jest cienkim nadkładem piasków i żwirów 

wodnolodowcowych lub ablacyjnych. 
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W dolinach rzek Prosny, Wyderki, Jaworzynki i Potoku Żytniowskiego oraz innych mniejszych 

cieków występują osady holoceńskie, głównie żwiry, piaski drobnoziarniste jasnożółte i jasnoszare oraz 

namuły mineralno – organiczne. Terasy zalewowe rzek utworzone są głównie z piasków 

różnoziarnistych z domieszką żwirów, a w dnach dolin i w starorzeczach występują namuły i namuły 

torfiaste. W niektórych rejonach namuły przechodzą w torfy o miąższości 1,0 - 2,5 m. Wypełniają one 

głównie dolinę Jaworzynki, Potoku Żytniowskiego i Wyderki w rejonie północno-zachodniej granicy 

gminy. 

W przypadku obszaru objętego planem dominują średnio i gruboziarniste piaski i żwiry 

pochodzenia wodnolodowcowego ukształtowane w czasie plejstocenu. 

Na terenie gminy nie występują obszary naturalnych zagrożeń geologicznych. 

d. Udokumentowane złoża, tereny i obszary górnicze 

Budowa geologiczna w obrębie gminy Rudniki sprzyja występowaniu surowców pospolitych, 

głównie piasków i żwirów oraz iłów. Występowanie kruszyw naturalnych o znaczeniu przemysłowym 

związane jest tu z działalnością lodowca oraz osadami jury. Utwory te od wielu lat stanowiły lokalną 

bazę dla eksploatacji kruszywa naturalnego oraz przemysłowo wydobywanego surowca dla ceramiki 

budowlanej (Faustianka), przy czym zasoby piasków i żwirów nie są wielkie i nie mają dużego 

perspektywicznego znaczenia. 

Na terenie gminy Rudniki udokumentowano następujące złoża kopalin: 

 złoże kruszywa naturalnego „Żytniów”, 

 złoże surowców ilastych i ceramiki budowlanej „Faustianka”, 

 złoże surowców ilastych i ceramiki budowlanej „Janinów”. 

W złożu kruszywa naturalnego „Żytniów” kopalinę główną stanowią żwiry i piaski spełniające 

wymagania dla kruszyw do betonu. Zasoby bilansowe złoża wynoszą 191 197 Mg, pozabilansowe – 

374 685,5 Mg. Złoże udokumentowane zostało na powierzchni 1,8 ha, jego miąższość wynosi od 9 do 

22,4 m, średnio 11 m. 

Zasoby surowców ilastych w złożu „Faustianka” pod koniec lat siedemdziesiątych wynosiły 2159 

tyś.m³. Średnia miąższość tego złoża to około 14,7 m. Iły występują pod niewielkim nadkładem gleby, 

a miejscami odsłaniają się na powierzchni. Z punktu widzenia ochrony środowiska złoże „Faustianka” 

zostało zaliczone do klasy konfliktowej (B) w stosunku do gleb. Oznacza to, że eksploatację złoża należy 

ograniczyć w celu ochrony gleb przed postępującą degradacją. Obecnie złoże jest udokumentowane, 

ale wykreślone z rejestru terenów górniczych (w 1995 r.) 

Złoże „Janinów” (położone we wsi Odcinek przy granicy wsi Janinów) to piaski drobno 

i średnioziarniste szare, szarożółte i żółte oraz piaski pylaste. Zasoby wynoszą 364 000 m³. Złoże zalega 

w postaci zwartego pokładu na powierzchni ok. 8,5 ha, jego miąższość wahała się od 2,9 do 8,4 m, 

a grubość nadkładu wynosi 0,2 – 0,3 m. 

Wskazane wyżej złoża kopalin zlokalizowane są poza granicami obszaru objętego planem. 

Na terenie gminy Rudniki nie występują wyznaczone na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 

r. Prawo górnicze i geologiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.) tereny i obszary górnicze. 

Niemal cały obszar gminy Rudniki, w tym obszar objęty planem, położony jest w granicach 

obszarów występowania udokumentowanych wód podziemnych - Główny Zbiornik Wód Poziemnych Nr 

325 „Częstochowa” - Głębokość poziomu wodonośnego wynosi od kilkunastu do ponad 200 m, a 

miąższość wynosi od 20 m  do 40–50 m. Jakość wód Zbiornika Nr 325 jest zróżnicowana – na ogół 

dobra, jednak na niemal całym obszarze zbiornika wody charakteryzują się podwyższonym stężeniem 

żelaza i manganu.  
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Usytuowanie udokumentowanych złóż w gminie Rudniki 

 
Źródło Opracowanie własne 

 

e. Warunki hydrologiczne 

Utwory wodonośne na terenie gminy dzielą się na trzy poziomy: dolnojurajski (warstw 

połomskich), środkowojurajski (warstw kościeliskich), czwartorzędowy. 

Wody jurajskie stanowią podrzędny wodonośny poziom użytkowy tego rejonu. Rozpoznany jest 

praktycznie jeden poziom wodonośny, związany z piaskowcami warstw kościeliskich doggeru i serii 

łysieckiej liasu, posiadających łączność hydrauliczną - choć lokalnie może występować w kilku 

poziomach, oddzielonych warstwami słabo przepuszczalnymi. Wody te mają charakter subartezyjski. 
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Duże rozprzestrzenienie tej warstwy wodonośnej oraz stosunkowo duża miąższość stanowić może 

w przyszłości rezerwowe źródło zaopatrzenia w wodę. Jakość wód jurajskich jest na ogół stosunkowo 

dobra. Są to głównie wody o mineralizacji poniżej 0,2 g/dm3, wykazujące słabą alkaliczność oraz małą 

twardość węglanową. Zalicza się je do wód wysokowęglanowo-wapniowo-sodowych. Wszystkie 

wykazują podwyższoną, niekiedy znaczną, zawartość żelaza (do 1,6 mg/dm3) i manganu (do 

0,2mg/dm3). 

Wody czwartorzędowe mają na terenie gminy Rudniki duże znaczenie użytkowe. Związane są 

z piaskami i żwirami osadów lodowcowych oraz aluwialnymi. Miąższość tych warstw wodonośnych jest 

bardzo zmienna. Może występować kilka ich poziomów przedzielanych na ogół poziomami glin. 

Niekiedy występuje łączność hydrauliczna pomiędzy poszczególnymi poziomami. Poziom wód 

czwartorzędowych występuje praktycznie na obszarze całej gminy i jest eksploatowany przez większość 

ujęć. Są to zazwyczaj wody o swobodnym zwierciadle. Jakość wód tego poziomu jest różna. Spotyka 

się tu wody bardzo miękkie, miękkie i średniotwarde. Wykazują one czasami podwyższoną zawartość 

żelaza i manganu oraz niekiedy zanieczyszczenia bakteriologiczne. Źródłem zanieczyszczeń są przede 

wszystkim nieoczyszczone ścieki odprowadzane do gruntu i wód powierzchniowych oraz nadmiernie 

stosowane nawozy naturalne i sztuczne. Punktowe potencjalne ogniska zanieczyszczeń to: składowisko 

odpadów, cmentarze i stacje paliw płynnych. 

W granicach obszaru objętego planem nie obowiązują strefy ochronne ujęć wód oraz obszary 

ochronne zbiorników wód śródlądowych, wody gruntowe posiadają zwierciadło swobodne lub lekko 

napięte a ich głębokość występowania w większości przypadków przekracza 2 m. 

Zgodnie z Planem zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przyjętym 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) gmina 

Rudniki położona jest w ramach Jednolitych Części Wód Podziemnych o kodach: 

 PLGW600081, 

 PLGW600082,  

 PLGW600098,  

przy czym obszar objęty planem, podobnie jak zdecydowana większość gminy zlokalizowany jest w 

ramach pierwszej z nich. Charakterystykę w/w JCWPd przedstawia poniższa tabela: 

 

Kod JCWPd 
Ocena stanu 

chemicznego 

Ocena stanu 

ilościowego 
Ocena stanu 

Ocena ryzyka 

nieosiągn. 

celów środ. 

Czy JCW 

wyznaczono do 

poboru wody 

przeznaczonej do 

spożycia przez 

ludzi 

PLGW600081 

 

dobry 

 

dobry dobry niezagroż. tak 

f. Siec hydrograficzna 

Pod względem hydrograficznym obszar gminy Rudniki należy do dorzecza Warty i odwadniany 

jest przez zlewnie jej lewobrzeżnych dopływów – Prosny i Liswarty. Przez obszar gminy przebiega dział 

wodny III rzędu między zlewniami Warty i Prosny. 

Ważniejsze rzeki w gminie to Jaworzynka, Potok Żytniowski, Prosna, Wyderka i Piskara. 

Jaworzynka (lokalna nazwa Julianpolka) na terenie gminy Rudniki ma długość 13154 m (w tym 

uregulowane 12816 m). Źródła jej znajdują na wschodnim krańcu gminy (na południe od wsi Jaworzno) 

na wysokości 253,7 m n.p.m. Z tego miejsca rzeka płynie najpierw w kierunku południowym, a w rejonie 

Julianpola obiera kierunek północno- zachodni i płynie dalej przez Jaworzno, Młyny, Odcinek. Uchodzi 

do rzeki Wyderki na terenie gminy Praszka. Na terenie wsi Odcinek Jaworzynka łączy się ze swoim 
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największym dopływem, Potokiem Żytniowskim, płynącym z centralnej części gminy. Cieki te 

charakteryzują się dość znacznym spadkiem – Jaworzynka na odcinku ok. 11 km w granicach gminy 

ma różnicę poziomów ponad 50 m, z tego ponad 40 m na pierwszych 7 kilometrach, podobny spadek 

(ok. 40 m na 7 km) ma Potok Żytniowski 

Prosna stanowi południowo – zachodnią granicę gminy na odcinku o długości 1 392 m (cały 

uregulowany). Miejscami jej dolina jest podmokła. 

Wyderka jest jednym z większych dopływów Prosny i uchodzi do niej w okolicach Praszki. Przez 

obszar gminy Rudniki płynie równoleżnikowo wzdłuż północnej granicy na odcinku o długości 1 003 m 

(cały uregulowany). Źródła Wyderki znajdują się na północ od Dalachowa na wysokości 200 m n.p.m. 

Dolina rzeki w granicach gminy Rudniki jest sucha. 

Piskara (dopływ Listwary) płynie niewielkim odcinkiem wzdłuż południowej granicy gminy 

(w granicach wsi Bobrowa). Dolina rzeki jest przeważnie podmokła. 

Poza wymienionymi rzekami na terenie gminy znajduje się wiele mniejszych cieków i rowów 

melioracyjnych oraz niewielkie zbiorniki wodne, stawy i liczne naturalne oczka wodne. Duża ilość 

drobnych cieków występuje zwłaszcza w północno – zachodniej części gminy w rejonie miejscowości 

Dalachów, Odcinek i Kuźnica. Nieprzepuszczalne podłoże powoduje tam powstanie dużych powierzchni 

podmokłych. 

Powierzchnia zbiorników wodnych na terenie gminy jest bardzo mała. Największy zbiornik – 

jedyny o charakterze retencyjnym - znajduje się w Młynach (powstał w 1999 r.). Ma on powierzchnię 

lustra 5 ha, stan wody na tamie piętrzącej wynosi 4,2 metra, a średnia głębokość waha się w granicach 

2,5 metra. Zbiornik wykorzystywany jest przez mieszkańców do celów rekreacyjnych. Obecnie w trakcie 

przygotowania jest budowa drugiego zbiornika retencyjnego w Jaworku. 

Poza wymienionymi zbiornikami na terenie gminy zlokalizowanych jest kilka mniejszych 

sztucznych zbiorników w ciągach cieków wodnych, a także niewielkie zbiorniki w wyrobiskach 

poeksploatacyjnych i liczne naturalne oczka wodne. Najliczniejszy zespół niewielkich zbiorników 

poeksploatacyjnych znajduje się w północno-zachodnim rejonie zabudowy wsi Odcinek, najliczniejszy 

zespól naturalnych oczek wodnych – po północnej stronie zabudowy wsi Żytniów. Wokół zespołów tych 

istnieją dogodne warunki do rozwoju ekosystemów zbiorników i oczek wodnych.  Szczególnie te drugie 

maja dużą wartość przyrodniczą. 

Zgodnie z podziałem na jednolite części wód powierzchniowych, w ramach gminy Rudniki należy 

wyróżnić: 

 JCWP „Prosna do Wyderki” - PLRW600017184129, 

 JCWP „Dopływ z Dalachowa” - PLRW600017181734, 

 JCWP „Piskara” - PLRW6000171816549. 

Obszar objęty planem zlokalizowany jest w ramach JCWP „Prosna do Wyderki”. Charakterystykę 

w/w JCWP, zgodną z Planem zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przyjętym 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) 

przedstawia poniższa tabela: 

 

Nazwa i kod JCWP SCWP Status Cel środ. 
Ocena 

stanu 

Ocena 

ryzyka 

nieosiągn. 

celów środ. 

Dero-

gacje 

Prosna do Wyderki 

RW600017184129 
W0801 

naturalna 

część wód 
Dobry stan 

umiarkowan

y 
zagrożona. 

4(4)–1/ 

4(4(-2 
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g. Gleby 

Na obszarze gminy w ogromnej przewadze występują gleby bielicowe i brunatne. Gleby bielicowe 

zajmują znaczne powierzchnie na obszarze sołectw Młyny, Julianpol i Jelonki, gleby brunatne występują 

na całym obszarze gminy, a ich największe powierzchnie występują w Bugaju, Bobrowej i Żytniowie. 

Na niewielkich powierzchniach, głównie w zagłębieniach i rynnach przepływowych, występują czarne 

ziemie zdegradowane (Julianpol, Kuźnica i Łazy), a w dolinach rzek i mniejszych cieków - mady rzeczne, 

gleby murszowo – mineralne i murszowate, a także gleby torfowe, torfowo – mułowe i mułowo – torfowe 

(najwięcej w Łazach, Odcinku i południowo – zachodnim rejonie wsi Dalachów). Większość gleb 

bielicowych i brunatnych wytworzona jest z piasków luźnych, słabo gliniastych i żwirów. Są one 

przeważnie słabo próchniczne, kwaśne, mało zasobne w związki fosforowe i potasowe. Charakteryzują 

się ponadto niekorzystnymi właściwościami wodnymi i silną przepuszczalnością. Niedobór części 

ilastych w połączeniu z małą zasobnością w składniki pokarmowe dla roślin decyduje o niezbyt wysokiej 

urodzajności gleb w gminie. Udział gleb poszczególnych klas bonitacyjnych w całkowitej powierzchni 

użytków rolnych przedstawia poniższe zestawienie: 

             
 

       

Udział gleb według klas 

bonitacyjnych        
 

 

Klasa gleby 

  Grunty orne z sadami   

Trwałe użytki 

zielone   Razem użytki rolne  
 

   
ha 

  
% 

  
ha 

  
% 

  
ha 

  
% 

 
 

               
 

 I, II 0  0  0  0  0  0  
 

 III 220  3,1  9  0,5  229  2,6  
 

 IV 2894  40,8  827  44,5  3721  41,6  
 

 V 3157  44,5  911  49,0  4068  45,4  
 

 VI 823  11,6  112  6,0  935  10,4  
 

 razem 7094  100  1859  100  8953  100  
 

 

Jak pokazuje zestawienie, pod względem bonitacji gleby należą w przeważającej większości do 

klas IV i V, a najlepsze na obszarze gminy gleby klasy III zajmują powierzchnie śladowe. Gleby V i VI 

klasy zajmują łącznie ponad 50% powierzchni użytków rolnych, dlatego gleby klas III i IV powinny być 

szczególnie chronione. Największe kompleksy gruntów klasy III znajdują się w obrębach Faustanka, 

Żytniów i Jaworek, gruntów klasy IV również w obrębach Faustanka, Żytniów i Jaworek oraz Kuźnica, 

Julianpol. Cieciułów i Bobrowa. 

Na obszarze objętym opracowaniem planu występują grunty rolne klas IV-VI oraz grunty 

drogowe – dr. 

O wartości rolniczej gleb, poza klasą bonitacyjną, świadczy ich przydatność do uprawy 

poszczególnych gatunków roślin. W tym celu dokonany został podział gleb na kompleksy rolniczej 

przydatności (tj. kompleksy gleb, które wykazują zbliżone właściwości rolnicze i mogą być podobnie 

użytkowane). W gminie Rudniki niemal 90% gruntów ornych zalicza się do kompleksów żytnich, wśród 

których dominuje kompleks 6 – żytni słaby (stanowi ponad 46% gruntów ornych). Kompleksy gleb 

nadające się do uprawy roślin o wyższych wymaganiach, tj. kompleksy pszenne, stanowią mniej niż 

10%. Wśród użytków zielonych zdecydowanie przeważa kompleks 2z – użytki zielone średnie, który 

zajmuje 63% powierzchni wszystkich trwałych użytków zielonych (łąk i pastwisk). Na obszarze gminy 

brak jest zupełnie gleb klasyfikujących się do kompleksu użytków zielonych bardzo dobrych i dobrych 

– 1z. Udział gleb poszczególnych kompleksów rolniczej przydatności przedstawia poniższe 

zestawienie: 
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  Udział gleb według kompleksów       
 

 
Kompleks rolniczej przydatności 

  Grunty orne z sadami   Trwałe użytki zielone  
 

   ha   %   ha   %  
 

           
 

 1-pszenny bardzo dobry  0  0  -  -  
 

 2-pszenny dobry  234  3.3  -  -  
 

 3-pszenny wadliwy  0  0  -  -  
 

 4-żytni bardzo dobry  447  6,3  -  -  
 

 5-żytni dobry  1327  18,7  -  -  
 

 6-żytni słaby  3320  46,8  -  -  
 

 7-żytni bardzo słaby  1341  18,9  -  -  
 

 8-zbożowo-pastwny mocny  184  2,6  -  -  
 

 9-zbożowo-pastewny słaby  241  3,4  -  -  
 

 1z-użytki zielone bardzo dobre i dobre  -  -  0  0  
 

 2z-użytki zielone średnie  -  -  1177  63,3  
 

 3z-użytki zielone słabe i bardzo słabe  -  -  682  36,7  
 

 Razem  7094  100  1859  100  
 

 

W granicach obszaru objętego planem występują piaski słabo gliniaste i luźne oraz glina lekka 

pylasta. Wytworzone na ich podstawie gleby bielicowe i płowe oraz gleby brunatne kwaśne 

zakwalifikowano do kompleksu żytniego dobrego i słabego. 

h. Warunki klimatu lokalnego 

Gmina Rudniki położona jest w rejonie klimatycznym śląsko – wielkopolskim, a według 

regionalizacji klimatycznej W. Wiszniewskiego i W. Chełchowskiego teren gminy znajduje się w obrębie 

regionu łódzko – wieluńskiego. Klimat na omawianym terenie cechuje się dużą ilością dni z pogodą 

bardzo ciepłą, pochmurną, bez opadów oraz dni dość mroźnych z dużym zachmurzeniem i opadem - 

średnia liczba dni pogodnych w roku wynosi ok. 60, natomiast pochmurnych 110. 

Według pomiarów stacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Wieluniu (położonego 19,5 

km w linii prostej od Rudnik) średnia temperatura roczna wynosi 7,9 ºC. Najwyższa średnia temperatura 

przypada na lipiec i wynosi 17,2 ºC, najniższa na styczeń i wynosi -2,1ºC. Okres wegetacyjny trwa od 

początku kwietnia do końca października, czyli około 212 dni. 

Średnia roczna suma opadów atmosferycznych wynosi 610 mm. Najniższe średnie sumy opadów 

notuje się w miesiącach: styczeń, luty, marzec i kwiecień, najwyższe w miesiącach letnich, zwłaszcza 

w lipcu (86 mm). Najczęściej w ciągu roku wieją wiatry zachodnie i południowo zachodnie, stanowią one 

odpowiednio 20,7 % oraz 19 %. Najrzadziej wiatry wieją z północy (5,3 %) oraz z północnego wschodu. 

Warunki klimatyczne w gminie nie różnią się wyraźnie od warunków panujących w całym 

województwie opolskim, zatem mają niewielki wpływ na kierunki rolniczego użytkowania ziemi. 

i.  Formy ochrony przyrody 

Na obszarze gminy występują następujące formy ochrony przyrody:  

 Obszar Chronionego Krajobrazu „Załęcze – Polesie”, 

 Załęczański Park Krajobrazowy, 

 użytki ekologiczne: „Kąpieliska”, „Olszynka”, „Jelonki”,  

 pomniki przyrody. 

Poza ww. strukturami należy również zwrócić uwagę na dwa obszary leśne uznane za lasy 

ochronne na podstawie przepisów ustawy o lasach, oraz dwa chronione siedliska przyrodnicze w 

rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 954). Ponadto od strony wschodniej gmina graniczy z Obszarem Natura 2000 

„Załęczański Łuk Warty” (SOO Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000). 
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Uwzględniając lokalizację obszaru objętego planem należy wskazać, iż jest on położony poza 

zasięgiem wszystkich z ww. form ochrony. 

 

 

Usytuowanie obszarów chronionych w gminie Rudniki 

  
Źródło Opracowanie własne 
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j. Flora i fauna 

Zróżnicowanie roślinności gminy Rudniki jest odzwierciedleniem siedlisk, jakie wykształciły się tu 

w wyniku zróżnicowanej rzeźby terenu, różnego typu gleb, warunków wodnych i mikroklimatycznych. 

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. 

Dominującym składnikiem szaty roślinnej gminy Rudniki, oraz jednocześnie bardzo ważnym 

składnikiem krajobrazotwórczym, są zespoły roślinne użytków rolnych, zarówno upraw zbożowych jak i 

okopowych. Zbiorowiska chwastów towarzyszące uprawom roślin zbożowych i okopowych z klasy 

Stellarietea mediae zajmują w gminie największe powierzchnie. Równie często spotykana jest grupa 

zbiorowisk roślinnych o charakterze antropogenicznym z klas Artemisietea vulgaris. Zbiorowiska te 

związane są z terenami zmienionymi przez człowieka. Są to jednak zbiorowiska o małych walorach 

przyrodniczych. 

Zbiorowiska szuwarowe i wielkoturzycowe na terenie gminy Rudniki zajmują niewielkie 

powierzchnie i występują w miejscach podmokłych, m.in. w dolinie Prosny, Wyderki, Jaworzynki, i ich 

dopływów, w tym w okolicy zbiornika retencyjnego w Młynach, oraz w sąsiedztwie rowów i strumieni. 

Do najczęściej spotykanych należą płaty zespołów ze związku Phragmition. Nieco rzadziej spotykany 

jest szuwar tatarakowy Acoretum calami. Do najbardziej rozpowszechnionych należy zespół trzciny 

pospolitej Phragmitetum australis, pałki szerokolistnej Typhetum latifoliae i manny mielec Glycerietum 

maximae. Bardzo częstym zespołem, porastającym nieużytki w dolinach cieków jest zespół trzciny 

pospolitej w formie lądowej Phragmitetum australis f. terrestris. 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 pfesji gospodarki człowieka 

na żyznych terenach dolin rzecznych. Najczęściej spotykanym zbiorowiskiem jest szuwar mozgowy 

Phalaridetum arundinaceae. Rzadziej spotykane są: mokra łąka turzycowa Caricetum gracilis i szuwar 

turzycy błotnej Caricetum acutiformis, które zajmują najczęściej niewielkie powierzchnie. Występują 

m.in. w okolicach Porąbki i Łazów. Miejscami zabagnione partie łąk i brzegi strumieni zajmuje zespół 

kosaćca żółtego Iridetum pseu-dacori, któremu towarzyszą liczne gatunki łąkowe i szuwarowe. Najlepiej 

wykształcone tego typu zbiorowiska występują w okolicach Jelonek. 

Seminaturalne i antropogeniczne zbiorowiska żyznych łąk kośnych z klasy Molinio- 

Arrhenatheretea występują głównie na terenie gminy Rudniki bardzo rzadko. Łąki świeże z rzędu 

Arrhenatheretalia występują na niewielkich powierzchniach na wyższych terasach doliny Prosny i 

użytkowane są jako łąki kośne lub kośno – pastwiskowe. Są to zbiorowiska kadłubowe, bardzo ubogie 

florystycznie. W dolinach Prosny, Jaworzynki, Piskary oraz w dolinach niewielkich cieków występują 

łąki. Najbogatszymi gatunkowo, a zarazem najszybciej znikającymi z krajobrazu tego regionu typami 

łąk są łąki wilgotne. Wyróżniamy tu kilka typów zbiorowisk, wśród których na uwagę zasługuje 

występujące w okolicach Kuźnicy zbiorowisko ziołoroślowe z dominacją wiązówki błotnej Filipendulo – 

Geranietum i Lysimachio vulgaris- Fipenduletum. W lokalnych zagłębieniach kompleksów łąkowych, na 

zabagnionych glebach glejowych występuje dość pospolicie zespół sitowia leśnego Scirpetum silvatici. 

Na wyższych terasach zanotowano także płaty łąk wyczyńcowych Alopecuretum pratensis i łąk 

owsicowych Lolio – Cynosuretum służących najczęściej jako pastwiska. Intensyfikacja rolnictwa 

spowodowała zmiany w składzie i strukturze tych zespołów, dlatego też są najczęściej dość ubogie w 

gatunki i zajmują małe powierzchnie. 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 

Calamagrostis epigejos, różnymi gatunkami nawłoci Solidago sp. oraz wrotyczem pospolitym 

Tanacetum vulgare. Intensyfikacja rolnictwa spowodowała zmiany w składzie i strukturze tych zespołów, 
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dlatego też są one najczęściej dość ubogie w gatunki i zajmują małe powierzchnie. Większość 

zbiorowisk łąkowych, zwłaszcza wrażliwych na zmiany wilgotnościowe, należy na terenie gminy Rudniki 

do potencjalnie zagrożonych. 

Prosna, Jaworzynka, Wyderka i Piskara oraz ich dopływy, stawy hodowlane, zbiornik retencyjny 

w Młynach oraz inne drobne zbiorniki wodne stanowią dogodne siedliska dla rozwoju zbiorowisk 

wodnych, reprezentowanych na omawianym terenie 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 dużą wartość 

przyrodniczą tego obszaru, gdyż występują w nich również gatunki chronione i rzadkie. Do najbardziej 

interesujących, ze względu na rzadkość występowania w skali regionu, zespołów wodnych na badanym 

terenie należą: zespół z dominacją podwodnej formy potocznika waskolistnego Ranunculo-Sietum 

erecto-submersi oraz zespół z dominacją rzęśli hakowatej Ranunculo-Calitrichetum hamulatae 

stwierdzone w Prośnie i Wyderce. Wśród pospolitych zbiorowisk stwierdzono tu występowanie zespołu 

rzęsy drobnej i spirodeli wielokorzeniowej Spirodeletum polyrhizae, w którym dominuje jeden gatunek 

charakterystyczny rzęsa drobna Lemna minor. Występuje tu również zespół moczarki kanadyjskiej 

Elodeetum canadensis, zespół rdestnicy pływającej Potametum natantis oraz zespół wywłócznika 

kłosowego Myriophyletum spicati. 

Do zbiorowisk zaroślowych należą zarośla ligustru i tarniny Pruno-Ligustretum, w których 

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

miedzach śródpolnych na obszarze całej gminy. 

Na obszarze gminy Rudniki lesistość kształtuje się na niskim poziome (ok. 4,5%). Zbiorowiska 

leśne to najczęściej bory sosnowe oraz rzadziej lasy liściaste, głównie łęgowe. Lasy o charakterze 

borów sosnowych i borów mieszanych zajmują największą powierzchnię. Są to jednak zbiorowiska 

wtórne, ze sztucznie nasadzoną sosną na siedliskach lasów liściastych, 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 lasów liściastych należą tu do bardzo rzadko 

spotykanych. Jedynie w dolinie Prosny na południe od Jelonek znajduje się kompleks dobrze 

wykształconego łęgu jesionowo-olszowego Fraxino-Alnetum. 

Grupa zbiorowisk chwastów pól uprawnych, okrajków, terenów wydeptywanych i ruderalnych jest 

w gminie Rudniki bogato reprezentowana. Grupa zespołów segetalnych, czyli chwastów 

towarzyszących uprawom rolnym, zarówno zbożowym, jak i okopowym z klasy Stellarietea mediae, 

spotykana jest bardzo często. Grupa zbiorowisk roślinnych o charakterze antropogenicznym z klas 

Artemisietea vulgaris jest równie na tym terenie bogato reprezentowana. Zbiorowiska te związane są z 

terenami zmienionymi przez człowieka. Są to jednak zbiorowiska o małych walorach przyrodniczych.  

Coraz większą powierzchnię zajmują samosiewy, głównie brzozy, na terenach długotrwale 

odłogowanych. Świadczy to, jak również wyniki wyżej przedstawionych analiz warunków naturalnych, 

że w gminie jest wiele terenów predysponowanych do zalesień. Są to przede wszystkim grunty rolne 

z glebami klas VI i o zaburzonych stosunkach wodnych, tereny o dużych spadkach (zagrożone erozją), 

a więc wzgórza i pagórki, oraz tereny źródliskowe. 

Opisaną wyżej zieleń uzupełniają zespoły zieleni urządzonej związanej z terenami 

zainwestowanymi (tzw. tereny zielone i zadrzewienia w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie 

przyrody): parki, cmentarze, zadrzewienia przydrożne oraz zieleń towarzysząca zabudowie. 

Na terenie gminy Rudniki stwierdzono 11 gatunków roślin naczyniowych występujących na 16 

stanowiskach: 

 Żabieniec lancelowaty Alisma laneolatum (1 stanowisko), 

 Chłodek drobny Amoseris minima (5 stanowisk), 

 Turzyca nibyciborotawa Carex pseudocyperus (w stanowisko), 
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 Chondrilla sztywna Chondrilla juncea (2 stanowiska), 

 Niedośpiałek maleńki Centunculus minimus (1 stanowisko), 

 Stokłosa żytnia Bromus secalinus (1 stanowisko), 

 Rogatek krótkoszyjkowy Ceratophyllum submersum (1 stanowisko), 

 Krwawnica wąskolistna Lythrum hyssopifolia (1 stanowisko) – objęta ścisłą ochroną, 

 Mysiurek drobny Myosurus minimus (1 stanowisko), 

 Włosienicznik rzeczny Matrachium flutans (1 stanowisko) – objęty częściową ochroną, 

 Listera jejowata Listera ovata (1 stanowisko) – objęta częściową ochroną. 

Na terenie gminy Rudniki stwierdzono pięć stanowisk rzadkich gatunków grzybów: 

 Flagowiec olbrzymi Meripilus giganteus, 

 Klejówka kleista Gomphidius glutinosus, 

 Chropiatka lejkowata Thelephora caryphyllea, 

 Języczek siatkowany Arrhenia retiruga, 

 Buławinka czerwona Claviceps purpurea. 

Nie stwierdzono występowania gatunków grzybów objętych ochroną gatunkową. 

Na obrzeżach gminy Rudniki występują dwa typy siedlisk przyrodniczych, których ochrona wynika 

z art. 6 ust. 2  ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i  ich naprawie 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 954): 

 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników – związek Renunculion fluitantis (Kos 

Natura: 3260). Zespół z dominacją podwodnej formy potocznika wąskolistnego Ranunculo – 

Sietum erecto – submersi, zespół rzęśli hakowatej Ranunculo – Callitrichetum hamulatae – 

występują dość rzadko w Prośnie i Wyderce.  

 Łęg jesionowo – olszowy Fraxino- Alnetum (Circaeo- Alnetum) (Kod Natura 91E0) – występuje w 

kompleksie leśnym na południe od Jelonek. 

W ramach obszaru objętego planem nie stwierdzono występowania siedlisk przyrodniczych 

objętych ochroną oraz roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową, dominującą roślinność stanowią 

łąki i pastwiska ubogie gatunkowo o różnym stopniu degradacji, zbiorowiska segetalne z klasy 

Stellarietea oraz zbiorowiska okrajkowe i ruderalne z dominacją klasy Artemisietea. 

 

Fauna występująca na terenie gminy jest typowa dla regionów rolniczych środkowej Polski z 

pewnymi wpływami gatunków charakterystycznych dla Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Różnorodność 

gatunkowa zwierząt nie jest tu zbyt duża. Małe zróżnicowanie warunków siedliskowych sprawia, że 

występuje tu niewiele taksonów o różnorodnych wymaganiach względem środowiska przyrodniczego.  

Wśród ssaków dominują charakterystyczne dla obszarów pól i łąk drobne ssaki, takie jak: ryjówki, 

myszy polne, chomiki, jeże europejskie, zające. Z gatunków objętych ochroną występują: wiewiórka 

Sciurus vulgaris - stwierdzona w dolinie Prosny w okolicach Jelonek (objęta ochroną częściową) oraz 

mopek Barbastella barbastellu – gatunek nietoperza, którego żerujące osobniki stwierdzono w okolicach 

Jelonek i Młynów (objęty ochroną ścisłą). Z chronionych gatunków ptaków na obszarze gminy zostały 

stwierdzone: przepiórka Coturnix coturnix - pojedyncze stanowiska znajdują się w krajobrazie otwartym 

na całym obszarze gminy, muchołówka białoszyja Ficedula albicollis - na terenie gminy wykazana tylko 

z kompleksu leśnego na południe od Jelonek, gąsiorek Lanius collurio – występuje pojedynczo na 

obszarze całej gminy, jarzębatka Sylvia nisoria – gatunek notowany w okolicach Słowikowa i Żytniowa, 

zimorodek Alcedo atthis – notowany w dolinie Prosny, ortolan Emberiza hortulana – notowany 

w okolicach Żytniowa, Faustianki i Dalachowa. 

Poza tym na obszarze gminy stwierdzono występowanie: 

 dwóch chronionych gatunków zwierząt z grupy bezkręgowców: czerwończyk nieparek Lycaena 

dispar – gatunek motyla notowany w dolinie Prosny oraz nad zbiornikiem retencyjnym w Młynach 
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(objęty ścisłą ochroną), ślimak winniczek Helix pomatia - spotykany rzadko na całym obszarze 

gminy w miejscach cienistych i wilgotnych (objęty częściową ochroną), 

 dwóch gatunków ryb objętych częściową ochroną gatunkową - śliz Barbatula barbatula, minóg 

rzeczny Lam-petra fluviatilis, które stwierdzono w Prośnie, 

 pięciu gatunków gadów: jaszczurka zwinka Lacerta agilis, jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara, 

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

 sześciu gatunków płazów: ropucha szara Bufo bufo, ropucha zielona B. viridis, rzekotka drzewna 

Hyla arborea, żaba wodna Rana esculenta, żaba jeziorkowa R. lessonae, żaba trawna R. 

temporaria,  

Wszystkie gatunki płazów i gadów podlegają ochronie gatunkowej oraz ochronie siedliskowej. 

Najkorzystniejszymi obszarami pod względem warunków dla rozrodu płazów jest: dolina Prosny 

i Jaworzynki z jej dopływami oraz okolice Jelonek, Wytoki, Kuźnicy, Jaworka, Mirowszczyzny i Żytniowa. 

Rzeka Prosna i jej dopływy sprzyjają naturalnemu przemieszczaniu się gatunków, dla których miejsca 

rozrodu stanowią nieliczne drobne zbiorniki zlokalizowane w okolicach jej doliny. W tych zbiornikach 

wodnych obserwuje się miejsca rozrodu żab z grupy zielonych, żab trawnych i ropuch szarych. 

Zdecydowanie rzadziej spotyka się ropuchy zielone, występujące głównie w pobliżu zabudowań, na 

ziemiach lekkich. Najrzadziej obserwuje się rzekotkę drzewną, której występowanie na tym terenie 

ograniczone jest do kilku stanowisk. Generalnie stwierdzić należy, że pośród zdominowanego przez 

rolniczy krajobraz terenu opracowania, zbiorniki wód stanowią ważne w skali lokalnej miejsca rozrodu 

dla tej grupy zwierząt. 

 

3. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW OCHRONY 

ŚRODOWISKA ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W 

SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH OBSZARÓW CHRONIONYCH 

Ocena uwarunkowań środowiska przyrodniczego, warunków sanitarno-zdrowotnych oraz 

walorów krajobrazowych obszaru opracowania pozwala na dokonanie diagnozy jego obecnego oraz 

potencjalnego stanu, jak również możliwości dalszego funkcjonowania. W warunkach naturalnych 

środowisko przyrodnicze tworzy układ wzajemnie ze sobą powiązanych i wpływających na siebie 

elementów abiotycznych i biotycznych. Wszelka działalność człowieka powoduje zmiany w pierwotnym 

stanie równowagi. Przekształceniom i degradacji na skutek antropopresji podlegają poszczególne 

elementy środowiska, przy czym zmiana jednego wywołuje zaburzenia równowagi w całym układzie, co 

oddziałuje na pozostałe elementy. Poszczególne komponenty środowiska odznaczają się zróżnicowaną 

wrażliwością na procesy degradujące, przez co ich stan i możliwości funkcjonowania są również 

odmienne.  

Na terenie gminy Rudniki główne źródła zagrożenia środowiska są spowodowane jego 

zanieczyszczeniem (czyli wprowadzeniem do powietrza, wody, ziemi,  substancji  stałych, ciekłych lub 

gazowych albo energii w takich ilościach lub w takim składzie, który może ujemnie wpłynąć na zdrowie 

człowieka, klimat, przyrodę żywą, glebę, wodę lub spowodować inne zmiany w środowisku, w tym 

również kulturowym). Powstają one w wyniku postępującego procesu urbanizacji, który przekłada się 

na rozwój  transportu, gospodarki komunalnej itp.   

Występujące w granicach obszaru objętego planem oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie 

zagrożenia dla środowiska dotyczą , w szczególności: 

 zanieczyszczenia atmosfery, 

 zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, 

 hałasu, 

 oddziaływania elektroenergetycznego. 
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a. Zanieczyszczenia atmosfery 

Antropogeniczne rodzaje emisji zanieczyszczeń powietrza można podzielić na: 

 emisję liniową - komunikacyjną, pochodzącą głównie z transportu samochodowego. Ruch 

samochodowy powoduje emisję do atmosfery szeregu zanieczyszczeń gazowych, powstających 

podczas spalania paliw płynnych w silnikach pojazdów, w tym m.in. węglowodorów aromatycznych, 

dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla oraz substancji pyłowych, powstających w wyniku 

ścierania nawierzchni jezdni i opon pojazdów. Źródło emisji komunikacyjnej znajduje się nisko nad 

ziemią, co sprawia, że zanieczyszczenia emitowane z silników pojazdów kumulują się w najbliższym 

otoczeniu dróg, a ich wpływ na jakość powietrza maleje wraz z odległością. Brak jest danych 

dotyczących wielkości emisji substancji szkodliwych do atmosfery pochodzących z transportu na 

przedmiotowym terenie. Nie mniej jednak sektor ten, ma coraz większy wpływ na jakość i stan 

powietrza znajdującego się w ich sąsiedztwie, 

 emisje powierzchniową (w skład której wchodzą zanieczyszczenia komunalne) – tereny 

mieszkaniowe, zlokalizowane w sąsiedztwie terenów objętych opracowaniem planu miejscowego  

ogrzewane są poprzez indywidualne kotłownie lub piece gdzie często wykorzystuje się paliwa stałe 

różnej jakości. Chociaż brak informacji dotyczących emisji z w/w źródła ten rodzaj zanieczyszczeń 

jest szczególnie odczuwalny w sezonie zimowym, kiedy następuje intensyfikacja eksploatacji 

palenisk. 

W oparciu o obowiązujące przepisy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, 

w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, dokonuje corocznej oceny jakości powietrza dla 

województwa opolskiego, celem uzyskania informacji o stężeniu zanieczyszczeń w powietrzu. 

Przytoczone niżej dane stanowią przytoczenie wyników „Oceny jakości powietrza w województwie 

opolskim za rok 2017”. 

Na terenie województwa śląskiego zostały wydzielone 2 strefy zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza 

(Dz. U. z 2012 poz. 914): 

 miasto Opole (kod strefy PL1601),  

 strefę opolską (kod strefy PL1602), do której zalicza się obszar objęty planem 

Wynikiem oceny, jest zaliczenie strefy do jednej z poniższych klas: 

 klasa A – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomu 

dopuszczalnego, z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń określonych 

w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu lub 

poziomów docelowych, 

 klasa C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne 

z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu lub poziomów docelowych. 

Interpretując wyniki klasyfikacji należy pamiętać, że wynik taki nie powinien być utożsamiany ze 

stanem jakości powietrza na obszarze całej strefy. Klasa C może oznaczać bowiem np. lokalny problem 

związany z daną substancją. 

 
Klasyfikacja strefy śląskiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia 

 

Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji 

NO2 SO2 CO C6H6 PM10 
PM 

2,5 

BaP 

(PM10) 

As 

(PM10) 

Cd 

(PM10) 

Ni 

(PM10) 

Pb 

(PM10) 
O3 

A A A A C C, C1 C A A A A C 
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Rezultatem końcowym oceny stref pod kątem ochrony roślin, podobnie jak pod kątem ochrony 

zdrowia, jest określenie klas wynikowych dla poszczególnych zanieczyszczeń w danej strefie. W efekcie 

oceny przeprowadzonej w 2017 roku wartości wszystkich badanych substancji w odniesieniu do 

poziomów dopuszczalnych i poziomu docelowego pozwoliły na zaklasyfikowanie strefy opolskiej do 

klasy A. 

 

Klasyfikacja strefy śląskiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony roślin 

 

Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji 

NOx SO2 O3 

A A A 

 

b. Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych  

Do czynników wpływających na jakość wód powierzchniowych należą uwarunkowania naturalne, 

takie jak warunki klimatyczne i hydrologiczne, czy zdolność samooczyszczania oraz zanieczyszczenia 

antropogeniczne. 

Znaczną część zanieczyszczeń trafiających do wód powierzchniowych stanowią 

zanieczyszczenia obszarowe. Źródłem tych zanieczyszczeń są przede wszystkim: 

 rolnictwo, co wynika głównie z faktu stosowania nawozów sztucznych i naturalnych, a także 

środków ochrony roślin, 

 zanieczyszczone odcieki drenarskie, 

 hodowla zwierząt poprzez niewłaściwe składowanie obornika i gnojowicy oraz ich niewłaściwe, zbyt 

duże lub zbyt częste stosowanie na polach, 

 brak infrastruktury odprowadzającej lub oczyszczającej ścieki bytowo - gospodarcze. 

Do zanieczyszczeń punktowych, stwarzających bardzo poważne zagrożenie dla czystości wód 

powierzchniowych należą przede wszystkim: 

 bezpośrednie „dzikie" zrzuty surowych ścieków bytowo - gospodarczych do cieków wodnych (na 

nieskanalizowanych obszarach), 

 zrzuty niedostatecznie oczyszczonych ścieków. 

Wody powierzchniowe w znacznie większym stopniu narażone są na wpływ zanieczyszczeń 

antropogenicznych, przez co charakteryzują się zmiennością składu fizyczno – chemicznego i większą 

różnorodnością substancji w nich zawartych niż wody podziemne. Na poziom zanieczyszczeń w wodach 

powierzchniowych wpływa sposób zagospodarowania zlewni, stopień degradacji środowiska oraz 

warunki atmosferyczne panujące w danym regionie. 

c. Hałas 

Jednym z bardziej determinujących czynników jakości środowiska jest hałas rozumiany jako 

dźwięki niepożądane, uciążliwe, szkodliwe. Może on wywierać niekorzystny wpływ na zdrowie 

człowieka, świat zwierzęcy i roślinny, a jego szkodliwość zależy od natężenia, częstotliwości, charakteru 

zmian w czasie, długotrwałości działania. Hałas występuje powszechnie, zwłaszcza wzdłuż tras 

komunikacyjnych, obiektów przemysłowych i usługowych o charakterze wytwórczym.  

Na terenie objętym planem oraz na terenie gminy nie ma stałego punktu pomiarowego, jednak 

można przyjąć, że głównym jego źródłem hałasu jest komunikacja drogowa i kolejowa. 

Najbardziej znaczącymi źródłami uciążliwego hałasu na terenie gminy są ciągi komunikacyjne, w 

szczególności drogi krajowe związane z wzmożonym ruchem pojazdów. Dźwięki pochodzące z 

powyższych źródeł tworzą klimat akustyczny środowiska i odpowiadają za uciążliwość hałasu oraz jego 
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negatywny wpływ za zdrowie i życie ludności. Na klimat akustyczny wpływa w głównej mierze hałas 

komunikacyjny, a w szczególności hałas drogowy. Spowodowane jest to ciągłym wzrostem natężenia 

ruchu, zwłaszcza udział transportu ciężkiego, złym stanem technicznym pojazdów, stanem technicznym 

nawierzchni dróg, jej rodzajem, organizacją ruchu drogowego oraz rodzajem zabudowy wzdłuż szlaków 

komunikacyjnych generujących największe stężenie hałasu. Ograniczenie emisji hałasu w istniejących 

układach komunikacyjnych i zabudowy jest trudne do osiągnięcia, gdyż lokalizacja terenów zabudowy 

chronionej w bezpośrednim otoczeniu tras komunikacyjnych w znacznym stopniu ogranicza możliwości 

ich ochrony akustycznej. Uwarunkowania lokalizacyjne, w szczególności bliskość zabudowań utrudnia 

wykonanie ekranów akustycznych czy też izolacyjnych pasów zieleni. Istotny wpływ na poziom hałasu 

komunikacyjnego ma nawierzchnia drogi.  Dlatego też w celu ograniczenia emisji hałasu powinno się 

zastępować tradycyjną nawierzchnię – nawierzchnią „cichą” – która ze względu na swoją elastyczność 

generuje mniejszy hałas toczenia powstały przy oddziaływaniu opon samochodów z powierzchnią drogi. 

Jednocześnie powinny być eliminowane uszkodzenia nawierzchni dróg. 

 Drogi krajowe to drogi, po których odbywa się ruch o znacznym natężeniu oraz udziale pojazdów 

ciężkich, jednak ze względu na znaczenie tychże dróg w układzie komunikacyjnym województwa, 

wprowadzenie na nich ograniczeń ruchu, w tym ograniczeń dla ruchu pojazdów ciężkich jest niemożliwe. 

Dlatego, oprócz metod takich jak spowolnienie i upłynnienie strumienia ruchu na odcinku 

zabudowanym, poprzez wykonanie wysp spowalniających na wjeździe i wyjeździe z terenów 

zabudowanych oraz wymuszenie przestrzegania obowiązującego ograniczenia prędkości oraz 

dopuszczalnego tonażu poruszających się pojazdów, jedyną możliwą i najskuteczniejszą metodą 

zapewniającą ograniczenie hałasu jest wyprowadzenie ruchu poza gęstą zabudowę poprzez budowę 

obwodnicy. 

d. Oddziaływanie elektroenergetyczne 

Przez gminę Rudniki przebiegają linie elektroenergetyczne wysokich napięć: 

 400 kV relacji Dobrzeń – Trębaczew, 

 110 kV relacji Praszka – Panki, 

 110 kV Kłobuck – Janinów, 

 110 kV Janinów – Wieluń. 

Na terenie gminy zlokalizowany jest również Główny Punkt Zasilający GPZ 110/15 kV Janinów, zasilany 

z linii 110kV Kłobuck – Panki – Janinów – Praszka. 

W granicach obszaru objętego planem nie występują źródła oddziaływania 

elektroenergetycznego.  

4. PRZEDSTAWIENIE ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH I INNYCH 

USTALEŃ ZAWARTYCH W MIEJSCOWEYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO  

a. Informacje o głównych celach, zawartości oraz powiązaniach miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego z innymi dokumentami 

Celem opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 

wyznaczenie nowych terenów związanych z realizacją zabudowy produkcyjno – usługowej. 

Zawartość przedmiotowego planu miejscowego uwzględnia wymagania wynikające z art. 15 ust. 

2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 

1945 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są powiązane z: 



Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca ustaleń  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla obszaru położonego w gminie Rudniki w obrębie ewidencyjnym Żytniów 

23 
 

 Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego,  

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudniki przyjętym 

uchwałą Nr XXXI/226/02 Rady Gminy Rudniki z dnia 19 kwietnia 2002 r. oraz zmienionym uchwałami 

Nr XXIII/181/09 Rady Gminy w Rudnikach z dnia 3 lutego 2009 r. oraz Nr XXXIII/236/2018 Rady 

Gminy Rudniki z dnia 27 lutego 2018 r. – projekt planu miejscowego jest spójny z głównymi 

założeniami polityki przestrzennej,  w tym między innymi: 

 uwzględnia rozwój przestrzenny i funkcjonalny miasta zgodnie z przeznaczeniem terenów 

określonym na załączniku graficznym rysunku studium,  

 tworzy warunki sprzyjające rozwoju działalności podmiotów gospodarczych, 

 tworzy warunki do wykorzystania możliwości i zasobów potencjału społeczno-

gospodarczego, 

 uwzględnia wytyczne dotyczące kształtowania projektowanej zabudowy, 

 Opracowaniem ekofizjograficznym podstawowym dla gminy Rudniki sporządzonym na potrzeby 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym określono stan, zagrożenia i 

uwarunkowania środowiskowe będące podstawą do odpowiedniego kształtowania struktur 

funkcjonalno-przestrzennych, zgodnie z ich predyspozycjami środowiskowymi.  

b. Ustalenia planu 

Podstawą formalną do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 

uchwała Nr XXXV/258/2018 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

W ramach ustaleń planistycznych określono: 

 przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające, poprzez co wyodrębniono następujące tereny o 

różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania:  

 PU – teren zabudowy produkcyjno – usługowej,  

 KDW – teren drogi wewnętrznej,  

 R – teren rolniczy, 

 zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 

 zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, 

 zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, 

 granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

 szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym, 

 zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji, 

 zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej, 

 stawki procentowe, na podstawie której ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. 

W ramach zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, plan ustala: 

 obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem poprzez: 

 drogę powiatową, przylegającą do granicy obszaru objętego planem, 

 drogi wewnętrzne wyznaczone w ramach terenów oznaczonych symbolami KDW1, KDW2, 

 drogę wewnętrzną, przylegającą do granicy obszaru objętego planem, 

 zasady obsługi parkingowej: 

 minimalna liczba miejsc do parkowania:  

 zabudowa produkcyjna, składy i magazyny - 1 stanowisko na 5 zatrudnionych, 

 zabudowa usługowa -  3 stanowiska na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej, 

 przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową - 1 miejsce 

na każde rozpoczęte 20 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 

 sposób realizacji miejsc do parkowania: 
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 naziemne miejsca do parkowania,  

 garaże; 

W ramach zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, plan ustala: 

 lokalizację nowych oraz modernizację, przebudowę, rozbudowę lub likwidację istniejących urządzeń 

infrastruktury technicznej z uwzględnieniem przepisów odrębnych,  

 obsługę obszaru objętego planem w zakresie infrastruktury technicznej z istniejących i 

projektowanych sieci, 

 powiązania istniejącej i projektowanej sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz 

zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 zasady zaopatrzenia w wodę - pokrycie zapotrzebowania z sieci wodociągowej,  

 zasady zaopatrzenia w energię elektryczną - pokrycie zapotrzebowania:  

 z sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia, 

 z indywidualnych instalacji o mocy nie przekraczającej 100 kW, 

 zasady zaopatrzenia w ciepło - pokrycie zapotrzebowania:  

 z indywidualnych systemów grzewczych, 

 z indywidualnych instalacji o mocy nie przekraczającej 100 kW, 

 zasady zaopatrzenia w gaz – pokrycia zapotrzebowania: 

 z sieci gazowej,  

 z indywidualnych zbiorników gazu płynnego, 

 zasady gospodarki ściekami - odprowadzanie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych: 

 do sieci kanalizacji sanitarnej,  

 do indywidualnych systemów gromadzenia lub oczyszczania ścieków zgodnie z przepisami 

odrębnymi, 

 zasady gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi: 

 sieci kanalizacji deszczowej, 

 do gruntu w granicach działki budowlanej, 

 zasady gospodarki odpadami - gromadzenie, segregacja i usuwanie odpadów zgodnie z przepisami 

odrębnymi, 

 zasady obsługi telekomunikacyjnej – zgodnie z przepisami odrębnymi. 

5. ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU 

MIĘDZYNARODOWYM ALBO KRAJOWYM, ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA 

PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Rozpatrywany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem 

planistycznym o znaczeniu lokalnym. W trakcie jego sporządzania ważnym aspektem była realizacja 

celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu wspólnotowym i krajowym istotnych z punktu 

widzenia projektowanego dokumentu. 

Podstawy prawne do przeprowadzenia postępowania w sprawie tzw. strategicznych ocen 

oddziaływania na środowisko zostały precyzyjnie określone w prawodawstwie Unii Europejskiej, jak 

i w prawie polskim. Uwarunkowania prawne projektowanego dokumentu dotyczące celów i zasad 

ochrony środowiska wynikają z zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska, ustaw pokrewnych, 

rozporządzeń oraz dyrektyw. Obecnie polskie przepisy prawne pozostają w zasadniczej zgodności 

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

2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 

z 21 lipca 2001 r.), tzw. Dyrektywa SEA. Polskie prawo uwzględnia również przepisy dyrektyw 

dotyczących sieci obszarów NATURA 2000, tj. Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 

roku w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. WE L 103 z 25 kwietnia 1979 r. z późn. zm.) tzw. 
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Dyrektywa Ptasia oraz dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22 lipca 1992 r. z późn. zm.) tzw. 

Dyrektywa Siedliskowa. 

Ustawa  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawa z dnia 3 października 

2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dokonuje w zakresie swojej regulacji 

wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:  

 Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny skutków wywieranych 

przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. Urz. WE L 175 z 

05 lipca 1985 r. z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne) oraz dyrektywy Rady 97/11/WE 

z dnia 3 marca 1997 roku zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny skutków 

wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne; 

 Dyrektywy Wodnej (Dz. U. UE L z 2000 r. Nr 327, poz.1.) Dyrektywa 2000/60/We Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania 

w dziedzinie polityki wodnej, 

 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie 

publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylającej dyrektywę Rady 

90/313/EWG (Dz. Urz. WE L 41 z 14 lutego 2003 r.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne); 

 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 roku przewidującej 

udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie 

środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru 

sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 156 z 25 czerwca 2003 r.; 

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne); 

 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 roku w sprawie 

oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21 lipca 2001 r., 

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne); 

 Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. w sprawie 

oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim. Dyrektywa weszła w życie 26 listopada 2007 r., a jej 

głównym celem jest ustanowienie ram dla oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, w celu 

ograniczenia negatywnych konsekwencji dla zdrowia ludzkiego, środowiska , dziedzictwa 

kulturowego oraz działalności gospodarczej, związanych z powodziami na terytorium Wspólnoty; 

 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 roku dotyczącej 

zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. UE L 24 z 29 stycznia 2008 

r.). 

Ponadto polskie prawodawstwo uwzględnia ustalenia: 

 Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie 

odpowiedzialności za zapobieganie i naprawę szkód w środowisku (Dz. Urz. WE L 143/56 z 30 

kwietnia 2004 r.); 

 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 roku dotyczącej 

zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. UE L 24 z 29 stycznia 2008 

r.); 

 Dyrektywy Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 roku w sprawie odpadów (Dz. Urz. WE L 194 z 

25 lipca 1975 r., L 78 z 26 marca 1991 r. i L 377 z 23 grudnia 1991 r.); 

 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 roku odnoszącej 

się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. Urz. WE L 189 z 18 lipca 2002 r.). 

Wymienione powyżej Dyrektywy stanowią jedynie część aktów obowiązujących w polskim 

prawodawstwie, najistotniejszych z punktu widzenia sporządzanego dokumentu.  
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Ponadto Polska od szeregu lat aktywnie uczestniczy na forum międzynarodowym w pracach 

organizacji, instytucji i konwencji, które mają na celu rozwiązanie globalnych i regionalnych problemów 

ochrony środowiska oraz trwałego i zrównoważonego rozwoju. Jedną z form tej działalności jest 

przyjmowanie i realizacja zobowiązań określonych w międzynarodowych porozumieniach 

i konwencjach. Polska jest obecnie stroną następujących konwencji i protokołów z dziedziny ochrony 

środowiska (istotnych z punktu widzenia niniejszej prognozy): 

 Konwencji o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych (Konwencja 

Berneńska z 19 września 1979 r.); 

 Konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (Konwencja Bońska z 23 czerwca 

1979 r.); 

 Konwencji o różnorodności biologicznej z Nairobi z 22 maja 1992 r.; Konwencja w sprawie 

transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości (Konwencja Genewska z  

13 listopada 1979 r.); 

 Konwencji w sprawie ochrony warstwy ozonowej (Konwencja Wiedeńska z 22 marca 1985 r.; 

 Konwencji o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych z  

22  marca 1989 r. (Konwencja Bazylejska); 

 Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UN FCCC) z 5 czerwca 

1992 r.; 

 Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych z dnia  

17 marca 1992 r.; 

 Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (Konwencja z 

Espoo z 25 lutego 1991 r.); 

 Konwencji EKG ONZ w sprawie społecznego dostępu do informacji, podejmowania decyzji  

i sądownictwa w ochronie środowiska (Konwencja z Aarhus z czerwca 1998 r.). 

Poszczególne dyrektywy, międzynarodowe akty prawne zostały wdrożone do polskiego 

prawodawstwa i tym samym znalazły swoje odzwierciedlenie w projekcie planu, poprzez zamieszczenie 

zapisów dotyczących różnych aspektów środowiska, zwłaszcza w zakresie jego ochrony. Uzyskano w 

ten sposób wysoką zgodność z dokumentami planistycznymi różnego szczebla, co pozwala 

wnioskować, że związane z nimi cele będą osiągane również przez ustalenia funkcjonalne wynikające 

z projektu planu. Zostało utrzymane założenie strategiczne dokumentów wszystkich poziomów, że 

celem generalnym rozwoju jest rozwój zrównoważony, przez który należy rozumieć zrównoważony 

udział wszystkich istotnych czynników ekologicznych, gospodarczych i społecznych. 

Na szczeblu krajowym, cele ochrony środowiska ustanawiają strategiczne dokumenty rządowe, 

w tym: II Polityka Ekologiczna Państwa oraz Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 

z perspektywą do roku 2016. Oba te dokumenty respektują zapisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

z 1997 r., mówiące o konieczności zapewnienia przez Rzeczpospolitą Polską ochrony środowiska 

kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju oraz koniecznością zapewnienia przez władze publiczne 

bezpieczeństwa ekologicznego współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Cele szczegółowe polityki 

ekologicznej państwa ujęto w dwóch grupach: w sferze racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych 

i w zakresie jakości środowiska. Część z nich została uwzględniona przy sporządzaniu projektu planu, 

a do najważniejszych wśród nich, w kontekście zakresu ustaleń planistycznych, wymienić należy m.in.: 

 ochronę gleb – plan wprowadza ustalenia zabezpieczające środowisko glebowe oraz powierzchnie 

ziemi, między innymi poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej, ustalenie parametrów 

dotyczących maksymalnej powierzchni zabudowy czy minimalnej powierzchni biologicznie czynnej 

dzięki czemu zapewni odpowiednie warunki dla życia organizmów żywych, w tym organizmów 

glebowych, produkcji materii organicznej, warunki infiltracji wód opadowych i roztopowych do gruntu,  

 jakość wód – plan wprowadza ustalenia zabezpieczające środowisko wodne poprzez uregulowanie 

gospodarki wodno-ściekowej w ramach analizowanego terenu, 
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 jakość powietrza, zmiany klimatu - plan wprowadza ustalenia mające na celu poprawę jakości 

powietrza poprzez dopuszczenie pozyskiwania energii elektrycznej lub cieplnej ze źródeł 

indywidualnych o mocy nie przekraczającej 100 kW, wykorzystujących w procesie przetwarzania 

energię promieniowania słonecznego, co pośrednio będzie miało również pozytywny wpływ na 

zahamowanie zmian klimatu, 

 hałas i promieniowanie - plan nakazuje zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu określonego 

w przepisach odrębnych dla poszczególnych rodzajów terenów,  

 różnorodność biologiczną i krajobrazową – plan nakreśla zasady ochrony środowiska 

przyrodniczego i krajobrazu poprzez regulacji dotyczące wskaźników zabudowy i zagospodarowania 

terenu dzięki czemu zapewnia odpowiednie warunki życia organizmów żywych, produkcji materii 

organicznej, warunki infiltracji wód opadowych i roztopowych do gruntu w ramach terenów 

przeznaczonych do zainwestowania. 

Realizacja zasady zrównoważonego rozwoju oraz zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego 

w opracowanym dokumencie odbywać się będzie zatem poprzez szereg działań uwzględniających w/w 

dokumenty ustanowione na szczeblu krajowym i międzynarodowym, w tym: utrzymanie równowagi 

przyrodniczej, racjonalną gospodarkę istniejących zasobów i wartości środowiska przy uwzględnieniu 

uwarunkowań gospodarczych, społecznych, kulturowych i regionalnych, co ma sprzyjać trwałemu 

zrównoważonemu rozwojowi oraz poprawie warunków jakości życia ludności. Cele te będą realizowane 

poprzez rozwój i uporządkowanie zagadnień związanych z infrastrukturą techniczną oraz ochronę 

środowiska przyrodniczego. 

6. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANEGO ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA 

Aktualne użytkowanie rozpatrywanego obszaru obejmuje grunty związane z produkcją rolniczą 

stąd jako strukturę mogącą mieć ewentualny wpływ na środowisko należy wskazać zagospodarowanie 

wynikające z projektowanego przeznaczenia terenu na zabudowę produkcyjno-usługową. 

Pozostałe tereny stanowią odzwierciedlenie istniejącego zagospodarowania, w związku 

z powyższym nie podejmuje się analizy w tym zakresie.  

 

Przewidywane oddziaływanie terenów zabudowy produkcyjno-usługowej 
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różnorodność 

biologiczną 
0 X 0 0 0 0 X X 0 0 X 

ludzi X X 0 0 X 0 X 0 0 X 0 
zwierzęta 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 X 
rośliny X 0 0 0 0 0 X X 0 0 X 
wodę 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
powietrze 0 X 0 0 X 0 0 0 X 0 X 
powierzchnię 

ziemi 
X 0 0 0 0 0 X X 0 0 X 

krajobraz X 0 0 0 0 0 X X 0 0 X 
klimat 

(akustyczny) 
0 X 0 0 X 0 0 0 X 0 X 

zasoby naturalne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
zabytki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
dobra  0 X 0 0 0 0 X X 0 X 0 
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materialne 

X – oddziaływanie, 0 – brak oddziaływania 

 

Analizując przedmiot ustaleń planu miejscowego oraz aktualną formę użytkowania 

rozpatrywanego obszaru należy wskazać, iż realizacją projektowanego zagospodarowania wywoła 

skutki dla środowiska obejmujące ingerencję w krajobraz. Ponadto podczas prowadzenia prac 

budowlano-montażowych dojdzie do miejscowej likwidacji pokrywy glebowej i roślinności. Powyższe w 

sposób pośredni wywoła również skutki dla występującej na danym terenie fauny a w konsekwencji 

ograniczy różnorodność biologiczną. 

Należy jednak zauważyć, iż na danym terenie nie stwierdzono ponadprzeciętnej różnorodności 

w zakresie fauny i flory, rozmieszczenia siedlisk przyrodniczych lub miejsc żerowania oraz 

występowania gatunków roślin i zwierząt chronionych stąd wskazane wyżej ograniczenia i 

oddziaływania będą miały skutek negatywny lecz ich zakres nie powinien być znaczący dla środowiska. 

W wyniku realizacji ustaleń planu mogą również ulec pogorszeniu warunki aerosanitarne oraz 

akustyczne, przy czym uwzględniając wynikający z ustaleń planu zakaz przedsięwzięć powodujących 

przekroczenie standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych, w szczególności 

w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń oraz promieniowania elektromagnetycznego zakłada 

się, iż będzie to oddziaływanie krótkotrwałe i chwilowe wynikające z maszyn budowlanych i pojazdów 

pracujących na placu budowy. 

Uwzględniając określone ustaleniami planu zasady zagospodarowania, w szczególności w 

zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w gaz i ciepło przyjmuje się, 

iż nie wystąpi oddziaływanie inwestycji na wodę oraz powietrze i glebę – w zakresie innym niż 

wynikający z etapu realizacji przedsięwzięcia. 

Analizując wpływ na pozostałe komponenty środowiska, w szczególności ludzi oraz dobra 

materialne należy wskazać, iż uruchomienie nowych terenów inwestycyjnych stanowić będzie 

pozytywny i długoterminowy bodziec dla rozwoju struktury gospodarczej gminy oraz rynku pracy. 

 

Rozpatrując wynikające z ustaleń planu ograniczenia w zagospodarowaniu terenu oraz 

ewentualny ich wpływ na środowisko należy wskazać, iż zapisy uchwały: 

 zakazują lokalizacji składowisk odpadów,  

 zakazują lokalizacji przedsięwzięć związanych magazynowaniem lub przetwarzaniem odpadów 

wytworzonych poza przedmiotowym terenem, 

 zakazują realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za 

wyjątkiem: 

 przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

realizowanych, w ramach terenu oznaczonego symbolem PU,  

 przedsięwzięć stanowiących cele publiczne w rozumieniu przepisów odrębnych. 

Uwzględniając brak istniejącego zagospodarowania w ramach obszaru objętego planem jak 

również terenów bezpośrednio z nim sąsiadujących oraz założenie, zgodnie z którym procedowana 

zmiana przeznaczenia terenu ma stanowić podstawy nowego zaplecza produkcyjno-usługowego 

pozwalającego na pozyskanie nowych inwestycji oraz rozwój sfery gospodarczej gminy na obecnym 

etapie jedynym aspektem pozwalającym ocenić stopień oddziaływania na środowisko jest powierzchnia 

zabudowy (powierzchnia terenu zajęta przez obiekty budowlane oraz pozostała powierzchnia 

przeznaczona do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia) określona w §3 ust. 1 pkt 52 i 55 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).  

Z uwagi na objęcie przedmiotowego obszaru ustaleniami planu miejscowego oraz lokalizację 

poza formami ochrony przyrody przedmiotowy parametr wynosi w przypadku: 

 zabudowy usługowej 4 ha 
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 zabudowy przemysłowej lub magazynowej 1 ha. 

Uwzględniając: 

 powierzchnię poszczególnych działek zawierającą  się w przedziale od. 0,52 do 1,62 ha, przy 

czym wyłącznie w dwóch przypadkach powierzchnia działki przekracza wartość 0,60 ha,  

 aktualne podziały geodezyjne,  

 bezpośrednią dostępność wszystkich działek do drogi publicznej lub dróg wewnętrznych,  

 geometrię poszczególnych nieruchomości oraz odrębną własność każdej z nich  

przyjmuje się, że zagospodarowanie rozpatrywanego obszaru następowało będzie poprzez zabudowę 

pojedynczych działek lub co najwyżej dwóch sąsiednich nieruchomości a w konsekwencji z punktu 

widzenia oddziaływania na środowisko wdrożenie ustaleń planu wiązało się będzie w większości 

przypadków z realizacją przedsięwzięć nie kwalifikujących się jako mogące znacząco oddziaływać na 

środowisko. 

7. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO 

W niniejszym rozdziale określono, przeanalizowano i dokonano oceny stanu przewidywanych 

przekształceń środowiska mogących wystąpić na skutek realizacji sformułowanych w planie zapisów. 

a. Oddziaływanie na powietrze 

W związku z realizacją zapisów projektu planu nie przewiduje się znaczącego wzrostu 

negatywnych oddziaływań na jakość powietrza atmosferycznego. Planowane inwestycje będą bowiem 

oddziaływały na powietrze głównie na etapie inwestycyjnym. Spodziewana jest zwiększona emisja 

substancji gazowych i pyłowych w trakcie budowy, których źródłem będą: pojazdy, silniki pracujących 

maszyn, sypkie materiały budowlane związane z pracami budowlanymi. Będzie to oddziaływanie 

krótkotrwałe o zasięgu ograniczonym do terenu budowy, które powinno ustać po zakończeniu 

prowadzenia prac budowlanych. Dodatkowo, w celu ograniczenia szkodliwej emisji zanieczyszczeń 

projekt planu zakaz realizacji przedsięwzięć powodujących przekroczenie standardów jakości 

środowiska określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie hałasu, emisji 

zanieczyszczeń oraz promieniowania elektromagnetycznego, dzięki czemu realizacja jego zapisów nie 

spowoduje istotnych odkształceń parametrów jakości powietrza. 

Możliwość realizacji urządzeń związanych z pozyskiwaniem energii czy ciepła ze źródeł 

odnawialnych pośrednio pozytywnie wpłynie na stan jakości powietrza. Te źródła „czystej energii” 

zastąpią równoważną ilość energii produkowaną w konwencjonalny sposób, zmniejszając tym samym 

zużycie surowców nieodnawialnych oraz emisję do powietrza zanieczyszczeń pochodzących z 

procesów ich energetycznego spalania. 

b. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i gleb 

Realizacja nowej zabudowy i wynikające stąd roboty ziemne w oczywisty sposób naruszą 

istniejącą strukturę gruntu. W zależności od stopnia przekształcenia powierzchni ziemi transformacji 

ulegną również gleby, na skutek prowadzenia prac budowlanych nastąpi zmiana ułożenia 

przypowierzchniowych warstw gleby oraz zmiana składu chemicznego gruntów i ich właściwości 

technicznych, m.in. uziarnienia, zagęszczenia, stopnia plastyczności. Całkowite wykluczenie gleb 

z rolniczego użytkowania dotyczyć będzie terenów przewidzianych pod zainwestowanie (w tym: 

budynki, dojazdy, miejsca postojowe). Zmiany te jednak należy uznać za nieuniknione w przypadku 

tego typu inwestycji. Ustalenia planu dotyczące minimalnych udziałów powierzchni czynnych 

biologicznie pozwolą jednak przynajmniej częściowo ograniczyć zasięg potencjalnej degradacji gleb 

i powierzchni ziemi. 
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c. Oddziaływanie na wody powierzchowne i podziemne 

Ustalenia planu kompleksowo regulują zasady prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej, 

jednocześnie odzwierciedlając stan aktualnego wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną. 

Mając na uwadze powyższe nie stwierdza się oddziaływania na wody powierzchniowe 

i podziemne.  

d. Oddziaływanie na krajobraz 

Przeobrażenia krajobrazu związane z realizacją terenów zabudowy produkcyjnej i usługowej w 

kontekście aktualnego zagospodarowania rozpatrywanego obszaru będą znaczące aczkolwiek  mając 

na uwadze skupioną formę, oddalenie od istniejących zwartych obszarów zabudowy mieszkaniowej, 

ograniczenia w zakresie wysokości zabudowy oraz brak obowiązujących na danym terenie regulacji 

dotyczących podwyższonej ochrony (zgodnie z ustaleniami waloryzacji krajobrazu naturalnego 

województwa opolskiego obszar objęty planem usytuowany jest poza obszarami o wysokich i 

szczególnie wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu) zakłada się, że ingerencja w krajobraz 

będzie miała charakter miejscowy a jej skutki zminimalizują ustalenia planu w zakresie zasad ochrony i 

kształtowania ładu przestrzennego. 

e. Klimat lokalny 

Realizacja projektowanych terenów zabudowy nie przyczyni się do istotnych modyfikacji 

uwarunkowań termicznych, wietrznych, wilgotnościowych, a tym samym zmiany klimatu lokalnego. 

f. Oddziaływanie na szatę roślinną, świat zwierzęcy   

Realizacja ustaleń planu spowoduje likwidację pokrywy glebowej i roślinności a w konsekwencji, 

również przez realizację ogrodzeń, zubożenie występującej na danym terenie fauny oraz ograniczy 

różnorodność biologiczną. Należy jednak zauważyć, iż na danym terenie nie stwierdzono występowania 

siedlisk przyrodniczych, miejsc żerowania, występowania gatunków roślin i zwierząt chronionych stąd 

stwierdza się, iż planowana zmiana zagospodarowania terenu nie przyczyni do znaczącego 

oddziaływania na szatę roślinną i świat zwierzęcy a zakres zmian będzie miał charakter miejscowy. 

g. Oddziaływanie na obszary chronione 

Obszar objęty planem zlokalizowany jest poza formami ochrony przyrody wynikającymi z ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614 z późn. zm.). 

h. Oddziaływanie na zasoby naturalne 

Jako zasoby naturalne można rozumieć każdy element środowiska przyrodniczego. Ponieważ 

jednak wpływ ustaleń planu na wody, gleby, klimat, rośliny, itp. elementy omówiono wcześniej, w tym 

miejscu pod pojęciem „zasoby naturalne” zdefiniowano oddziaływanie na złoża surowców naturalnych.  

Obszar objęty planem położony jest: 

 poza obszarami występowania udokumentowanych złóż kopalin, 

 w granicach obszarów występowania udokumentowanych wód podziemnych - Główny Zbiornik Wód 

Poziemnych Nr 325 „Częstochowa”. 

Ze względu na zakres ustaleń planu regulujący kwestię gospodarki wodno-ściekowej można 

stwierdzić, iż realizacja przedsięwzięć określonych planem miejscowym nie będzie miała żadnego 

wpływu na zasoby naturalne. 
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i. Oddziaływanie na klimat akustyczny 

Żadne z przedsięwzięć określonych w planie nie będzie źródłem istotnych zmian w klimacie 

akustycznym (poza zwiększonym krótkotrwałym hałasem związanym z prowadzeniem prac budowlano-

montażowych, który jednak ogranicza  się do terenu budowy, zaplecza budowy oraz dróg dojazdowych 

i związany jest z każdym procesem inwestycyjnym).  

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż respektowanie zapisów planu pozwoli na 

zachowanie klimatu akustycznego na poziomie określonym w przepisach odrębnych. 

j. Emitowanie pól elektromagnetycznych 

W ramach obszaru opracowania nie występują obiekty będące źródłem emisji pola 

elektromagnetycznego. 

Ustalenia planu dopuszczają realizację nowych przedsięwzięć powodujących emisję pola 

elektromagnetycznego, przy czym jego wartość powinna odpowiadać standardom jakości środowiska 

określonym w przepisach odrębnych. 

k. Oddziaływanie na ludzi 

Plan przewiduje zabezpieczenia ludzi przed ewentualnymi niepożądanymi oddziaływaniami 

będącymi skutkiem jego realizacji w postaci przepisów określających sposób zagospodarowania 

obszarów, w których może dojść do wystąpienia szkodliwych oddziaływań. 

W celu uniknięcia potencjalnych oddziaływań na zdrowie ludzi ustalenia planu: 

 zakazują realizacji przedsięwzięć powodujących przekroczenie standardów jakości środowiska 

określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie hałasu, wibracji, emisji 

zanieczyszczeń oraz promieniowania elektromagnetycznego, 

 zakazują realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem: 

 przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko realizowanych, w 

ramach terenu oznaczonego symbolem PU, 

 przedsięwzięć stanowiących cele publiczne w rozumieniu przepisów odrębnych; 

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż przy respektowaniu zapisów planu nie przewiduje 

się elementów przestrzeni mogących mieć bezpośredni stały negatywny wpływ na zdrowie i warunki 

życia ludzi. 

l. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii 

W granicach obszaru objętego planem nie zakłada się realizacji  zakładów obarczonych dużym 

lub zwiększonym ryzykiem wystąpienia poważnej awarii. 

Odrębnym tematem oddziaływania każdego przedsięwzięcia na środowisko są natomiast 

sytuacje awaryjne. Zdarzenia tego typu są zazwyczaj nagłe i trudne do przewidzenia. 

8. PRZEDSTAWIENIE ROZWIĄZAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE 

LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 

ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTOWANEGO 

DOKUMENTU 

Określenie zestawu uniwersalnych wytycznych służących ochronie przyrody i środowiska oraz 

niwelujących negatywne oddziaływania jest trudne. W zależności od zastosowanej techniki oraz 
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opracowanej technologii, wrażliwości poszczególnych komponentów środowiska i przyrody, na 

niekorzystne formy oddziaływania jest różna.  

Ustalenia planu w celu zminimalizowania potencjalnych oddziaływań, które mogą być skutkiem 

realizacji jego zapisów, wprowadzają następujące rozwiązania eliminujące, ograniczające i 

kompensujące: 

 zakazują realizacji przedsięwzięć powodujących przekroczenie standardów jakości środowiska 

określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie wibracji, emisji zanieczyszczeń 

oraz promieniowania elektromagnetycznego, 

 zakazują realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko realizowanych, w 

ramach terenu oznaczonego symbolem PU oraz przedsięwzięć stanowiących cele publiczne w 

rozumieniu przepisów odrębnych, 

 określają niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania wyznaczonych terenów zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, 

 ustalają zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu.  

W przypadku respektowania zapisów planu stan środowiska przedmiotowego obszaru nie powinien ulec 

pogorszeniu, dlatego w prognozie oddziaływania na środowisko nie wyznacza się dodatkowych 

rozwiązań, które mogłyby zapobiegać, ograniczać i rekompensować negatywny wpływ na środowisko 

projektowanego zagospodarowania.   

9. PRZEDSTAWIENIE ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO ROZWIĄZAŃ  ZAWARTYCH W 

PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU  

W ustaleniach planu położono szczególny nacisk na działania zarówno zabezpieczające 

środowisko, jak i modelujące je w ten sposób, który stara się harmonijnie wpisać każdy proces 

inwestycyjny. Projektowane funkcje przyczynią się do pewnych zmian w stanie środowiska, które 

szczegółowo zostały opisane w przedmiotowej prognozie oddziaływania na środowisko. Jednak przy 

zastosowaniu szeregu rozwiązań mających na celu zminimalizowanie potencjalnych negatywnych 

oddziaływań, nie należy spodziewać się skutków, które należałoby klasyfikować w kategorii zagrożeń 

środowiska. 

W związku z powyższym nie formułuje się rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych 

w planie. Prognoza oddziaływania na środowisko była sporządzana równocześnie z opracowaniem 

planu miejscowego. Dzięki temu możliwe było wprowadzenie takich rozwiązań, które pozwoliły na 

uniknięcie potencjalnych znaczących kolizji i konfliktów przestrzennych, doprowadzając do wyboru 

najkorzystniejszych, a zarazem optymalnych kierunków działań. 

10. TRUDNOŚCI  WYNIKAJĄCE Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ 

WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO OPRACOWUJĄC PROGNOZĘ. 

W trakcie przedmiotowej analizy nie napotkano na trudności wynikające z niedostatków techniki 

lub luk we współczesnej wiedzy. 

11. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO. 

Żadne rozwiązania zawarte w projektowanym dokumencie nie będą powodować  

transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
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12. POTENCJALNE ZMIANY W ŚRODOWISKU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI 

POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Ponieważ tereny objęte projektem planu nie są objęte ustaleniami obowiązujących planów 

miejscowych, w związku z powyższym w przypadku braku realizacji postanowień przedmiotowego 

dokumentu prawdopodobne mogą być następujące scenariusze: 

 utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania – tereny rolnicze – nie nastąpiłaby tym samym 

żadna istotna zmiana w środowisku, 

 możliwość realizacji inwestycji w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy (po spełnieniu warunków 

określonych przepisami art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Powyższe 

przyczyniłoby się do powstania przekształceń w zakresie rzeźby, powierzchni biologicznie czynnych, 

klimatu, roślinności, krajobrazu oraz z uwagi na indywidualny tryb rozpatrywania postępowań w 

kontekście kontynuacji funkcji a nie spójności w zagospodarowaniu terenów sąsiednich mogłoby 

doprowadzić do konfliktów przestrzennych. 

13. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW 

REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ 

CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA. 

Zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ sporządzający 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Wójt Gminy Rudniki – zobowiązany jest 

przynajmniej raz w czasie kadencji rady przeprowadzić analizę zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym (w tym realizacji projektowanego dokumentu). Jednak przepisy w/w ustawy nie regulują 

metod analizy zapisów planu. Instrumentem badania jakości środowiska jest monitoring, zapisany w 

odrębnych aktach prawnych. Za najważniejsze, z punktu widzenia ochrony środowiska należy uznać 

monitorowanie emisji hałasu czy emisji zanieczyszczeń. 

Skutki realizacji postanowień planu w zakresie oddziaływania na środowisko będą w związku 

z powyższym podlegać bieżącym ocenom i analizom w oparciu o pomiary uzyskiwane w ramach 

państwowego monitoringu środowiska, który według art. 25 ust. 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. 2018 poz. 799 z późn. zm.) jest systemem: pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz 

gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku, do których przekazywania 

Rzeczpospolita Polska jest zobligowana na mocy zobowiązań międzynarodowych (art. 26 ust. 3 ustawy 

POŚ). Działalność Państwowego Monitoringu Środowiska z mocy art. 24 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. 

o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 1471 z późn. zm.) koordynują organy Inspekcji 

Ochrony Środowiska. Na poziomie województwa, zadania te wykonuje Wojewoda przy pomocy 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. W realizacji zadań Państwowego Monitoringu 

Środowiska uczestniczą również inne jednostki, w tym: Państwowy Instytut Geologiczny, Starosta 

Oleski. Wszystkie w/w instytucje prowadzą monitoring poszczególnych komponentów środowiska, w 

tym jakości powietrza, jakości wód, jakości gleby i ziemi, hałasu i pól elektromagnetycznych, w zakresie 

określonym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawie z dnia 20 lipca 

2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.). Stosownie do art. 10 ust. 2 Dyrektywy 

2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu 

niektórych planów i programów na środowisko, dla monitoringu znaczącego wpływu na środowisko 

realizacji planów, możliwe jest wykorzystanie istniejącego systemu monitoringu, w celu uniknięcia jego 

powielania. 
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14. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Niniejszy dokument jest prognozą oddziaływania na środowisko dotyczącą ustaleń miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Rudniki w obrębie 

ewidencyjnym Żytniów. 

Opracowanie sporządzono w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko a jego celem 

jest prezentacja i ocena ustaleń w/w planu miejscowego z punktu widzenia problemów środowiska 

przyrodniczego.  

Elementy składowe prognozy oddziaływania na środowisko stanowią: 

 Informacje ogólne (wprowadzenie) na temat sporządzanego dokumentu, jego podstaw 

prawnych, przedmiotu i celu opracowania oraz materiałów wykorzystywanych przy 

sporządzaniu prognozy. 

 Analizy i oceny stanu istniejącego środowiska, z uwzględnieniem elementów chronionych – 

obszar objęty planem znajduje się: 

 poza obszarami występowania udokumentowanych złóż kopalin, 

 poza obszarami osuwania się mas ziemnych, 

 poza strefami ochronnymi ujęć wody, 

 poza zasięgiem stref sanitarnych cmentarzy, 

 w granicach obszarów występowania udokumentowanych wód podziemnych - Główny 

Zbiornik Wód Poziemnych Nr 325 „Częstochowa”, 

 poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.), 

 poza obszarami ujętymi w gminnej ewidencji zabytków oraz objętymi formami ochrony 

zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 z późn. zm.), 

 poza terenami górniczymi wyznaczonymi na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 

Prawo górnicze i geologiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.), 

 poza: 

 obszarami, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 

raz na 500 lat lub na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia 

ekstremalnego, 

 obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, 

 obszarami obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub 

uszkodzenia wału przeciwpowodziowego, 

 poza zasięgiem oddziaływania istniejących przedsięwzięć określonych w rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), 

 poza strefami ochronnymi związanymi z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu 

i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania wynikającymi 

z rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 

przekraczającej 100 kW, 

 poza obszarami ograniczonego użytkowania oraz strefami przemysłowymi, 

 poza terenami zamkniętymi oraz zasięgiem ich stref ochronnych. 

 Prezentacja rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych zawartych w planie – na obszarze objętym 

planem ustalono następujące przeznaczenie terenów:  

 PU – teren zabudowy produkcyjnej i usługowej, 

 KDW – teren drogi wewnętrznej, 

 R – teren rolniczy. 
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W ramach modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej plan ustala: 

lokalizację nowych oraz modernizację, przebudowę, rozbudowę lub likwidację istniejących 

urządzeń infrastruktury technicznej z uwzględnieniem przepisów odrębnych, zasady 

zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, ciepło i  gaz, zasady gospodarki ściekami i 

odpadami.  

W ramach modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji plan ustala układ 

komunikacyjny obszaru objętego planem oraz zasady obsługi komunikacyjnej i parkingowej.  

 Omówienie celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym 

i krajowym istotnych z punktu widzenia projektowanego dokumentu – przy sporządzaniu planu 

miejscowego miały zastosowanie różne cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu 

wspólnotowym i krajowym istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, w tym między 

innymi: ochronę gleb, jakość wód, jakość powietrza, zmiany klimatu, hałas i promieniowanie, 

różnorodność biologiczną i krajobrazową. 

 Analizy i oceny przewidywanego znaczącego oddziaływania będącego skutkiem realizacji planu 

– realizacja ustaleń planu, podobnie jak każdego zespołu zabudowy, będzie w sposób 

bezpośredni lub pośredni oddziaływać na poszczególne komponenty środowiska naturalnego. 

Do  najistotniejszych form oddziaływania  należy zaliczyć ingerencję w krajobraz, pokrywę 

glebową i bioróżnorodność, przy czym mając na uwadze, iż rozpatrywany obszar 

charakteryzuje brak ponadprzeciętnej różnorodności w zakresie fauny i flory, brak 

występowania siedlisk przyrodniczych, miejsc żerowania oraz objętych ochroną gatunkową  

roślin i zwierząt zakłada się, iż przedmiotowe oddziaływanie nie będzie nie będzie znaczące dla 

środowiska. 

 Prezentacja rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań, mogących być rezultatem realizacji projektowanego 

dokumentu – plan, w celu zminimalizowania potencjalnych oddziaływań, które mogą być 

skutkiem realizacji jego zapisów, wprowadza szereg rozwiązań eliminujących, ograniczających 

i kompensujących możliwe negatywne oddziaływania, z czego do najważniejszych zaliczyć 

można:  

 zakaz realizacji przedsięwzięć powodujących przekroczenie standardów jakości 

środowiska określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie wibracji, 

emisji zanieczyszczeń oraz promieniowania elektromagnetycznego, 

 zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za 

wyjątkiem przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

realizowanych, w ramach terenu oznaczonego symbolem PU oraz przedsięwzięć 

stanowiących cele publiczne w rozumieniu przepisów odrębnych. 

W przypadku respektowania zapisów planu stan środowiska przedmiotowego obszaru nie 

powinien ulec pogorszeniu, dlatego w prognozie oddziaływania na środowisko nie wyznacza 

się dodatkowych rozwiązań, które mogłyby zapobiegać, ograniczać i rekompensować 

negatywny wpływ na środowisko projektowanego zagospodarowania. 

 Prezentacja rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w planie – ponieważ 

w ustaleniach planu położono szczególny nacisk na działania zarówno zabezpieczające 

środowisko, jak i modelujące je w ten sposób, który stara się harmonijnie wpisać każdy proces 

inwestycyjny w otaczający krajobraz oraz zastosowano szereg rozwiązań mających na celu 

zminimalizowanie potencjalnych oddziaływań, nie należy spodziewać się skutków, które 

należałoby klasyfikować w kategorii zagrożeń środowiska. W związku z powyższym nie 

formułuje się rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w planie. 



Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca ustaleń  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla obszaru położonego w gminie Rudniki w obrębie ewidencyjnym Żytniów 
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 Informacja o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko - żadne rozwiązania 

zawarte w projektowanym dokumencie nie będą powodować  transgranicznego oddziaływania 

na środowisko. 

 Analiza potencjalnych zmiany w środowisku, które mogłyby powstać w przypadku braku 

realizacji postanowień projektowanego dokumentu - ponieważ tereny objęte projektem planu 

nie są objęte ustaleniami obowiązujących planów miejscowych, w związku z powyższym w 

przypadku braku realizacji postanowień przedmiotowego dokumentu prawdopodobne mogą 

być następujące scenariusze, w tym utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania lub 

możliwość uzyskania decyzji o  warunkach zabudowy (po spełnieniu warunków określonych 

przepisami art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) co przyczyniłoby 

się do powstania przekształceń w zakresie rzeźby, powierzchni biologicznie czynnych, klimatu, 

roślinności, krajobrazu, itp. 

 Szczegółowe informacje dotyczące potencjalnych zmian w środowisku, zawarte zostały 

w ramach prognozy oddziaływania na środowisko opracowanej do w/w aktu planistycznego. 

 Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania. Zgodnie z art. 32 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ sporządzający miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego – Wójt Gminy Rudniki – zobowiązany jest przynajmniej raz 

w czasie kadencji rady przeprowadzić analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym (w 

tym realizacji projektowanego dokumentu). Jednak przepisy w/w ustawy nie regulują metod 

analizy zapisów planu. Instrumentem badania jakości środowiska jest monitoring, zapisany 

w odrębnych aktach prawnych. Za najważniejsze, z punktu widzenia ochrony środowiska 

należy uznać monitorowanie emisji hałasu czy emisji zanieczyszczeń. 

 


