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1. Wprowadzenie 

 

1.1. Podstawa prawna, cel i zakres opracowania 

Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wynika z art. 46 
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, która 
jednocześnie ustala zakres merytoryczny opracowania. Oświadczenie autora o spełnieniu 
wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2 wspomnianej ustawy, stanowi załącznik do prognozy.  

Organ opracowujący projekt Studium jest zobowiązany do sporządzenia prognozy 
oddziaływania na środowisko (art. 51, ust. 1) oraz przeprowadzenia postępowania w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji Studium i zapewnienia w nim udział 
społeczeństwa (art. 54, ust 1 i 2). Art. 50 zobowiązuje do przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko także w przypadku wprowadzania zmian do już przyjętego 
dokumentu. 

Opracowanie studium zostało zainicjowane uchwałą VII/55/2019 Rady gminy Murów z dnia 
15 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murów. 

Celem sporządzenia prognozy jest ocena skutków (zarówno negatywnych, jak i 
pozytywnych), jakie mogą wynikać z projektowanego przeznaczenia terenów oraz realizacji 
ustaleń projektu Studium na środowisko, a w szczególności na różnorodność biologiczną, ludzi, 
zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne oraz 
zabytki, z uwzględnieniem wzajemnych powiązań między tymi elementami. Prognoza identyfikuje 
przewidywane zagrożenia dla środowiska, które mogą powstać na terenach znajdujących się w 
zasięgu oddziaływania wynikającego z realizacji ustaleń Studium.  

 

1.2. Opis metod pracy 

W trakcie przygotowania niniejszego opracowania rozpoznano walory i zasoby przyrodnicze, 
stan zagospodarowania, walory krajobrazowe, stan środowiska i istniejące zagrożenia oraz 
uciążliwości dla środowiska i zdrowia człowieka. Wykorzystano opracowania poruszające 
problematykę ochrony środowiska gminy, materiały kartograficzne, a także przeprowadzono wizję 
terenu.  

Zastosowana w prognozie metoda polega na porównaniu aktualnego funkcjonowania 
środowiska obszaru z funkcjonowaniem przewidywanym jako skutek realizacji ustaleń projektu 
Studium.  

Realizacja ustaleń zawartych w projekcie opisywanego dokumentu spowoduje zróżnicowane 
zmiany w środowisku. Ich charakter, intensywność oraz zasięg uzależniony będzie od faktycznego 
sposobu zagospodarowania terenu oraz stopnia realizacji zapisów zawartych w projekcie 
analizowanego dokumentu.  

Ocenę następstw realizacji ustaleń projektowanego dokumentu dokonano z podziałem ze 
względu na wpływ na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego i antropogenicznego (w 
tym na zdrowie ludzi) znajdującego się w obrębie granic omawianego obszaru, uwzględniając 
wzajemne zależności między nimi. Wpływ na środowisko skutków realizacji ustaleń projektu 
zmiany Studium różnicuje się w zależności od: 

– bezpośredniości oddziaływania – bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane; 
– okresu trwania oddziaływania – długoterminowe, średnioterminowe, krótkoterminowe; 
– częstotliwości oddziaływania – stałe, chwilowe; 
– charakteru zmian – pozytywne, negatywne, bez znaczenia; 
– zasięgu oddziaływania – miejscowe, lokalne, ponadlokalne, regionalne, ponadregionalne; 
– trwałości przekształceń – nieodwracalne, częściowo odwracalne, odwracalne, możliwe do 

rewaloryzacji; 
– intensywności przekształceń - nieistotne, nieznaczne, zauważalne, duże, zupełne. 
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1.3. Informacje o zawarto ści i głównych celach projektowanego dokumentu 

 Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy określa politykę przestrzenną gminy, w tym 
lokalne zasady zagospodarowania. Głównym celem projektu studium jest zapewnienie podstaw 
formalno-prawnych i merytorycznych do przygotowania realizacji inwestycji powodujących skutki 
przestrzenne w obszarze gminy. Realizacja celów przestrzennej polityki odbywa się za 
pośrednictwem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.  
 W projekcie Studium wskazuje się tereny przeznaczone pod rozwój różnorodnych funkcji – 
przede wszystkim mieszkaniowej, usługowej, a także zabudowy przemysłowej. Uwzględnia się 
również obszary zainwestowane, zabudowane m.in. na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenów oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Tereny inwestycyjne stanowią w głównej mierze tereny użytków rolnych lub tereny 
niezagospodarowane. Zachowuje się istniejące zainwestowanie gminy oraz istniejącą sieć 
drogową, która może być uzupełniona o nowe drogi lokalne, dojazdowe i wewnętrzne na terenach 
inwestycyjnych. Zwiększaniu powierzchni terenów zainwestowanych towarzyszyć będzie rozwój 
infrastruktury drogowej i technicznej. Istotne jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju 
osadnictwa oraz ochrona cennych elementów środowiska, w tym zasobów wodnych, rolniczego 
krajobrazu oraz terenów leśnych.  
 

1.4. Informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko sporz ądzonych dla 
innych dokumentów powi ązanych z projektem zmiany Studium 

 Zgodnie z art. 52 ust 2 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, w prognozie oddziaływania na środowisko uwzględnia się 
informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla innych, 
przyjętych już, dokumentów powiązanych z projektem dokumentu będącego przedmiotem 
postępowania. 
W trakcie sporządzania niniejszego opracowania autorowi nie były dostępne prognozy 
oddziaływania na środowisko do dokumentów planistycznych dla omawianego obszaru (studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego).  
 
 

2. Ocena stanu i funkcjonowania środowiska oraz tendencje zmian przy braku 
realizacji zmiany MPZP 

 

2.1 Charakterystyka środowiska przyrodniczego 

 

Poło żenie geograficzne i administracyjne, zagospodarowan ie 

Obszar opracowania obejmuje tereny zurbanizowane, tereny rolnicze oraz lasy sołectwa 
Murów, Zagwiździe oraz Stare Budkowice w gminie Murów, w północnej części województwa 
opolskiego.  Przez teren opracowania przebiega nieczynna linia kolejowa nr 301 relacji Jełowa – 
Namysłów (w Murowie), ponadto układ komunikacyjny tworzą drogi powiatowe i drogi gminne. 

Zgodnie z regionalizacją fizycznogeograficzną J. Kondrackiego Gmina Murów należy do 
mezoregionu Równina Opolska, położona w obrębie makroregionu Nizina Śląska, podprowincji 
Niziny Środkowopolskiej. 

Zagospodarowanie obszaru opracowania stanowi zabudowa wiejska wraz z infrastrukturą 
oraz tereny rolnicze, lasy i wody powierzchniowe śródlądowe. 
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Rzeźba terenu 

Równina Opolska (318.57) to mezoregion wchodzący w skład Niziny Śląskiej, stanowiąc jej 
najbardziej na wschód wysuniętą część. Od północnego zachodu graniczy z Równiną Oleśnicką, 
od południowego zachodu z Pradoliną Wrocławską a od północnego wschodu, wschodu i 
południowego wschodu z Wyżyną Śląsko-Krakowską. 

Wysokość przekracza 300 m n.p.m. we wschodniej części. Pod względem geologicznym jej 
podłoże stanowi monoklina śląsko-krakowskiej, pokryta osadami plejstoceńskimi i holoceńskimi - 
iłami, piaskami, żwirami, glinami oraz lessami. Duże obszary w pokryte są osadami piaszczystymi. 

Rzeźba terenu na obszarze opracowania wykazuje niewielkie zróżnicowanie, zarówno pod 
względem struktury przestrzennej i bogactwa form morfologicznych, jak i deniwelacji terenu. 
Powierzchnia terenu jest słabo urozmaicona. Spadki terenu w większości mieszczą się w 
przedziale 0 – 3%. Jedynie w rejonie Starych Budkowic spadki wynoszą od 1 – 5%. 

 Rzeźba terenu jest w większości płasko równinna jedynie w rejonie Starych Budkowic 
niskofalista, przechodząca w niskopagórkowatą. Elementami wyróżniającymi się wśród 
równinnego krajobrazu są elementy naturalne – obniżenia płaskodennych dolin cieków wodnych, 
przede wszystkim Budkowiczanki wypełnione systemami teras holoceńskich i plejstoceńskich, a 
także zespoły wydm, oraz antropogeniczne wały ziemne przy stawach i nasypy dróg czy linii 
kolejowych. 

Rzeźba terenu nie stwarza istotnych ograniczeń dla lokalizacji zabudowy, za wyjątkiem 
stromego wału wydmowego w północnej części Zagwiździa. 

W Murowie spadek terenu wynosi 0,2%, woda gruntowa na głębokości 1,0 m pod 
powierzchnią terenu, grunty słaboprzepuszczalne. 

W sołectwie Zagwiździe spadek terenu wynosi 0,3 – 0,5%, lokalnie 1,3%. Woda gruntowa na 
głębokości 0,5 – 2,0m od powierzchni terenu. W południowej części wsi występują grunty 
przepuszczalne, w części północnej grunty słaboprzepuszczalne. 

W sołectwie Stare Budkowice spadki terenu wynoszą od 0,5 – 1,5%, woda gruntowa na 
głębokości większej niż 2,0 m od powierzchni terenu. W części północnej występują grunty 
słaboprzepuszczalne, pozostała część sołectwa grunty przepuszczalne. 
 

Charakterystyka geologiczna 

Na obecny stan budowy geologicznej badanego obszaru miały wpływ zjawiska tektoniczne. 
Neotektoniczne, procesy zachodzące w triasie, kredzie, trzeciorzędzie, kilkakrotne wkraczanie 
lądolodu na obszar Polski, sedymentacja rzeczna i intensywna erozja w okresach interglacjalnych, 
a także zespół procesów występujących po ostatnim zlodowaceniu. 

Ukształtowanie się współczesnej budowy geologicznej utworów powierzchniowych gminy 
Murów nastąpiło w większości w holocenie. Pod tym względem znaczna część utworów 
powierzchniowych terenu gminy należy do jednych z najmłodszych w województwie opolskim. 

Gmina Murów leży w zasięgu dwóch jednostek strukturalnych - Monokliny Przedsudeckiej i 
częściowo zachodzącej na nią Depresji Śląsko-Opolskiej. 

Na formy podkenozoiczne składają się utwory geologiczne triasu i kredy. Trias 
reprezentowany jest przez kajper, występujący miejscami z retykiem. Utwory te powstały podczas 
regresji morza środkowotriasowego i są charakterystyczne dla ówczesnych płytkich zbiorników 
wodnych okresowo łączących się z morzem. Miąższość kajpru, reprezentowanego przez łupki, 
iłowce, mułowce, piaskowce, wapienie i dolomity przewarstwione anhydrytem, gipsem i węglem, 
na terenie gminy wynosi kilkaset metrów. Zlokalizowano go pod utworami kenozoicznymi w 
dorzeczu Stobrawy, Budkowiczanki i Krynicy, w środkowych i dolnych odcinkach ich biegu. Na 
północ i wschód od obszarów zalegania kajpru znajdują się częściowo przykrywające je formy 
geologiczne retyku w postaci dolnych "warstw lisowskich" i górnych "warstw woźnickich". Na 
pierwsze składają się głównie czerwone iłowce, natomiast drugie reprezentowane są przez 
czerwone i pstre iłowce z przewarstwieniami piaskowców. wapieni. margli i dolomitów. Łączna 
miąższość tych ostatnich utworów dochodzi do 200 m. 

W trzeciorzędzie większość starszych utworów została przykryta osadami górnego miocenu 
o niewielkiej miąższości (do kilkunastu metrów). Trzeciorzęd w utworach powierzchniowych 
reprezentowany jest przez liczne wychodnie iłów, mułków i piasków, miejscami węgli brunatnych 
(serii poznańskiej) miocenu. Zlokalizowano je m.in. na północny zachód i południe od Zagwiździa. 
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Czwartorzęd w utworach powierzchniowych obszaru gminy reprezentowany jest, zarówno 
przez utwory plejstoceńskie, jak i stanowiące obszarową większość utwory holoceńskie. 

Najmłodszymi utworami geologicznymi terenu badań są osady holoceńskie. Największe 
powierzchnie spośród osadów holocenu zajmują mady rzeczne tarasów zalewowych oraz mułki, 
piaski i żwiry rzeczne. Proces osadzania namułów, mułków, piasków i żwirów rzecznych oraz mad, 
choć silnie przez człowieka ograniczany, trwa do dziś i jest jednym z najistotniejszych, 
zachodzących obecnie procesów geologicznych. 

Na obszarze gminy Murów nie występują obszary naturalnych zagrożeń geologicznych ani 
zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. Wobec braku tego typu terenów dla obszaru gminy nie 
jest prowadzony ich rejestr. Na omawianym obszarze nie występują udokumentowane złoża 
surowców mineralnych.  
 

Wody powierzchniowe i zagro żenie powodziowe 

 Obszar gminy Murów leży w całości w dorzeczu rzeki Odry. Głównymi rzekami na terenie 
gminy są Budkowiczanka, Bogacica, Grabica, Brynica i Opusta. W granicach opracowania 
przepływa rzeka Budkowicznka. 

Uzupełnienie systemu hydrograficznego gminy stanowią liczne małe, krótkie, słabowodne 
cieki i rowy melioracyjne oraz stawy. Gmina położona jest w dorzeczu Odry w obszarze 
pozostającym w zlewni II rzędu rzeki Stobrawy. 

Rzeka Stobrawa przepływa poza północną granicą gminy Murów i odwadnia poprzez swoje 
dopływy: rzekę Bogacicę i Budkowiczankę cały obszar gminy. Główne cieki wodne przepływają w 
większości równoleżnikowo ze wschodu na zachód. Generalnie sieć wodna na terenie gminy jest 
bardzo dobrze rozwinięta i tworzy ją stosunkowo gęsta sieć rowów melioracyjnych głównie 
odwadniających oraz następujące rzeki zliczane do melioracji podstawowych:  

Budkowiczanka wypływa u podnóża Progu Woźnickiego na obszarze wyniesionym do ok. 
250 m. n.p.m. Zlewnię Budkowiczanki pokrywają piaski lodowcowe, zwydmione. Gliny zwałowe 
występują sporadycznie, płatami. Dno doliny rzeki pokrywają zmeliorowane łąki. Zlewnię na terenie 
gminy pokrywają w ponad 70% rozległe obszary leśne (Bory Stobrawskie). 

Zgodnie z aktualnym planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, obszar 
opracowania leży w obrębie jednolitych części wód powierzchniowych: nr RW6000171328529 - 
Skrzypna, nr RW60001913289 - Budkowiczanka od Wiszni do Stobrawy, nr RW6000171328349 - 
Budkowiczanka od źródła do Wiszni. 

Zgodnie z informacjami zawartymi na mapach zagrożenia powodziowego, opublikowanych 
przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (http://mapy.isok.gov.pl/) wynika, iż dla omawianego 
terenu nie występuje zagrożenie powodziowe. Z dostępnych danych historycznych wynika, iż w 
okresie powodzi z lipca 1997 r. duża część Murowa i  Zagwiździa oraz niewielki obszar Starych 
Budkowic uległy zalaniu. 
 

Wody podziemne  

 Wody podziemne na obszarze gminy reprezentowane są przez wody przypowierzchniowe, 
gruntowe i wody wgłębne. 

Wody przypowierzchniowe występują na terenie całej gminy w strefach lokalnych obniżeń 
terenowych (lokalne podmokłości, zabagnienia) na obszarach zalegania w podłożu utworów 
nieprzepuszczalnych, na głębokościach w przedziale 0.1 - 0.5 m. 

Poziom wód gruntowych, czwartorzędowych na obszarze gminy wykazuje lokalne 
zróżnicowanie, dostosowane do rzeźby terenu i budowy geologicznej. 

Najpłycej poziom wód gruntowych występuje w dolinach rzecznych, gdzie spotykany już jest 
na głębokościach 0.0 - 1.5 p.p.t.. Poziom ten wykształcony jest w utworach piaszczysto - 
żwirowych teras zalewowych i osadach den dolinnych cieków wodnych, lokalnie przykrytych madą. 
Zasilanie poziomu odbywa się z opadów lub drenażu cieku. Przepuszczalność gruntu na ogół duża 
(w strefie mad średnia), w związku z czym wrażliwość na zanieczyszczenia z powierzchni ziemi 
jest znaczna. 

W strefie przyległej do obszarów dolinnych, w obrębie osadów piaszczysto - żwirowych teras 
nadzalewowych poziom wód gruntowych utrzymuje się na poziomie 1.5 - 2.0 m. i głębiej ppt. 
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Zasilanie poziomu ma charakter infiltracyjny. Przepuszczalność gruntów jest duża, w związku z 
czym wrażliwość na zanieczyszczenia z powierzchni terenu jest znaczna. 

Na pozostałym obszarze wody gruntowe występują w obrębie utworów piaszczysto - 
żwirowych wysoczyzny plejstoceńskiej na głębokościach 2 - 5 m. ppt. Wody mają charakter 
swobodny, zasilanie poziomu ma charakter infiltracyjny z opadów atmosferycznych. 
Przepuszczalność gruntu duża, podatność na zanieczyszczenia jest duża. 

Poziom wód gruntowych znacząco obniża się na terenach zajmowanych przez zespoły 
wydmowe, gdzie jego lustro nie naśladuje morfologii terenu, przepuszczalność gruntu i skład 
mechaniczny nie sprzyjają wiązaniu wody poprzez cząsteczki gruntu i głęboko - 5 - 10 m. ppt. - 
infiltrują wgłąb. 

Lokalnie, na obszarach występowania glin zwałowych wysoczyzny plejstoceńskiej woda 
gruntowa ma charakter zawieszony, lustro wody ma charakter lekko napięty, układając się na 
głębokości 3 - 5 m. ppt. Duży udział części pylasto - ilastych ogranicza przepuszczalność gruntu, 
przez co znacząco zmniejsza się podatność na zanieczyszczenia z powierzchni ziemi. 

Na obszarach leśnych poziom wód gruntowych z uwagi na podciąg kapilarny i pokrycie 
terenowe jest wyższy niż na terenach otwartych o ok. 0.5 m. 

Powszechnym poziomem wodonośnym na obszarze gminy Murów jest czwartorzęd, 
formacje starsze - za wyjątkiem trzeciorzędu - nie posiadają wykształconych zbiorników wodnych , 
a wody tego poziomu są bardzo słabo rozpoznane. 

Poziom trzeciorzędowy występuje lokalnie w zachodniej i południowej części gminy (rejon 
Okołów i Grabczoka), gdzie występuje w osadach piaszczysto - żwirowych trzeciorzędu 
izolowanych 45 - 60 m. miąższości warstwą utworów nieprzepuszczalnych. 

Zasilanie poziomu odbywa się na kontaktach hydraulicznych z wyżej ległego poziomu 
czwartorzędowego dolin kopalnych. Wydajność poziomu trzeciorzędowego szacowana jest na ok. 
10 - 50 m3/h. 

Poziom czwartorzędowy wykształcony w średnio i drobnoziarnistych piaskach i żwirach 
plejstoceńskich zlodowacenia środkowopolskiego, cechujących się znaczną przepuszczalnością i 
podatnością na przenikanie zanieczyszczeń z powierzchni ziemi. Poziom ten zalega płytko pod 
powierzchnią ziemi a jego przewodność przekracza 100 m2/dobę przy wydajnościach 10 - 40 
m3/h. 

W obrębie kompleksu czwartorzędowego wykształcone zostały kopalne struktury wodonośne 
- dolina kopalna Małej Panwi, stanowiąca zbiornik wód podziemnych o wysokiej przewodności 
wodnej (370 - 1950 m2/doba) i wydajności > 120 m3/h. Dolina kopalna ma charakter 
równoleżnikowy pomiędzy Kałami, Murowem i Krzywą Górą. W rejonie Starych i Nowych Budkowic 
przebiega jedna z jej odnóg. 

Doliny te stanowią perspektywiczne źródło zaopatrzenia gminy w wodę dla celów pitnych i 
użytkowych, a ich ochrona jest celem strategicznym gminy. 

Udokumentowane i rozpoznane na terenie gminy zasoby geologiczne wód podziemnych 
wynoszą w kat. "B" - 12 576 m3/dobę i gwarantują zaspokojenie perspektywicznych potrzeb 
gminy. 

Budowa geologiczna terenu z dużym udziałem gruntów o dużej przepuszczalności stwarza 
zagrożenie degradacji jakościowej wód. Bardzo duży udział kompleksów leśnych, pozostających 
poza użytkowaniem rolnym i zurbanizowaniem znacząco ogranicza możliwość degradacji poziomu 
użytkowego. Badania fizykochemiczne wskazują na występowanie podwyższonych zawartości 
żelaza (oksydacja w strefie aeracji wód podziemnych) w rejonie Zagwiździa oraz lokalnie, w 
okolicy Dębińca azotanów w wodach czwartorzędowych. 

Zgodnie z aktualnym planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, obszar 
objęty opracowaniem zlokalizowany jest w obrębie jednolitych części wód podziemnych nr 
PLGW600097. 

Obszar planu znajduje się poza zasięgiem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. 
 

Klimat lokalny 

 Obszar gminy Murów znajduje się w regionie nadodrzańskim, który posiada jeden z 
cieplejszych klimatów w Polsce. Charakteryzuje się on wszystkimi cechami typowymi dla 
przejściowej, oceaniczno-kontynentalnej odmiany klimatu umiarkowanego. Łagodność klimatu 
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przejawia się tu niskimi amplitudami temperatur, niezbyt dużą liczbą opadów, szybko 
następującymi termicznymi porami roku w I półroczu i późno następującymi w II półroczu, długim 
sezonem wegetacyjnym. Zimy są bardzo łagodne i krótkie, lata długie i ciepłe. Ciepłe powietrze z 
południa i ciepłe i wilgotne powietrze atlantyckie powodują stabilizację warunków termicznych 
przejawiającą się niską amplitudą temperatur. 

• średnia temperatura roczna - 8,0°C 
• średnia temperatura stycznia - 1,0°C 
• średnia temperatura kwietnia - 8°C 
• średnia temperatura lipca - 17,5°C 
• średnia temperatura października - 8,5°C 
• usłonecznienie - 1500 h 
• udział usłonecznienia faktycznego do astronomicznie możliwego - 32% 
• usłonecznienie w półroczu ciepłym - 1050 h 
• usłonecznienie w półroczu zimnym - 450 h 
• roczne sumy promieniowania całkowitego - 3600 - 3650 MJ/m2  
• stosunek promieniowania faktycznego do dochodzącego do atmosfery - 41% 
• promieniowanie w półroczu ciepłym - 2800-2900 MJ/m2 
• promieniowanie w półroczu chłodnym - do 825 MJ/m2 
• średnia długość okresu bezprzymrozkowego - 170 dni 
• opady atmosferyczne - 650 cm 
• maksymalne dobowe sumy opadów z p = 1% - 120mm  
• liczba dni z pokrywą śnieżną - 50 dni  
• maksymalna grubość pokrywy śnieżnej - 50cm 

 Klimat lokalny modyfikowany jest warunkami topograficznymi, bliskością kompleksów 
leśnych, pól uprawnych i obecnością wód powierzchniowych. Podwyższona wilgotność powietrza 
oraz częstsze występowanie mgieł i zamgleń towarzyszą też obszarom o płytszym poziomie wód 
gruntowych. W miejscach zabudowanych mogą występować podwyższone temperatury powietrza 
(o 1 - 2 st. C). Na terenach nieosłoniętych zwiększa się prędkość wiatru. Klimat podlega również 
lokalnym modyfikacjom, spowodowanym gęstą, wielokondygnacyjną zabudową mieszkalną. 
Tereny rolne charakteryzują się dobrymi i przeciętnymi warunkami solarnymi, dobrymi warunkami 
termicznymi i wilgotnościowymi, bardzo dobrym przewietrzaniem oraz małą częstotliwością 
występowania mgieł. Występujące w przestrzeni rolnej zadrzewienia i zakrzewienia działają 
modyfikująco na warunki klimatu miejscowego hamując prędkość wiatru, spowalniając obieg wody 
i ograniczając parowanie wody z gleb. Tereny te cechują się korzystnymi warunkami dla 
osadnictwa, a także prowadzenia gospodarki rolnej. Zwarte tereny leśne wyróżniają się 
wyrównanym profilem termicznym dobowym i rocznym (wyższe minimum i niższe maksimum), 
zwiększoną wilgotnością względną powietrza i niższymi jej amplitudami w ciągu doby, dużą 
zawartością fitoncydów (olejków eterycznych), zwiększoną zawartością ozonu itp. Obszary leśne 
zaburzają swobodne przemieszczanie mas powietrza zmieniając ich kierunek oraz tworząc nisze 
o charakterze czasowym, w których powietrze stagnuje. Ze względu na małe kontrasty 
temperatury i wilgotności wpływają łagodząco na tereny sąsiednie. 
 

Gleby 

Murów znajduje się w obrębie opolskiego regionu glebowo-rolniczego. Budowa geologiczna 
terenu powoduje, że na obszarze gminy dominują gleby piaskowe (87,5%), gliniaste (11,2%) oraz 
organiczne (ok1,3%) użytków rolnych ogółem. Gleby pozostają w ścisłym związku z budową 
geologiczną danego terenu, a szczególnie z jego geologią powierzchniową. Większość gleb 
omawianego obszaru wytworzyła się z piasków akumulacji wodno - lodowcowej z okresu 
czwartorzędu. Doliny rzeczne wypełniają gliny i piaski pochodzenia aluwialnego, z których 
najmłodsze osadzone są wzdłuż koryta rzeki, piaski wydmowe a także gleby bagienne. 

Z wymienionych wyżej utworów wytworzyło się kilka typów gleb, w tym gleby brunatne, 
pseudobielice, oraz czarne ziemie , mady i gleby bagienne. 

Pod względem bonitacyjnym dominują tu gleby słabe i najsłabsze – V klasa (45,1% 
powierzchni gruntów ornych) i klasa VI (ok. 38,2% powierzchni gruntów ornych). Pozostałe 
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powierzchnie zajmują gleby klasy IVa (ok. 5,6% pow. gruntów ornych) i IVb (ok. 11,1% pow. 
gruntów ornych). Wśród użytków zielonych dominują użytki średnich klas bonitacyjnych. 

 

Świat przyrody 

 Flora 

 Gmina Murów wg podziału geobotanicznego Polski Matuszkiewicza leży w granicach 
Podprowincji  Środkowoeuropejskiej Właściwej, Dział Brandenbursko-Wielkopolski, Kraina 
Dolnośląska, Okręg Borów Stobrawskich, Turawskich i Niemodlińskich, Podokręg Pokojski, 
Podokręg Jełowski. 

W dolinie Budkowiczanki i jej dopływów potencjalną roślinność stanowią łęgi 
jesionowoolszowe Fraxino-Alnetum (Circaeo-Alnetum), grądy środkowoeuropejskie, odmiana 
śląsko-wielkopolska, forma niżowa, seria uboga Galio-Carpinetum oraz kontynentalne bory 
mieszane sosnowo-dębowe Pino-Quercetum (=Querco-Pinetum + Serratulo-Pinetum). Miejscami 
roślinność potencjalną stanowią również grąd środkowoeuropejski, odmiana śląsko-wielkopolska, 
forma niżowa, seria żyzna Galio-Carpinetum, suboceaniczny bór sosnowy Leucobryo-Pinetum, 
acydofilny środkowoeuropejski las dębowy Calamagrostio arundinaceae-Quercetum i trzcinnikowy 
podgórski wilgotny bór sosnowy Calamagrostio villosae-Pinetum. 

Dominującymi zbiorowiskami na obszarze gminy są zbiorowiska leśne – głównie 
monokultury sosnowe. Wskaźnik lesistości gminy wynosi ok. 75 %. Lasy w gminie należą do 
rozległego kompleksu Lasów Stobrawsko-Turawskich, które występują tu w postaci dużych 
powierzchni leśnych przedzielonych pasami łąk i gruntów ornych. Na obszarze gminy Murów 
występuje większość zbiorowisk leśnych, charakterystycznych dla terenów nizinnych i wyżynnych. 
Wśród lasów liściastych wiodącą rolę odgrywają lasy łęgowe i olsy. Najczęściej spotykanym na 
tym terenie jest łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum, w drzewostanie którego dominuje olsza 
czarna Alnus glutinosa. Występuje, m.in. w okolicach Murowa. Pozostałe typy łęgów występują już 
na mniejszych powierzchniach. Należą do nich: nadrzeczny łęg wierzbowy Salicetum albo-fragilis 
występujący obecnie bardzo rzadko, a o jego dawnym liczniejszym tu występowaniu świadczą 
spotykane dosyć często pojedyncze wierzby: biała Salix alba i krucha S. fragilis i łęg jesionowo-
wiązowy Ficario-Ulmetum minoris, który zajmuje obecnie niewielkie powierzchnie w dolinie 
Budkowiczanki koło Murowa. W okolicach Murowa występują niewielkie fragmenty olsu 
porzeczkowego Ribeso nigri-Alnetum, który należy do rzadkich zbiorowisk leśnych 
wykształcających się w miejscach zabagnionych, ze stagnacją wody, charakteryzujących się 
dominacją olszy czarnej Alnus glutinosa w drzewostanie i kępkową strukturą runa. Spośród 
pozostałych typów lasów liściastych na terenie gminy Murów spotykane są grądy 
środkowoeuropejskie Galio sylvatici- Carpinetum betuli, których dobrze wykształcone płaty 
występują w okolicach Murowa. Lasy o charakterze borów sosnowych i borów mieszanych zajmują 
na terenie gminy największą powierzchnię. W wielu miejscach, zwłaszcza w oddziałach leśnych ze 
starszym drzewostanem położonym na wydmach, występują dobrze wykształcone suboceaniczne 
bory świeże Leucobryo-Pinetum z licznymi gatunkami borowymi w runie oraz już na znacznie 
mniejszych powierzchniach kontynentalne bory mieszane Querco roboris-Pinetum i wilgotne bory 
trzcinnikowe Calamagrostio vilosae-Pinetum. Najczęściej jednak spotykane są tu zbiorowiska 
wtórne, ze sztucznie nasadzoną sosną na siedliskach grądowych, 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. Do zbiorowisk zaroślowych na omawianym 
terenie należą zarośla tarniny Rhamno- Cornetum sanguinei występujące dosyć często na 
skrajach zadrzewień, miedzach i obrzeżach dróg polnych. Natomiast wzdłuż brzegów 
Budkowiczanki występują łozowiska z przewagą wierzby szarej Salicetum pentandro-cinereae oraz 
wikliny nadrzeczne Salicetum triandro-viminalis. Na skrajach borów sosnowych i ich 
prześwietleniach bardzo rzadko wykształciły się na niewielkich powierzchniach fragmentarycznie 
wykształcone suche wrzosowiska Calluno-Genistetum z klasy Nardo-Callunetea, które ze względu 
na zalesianie i eutrofizację siedliska z roku na rok zmniejszają areał swego występowania. Wśród 
ekosystemów nieleśnych największy obszar zajmują tereny najbardziej przekształcone przez 
człowieka – tereny upraw oraz tereny zabudowane. W związku, z czym bogato reprezentowana 
jest grupa zbiorowisk chwastów pól uprawnych, okrajków, terenów wydeptywanych i ruderalnych. 
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Są to jednak zbiorowiska pospolite, które nie przedstawiają znaczącej wartości przyrodniczej. 
Wśród pozostałych zbiorowisk dominują łąki i pastwiska, często o znaczących walorach 
przyrodniczych. 

Budkowiczanka  oraz strumienie i rowy melioracyjne stanowią dogodne siedliska dla 
rozwoju zbiorowisk wodnych, reprezentowanych na omawianym terenie przez fitocenozy z klas 
Lemnetea minoris 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. 

Najczęściej spotykanym zbiorowiskiem wodnym na tym terenie jest kadłubowe zbiorowisko 
z dominacją rzęsy drobnej Lemna minor, które występuje często w różnego rodzaju płytkich 
zbiornikach wodnych. Niemniej pospolity jest zespół moczarki kanadyjskiej Elodeetum canadensis 
spotykany na rozproszonych stanowiskach w Budkowiczance i różnego rodzaju ciekach oraz 
zbiornikach wodnych na całym obszarze gminy. Rzadziej spotykane są: zespół jaskra wodnego 
Ranunculetum fluitantis, zespół rogatka sztywnego Ceratophylletum demersi, zespół wywłócznika 
kłosowego Myriophylletum spicati, zespół rdestnicy pływającej Potametum natantis i zespół 
rdestnicy grzebieniastej Potametum pectinati. Do najbardziej interesujących, ze względu na 
rzadkość występowania w skali regionu, zespołów wodnych na tym terenie należą: zespół 
żabiścieku pływającego Hydrocharitetum morsus-ranae stwierdzony w zakolach Bogacicy i 
Budkowiczanki, zespół jaskra wodnego Ranunculetum fluitantis i zespół z dominacją podwodnej 
formy potocznika wąskolistnego Ranunculo-Sietum erecto-submersi stwierdzony również w kilku 
miejscach w Budkowiczance. Nad brzegami Budkowiczanki, rzadko rozwija się zespół uczepów i 
rdestów Polygono-Bidentetum. Otoczenie cieków i drobnych zbiorników wodnych stanowią 
najczęściej różnego typu zbiorowiska szuwarowe. Wśród szuwarów właściwych do najczęściej 
występujących należy szuwar trzciny pospolitej Phragmitetum australis, szuwar pałki szerokolistnej 
Typhetum latifoliae oraz zespół manny mielec Glycerietum maximae. Rzadziej spotykane są: 
zespół z dominacją strzałki wodnej Sagitario-Sparganietum emersi, zespół jeżogłówki gałęzistej 
Sparganietum erecti, szuwar skrzypowy Equisetetum fluviatile, zespół tataraku Acoretum calami, 
szuwar ponikła błotnego Eleocharitetum palustris oraz zespół rzepichy ziemnowodnej i kropidła 
wodnego Oenantho-Roripetum. Nieco wyższe położenia w stosunku do siedlisk szuwaru 
właściwego, zajmują szuwary wielkoturzycowe. Są to naturalne lub antropogeniczne zbiorowiska 
wysokich roślin bagiennych, często wytwarzających pokłady tzw. Torfu turzycowego. Do 
najpospolitszych zbiorowisk tego typu należy zespół kosaćca żółtego Iridetum pseudacori 
zajmującego strefy przybrzeżne małych zbiorników, a także rowy i wilgotne obniżenia terenu na 
całym badanym terenie, zespół turzycy błotnej Caricetum acutiformis występujący pospolicie w 
różnych typach siedlisk wilgotnych i mokrych, a także zespół turzycy dzióbkowatej Caricetum 
rostratae, zespół turzycy zaostrzonej Caricetum gracilis i zespół turzycy sztywnej Caricetum 
gracilis. Bardzo pospolitym zbiorowiskiem i zajmującym znaczne powierzchnie wilgotnych terenów 
zalewowych jest szuwar mozgowy Phalaridetum arundinaceae. Porasta on aluwia rzeczne i 
obniżenia zarówno w kompleksach łąk jak i w strefie brzegowej zbiorników wodnych. Istotnym 
uzupełnieniem szaty roślinnej analizowanego obszaru są łąki położone w dolinie Budkowiczanki. 
Seminaturalne i antropogeniczne zbiorowiska żyznych łąk kośnych z klasy Molinio-
Arrhenatheretea reprezentowane są tu najczęściej przez zbiorowiska kadłubowe i 
fragmentarycznie wykształcone. Wyróżniamy tu kilka typów zbiorowisk, wśród których na uwagę 
zasługuje występujące dosyć często w dolinie Budkowiczanki zbiorowiska ziołoroślowe z 
dominacją wiązówki błotnej Filipendulo-Geranietum i . Łąki wilgotne z rzędu Molinietalia występują 
na niższych terasach, na siedliskach łęgów i grądów niskich. Pospolite na obszarze gminy są 
natomiast tzw. zespoły dywanowe porastające miejsca intensywnie wydeptywane, w tym nawet 
szczeliny chodników. Budują je pospolite rośliny odporne na uszkodzenia mechaniczne, takie jak 
babka zwyczajna Plantago major, wiechlina roczna Poa annua czy rdest ptasi Polygonum 
aviculare. Grupa zbiorowisk muraw napiaskowych reprezentowana jest w gminie Murów przez 
zespoły z klasy Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis. Należy do nich subatlantycki 
zespół szczotlichy siwej Spergulo vernalis Corynephoretum, zespół goździka kropkowanego 
Diantho-Armerietum elongatae oraz zespół z dominacją połonicznika nagiego Sclerantho- 
Herniaretum glabrae. Płaty tych zespołów występują rzadko w miejscach piaszczystych, 
pastwiskach i nieużytkach na terenie całej gminy. Stosunkowo pospolite na tym terenie są zespoły 
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roślinne użytków rolnych, zarówno upraw zbożowych jak i okopowych. Zbiorowiska chwastów 
towarzyszące uprawom roślin zbożowych (rząd Centauretalia cyani) i okopowych (rząd Polygono-
Chenopodietalia) zajmują duże powierzchnie i stanowią bardzo ważny element krajobrazu. Na tym 
obszarze do acidofilnego związku Aperion spicae-venti należy wykształcony na ubogich glebach 
piaszczystych zespół chłodka drobnego Arnoserido-Scleranthetum oraz rozwinięte na żyźniejszych 
glebach gliniasto-piaszczystych zespoły: zespół maka piaskowego Papaveretum argemones oraz 
zespół wyki czteronasiennej Vicietum tetraspermae. Zbiorowiska upraw okopowych reprezentujące 
acidofilny związek Panico-Setarion wykształcają się na uboższych i średnio żyznych piaskach 
gliniastych, a ich znamienną cechą jest stały udział grupy acidofilnych gatunków piaszczystych 
siedlisk. Na terenie tym odnotowano należący do omawianego związku zespół chwastnicy 
jednostronnej i włośnicy sinej Echinochloo-Setarietum, wykształcany stosunkowo często na mniej 
kwaśnych, piaszczystych i gliniasto-piaszczystych glebach oraz rzadziej zespół palusznika 
nitkowatego Digitarietum ischaemi - na najuboższych, piaszczystych, kwaśnych i suchych glebach. 
Natomiast zespół z dominacją żółtlicy drobnokwiatowej Galinsogo-Setarietum należący do 
neutrofilnego związku Polygono-Chenopodion przywiązany do bogatych w azot, żyznych i 
optymalnie wilgotnych gleb próchnicznych, na terenie gminy Murów rozwija się stosunkowo często 
w uprawach okopowych sąsiadujących z ogrodami przydomowymi i ogródkami działkowymi. Drugi 
z tego związku – zespół komosy wielonasiennej Oxalido- Chenopodietum polyspermi związany jest 
z żyznymi madami wykształcającymi się w strefie akumulacyjnej w dolinach rzecznych. 
Fragmentarycznie wykształcone fitocenozy tego zespołu odnotowano w dolinie Budkowiczanki. 
Pozostałe zbiorowiska roślinne o charakterze antropogenicznym z klas Stellarietea mediae, 
Artemisietea vulgaris i Epilobietea angustifolii są na tym terenie bogato reprezentowana. 
Zbiorowiska te związane są z terenami zmienionymi przez człowieka, tj. terenami zabudowanymi, 
zrębami leśnymi, okrajkami i miejscami wydeptywanymi. Najczęściej są to zbiorowiska pospolite i 
mało wartościowe pod względem przyrodniczym. W zbiorowiskach tych brak jest gatunków 
rzadkich i chronionych. W strefie kontaktowej różnych typów biocenoz leśnych i zadrzewieniowych 
wykształcają się zbiorowiska okrajkowe. W ich skład wchodzą światłolubne gatunki takie jak rzepik 
pospolity Agrimonia eupatoria, gorysz siny Peucedanum cervaria, wyka leśna Vicia sylvatica czy 
bodziszek krwisty Geranium sanguineum. Zbiorowiska te występują dosyć rzadko na całym 
rozpatrywanym obszarze.  

Część z występujących na terenie gminy Murów zbiorowisk roślinnych podlega ochronie 
prawnej na mocy prawa polskiego lub europejskiego: 

Klasa Bidentetea tripartiti  – zalewane muliste brzegi rzek 
Polygono-Bidentetum – miejscami nad brzegami Budkowiczanki. 

Klasa Potametea  – starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne 
Związek Ranunculion fluitantis - nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Kod 
Natura: 3260; Kod Physis: 24.4) – Budkowiczanka. 
Ranunculetum fluitantis 
Ranunculo-Callitrichetum hamulatae 
Ranunculo-Sietum erecto-submersi 

Klasa Salicetea purpurae  – łęgi wierzbowe 
Salicetum albo-fragilis (Kod Natura 2000: *91E0.1; Kod Physis: 44.13) – na niewielkich 
powierzchniach w dolinie Budkowiczanki. 

Klasa Alnetea glutinosae  – olsy i łozowiska 
Salicetum pentandro-cinereae – w dolinie Budkowiczanki na niewielkich powierzchniach. 
Ribeso nigri-Alnetum (Kod Natura 2000: *91E0.4; Kod Physis: 44.31 i częściowo 44.911) – na 
niewielkich powierzchniach w okolicach Murowa, Mańczoka i Okołów. 

Klasa Querco-Fagetea  – łęgi, nadrzeczne i nadpotokowe olszyny górskie, grądy, kwaśne buczyny 
Fraxino-Alnetum (Kod Natura *91E0; Kod Physis: 44.321, 44.334) – rzadko, najczęściej na 
niewielkich powierzchniach, m.in. koło Mańczoka, Murowa. 
Ficario-Ulmetum minoris (Kod Natura 2000: 91F0; Kod Physis: 44.4) – na niewielkiej powierzchni 
w dolinie Budkowiczanki koło Murowa. 
Galio sylvatici-Carpinetum betuli (Kod Natura 2000: 9170.1; Kod Physis: 41.261) – dobrze 
wykształcone płaty występują w okolicach Murowa. 
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Na terenie gminy Murów stwierdzono występowanie 6 gatunków roślin objętych ochroną, w 
tym 2 gatunki ściśle chronione i 4 gatunków chronionych częściowo. Są to: 
chronione ściśle 
1. Nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum L. 
2. Rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia L. 
 
chronione cz ęściowo  
3. Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine (L.) Crantz 
4. Kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt & Summerh 
5. Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum L. 
6. Widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum L. 
 
Gatunki rzadkie  
Na terenie gminy Murów stwierdzono również występowanie gatunków rzadkich i ginących 
zarówno w skali województwa, regionu jak i kraju. Najciekawsze z nich to: 
1. Chłodek drobny Arnoseris minima (L.) Schweigg. et Koerte 
2. Janowiec ciernisty Genista germanica L. 
3. Nicennica drobna Filago minima (Sm.) Pers. 
4. Rumian żółty Anthemis tinctoria L. 
5. Rzeżucha niecierpkowa Cardamine impatiens L. 
6. Żywiec cebulkowy Dentaria bulbifera L. 
7. Żywiec dziewięciolistny Dentaria enneaphyllos L. 

Fauna 

 Zróżnicowanie świata zwierzęcego gminy Murów jest ściśle związane z jej położeniem 
geograficznym oraz z typami środowisk tu występującymi. Gminę zamieszkują głównie gatunki 
typowe dla niżu polski i charakterystyczne dla środowisk leśnych i leśno-łąkowych (ok. 75% gminy 
to tereny leśne). Najcenniejsze i najbogatsze siedliska to mało przekształcone, duże kompleksy 
leśne, ekosystemy ekotonowe lasów, łąk i pól oraz tereny podmokłe i stawy (głównie w dolinie 
Bogacicy i Budkowiczanki).  Szczególnie dużej nagromadzenie rzadkich gatunków zwierząt 
zanotowano w dolinie Budkowiczanki, a zwłaszcza na  łąkach  i skrajach lasów między 
Budkowicami i Kałami oraz w dolinie Bogacicy, zwłaszcza w okolicy Święcin. 

Na terenie gminy Murów, obok zwierząt pospolitych, występuje wiele gatunków 
chronionych oraz rzadkich i ginących w skali kraju i Europy. Część z nich wymieniono w 
załącznikach do Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz w aneksie II Konwencji Berneńskiej. Na 
terenie gminy Murów ostoję fauny stanowi dolina Budkowiczanki, w której występuje błotniak 
stawowy, żuraw, derkacz, dudek, jarzębatka, bóbr. 

Położenie w Dolinie Budkowiczanki – korytarzu ekologicznym o randze regionalnej oraz 
duży odsetek terenów niezabudowanych sprawiają, że fauna badanego obszaru jest dość bogata. 
Szczególnie duże znaczenie maja ptaki, przede wszystkim w postaci awifauny przelatującej i 
zimującej. Dolina Budkowiczanki wraz z  przyległymi terenami stanowi szczególnie atrakcyjne 
miejsce, które przyciąga wiele gatunków ptactwa związanego z terenami podmokłymi. 

Na terenie objętym planem stwierdzono, ze względu na korzystne warunki hydrologiczne, 
liczne występowanie płazów: ropuchy szarej Bufo bufo, ropuchy zielonej Bufo viridis, rzekotki 
drzewnej Hyla arborea, żaby wodnej Rana esculenta,  żaby jeziorkowej Rana lessonae,  żaby 
trawnej Rana temporaria. Spośród gadów występujących na analizowanym terenie 
zaobserwowano obecność jaszczurki zwinki Lacerta agilis oraz zaskrońca Natrix natrix.  

Ssaki najliczniej reprezentowane są przez pospolite gatunki takie jak jeż Erinaceus 
europeaeus, kret Talpa europaea oraz ryjówka aksamitna Sorex araneus. 

Wśród zwierząt bezkręgowych na uwagę zasługuje rzadki gatunek chronionego pająka - 
tygrzyk paskowany - najbarwniejszy krajowy pająk, osiągający do 2 cm długości. Występuje na 
wilgotnych ale nasłonecznionych łąkach w dolinie Budkowiczanki. W miejscach otwartych i 
nasłonecznionych, spotkać można pazia królowej - jednego z najpiękniejszych i najefektowniej 
ubarwionych motyli krajowych. 
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Prawne formy ochrony przyrody 

Teren objęty opracowaniem położony jest w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego 
oraz w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie. Ponadto na 
terenie planowanej zmiany studium występują pomniki przyrody, stanowiska chronionych zwierząt i 
roślin. Większość obszaru położonych jest w zasięgu korytarzy ekologicznych o znaczeniu 
krajowym oraz regionalnym. Występują tu również siedliska cenne przyrodniczo. Wymienione 
wyżej formy ochrony przyrody wskazane są w Studium uwarunkowań i Kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Murów. 

 

Stobrawski Park Krajobrazowy 

 Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, 
historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości 
w warunkach zrównoważonego rozwoju. 
 Większa część terenu opracowania (poza niewielkim pasem przy wschodniej granicy) 
zlokalizowany jest w obrębie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Park został powołany 
rozporządzeniem Wojewody Opolskiego w 1999 roku na powierzchni 52 636,5 ha. Obejmuje teren 
dwunastu gmin: Dobrzenia Wielkiego, Dąbrowy, Kluczborka, Lasowic Wielkich, Lewina 
Brzeskiego, Lubszy, Łubnian, Murowa, Pokoju, Popielowa, Świerczowa i Wołczyna. 

Położony jest w dorzeczu Stobrawy, Budkowiczanki, Bogacicy, Brynicy i Smortawy. Na 
południu granica parku opiera się o rzekę Odrę, przecinając ją w okolicach Mikolina oraz Nysę 
Kłodzką. To właśnie w dolinach rzek znajdują się najcenniejsze przyrodniczo fragmenty parku. Są 
nimi położone wzdłuż Odry tereny lasów grądowych, łęgowych, podmokłych łąk oraz porośnięte 
roślinnością wodną i bagienną starorzecza. Cenne są również doliny pozostałych rzek będące 
mozaiką łąk, pól, zadrzewień, kęp krzewów oraz sieci kanałów melioracyjnych. Miejsca te razem z 
kompleksami stawów hodowlanych są ostoją dla wielu rzadkich gatunków zwierząt (głównie 
ptaków) i roślin. 

Dominującym typem zbiorowisk roślinnych na terenie parku są zbiorowiska leśne, z których 
największą powierzchnię zajmują bory sosnowe. Na licznych, sięgających 20m wysokości 
wydmach występuje suboceaniczny bór świeży, natomiast wzdłuż cieków wodnych i na dawnych 
torfowiskach – niewielkie płaty wilgotnego boru trzęślicowego oraz kontynentalnego boru 
bagiennego. Choć znaczną powierzchnię parku zajmują monokultury sosnowe, trafiają się 
niewielkie fragmenty wiekowych, dochodzących do 200 lat starodrzewi. Lasy liściaste występują 
głównie w dolinie Odry, Stobrawy i Smortawy. Są to przede wszystkim grądy o charakterze 
przejściowym pomiędzy grądem środkowoeuropejskim a subkontynentalnym, a także łęgi: 
jesionowo – olszowe, jesionowo – wiązowe oraz bardzo rzadki i cenny przyrodniczo łęg wierzbowo 
– topolowy. Na podmokłych siedliskach dolin rzek, np. w okolicach Rybnej, Popielowa, Zieleńca i 
Pieczysk występuje ols, a w okolicach Lubszy żyzna buczyna niżowa. Bardzo ciekawe są również 
zbiorowiska wodne Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, spośród których najbardziej warte 
zachowania i przyrodniczo najcenniejsze są zbiorowiska z kotewką orzechem wodnym i salwinią 
pływającą. 

Na terenie parku stwierdzono występowanie 49 gatunków roślin prawnie chronionych, 16 
gatunków z Polskiej czerwonej listy oraz około 130 gatunków rzadkich. Do najciekawszych należą: 
długosz królewski, rosiczka okrągłolistna, wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, mysiurek maleńki, 
lindernia mułowa, 7 gatunków z rodziny storczykowatych (m.in. kukułka Fuchsa i kruszczyk siny) 
oraz rośliny wodne. W starorzeczach w dolinie Odry rośnie kotewka orzech wodny, której liście 
tworzą na powierzchni wody charakterystyczne rozety oraz wodna paproć – salwinia pływająca. 
Spośród roślin chronionych i rzadkich 13 gatunków znajduje się na „Liście roślin zagrożonych w 
Polsce”, a trzy z nich (salwinia pływająca, kotewka orzech wodny i lindernia mułowa) zostały 
umieszczone na liście roślin chronionych w Europie Konwencją Berneńską. Pięć gatunków 
znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin. 

Teren parku krajobrazowego również pod względem faunistycznym zdecydowanie 
wyróżnia się spośród innych cennych przyrodniczo obszarów województwa opolskiego. Do rozrodu 
przystępuje tu około 250 chronionych gatunków zwierząt (w tym 165 gatunków ptaków). Wśród 
nich jest 47 gatunków z krajowych czerwonych list oraz 18 gatunków bliskich zagrożenia w swoim 
globalnym zasięgu. Duże znaczenie dla zachowania bogactwa fauny parku mają lasy liściaste 
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położone na terenie doliny Odry i Nysy Kłodzkiej oraz w pobliżu stawów rybnych. Są one miejscem 
występowania wielu gatunków zwierząt, które gdzie indziej stają się coraz rzadsze. Należą do nich 
kania czarna i ruda (symbol parku), orlik krzykliwy, dzięcioł średni, muchołówka białoszyja i mała 
oraz koszatka. 

Stawy rybne są schronieniem dla dużej grupy ptaków wodnych, wśród których znajduje się 
bąk i zielonka. Przez cały rok nad Odrą i na stawach rybnych można obserwować polujące bieliki. 
W lasach parku gniazduje też bocian czarny, żuraw, samotnik oraz włochatka. W lasach 
Nadleśnictwa Brzeg spotykany jest łoś. Dużą wartość przyrodniczą, głównie ze względu na 
występujące tu rośliny, ale również zwierzęta, posiadają łąki w międzywalach Odry i Nysy 
Kłodzkiej. Występują tu rzadkie motyle – czerwończyk nieparek i modraszek nausitous. W 
starorzeczach spotyka się szczeżuję wielką, pijawkę lekarską oraz liczne płazy, w tym kumaka 
nizinnego. Interesujące są również doliny mniejszych rzek, takich jak Budkowiczanka, 
zamieszkana przez wydry, bobry i pliszki górskie. 

Zgodnie z wytycznymi kształtowania krajobrazu i ochrony przyrody wskazanymi do 
uwzględnienia w dokumentach planistycznych, określonymi w Planie ochrony dla Stobrawskiego 
Parku Krajobrazowego powołanym rozporządzeniem Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/19/06 z 
dnia 8 maja 2006 roku, w granicach opracowania wyróżniono jednostki: w Murowie: C1, C8, D4 i 
D7, w Zagwiździu C8, D4 i D6 oraz w Starych Budkowicach: : D6, D7 i w niewielkim fragmencie 
D8. 

Nr 
jedno
stki 

Rodzaj 
jednostki 

Charakterystyka 
jednostki Ustalenia zasad zagospodarowania 

Zespół jednostek przyrodniczo-krajobrazowych „C” 
Tereny otwarte powinny zachowywać swój dotychczasowy charakter. Utrzymywanie zwartej zabudowy, rozbudowa jednostek 
osadniczych w pierwszej kolejności w ramach wypełniania luk. Obowiązuje zasada konserwacji, rewaloryzacji i rekonstrukcji obiektów 
i założeń przestrzennych, małej architektury i zieleni, stopniowa likwidacja obiektów, elementów sprzecznych z charakterem wsi i 
dysharmonizujących krajobraz. Nowe budownictwo powinno nawiązywać do lokalnych tradycji materiałowych i architektonicznych. 
Uwzględnienie w planach miejscowych zachowywanie ok.  30 metrowej przy ekotonach (t.j. od granic lasów, wód, wilgotnych łąk) 
wolnej od zabudowy. Dopuszczalne lokalizowanie obiektów obsługi turystycznej i rekreacyjnej w miejscach wyznaczonych w planie 
miejscowym. Zachowanie i uzupełnienie zadrzewień przydrożnych i przyzagrodowych. Realizacja programów rolno-środowiskowych 
w zakresie ochrony różnorodności w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i mozaikowatości krajobrazu. Utrzymywanie i 
wzbogacanie heterogenności krajobrazu rolniczego. Ochrona i odtwarzanie śródpolowych oczek wodnych, wilgotnych i podmokłych 
łąk, zadrzewień, zakrzaczeń, miedz i nieużytków. Zakaz upraw ekspansywnych gatunków synantropijnych. 
Realizacja programów ochrony przyrody w PGL Lasy Państwowe. Wieszanie budek lęgowych dla ptaków oraz skrzynek dla 
nietoperzy w miejscach pozbawionych naturalnych schronień tych taksonów. Odbudowa zróżnicowania wiekowego i piętrowego 
drzewostanów. Przebudowa lub renaturyzacja drzewostanów w kierunku zgodności z siedliskiem  i roślinnością potencjalną. 
Bezwzględne zachowanie śródleśnych oczek wodnych, bagienek, torfowisk, łąk i polan jako ostoi florystycznych i faunistycznych, 
żerowisk i miejsc odbywania godów. Ochrona gleb organicznych – zakaz zmian stosunków wodnych lub ich odtwarzanie. 
Odtworzenie lub renaturyzacja terenów wodno-błotnych. Wprowadzanie różnogatunkowych okrajków na styku ekotonów. 
Utrzymywanie w lasach drzew martwych, zamierających i dziuplastych. Gospodarka leśna nastawiona na rozwój dojrzałych stadiów 
sukcesyjnych lasów. Nie wprowadzać, a w miarę możliwości eliminować z fitocenoz leśnych gatunki obcego pochodzenia 
geograficznego, szczególnie robinię akacjową, dąb czerwony i czeremchę amerykańską. 

C1 

Jednostka 
ochrony 
kształtowania i 
rewaloryzacji 

Duży kompleks leśny na 
południe od doliny 
Budkowiczanki oraz 
tereny zabudowane i 
użytki rolne w obrębie 
osady Mańczok. 

Ochrona stanowisk roślin chronionych i rzadkich. Ochrona gleb 
organicznych – odtworzenie prawidłowych stosunków wodnych – tereny 
styku lasu i łąki na zachód od zabudowań osiedla Odkraje. Przebudowa 
drzewostanów w kierunku zgodności z siedliskiem i roślinnością 
potencjalną. 
Ochrona pomnikowych dębów przy terenie dawnej stacji PKP w Mańczoku 
– zakaz wycinki, pozostawienie ich aż do naturalnej śmierci, uzupełnienie 
zadrzewień. Zachowanie charakteru osady leśnej. Zapobieganie sukcesji 
roślinności na podmokłych i wilgotnych łąkach poprzez koszenie lub wypas. 
Ograniczenie zalesiania łąk maksymalnie do 50% ich powierzchni, zakaz 
uprawy wierzby energetycznej. Rozbudowa osady jedynie w ramach 
wypełniania luk w zabudowie oraz przy istniejących drogach. Nowe 
budownictwo powinno nawiązywać do lokalnych tradycji materiałowych i 
architektonicznych. Nie wprowadzanie elementów dysharmonizujących – 
ogrodzeń betonowych. Plan miejscowy powinien zawierać lokalne warunki 
zabudowy: wysokość, gabaryty, kształt zabudowy, rodzaj materiałów 
stosowanych do budowy, dopuszczalne miejsca lokalizacji nowej zabudowy. 
Zakaz wprowadzania usług uciążliwych, a także lokalizowania elementów 
wysokościowych (linie energetyczne, słupy kominy, stacje bazowe telefonii 
komórkowej). Wszelkie działania inwestycyjne (projektowe i realizacyjne) 
uzgodnić z Dyrektorem Zespołu Parków Krajobrazowych. 

C8 

Jednostka 
wysokiej ochrony 

Tereny leśne w obrębie 
których występują 
siedliska chronione. 

Ochrona starodrzewu. Ochrona stanowisk roślin chronionych i 
drzewostanów o charakterze naturalnym, w tym stosowanie  zrębowo-
przyrębowego zagospodarowania lasu oraz preferowanie odnowienia 
naturalnego. 

Zespół jednostek przyrodniczo-krajobrazowych „D” 
Tereny otwarte powinny zachować swój dotychczasowy charakter. Utrzymywanie zwartej zabudowy, rozbudowa jednostek 
osadniczych w pierwszej kolejności w ramach wypełniania luk. Obowiązuje zasada konserwacji, rewaloryzacji i rekonstrukcji obiektów 
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i założeń przestrzennych, małej architektury i zieleni, stopniowa likwidacja obiektów, elementów sprzecznych z charakterem wsi i 
dysharmonizujących krajobraz. Nowe budownictwo powinno nawiązywać do lokalnych tradycji materiałowych i architektonicznych. 
Uwzględnienie w planach miejscowych zachowywanie ok.  30 metrowej przy ekotonach (t.j. od granic lasów, wód, wilgotnych łąk) 
wolnej od zabudowy. Dopuszczalne lokalizowanie obiektów obsługi turystycznej i rekreacyjnej w miejscach wyznaczonych w planie 
miejscowym. Zachowanie i uzupełnienie zadrzewień przydrożnych i przyzagrodowych. Realizacja programów rolno-środowiskowych 
w zakresie ochrony różnorodności w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i mozaikowatości krajobrazu. Utrzymywanie i 
wzbogacanie heterogenności krajobrazu rolniczego. Ochrona i odtwarzanie śródpolowych oczek wodnych, wilgotnych i podmokłych 
łąk, zadrzewień, zakrzaczeń, miedz i nieużytków. Zakaz upraw ekspansywnych gatunków synantropijnych. Odbudowa zróżnicowania 
wiekowego i piętrowego drzewostanów. Przebudowa lub renaturyzacja drzewostanów w kierunku zgodności z siedliskiem  i 
roślinnością potencjalną. Nie wprowadza, a w miarę możliwości eliminować z fitocenoz leśnych gatunki obcego pochodzenia 
geograficznego, szczególnie robinię akacjową, dąb czerwony i czeremchę amerykańską. Ograniczenie lokalizacji upraw wierzby 
energetycznej (w uzgodnieniu z uzgodnieniu z Dyrektorem Zespołu Parków Krajobrazowych). Koszenie lub wypas na zarastających 
łąkach. Wprowadzenie różnogatunkowych okrajków na styku ekotonów. 

D4  
Jednostka 

wysokiej ochrony 
i kształtowania 

 

Terenu użytków rolnych 
i zabudowy wsi Okoły i 
Zagwiździe. W obrębie 
jednostki proponowana 
strefa ochrony 
konserwatorskiej „B” – 
Zagwiździe. 

Nakaz utrzymania dróg historycznych oraz ich przebiegu, podziału i 
nawierzchni. Nakaz utrzymania historycznych podziałów parcelacyjnych 
działek siedliskowych oraz tradycyjnego rozplanowania zabudowy z 
sytuowaniem budynków mieszkalnych w stosunku do ulicy. Kontynuowanie 
typowych elementów małej architektury oraz detali architektonicznych w 
przypadku lokalizacji nowej zabudowy lub modernizacji już istniejącej. Plan 
miejscowy powinien zawierać lokalne warunki zabudowy : wysokość, 
gabaryty, kształt zabudowy, rodzaj materiałów stosowanych do budowy, 
dopuszczalne miejsca lokalizacji nowej zabudowy. Zakaz wprowadzania 
inwestycji przemysłowych lub usług uciążliwych, a także lokalizowania 
elementów wysokościowych (linie energetyczne, słupy, kominy, stacje 
bazowe telefonii komórkowej). Dopuszcza się korektę krajobrazu w 
miejscach wymagających przesłonięcia szpecących obiektów. Wszelkie 
działania inwestycyjne (projektowe i realizacyjne) uzgodnić z Dyrektorem 
Zespołu Parków Krajobrazowych i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

D6 Jednostka 
wysokiej 
ochrony, 

kształtowania 
i rewaloryzacji 

Tereny zabudowy wsi 
Zagwiździe, Budkowice 
Stare i Dębiniec oraz 
przysiółka Morcinek 
wraz z otaczającymi 
użytkami rolnymi. 

Dla terenów zabudowanych i użytków rolnych obowiązują ustalenia ogólne 
dla zespołu jednostek przyrodniczo - krajobrazowych „D”. Instalowanie 
platform gniazdowych dla bociana białego w miejscach konfliktowych. 
Przeprowadzenie korekty krajobrazu w miejscach wymagających 
przesłonięcia szpecących obiektów. Dopuszcza się działalność 
przemysłową, składy i magazyny w Budkowicach Starych. Dopuszcza się 
lokalizowanie nowych obiektów turystyki i rekreacji. Zakaz lokalizowania 
elementów wysokościowych (linie energetyczne, słupy, kominy, stacje 
bazowe telefonii komórkowej). Wtórne zabagnienia, wcześniej 
zmeliorowanych, przyrodniczo cennych obszarów w dolinach rzecznych. 
Ograniczenia melioracji odwadniających. Ochrona procesów erozyjno – 
akumulacyjnych w dolinach rzecznych (meandry, starorzecza, skarpy, 
głęboczki, łachy). Ochrona zieleni łęgowej w dolinach rzecznych. Wypas lub 
koszenie zarastających łąk będących miejscami występowania zagrożonych 
gatunków zwierząt. Tworzenie lokalnych korytarzy ekologicznych między 
izolowanymi płatami poprzez zabudowę biologiczną cieków wodnych. 
Ochrona starorzeczy, śródpolnych zadrzewień i oczek wodnych. 

D7 Jednostka 
wysokiej ochrony 

Tereny użytków rolnych 
przy wsi Budkowice 
Stare i Nowe. 
Proponowany zespół 
przyrodniczo-
krajobrazowy. 

Utworzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Ochrona flory i fauny z 
zapisami ochronnymi projektowanych obiektów i obszarów chronionych. 
Koszenie lub wypas na zarastających łąkach będących miejscami 
występowania zagrożonych gatunków zwierząt. Tworzenie lokalnych 
korytarzy ekologicznych miedzy izolowanymi płatami poprzez biologiczną 
cieków wodnych. Ochrona śródpolowych zadrzewień i oczek wodnych. 
Wtórne zabagnienia  wcześniej zmeliorowanych przyrodniczo cennych 
obszarów w dolinach rzecznych. Ograniczenia melioracji odwadniających. 
Nie usuwanie drzew krzewów podczas prac melioracyjnych i regulacyjnych. 
Ochrona procesów erozyjno-akumulacyjnych w dolinach rzecznych 
(meandry, skarpy, Głębocki, łachy). Ochrona zieleni łęgowej w dolinach 
rzecznych. Zakaz lokalizacji upraw wierzby energetycznej. Dopuszcza się 
działalność turystyczną i rekreacyjną. 

D8 Jednostka 
ochrony 
i kształtowania 

 

Tereny zabudowane 
wsi Budkowice Nowe 
oraz otaczające użytki 
rolne. 

Dla terenów zabudowanych i użytków rolnych obowiązują ustalenia ogólne 
dla zespołu jednostek przyrodniczo - krajobrazowych „D”. Instalowanie 
platform gniazdowych dla bociana białego w miejscach konfliktowych. 
Zapobieganie sukcesji łąk poprzez ich koszenie lub wypas. 

Teren opracowania położony jest w obrębie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. 
Wytyczne kształtowania krajobrazu na analizowanych obszarze zawiera plan ochrony 
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. 

Celem ochrony przyrody Parku jest zachowanie i ochrona walorów przyrodniczych, 
krajobrazowych oraz kulturowych w powiązaniu z zaspokojeniem aspiracji społeczności lokalnej do 
zrównoważonego rozwoju i wzmocnienia rangi regionu, w tym w szczególności: 
 zachowanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego, różnorodności biologicznej i 

krajobrazowej oraz trwałości i równowagi procesów przyrodniczych; 
 ochrona najcenniejszych fragmentów przyrody naturalnej, wybitnych walorów krajobrazowych 

oraz dziedzictwa kulturowego; 
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 przywracanie walorów naturalnych przekształconym siedliskom, zwłaszcza dolinom rzecznym, 
torfowiskom, lasom i innym składnikom przyrody; 

 stwarzanie korzystnych warunków do prawidłowego funkcjonowania systemów przyrodniczych, 
ich trwałości i zdolności odtwarzania; 

 harmonizowanie z uwarunkowaniami przyrodniczymi dotychczasowych form użytkowania 
terenu i działalności społeczno - gospodarczej; 

 dążenie do sukcesywnej poprawy stanu wszystkich komponentów środowiska, dzięki 
podejmowanym działaniom 

 infrastrukturalnym; 
 zwiększanie świadomości ekologicznej lokalnych społeczności w zakresie konieczności 

zachowania całego bogactwa przyrodniczego jako dziedzictwa i dobra wspólnego; 
 uwzględnienie w rozwoju społeczno - gospodarczym uwarunkowań wynikających z potrzeb 

ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, zasobów kulturowych i cech krajobrazu. 
Plan ochrony Parku wprowadza następujące ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
planów zagospodarowania przestrzennego województwa dotyczące eliminacji lub ograniczenia 
zagrożeń zewnętrznych: 
w zakresie gospodarki wodno - ściekowej: 
 zaopatrzenie w wodę istniejących i nowo projektowanych obiektów z sieci wodociągowych, 
 ochrona ujęć wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, 
 modernizacja istniejących sieci kanalizacyjnych i ujęć wody zgodnie z potrzebami, w celu 

zachowania norm wyznaczonych przez prawo, 
 dążenie do rozwijania zbiorczych systemów zagospodarowania ścieków (budowa kanalizacji we 

wszystkich skoncentrowanych zespołach urbanistycznych), z dopuszczeniem indywidualnych 
rozwiązań (szczelne szamba, oczyszczalnie zagrodowe) w wypadkach uzasadnionych 
położeniem nieruchomości z dala od istniejącej, bądź projektowanej kanalizacji zbiorczej, 

 w przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi – preferencja dla makrofitycznych 
systemów oczyszczania ścieków; 

w zakresie kształtowania bilansu wodnego: 
 zwiększenie retencji zlewni oraz renaturyzacja układów hydrologicznych, 
 zachowanie wszystkich istniejących antropogenicznych struktur zatrzymujących wodę tj. 

podpiętrzeń, 
 młynówek oraz zbiorników wodnych, 
 zwiększenie retencji naturalnej, odbudowę naturalnej retencji gruntowo - glebowej poprzez: 

o zachowanie i ochronę obszarów wodno - błotnych, 
o ochronę lub odtworzenie prawidłowych stosunków wodnych na obszarach o 

glebach organicznych, 
o wtórne zabagnienia niektórych odcinków zmeliorowanych dolin rzecznych 

nieużytkowanych rolniczo, 
o w miarę możliwości pozostawianie starorzeczy, oczek wodnych, zadrzewień i 

wysokiej roślinności podczas koniecznych prac regulacyjnych lub melioracyjnych, 
o doprowadzenie wód rzek do klasy czystości odpowiadającej ich naturalnym 

cechom; 
w zakresie prowadzenia racjonalnej gospodarki rolnej i rybackiej: 
 ochrona gruntów rolnych o najwyższych klasach bonitacyjnych przed zmianą sposobu 

użytkowania, 
 utrzymanie i rozbudowa mozaikowatości w strukturze użytkowania terenu, 
 utrzymanie istniejących miedz, oczek wodnych, zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych oraz w 

miarę możliwości wzbogacanie krajobrazu rolniczego o te elementy, 
 utrzymywanie ekosystemów łąkowych w dolinach rzecznych, 
 zwiększenie powierzchni łąk kośnych i pastwisk kosztem gruntów ornych, w szczególności w 

dolinie Odry i Stobrawy, 
 ograniczenie możliwości lokalizowania obiektów kubaturowych niezwiązanych z produkcją 

rolniczą, za wyjątkiem infrastruktury technicznej, 
 rozwój bazy przetwórczej i przechowalnictwa, 
 rozwój agroturystyki z wykorzystaniem infrastruktury turystycznej i edukacyjnej Parku, 
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 przestrzeganie zasad określonych w „Zwykłej Dobrej Praktyce Rolniczej”, 
 stosowanie racjonalnego poziomu nawożenia oraz stosowania chemicznych środków ochrony 

roślin, 
 preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi, 
 propagowanie rolnictwa ekologicznego realizowanego metodami biodynamicznymi, 

dostosowanego do lokalnych warunków glebowych, wodnych i klimatycznych, 
 wdrażanie programów rolno - środowiskowych, 
 rozwój upraw roślin leczniczych i miododajnych, 
 preferowanie hodowli bydła opartej o naturalny wypas metodą pastwiskową, 
 rozwój pszczelarstwa, 
 ograniczanie zanieczyszczeń wód substancjami pochodzenia rolniczego, w tym ściekami 

gospodarczymi, 
 ochrona lokalnych starych odmian drzew i krzewów owocowych, 
 ochrona zieleni wiejskiej oraz kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego przez 

ochronę istniejących oraz formowanie nowych zadrzewień śródpolnych, 
  rozwój programu dolesień na glebach o najsłabszych walorach użytkowych zgodnie z granicą 

polno - leśną; 
w zakresie prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej: 
 gospodarowanie w sposób zapewniający przyrost zasobów, wzbogacanie różnorodnych funkcji 

obszarów leśnych, 
 zwiększanie różnorodności biologicznej z jednoczesnym rozwijaniem wodochronnych, 

klimatotwórczych i środowiskotwórczych funkcji lasów, 
 zachowanie istniejących form ochrony przyrody i stosowanie ustaleń zawartych w ich planach 

ochrony (rezerwaty leśne), 
 zachowanie i ochrona siedlisk i stanowisk roślin prawnie chronionych, 
 zachowanie łąk śródleśnych i nieużytków (bagien, torfowisk, oczek wodnych), 
 zachowanie w dolinach rzek lasów łęgowych, olsów i innych naturalnych formacji 

przyrodniczych, 
 przebudowa drzewostanów niezgodnych z siedliskiem i roślinnością potencjalną, 
 preferowanie odnowień naturalnych z dosadzaniem drzew zgodnych z siedliskiem i roślinnością 

potencjalną, 
 zalecenie nadania priorytetu w zwalczaniu szkodników metodom profilaktycznym, biologicznym 

i mechanicznym z ograniczeniem stosowania metod chemicznych, 
 wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno – krajoznawczych i edukacyjnych powinno odbywać 

się w oparciu o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe ścieżki przyrodnicze, 
wzbogacone w elementy racjonalnej infrastruktury turystycznej, 

 ochrona miejsc kulturowych w lasach poprzez zachowanie pozostałości dawnych osad, 
cmentarzy, mogił, miejsc pamięci, kapliczek, itp.; 

w zakresie rozwoju zalesień, zadrzewień i terenów zieleni: 
 dolesianie na najsłabszych glebach zgodnie z granicą polno - leśną oraz w obszarach 
źródliskowych rzek i cieków, 

 wzrost lesistości szczególnie na terenach intensywnie użytkowanych rolniczo (dolina Odry, 
Nysy Kłodzkiej i Stobrawy), 

 przyjęcie za pożądane kształtowanie obszarów koncentracji zalesień w formie pasm terenu 
łączących istniejące kompleksy leśne, które mogą funkcjonować jako korytarze ekologiczne dla 
fauny, 

 zalecenie pozostawienia 10% przeznaczonej do zalesienia powierzchni do spontanicznej 
sukcesji roślinności, w miarę możliwości zlokalizowane na skraju kompleksów leśnych, tak by 
tworzyły strefę ekotonową między lasem, a użytkami rolniczymi, 

 przy wprowadzaniu nowych zalesień - zalecenie formowania, kosztem gruntu zalesianego, 
pełnej strefy ekotonowej lasu z pasem okrajków, 

 w razie braku miejsca na kształtowanie pełnej strefy skraju lasu - dopuszczenie kształtowania 
tzw. uproszczonej strefy skraju lasu, co realizuje się przez wprowadzanie na samym skraju 
drzewostanu przerywanego pasa krzewów o składzie gatunkowym zgodnym z siedliskiem; 
wprowadzane zarośla powinny zajmować ok. 50% długości skraju lasu, 

 zalesianie i zadrzewianie gatunkami zgodnymi z siedliskiem i roślinnością potencjalną, 
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 zachowanie i rozbudowa terenów zielonych w jednostkach osadnicznych, w tym w 
szczególności ochrona i rewaloryzacja parków oraz cmentarzy, 

 zachowanie i rozbudowa zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych oraz zadrzewień liniowych, 
 prowadzenie nasadzeń zieleni wysokiej wzdłuż cieków i dróg, 
 dążenie do utrzymywania bez zalesiania: 

o wszystkich gruntów nieleśnych stanowiących użytki ekologiczne, 
o wszystkich gruntów nieleśnych posiadających walory przyrodnicze związane z 

nieleśnym charakterem biocenoz, np.: 
o ciepłolubne murawy, łąki bogate florystycznie lub faunistycznie, łąki ze 

stanowiskami chronionych i rzadkich gatunków roślin, łąki i murawy z bogatą fauną 
owadów, biotopy nieleśnych gatunków ptaków, łąki będące regularnymi 
żerowiskami rzadkich gatunków ptaków, tereny będące istotnymi biotopami płazów, 

o wilgotnych łąk wewnątrz kompleksów leśnych, 
o terenów o wybitnych walorach widokowych; 

w zakresie zagospodarowania przestrzennego i budownictwa: 
 zachowanie połączeń widokowych i kompozycyjnych jednostek osadniczych z otaczającym je 

krajobrazem oraz historycznego rozplanowania miast i wsi, 
 eksponowanie i odtwarzanie zabytkowej panoramy miast i wsi, 
 utrzymanie zasadniczych proporcji wysokościowych ze szczególną ochroną istniejących 

historycznych dominant wysokościowych, 
 zachowanie zabytkowego układu ulic i placów oraz zapewnienie właściwej ekspozycji zabytków 

kubaturowych, 
 kształtowanie nowej zabudowy w ramach strefy dopuszczalnego zainwestowania – tworzenie 

zabudowy zwartej (wypełnianie luk, realizacja zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie terenów 
zainwestowanych wzdłuż istniejących dróg), 

 ograniczenie możliwości wyznaczania nowych terenów zabudowy na terenach otwartych, 
 zakaz lokalizacji budownictwa na dnie dolin rzecznych, na szczytach wzgórz oraz w punktach 

widokowych lub ich bezpośrednim sąsiedztwie, 
 przestrzeganie zasad estetyki i spójności stylistycznej z otoczeniem i krajobrazem wszelkich 

realizowanych i modernizowanych obiektów architektoniczno - budowlanych (mieszkaniowych, 
usługowych, rekreacyjnych i in.), 

 preferowanie regionalnych cech architektonicznych w budownictwie, w tym: 
o dwuspadowych, symetrycznych dachów wysokich, 
o możliwości realizacji naczółków i lukarn, 
o krycia dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym o odpowiedniej 

kolorystyce, 
o niskich piwnic, 
o stosowania tradycyjnych miejscowych materiałów budowlanych (cegła czerwona, 

dachówka ceramiczna, drewno), 
o wykończenia elewacji materiałami typowymi dla regionu lub ich imitacjami (tynk, 

cegła), 
o ograniczenia gabarytów projektowanych budynków mieszkalnych maksymalnie do 2 

kondygnacji; 
 zalecenie opracowania studium architektonicznego dla obszaru Parku, określającego katalog 

postulowanych rozwiązań architektonicznych w odniesieniu do podstawowych rodzajów 
budownictwa (zagrodowe, mieszkaniowe, letniskowe, usługowe, mała architektura), 

 zalecenie lokalizacji nowych stacji bazowych telefonii komórkowej na obiektach już istniejących 
lub na istniejących budowlach wielkogabarytowych i wysokościowych (kominy, zakłady itp.), 

 prowadzenie w miarę możliwości sieci infrastrukturalnych w już istniejących korytarzach 
infrastruktury, 

 zalecenie doziemnego kablowania istniejących i projektowanych sieci energetycznych oraz linii 
telekomunikacyjnych; 

w zakresie rozwoju zagospodarowania turystycznego: 
 rozwój turystyki i rekreacji na obszarze całego Parku w sposób uporządkowany i 

skanalizowany, 



- 19 - 

 preferencja dla form turystyki jednodniowej lub weekendowej, w ciągu całego roku oraz 
agroturystyki, 

 preferowanie formy turystyki kwalifikowanej: wędrówki piesze, rowerowe, konne, narciarskie, 
 tworzenie ścieżek dydaktycznych w terenach cennych pod względem dydaktycznym i 

krajoznawczym, 
 adaptacja i modernizacja istniejącej bazy turystycznej, 
 dopuszczenie realizacji zabudowy pensjonatowej w ramach istniejącej zabudowy oraz 

możliwość realizacji nowych obiektów turystyki pobytowej (w szczególności w miejscowościach: 
Budkowice Stare i Nowe, Dębiniec, Nowa Bogacica, Bukowo, Święciny, Okoły, Pokój, Ładza, 
Krzywa Góra, Zagwiździe, Dąbrówka Dolna), 

 rozwój agroturystyki (w szczególności w miejscowościach: Stobrawa, Zbica, Dąbrówka Dolna, 
Przygorzele, Okoły, Morcinek, Kały, Dębiniec, Święciny, Radomierowice, Nowa Bogacica), 

 rozwój infrastruktury turystycznej poprzez organizację miejsc odpoczynku z wiatami, ławkami 
oraz rozbudowę systemu informacji turystycznej, utrzymanie we właściwym stanie istniejących 
szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych. 

 
Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych 
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków 
 
Lp.  Identyfikacja zagrożenia Sposoby eliminacji lub ograniczania istniejących i 

potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz 
ich skutków 

1 Osuszanie wilgotnych siedlisk, ingerencja w 
naturalne procesy hydrologiczne w dolinach 
rzek i cieków oraz towarzyszących im 
mokradeł, a także zanieczyszczenie wód. 

Objęcie systemami kanalizacyjnymi wszystkich jednostek 
osadniczych na terenie Parku. Ochrona obszarów wodno – 
błotnych, renaturalizacja torfowisk oraz łąk podmokłych i 
wilgotnych. 

2 Ekspansja gatunków obcego pochodzenia 
zagrażająca rodzimym gatunkom roślin i 
zwierząt. 

Ograniczanie ekspansji roślin obcego pochodzenia w 
miejscach występowania najrzadszych gatunków roślin i 
zwierząt. 

3 Inwestycje budowlane powodujące 
przekształcanie naturalnej rzeźby terenu, 
defragmentację krajobrazu, zaburzenia w 
funkcjonowaniu ekosystemów oraz 
pogarszanie stanu środowiska. 

Wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji krajobrazu jako 
podstawy do określenia szczegółowych zasad jego 
ochrony, w tym rozwiązań architektonicznych dla nowej 
zabudowy. Przeznaczenie pod zabudowę terenów o 
najniższych wartościach, w sąsiedztwie istniejącej 
zabudowy. 

4 Lokalizacja urządzeń technicznych 
dysharmonizujących z naturalnym 
krajobrazem. 

Wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji krajobrazu jako 
podstawy do określenia szczegółowych zasad jego 
ochrony, w tym rozwiązań architektonicznych 
dla nowej zabudowy. Przeznaczenie na ten cel terenów o 
najniższych wartościach przyrodniczych i krajobrazowych. 

5 Nieuporządkowana gospodarka odpadami 
prowadząca do degradacji walorów 
krajobrazowych i przyrodniczych, w 
szczególności wód, torfowisk i lasów. 

Wykonywanie i egzekwowanie przepisów z zakresu 
gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości i porządku 
w gminach. 

6 Naturalne procesy sukcesyjne na 
siedliskach bogatych florystycznie lub 
faunistycznie muraw, łąk i torfowisk 
prowadzące, w krótkim czasie, do rozwoju 
roślinności zaroślowej lub leśnej. 

Prowadzenie wypasu lub wykaszanie w sposób 
pozwalający na zachowanie dotychczasowego bogactwa 
gatunkowego zagrożonych sukcesją siedlisk. 

 
 
 

Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko - Turawskie 

 Część terenów w sołectwie Stare Budkowice (niewielki pas przy wschodniej granicy 
opracowania), położonych jest w obrębie OChK.  
 Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się 
krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania 
potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. 
 Obszar utworzono w dniu 26 maja 1989 roku rozporządzeniem Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Opolu, później nowelizowanym oraz zmienionym. Całkowita powierzchnia OCHK 
wynosi 119061,7 ha. 
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 Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie są największym obszarem 
chronionego krajobrazu w województwie opolskim położonym w mezoregionie Równina Opolska. 
Obszar ten zajmuje część prawego dorzecza Odry na południe od Stobrawy i na północ od Garbu 
Tarnogórskiego, suwając się na wschód wzdłuż biegu Małej Panwi. Powierzchnię terenu budują 
zwydmione piaski, porośnięte przez Bory Stobrawskie. Przez środek obszaru przepływa Mała 
Panew, na której w Turawie utworzono zbiornik Jezioro Turawskie - jeden z zasilających żeglugę 
na Odrze ale także wykorzystywany do celów rekreacyjnych. Wschodnia część regionu 
(Obniżenie Małej Panwi) stanowi szlak komunikacyjny ze wschodu na zachód.  
  

Uchwałą Nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. w 
sprawie obszarów chronionego krajobrazu wprowadzono działania ochronne: 
1) w zakresie czynnej ochrony ekosystemów leśnych: preferowanie działań zmierzających do 
zachowania i utrzymywania we właściwym stanie ochrony istniejących śródleśnych cieków, 
mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw na piaskowych poprzez min. ekstensywne 
użytkowanie i niedopuszczanie do zarastania drzewami i krzewami otwartych przestrzeni; 
2) w zakresie czynnej ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych: 

a) przeciwdziałanie sukcesji łąk, pastwisk i torfowisk poprzez m.in. ekstensywne 
użytkowanie (np. koszenie, wypas) lub mechaniczne usuwanie samosiewów drzew i krzewów, 

b) ograniczanie zmiany użytkowania łąk i pastwisk na grunty orne bądź inne uprawy rolne, 
c) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi, 
d) kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez ochronę oraz formowanie 

nowych założeń zieleni wiejskiej (zadrzewienia, zakrzaczenia, remizy śródpolne, parki wiejskie), 
e) zachowanie śródpolnych torfowisk, zabagnień, podmokłości oraz oczek wodnych, 
f) zachowanie zbiorowisk wydmowych, muraw na piaskowych i psiar, 
g) zachowanie zbiorowisk muraw kserotermicznych, 
h) realizowanie melioracji odwadniających, w tym regulowanie odpływu wody z sieci rowów, 

tylko w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, jednak z bezwzględnym zachowaniem reżimów 
wilgotnościowych terenów podmokłych, w tym torfowisk, obszarów wodno-błotnych i obszarów 
źródliskowych cieków, 

i) eksploatowanie surowców mineralnych w sposób minimalizujący negatywne 
oddziaływania na przyrodę, 

j) prowadzenie rekultywacji uwzględniającej potrzeby ochrony walorów przyrody ożywionej, 
nieożywionej oraz krajobrazu, 

k) przeciwdziałanie przerywaniu ciągłości korytarzy ekologicznych, 
l) preferowanie regionalnych stylów architektonicznych w zabudowie oraz zabudowy 

zachowującej historyczne kierunki przestrzennego rozwoju miejscowości, 
m) preferowanie zabudowy w zwartych układach ruralistycznych; 

3) w zakresie czynnej ochrony ekosystemów wodnych: 
a) zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych wraz z pasem roślinności 

okalającej, 
b) zachowanie pasów roślinności wzdłuż rowów melioracyjnych i cieków z dopuszczeniem 

prac związanych z ich utrzymaniem i konserwacją, 
c) preferowanie wokół zbiorników wodnych roślinności niskiej i wysokiej ograniczającej 

spływy powierzchniowe, 
d) utrzymanie i odtwarzanie meandrów na wybranych odcinkach cieków, 
e) zwiększanie małej retencji poprzez zachowanie lub odtwarzanie siedlisk 

hydrogenicznych, w tym źródlisk oraz starorzeczy i lokalnych obniżeń terenu. 
 
Ponadto określa się zakazy:  

1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 
przepisów 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; 
2) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od: 

a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, 
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b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach 
płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodno-prawnym, o 
którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo Wodne 

- z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej 
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej; 

Zakaz, nie dotyczy: 
1) obszarów zabudowy miast i wsi, w granicach określonych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku w studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jeżeli przeprowadzona strategiczna ocena 
oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę przyrody, w tym 
pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu; 

2) sztucznych zbiorników wodnych, za wyjątkiem: Zbiornika Nyskiego, Otmuchowskiego i 
Turawskiego; 

3) siedlisk rolniczych – w zakresie uzupełniania istniejącej zabudowy o obiekty związane z 
prowadzeniem gospodarstwa rolnego; 

4) działek przeznaczonych pod zabudowę wyznaczonych w obowiązujących w dniu wejścia 
w życie niniejszej uchwały miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub decyzjach 
lokalizacyjnych. 
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń 
wodnych. Zakaz nie dotyczy zadrzewień śródpolnych, których usunięcie jest konieczne w celu 
przywrócenia użytkowania gruntów rolnych - krzewów do 10 lat lub drzew, których obwód pnia na 
wysokości 5 cm nie przekracza 35 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, 
klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego oraz 25 cm w 
przypadku pozostałych gatunków drzew. 
4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych 
szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów; 
5) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub 
zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub 
rybacka; 
6) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych. 
 

Stanowiska chronionych roślin i zwierząt, siedliska cenne przyrodniczo  

 Na podstawie danych przyrodniczych uzyskanych od Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Przyrody w Opolu, na obszarze opracowania stwierdzono występowanie stanowisk roślin 
chronionych, takich, jak: konwalia majowa, kruszczyk szerokolistny, bluszcz pospolity, rzeżucha 
niecierpkowa, włosienicznik (jaskier) pędzelkowaty, grążel żółty, śniedek baldaszkowaty, chłodek 
drobny, przetacznik Dillena. Występują tu również stanowiska chronionych zwierząt: nocka 
dużego, gacka szarego, wydry i bobra europejskiego oraz ryb: kozy, piskorza i minoga 
strumieniowego. Stanowiska chronionych roślin i zwierząt przedstawiono na rysunku Studium 
uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murów. 
 W obrębie niniejszego opracowania stwierdzono również występowanie zbiorowisk 
roślinnych podlega ochronie prawnej na mocy prawa polskiego lub europejskiego, którymi są m.in.: 
6510 - Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 9170 – 
Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 9190 -
Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum), 91E0 - Łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy 
źródliskowe. 
 

Powiązania ekologiczne 

 Na większości obszaru gminy wyznaczono korytarze ekologiczne o znaczeniu 
ponadlokalnym i regionalnym:  
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• „GKPdC – 6 Opole – Katowice”, „GKPdC – 12 Bory Stobrawskie” stanowiące kompleks 
przyrodniczy o randze krajowej wg koncepcji krajowej sieci ekologicznej ECONET 
POLSKA; jeden z głównych elementów wojewódzkiego systemu obszarów chronionych; 

• Przez analizowany obszar przebiega równoleżnikowo korytarz ekologiczny o znaczeniu 
regionalnym, którym odbywa się wymiana materii ożywionej i genotypu – „Dolina 
Budkowiczanki” w południowej części gminy; 

 

Pomniki przyrody 

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich 
skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub 
krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych 
tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, 
wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. 

W obrębie opracowania znajdują się 2 pomniki przyrody – wiąz szypułkowy w sołectwie 
Murów oraz grupa drzew – dębów szypułkowych w Zagwiździu. 

 

2.2. Stan oraz tendencje przeobra żeń środowiska przyrodniczego 

 

Informacje o problemach środowiska istotnych z punktu widzenia projektu zmia ny Studium  

Istniejące problemy ochrony środowiska, istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 
dokumentu, to: 

− emisja zanieczyszczeń atmosferycznych ze źródeł punktowych (użytkowanie instalacji 
grzewczych o niskiej sprawności opartych o paliwa stałe) i liniowych (drogi o dużym 
natężeniu ruchu), w tym emisje napływające z terenów przyległych; 

− degradacja klimatu akustycznego w otoczeniu dróg o dużym natężeniu ruchu, 
− zanieczyszczenie wód wynikające z nadmiernego zużycia środków chemicznych w 

rolnictwie oraz ścieki bytowe; 
− niekontrolowany rozwój zabudowy, czego skutkiem może być pogorszenie walorów 

krajobrazowych. 
 

Powietrze atmosferyczne 

Presje 

Zanieczyszczenie powietrza to gazy oraz aerozole (cząstki stałe i ciekłe unoszące się w 
powietrzu), które zmieniają jego naturalny skład. Mogą one być szkodliwe dla zdrowia ludzi, 
zwierząt i roślin, a także niekorzystnie wpływać na glebę, wody i inne elementy środowiska 
przyrodniczego. 

Wyróżnia się trzy główne grupy zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Należą do nich 
źródła komunalno-bytowe, transport drogowy oraz przemysł.  

Źródła komunalno-bytowe, w głównej mierze odpowiedzialne są za podwyższone stężenia 
zanieczyszczeń, szczególnie pyłu zawieszonego, benzo(a)pirenu i dwutlenku siarki, w sezonie 
zimowym. Stosowanie w lokalnych kotłowniach i domowych piecach grzewczych niskosprawnych 
urządzeń i instalacji kotłowych, ich zły stan techniczny i nieprawidłowa eksploatacja oraz spalanie 
złej jakości paliw (zasiarczonych, zapopielonych i niskokalorycznych węgli, mułów węglowych, a 
także wszelkich odpadów z gospodarstw domowych), są głównym powodem tzw. niskiej emisji. 
Duża ilość źródeł wprowadzających zanieczyszczenia z kominów o niewielkiej wysokości sprawia, 
że zjawisko to jest bardzo uciążliwe, gdyż zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca 
powstawania, a są to najczęściej obszary o zwartej zabudowie mieszkaniowej.  

Transport drogowy wpływa na całoroczny poziom tlenków azotu w powietrzu oraz 
podwyższony poziom pyłu zawieszonego PM10 i benzenu. Duże zanieczyszczenie powietrza 
występuje na skrzyżowaniach głównych ulic i dróg, przy trasach komunikacyjnych o dużym 
natężeniu ruchu biegnących przez obszary o zwartej zabudowie. Przyczyną nadmiernej emisji 
zanieczyszczeń ze środków transportu jest przede wszystkim zły stan techniczny pojazdów, ich 



- 23 - 

nieprawidłowa eksploatacja, przestoje w ruchu spowodowane złą organizacją ruchu i zbyt małą 
przepustowością dróg.  

Przemysłowe źródła zanieczyszczeń wprowadzają do atmosfery różnego rodzaju substancje. 
Z energetyką związane są głównie emisje szkodliwych gazów i pyłów, takich jak pyły zawieszone, 
tlenki siarki i azotu. Przemysł chemiczny i hutnictwo mogą być źródłem różnych szkodliwych 
gazów oraz pyłów zawierających metale ciężkie i inne substancje.  Rodzaj oraz ilość 
wprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń związany jest z rodzajem przemysłu oraz z 
zastosowaną technologią produkcji w danym zakładzie. 

Wśród źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza należy wymienić również emisje pochodzące 
m.in. z zakładów wydobywczych i przeróbczych surowców skalnych, prac budowlanych, 
eksploatacji dróg, prowadzenia działalności produkcyjnej, prowadzenie działalności usługowej, 
eksploatacji kanalizacji ściekowej, spalania odpadów, przeładunku i przetwarzania odpadów oraz 
składowisk odpadów, działalności związanej z rolnictwem. Działalności te mogą być przyczyną 
uciążliwości przede wszystkim ze względu na niezorganizowaną emisję pyłu oraz substancji 
uciążliwych zapachowo. 

Podstawy prawne oceny jakości powietrza 

Oceny jakości powietrza na terytorium kraju dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup 
kryteriów: ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ustanowionych ze względu na 
ochronę roślin. Podstawę oceny jakości powietrza stanowi określone w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu 
poziomy substancji w powietrzu: dopuszczalne, docelowe, celów długoterminowych oraz 
alarmowe. Ocenę jakości powietrza ze względu na ochronę zdrowia ludzi wykonano dla 
następujących zanieczyszczeń: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, ozonu, benzenu, 
pyłu zawieszonego PM10, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych w pyle PM10 oraz pyłu zawieszonego PM2.5. Badania jakości powietrza 
prowadzone są przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ). 

Oceny jakości powietrza na terytorium kraju dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup 
kryteriów: ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi (z podziałem na ochronę zdrowia 
dla uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej) oraz ustanowionych ze względu na ochronę 
roślin. Ocena pod kątem ochrony zdrowia obejmuje: dwutlenek azotu NO2, dwutlenek siarki SO2, 
benzen C6H6,ołów Pb, arsen As, nikiel Ni, kadm Cd, benzo(a)piren B(a)P, pyły PM10 i PM2.5, 
ozon O3, tlenek węgla CO. W ocenie pod kątem ochrony roślin uwzględnia się: dwutlenek siarki 
SO2, tlenki azotu NOx, ozon O3.  

Oceny i wynikające z nich działania odnoszone są do jednostek terytorialnych nazywanych 
strefami, obejmujących obszar całego kraju. Podział kraju na strefy został wprowadzony 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których 
dokonuje się oceny jakości powietrza. Według tego podziału, omawiany obszar znajduje się w 
strefie opolskiej. Obecnie obowiązuje podział, według którego strefę stanowi: aglomeracja o liczbie 
mieszkańców powyżej 250 tysięcy, miasto o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy, pozostały 
obszar województwa. Wynikiem oceny, zarówno pod kątem kryteriów dla ochrony zdrowia jak i 
kryteriów dla ochrony roślin dla wszystkich substancji podlegających ocenie, jest zaliczenie strefy 
do jednej z następujących klas: A (jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie 
przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych), B (jeżeli stężenia 
zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne, lecz nie przekraczają 
poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji), C (jeżeli stężenia 
zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines 
tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne, 
poziomy docelowe), D1 (jeżeli poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu 
długoterminowego), D2 (jeżeli poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego). 

Na podstawie klasyfikacji za rok 2018 według kryteriów ochrony zdrowia, strefa opolska, pod 
względem poziomów dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenkiem węgla, ozonu, benzenu, arsenu, 
kadmu i niklu kwalifikuje się do klasy A, w której nie stwierdza się przekroczeń dopuszczalnych 
poziomów stężeń i zaleca się utrzymanie jakości powietrza na tym samym lub lepszym poziomie. 
Natomiast ze względu na zanieczyszczenie pyłem zawieszonym PM10, pyłem zawieszonym 
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PM.2,5 oraz benzo(a)pirenem, strefa została zakwalifikowana do klasy C, co skutkuje 
koniecznością opracowywania programu ochrony powietrza.  

Wyniki pomiarów jakości powietrza na obszarze województwa opolskiego według kryteriów 
określonych pod kątem ochrony roślin wykazują brak przekroczeń stężeń dopuszczalnych 
określonych dla dwutlenku siarki, tlenków azotu i ozonu. 

Źródłem zanieczyszczeń atmosferycznych na opisywanym terenie są emisje pochodzące ze 
spalania paliw do celów grzewczych, które napływają z terenów zabudowanych. Istotny wpływ 
mogą mieć również zanieczyszczenia pochodzące z dróg i linii kolejowych. Na stan powietrza 
pozytywny wpływ mają okoliczne lasy, które odpowiedzialne są za pochłanianie dwutlenku węgla i 
produkcję czystego tlenu. Ponadto poziom zanieczyszczenia powietrza na terenach pozamiejskich 
uzależniony jest w dużym stopniu od napływu zanieczyszczeń z dużych zakładów energetycznych 
i przemysłowych zlokalizowanych zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami. 
Zanieczyszczenia, emitowane z wysokich kominów, są przenoszone z masami powietrza na duże 
odległości i rozpraszane na znacznym obszarze, przyczyniając się do wzrostu zanieczyszczeń w 
rejonach oddalonych od źródeł emisji.  

 

Jakość wód powierzchniowych 

Na stan wód wpływają przede wszystkim punktowe źródła zanieczyszczeń, a więc 
wprowadzanie do wód nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych ścieków 
komunalnych i przemysłowych. Istotną przyczyną zanieczyszczeń jest występowanie obszarów 
nieskanalizowanych, z których do wód w sposób niekontrolowany mogą przedostawać się ścieki 
komunalne. Źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych są również miejscowości o 
nieuporządkowanej gospodarce wodno-ściekowej, gdzie stosunek długości sieci wodociągowej do 
kanalizacyjnej jest niekorzystny. Ponadto na jakość wód wpływają zanieczyszczenia obszarowe 
pochodzenia rolniczego, będące wynikiem nieprawidłowo prowadzonej gospodarki na obszarach 
użytkowanych rolniczo, a także działalność przemysłowa. 

Zgodnie z aktualnym planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, obszar 
opracowania leży w obrębie jednolitych części wód powierzchniowych: nr RW6000171328529 - 
Skrzypna, nr RW60001913289 - Budkowiczanka od Wiszni do Stobrawy, nr RW6000171328349 - 
Budkowiczanka od źródła do Wiszni. 

Zgodnie z aktualnym planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 
jednolite części wód powierzchniowych nr RW6000171328529 - Skrzypna mają status JCW 
naturalnych, stan ekologiczny został oceniony jako dobry, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 
środowiskowych jest niezagrożona. Celem środowiskowym dla ww. JCWP było osiągnięcie 
dobrego stanu ekologicznego i stanu chemicznego do 2015 roku, cel ten osiągnięto.  

W przypadku jednolitej części wód powierzchniowych nr RW60001913289 - 
Budkowiczanka od Wiszni do Stobrawy, wody te mają status JCW naturalnych, aktualny stan 
został oceniony jako zły, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrożona. 
Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i stanu 
chemicznego do 2015 roku.  

W przypadku jednolitej części wód powierzchniowych nr RW6000171328349 - 
Budkowiczanka od źródła do Wiszni, wody te mają status JCW naturalnych, aktualny stan został 
oceniony jako dobry, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrożona. 
Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i stanu 
chemicznego do 2015 roku, cel ten osiągnięto.  

 

Jakość wód podziemnych 

Zagrożenia wód podziemnych wynikają z ich kontaktu z powierzchnią ziemi, wodami 
glebowymi, wodami powierzchniowymi oraz opadami atmosferycznymi. W miejscach, gdzie brak 
jest izolacji poziomu wodonośnego lub izolacja jest niepełna następuje szybka wymiana wody, a 
tym samym przemieszczanie się zanieczyszczeń. Źródłem zagrożeń jakości wód podziemnych, 
podobnie jak wód powierzchniowych, są zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego oraz 
nieczystości przedostające się z obszarów nieskanalizowanych. 



- 25 - 

Badania stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych prowadzone były przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu (do 31 grudnia 2018 r.) oraz Państwowy 
Instytut Geologiczny w Warszawie w ramach monitoringu diagnostycznego oraz monitoringu 
operacyjnego (obejmującego wody o statusie zagrożonych nieosiągnięciem dobrego stanu 
chemicznego oraz zlokalizowanych na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia 
związkami azotu ze źródeł rolniczych). Obecnie ocenę jakości wód podziemnych wykonuje się na 
podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i 
sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych. 

Zgodnie z aktualnym planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, obszar 
objęty opracowaniem zlokalizowany jest w obrębie jednolitych części wód podziemnych nr 
PLGW600097.  

Zgodnie z aktualnym planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry w 
jednolitej części wód podziemnych nr PLGW600097 stan ilościowy i stan chemiczny ocenione 
zostały jako dobre. Celem środowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu ilościowego oraz 
dobrego stanu chemicznego, jednocześnie ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych ocenione 
zostało jako niezagrożone.  

W roku 2010 oraz w roku 2012 wykonane były badania jakości wód podziemnych. Zgodnie 
z ówczesnym podziałem na 161 obszarów, JCWPd nr PLGW631093 stan chemiczny oraz stan 
ilościowy oceniony został jako dobry (źródło: http://mjwp.gios.gov.pl, http://epsh.pgi.gov.pl). 

 

Klimat akustyczny 

Standardy jakości klimatu akustycznego zależą od funkcji i przeznaczenia terenu, zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Tabela 4). Na obszarze opracowania identyfikuje się tereny 
chronione przed hałasem w postaci terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
wielorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej. 

Ze względu na rodzaj źródeł hałasu wyodrębnia się hałas komunikacyjny i przemysłowy. 
Największy zasięg ma hałas komunikacyjny, odbierany przez mieszkańców jako najbardziej 
dokuczliwy. Jego ograniczenie przedstawia też największe problemy techniczne. W warunkach 
lokalnych, na terenach zwartej zabudowy z wąskimi ulicami obciążonymi ruchem na granicy 
przepustowości, stwierdza się bardzo duże odstępstwa od wartości dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku. Hałas uliczny oceniany jest jako szczególnie uciążliwy. Z hałasów 
komunikacyjnych, jako najmniej dokuczliwy postrzegany jest hałas kolejowy. 
 

Tab. 4 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowane przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu 
powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie energetyczne, wyrażone wskaźnikami LDWN 
i LN, które to wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem. 

Dopuszczalny długookresowy średni poziom  
dźwięku A w dB  

Drogi lub linie kolejowe1) Pozostałe obiekty i działalność będąca 
źródłem hałasu 

LDWN LN LDWN LN 
przedział czasu odniesienia równy wszystkim 

Rodzaj terenu 

dobom w roku porom nocy dobom w roku porom nocy 
Strefa ochronna „A” uzdrowiska 
Tereny szpitali poza miastem 50 45 45 40 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
Tereny zabudowy związanej ze stałym pobytem 
dzieci i młodzieży 
Tereny domów opieki społecznej 
tereny szpitali w miastach 

64 59 50 40 

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorowego 
Tereny zabudowy zagrodowej 
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 
Tereny mieszkaniowo-usługowe 

68 59 55 45 

Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 
100 tys. mieszkańców 2) 70 65 55 45 

Objaśnienia: 
1)   Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych. 
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2)  Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, 
handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys. mieszkańców, można wyznaczyć w 
tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych 
i usługowych. 

 
W przypadku terenu objętego niniejszym opracowaniem, klimat akustyczny kształtowany 

będzie głównie przez drogi i ulice zlokalizowane w granicach objętych planem. Na obniżenie 
jakości życia mieszkańców znajdujących się w zasięgu hałasu komunikacyjnego wpływ ma słaba 
jakość nawierzchni dróg, nie zadawalający stanu techniczny pojazdów oraz zwiększająca się 
intensywność ruchu pojazdów, przy niedostatecznej jego płynności.  

 
 

2.3. Tendencje zmian w środowisku w przypadku braku realizacji projektu oma wianego 
dokumentu 

 Brak realizacji zmiany studium nie spowoduje powstrzymania antropopresji. 
Zagospodarowanie odbywać się będzie na podstawie obowiązującej edycji Studium oraz 
obowiązujących na tym terenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W 
dokumentach tych zakłada się przyrost terenów zabudowanych (przeważnie mieszkaniowych) 
kosztem przestrzeni rolniczej. Zabudowa koncentruje się w obrębie istniejących jednostek 
osadniczych, stanowiąc ich kontynuację i uzupełnienie. Jednocześnie zachowuje się większość 
terenów rolnych oraz wszystkie powierzchnie leśne, a także przepływające przez teren 
opracowania cieki.  
 
 

3. Analiza ustale ń projektu studium i ocena zgodno ści z uwarunkowaniami 
ekofizjograficznymi 

 

3.2. Ustalenia dotycz ące rozwoju zabudowy 

W projekcie Studium zakłada się uwolnienie części przestrzeni rolniczej oraz terenów 
niezagospodarowanych na cele budowlane. Główne kierunki rozwoju zabudowy obejmują tereny 
mieszkaniowe i komercyjne. Planowana zabudowa stanowić będzie uzupełnienie i kontynuację 
istniejącej tkanki urbanistycznej. Na terenach przeznaczonych pod zainwestowanie stwarza się 
warunki dla rozwoju systemów infrastruktury technicznej, a także sieci drogowej. W projekcie 
Studium zachowuje się istniejące tereny zabudowane, a także tereny przyrodniczo cenne.  

Realizacja ustaleń Studium będzie oznaczać zmiany w krajobrazie terenów rolnych i terenów 
niezagospodarowanych. Istniejąca przestrzeń tych terenów ulegnie przekształceniu w krajobraz 
zurbanizowany. Zgodnie z wymogami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wyłączenie 
gruntów z produkcji roślinnej będzie wymagać uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów na inne 
cele. Odbywa się to na etapie sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Część terenów zostało wyłączonych z produkcji rolnej na podstawie 
obowiązujących MPZP. Na cele inwestycyjne przeznaczono w pierwszej kolejności gleby 
najniższych klas bonitacyjnych. 

Warto zaznaczyć, że przed zabudową chroni się m.in. cenne przyrodniczo tereny leśne, 
tereny rolne i tereny wód powierzchniowych. Uwzględnia się uwarunkowania wynikające z 
położenia w obrębie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, jak i 
występowania stanowisk chronionych zwierząt i roślin. 

Nowe funkcje terenów będą realizowane na podstawie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu. Dla części obszaru opracowania projekt zmiany studium stanowi usankcjonowanie funkcji 
terenów wyznaczonych w obowiązujących aktach prawa miejscowego. 

Poszczególne inwestycje poddane będą postępowaniu w sprawie uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z ustawą z dnia 3 października o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko. Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na 
środowisko mogą wymagać sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Klasyfikację 
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takich przedsięwzięć przedstawia Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  

W Studium dopuszcza się lokalizowanie funkcji związanej z aktywnością gospodarczą w 
sąsiedztwie funkcji mieszkaniowej. W zakresie ograniczenia potencjalnych uciążliwości 
związanych z działalnością terenów produkcyjnych (przede wszystkim związanych z emisją 
hałasu, wibracjami i polami elektromagnetycznymi) zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 
ochrony środowiska. Zgodnie z art. 144 ww. ustawy, eksploatacja instalacji powodująca 
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, emisję hałasu oraz wytwarzanie pól 
elektromagnetycznych nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska 
poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny.  

Lokalizowanie funkcji przemysłowej obok mieszkaniowej może być niekorzystne i stanowić 
źródło konfliktów przestrzennych. Szczególnie dokuczliwy dla mieszkańców jest hałas 
przemysłowy, który ze względu na swój charakter (zazwyczaj ciągła praca urządzeń) oceniany jest 
jako najbardziej uciążliwe źródło hałasu. Istotne jest zastosowanie odpowiednich technologii 
zabezpieczających przed szkodliwymi emisjami lub odpowiednie rozlokowanie funkcji na terenach 
przemysłowych. Obowiązek ograniczenia negatywnego wpływu do terenu zajmowanego przez 
inwestora powinno wymusić takie rozplanowanie funkcji, aby nie powodowały one negatywnego 
wpływu na zdrowie i jakość życia ludzi. Od strony zabudowy mieszkaniowej nie powinno się 
lokalizować instalacji generujących hałas np. wentylatorów, placów przeładunkowych, parkingów 
maszyn i pojazdów ciężkich itp. Projekt studium nie rozstrzyga się takich kwestii, niemniej jednak 
nie tworzy przeszkód dla wprowadzenia ograniczeń w zagospodarowaniu na terenie inwestora. 
Wybór technologii zabezpieczających pozostawać będzie w gestii zarządcy terenu. Warto zwrócić 
uwagę, że obecnie stosowane technologie pozwalają skutecznie ograniczyć szkodliwe emisje w 
granicach działki inwestora.  

Przepisy ustawy prawo ochrony środowiska obligują do objęcia w planach miejscowych 
ochroną terenów wrażliwych na hałas (przede wszystkim zabudowy mieszkaniowej, szkół itp.). 
Istotne znaczenie będzie miał sposób zagospodarowania terenów na styku zabudowy 
mieszkaniowej i terenów komercyjnych, przede wszystkim obiektów produkcji. Oprócz tego część 
terenów z zabudową mieszkaniową przecinają drogi. Korzystnym rozwiązaniem jest jej 
odseparowanie terenów mieszkaniowych zabudową nie wymagającą ochrony przed hałasem np. 
zabudową usługową. Tereny o wykluczających się funkcjach mogą być również oddzielone pasami 
zieleni izolacyjnej. Pasma takie powinny być odpowiednio szerokie, aby w skuteczny sposób 
minimalizować negatywny wpływ hałasu. Dodatkowo zieleń pochłaniać będzie niektóre 
zanieczyszczenia atmosferyczne. Uszczegółowienie rozplanowania terenów nastąpi na etapie 
sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

Zwraca się uwagę, że Studium jest dokumentem intencyjnym o pewnym stopniu ogólności i 
nie należy oczekiwać, że wszystkie tereny zostaną zainwestowane. W ramach poszczególnych 
jednostek urbanistycznych (terenów) dopuszcza się różnorodne przeznaczenia, co oznacza że na 
terenach przeznaczonych na zabudowę dopuszcza się funkcje uzupełniające obejmujące m.in. 
zieleń, wody powierzchniowe. Istnieje zatem możliwość takiego kształtowania zabudowy w 
planach miejscowych, aby funkcje uciążliwe nie sąsiadowały z terenami podlegającymi ochronie.  

 

3.2. Ustalenia w zakresie rozwoju układu komunikacy jnego 

Na terenie gminy planowane są nowe odcinki układu komunikacyjnego. W przypadku 
stwierdzenia zagrożenia powodowanego nadmierną emisją hałasu w otoczeniu istniejących i 
planowanych tras konieczne będzie podjęcie środków minimalizujących zagrożenie. W tym celu 
podejmuje się rozwiązania organizacyjne, takie jak ograniczenie prędkości. Korzystne będzie 
wprowadzenie zieleni izolacyjnej w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych. Korzystnym 
rozwiązaniem przyjętym w planach miejscowych będzie strefowanie zabudowy, tj. oddzielenie 
terenów wrażliwych na hałas od dróg cechujących się największym natężeniem ruchu.  

Nowe drogi będą stanowić źródło uciążliwości, przede wszystkim w zakresie emisji hałasu 
oraz zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. O ich rozmiarze trudno jest rozstrzygać na etapie 
sporządzania projektu studium, w którym ustala się jedynie korytarze terenów zarezerwowanych 
pod trasy. Rozkład hałasu oraz ilość wprowadzanych do atmosfery substancji będzie można 
oszacować na etapie sporządzania projektu budowlanego, po wykonaniu prognozy ruchu i w 
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oparciu o projekt techniczny drogi. Pozwoli to na wybranie optymalnego dla mieszkańców i 
środowiska wariantu i rozstrzygnięcia o potrzebie wykonania zabezpieczeń ograniczających emisję 
hałasu.  

Nowe trasy przecinać będą tereny lasów i cieków. Wiąże się z tym konieczność wycinki 
drzewostanu. Skurczy się przestrzeń będąca miejscem bytowania zwierząt, pogorszy się również 
możliwość ich przemieszczania się. Zakłócone może być funkcjonowanie korytarzy ekologicznych 
przebiegających w ciągach dolin rzek.  

 

3.3. Ustalenia dotycz ące rozwoju systemów infrastruktury technicznej 

Zakłada się wyposażenie układów osadniczych – istniejących i planowanych – oraz terenów 
komercyjnych w systemy wodociągowe i kanalizacyjne. Rozwój sieci kanalizacji na terenie gminy 
ma bardzo duże znaczenie dla poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych, a także 
podniesienia standardu życia mieszkańców. Do czasu przyłączenia wszystkich budynków do sieci 
kanalizacji ścieki zbierane będą do zbiorników bezodpływowych, a następnie wywożone taborem 
asenizacyjnym do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków. Dopuszcza się możliwość budowy 
oczyszczalni przydomowych, co jest rozwiązaniem korzystnym na terenach o rozproszonej 
zabudowie, gdzie doprowadzenie sieci kanalizacji jest ekonomicznie nieopłacalne. Na takich 
terenach dopuszcza się również wykorzystywanie zbiorników bezodpływowych.  
 Utrzymuje się istniejący system odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej 
lub powierzchniowo oraz istniejącymi rowami i ciekami. Zakłada się rozbudowę sieci kanalizacji 
deszczowej. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych 
(np. parkingów, ulic) obowiązuje usunięcie z wód opadowych i roztopowych substancji określonych 
w przepisach odrębnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 
2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego). 
Uszczegółowienie tematyki gospodarki wodno-ściekowej dokona się na etapie sporządzenia 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

Tereny przeznaczone pod zagospodarowanie wymagać będą zaopatrzenia w energię 
elektryczną. Zapisy studium dopuszczają budowę oraz rozbudowę, przebudowę i remont 
istniejącej sieci dystrybucyjnej oraz lokalizację stacji transformatorowych w wykonaniu 
wnętrzowym lub napowietrzym. Napowietrzne sieci elektroenergetyczne stanowią potencjalne 
źródło promieniowania elektromagnetycznego. W odniesieniu do zabezpieczenia domostw przed 
oddziaływaniem linii tworzy się pasy technologiczne, w których powinny zawierać się uciążliwości 
związane z emisją promieniowania elektromagnetycznego i hałasu. W obrębie stref obowiązują 
ograniczenia w zagospodarowaniu. Zakazuje się m.in. lokalizacji zadrzewienia oraz lokalizacji 
budynków mieszkalnych oraz obiektów budowlanych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Strefy 
wyznacza się zgodnie z wymogami normy PN-E-05100-1:1998 „Elektroenergetyczne linie 
napowietrzne. Projektowanie i budowa”.  

W zakresie zaopatrzenia w ciepło utrzymuje się dotychczasowe rozwiązania polegające na 
spalaniu paliw stałych, ciekłych i gazowych w instalacjach indywidualnych, a także lokalnych 
ciepłowniach. W celu ochrony atmosfery zaleca się wykorzystywanie do ogrzewania budynków 
ekologicznych surowców energetycznych i eliminowania paliw stałych. Dopuszcza się 
wykorzystywanie do ogrzewania źródła energii odnawialnej.  

Gromadzenie i utylizacja odpadów odbywać się będzie zgodnie z ustaleniami wojewódzkiego 
planu gospodarki odpadami. Na terenie gminy nie przewiduje się utworzenia składowiska 
odpadów. 

Na obszarze gminy stwarza się możliwości rozwoju sieci gazowej i zaopatrzenia w gaz. 
Przez teren gminy przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN500 MOP 6,3 MPA. Wzdłuż 
gazociągów wyznacza się strefy kontrolowane zgodnie z przepisami odrębnymi (Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie). W strefie kontrolowanej mogą obowiązywać 
ograniczenia w zagospodarowaniu, np. dla wprowadzania zabudowy, sadzenia drzew lub 
prowadzenia działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji. 
Ponadto istnieją techniczne możliwości gazyfikacji gminy w oparciu o istniejącą dystrybucyjną sieć 
gazową średniego ciśnienia przebiegającą w bezpośrednim sąsiedztwie gminy Murów. 
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Na terenie gminy zachowuje się cmentarze. Wokół cmentarzy obowiązują strefy ochrony 
sanitarnej zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w 
sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym odpowiednie są na cmentarze. Według 
przepisów zawartych w rozporządzeniu, w odległości 150 m od granic cmentarza nie wolno 
lokalizować zabudowy mieszkaniowej, zakładów produkujących artykuły żywnościowe, zakładów 
przechowujących żywność oraz studni służących do czerpania wody do picia i na potrzeby 
gospodarcze. W przypadku gdy teren w granicach do 50 m od cmentarza posiada sieć 
wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do tej sieci podłączone, strefa ochrony 
sanitarnej wynosi 50 m. W zasięgu stref studium wprowadza nakaz zaopatrzenia w wodę z sieci 
wodociągowej wszystkich użytkowników, nakaz docelowego odprowadzania ścieków sanitarnych 
do zorganizowanego systemu kanalizacji dopuszczając do czasu realizacji zorganizowanego 
systemu kanalizacji odprowadzanie ścieków sanitarnych do szczelnych zbiorników, opróżnianych 
taborem asenizacyjnym, Ponadto, w strefie 50 m od granic cmentarza wyklucza się realizacji 
zabudowy mieszkaniowej, usług publicznych oraz ujęć wody i przewodów wodociągowych, a w 
strefie 150 m wyklucza się lokalizacje ujęć wody. 

 

3.5. Ocena zgodno ści z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi 

 Należy uznać, że przyjęty w projekcie zmiany studium sposób zagospodarowania terenów 
jest zgodny uwarunkowaniami ekofizjograficznymi. Tereny osadnicze sytuuje się na terenach 
pozadolinnych, gdzie panują poprawne warunki dla wprowadzania obiektów inżynierskich. 
Ukształtowanie terenu oraz warunki klimatu lokalnego również nie tworzą istotnych barier dla 
osadnictwa. Zabudowa sytuowana jest poza cennymi przyrodniczo terenami – lasami, terenami 
ekosystemów wodnych i dolinami rzek.  

Niekorzystne z punktu widzenia środowiska jest zniszczenie przydatnej dla rolnictwa 
pokrywy glebowej, a także możliwa wycinka części zieleni, która spowodowana będzie 
wprowadzeniem zainwestowania. Korzystnie ocenia się zachowanie terenów leśnych. Podkreśla 
się konieczność zabezpieczenia przed antropopresją wód powierzchniowych wraz z ich obudową 
biologiczną. Istotną rolę dla podniesienia zróżnicowania biologicznego gminy stanowi ochrona 
przed zmianą zagospodarowania dolin rzecznych. 
 Pozytywnie ocenia się zapisy z zakresu rozwoju infrastruktury technicznej, co pozwoli na 
kształtowanie terenów zabudowy przy zachowaniu wysokich standardów zamieszkiwania i 
uszanowaniu przepisów dotyczących ochrony środowiska.  
 Ostateczny wygląd terenów będzie zależał od ustaleń przyjętych w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego. Oddziaływanie planowanych inwestycji na środowisko 
uzależnione będzie od stopnia realizacji postanowień tych planów planu oraz charakteru 
wybranych faktycznie działalności. Ocenia się, że zmiana zgodna jest z podstawowymi 
założeniami polityki przestrzennej i społeczno-gospodarczej gminy. 

 

4. Przewidywany wpływ realizacji ustale ń projektu studium na środowisko 

 

4.1. Wpływ realizacji ustale ń projektu studium na poszczególne elementy środowiska 

W niniejszym rozdziale dokonano analizy wpływu realizacji projektu studium na zasoby 
naturalne rozumiane jako poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego i kulturowego. 
Według definicji zamieszczonej w Encyklopedii PWN (encyklopedia.pwn.pl), zasoby naturalne to 
„twory organiczne (rośliny, zwierzęta, ekosystemy) i nieorganiczne (atmosfera, wody, minerały), 
wykorzystywane przez człowieka w procesie produkcji i konsumpcji”. 

 

Oddziaływanie na świat przyrody i bioró żnorodno ść 

Planowane zmiany użytkowania terenów polegać będą na przekształceniu części przestrzeni 
rolniczej w zurbanizowaną. Pociągnie to za sobą nieodwracalne zmiany w strukturze gatunkowej 
roślin. W miejsce agrocenozy pojawią się obszary zabudowane, a wraz z nimi tereny zieleni 
urządzonej. Należy spodziewać się nasadzeń zieleni ozdobnej opartej o m.in. drzewa i krzewy 
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ozdobne. Przestrzeń zurbanizowana nie będzie tworzyć dogodnych warunków dla pojawiania się 
dziko żyjących gatunków roślin i zwierząt. Wobec utworzenia sieci szlaków komunikacyjnych, 
pojawienia się w przestrzeni obiektów kubaturowych oraz otaczania poszczególnych terenów 
ogrodzeniami, możliwość swobodnego przemieszczania się zwierząt (za wyjątkiem nietoperzy i 
ptaków) będzie ograniczona. W porównaniu z dotychczasowym, rolniczym użytkowaniem terenów, 
oznaczać będzie sytuację niekorzystną. Poziom zróżnicowania biologicznego na terenach 
przewidzianych do zabudowy może ulec spadkowi. 

Zagrożony wycinką jest drzewostan kolidujący z planowaną zabudową i projektowanymi 
szlakami komunikacyjnymi. Nie jest jednak wykluczone, że istniejąca zieleń może zostać 
wykorzystana do kształtowania zieleni urządzonej lub przydrożnej na poszczególnych terenach. 
Należy jednak zaznaczyć, że najważniejsze szlaki migracyjne przebiegające przez teren gminy 
zostają utrzymane. Migracji gatunkowej sprzyja również zachowanie rozległej przestrzeni terenów 
rolnych.  

Utrzymuje się obszary istotne dla zachowania bioróżnorodności, a więc lasy, doliny cieków, 
wody stojące i tereny podmokłe. W projekcie Studium zapewnia się zachowanie i ochronę cieków, 
a co za tym idzie korytarzy ekologicznych ciągnących się wzdłuż dolin. W sąsiedztwie cieków 
wodnych wprowadza się zapisy ustalające zabezpieczenie wód powierzchniowych przed 
zagrożeniami.  

 

Oddziaływanie na gleby i powierzchni ę ziemi 

 Przekształcenia w rzeźbie terenu będą miały miejsce na terenach przeznaczonych pod 
powiększenie zabudowy a także tereny dróg. Nastąpią nieodwracalne zmiany polegające na 
likwidacji terenów rolnych, a co za tym idzie zniszczenie przydatnych dla rolnictwa gleb. Część z 
tych gleb może zostać zachowana jako tereny biologicznie czynne na działkach budowlanych.  
 Rozpatrując stan sanitarny środowiska glebowego, spodziewać się można przenikania 
zanieczyszczeń z powierzchni utwardzonych, w szczególności z terenów drogowych. Nastąpi 
minimalizacja dopływu zanieczyszczeń związanych z prowadzonymi pracami polowymi 
(nawożenie substancjami chemicznymi, opryski). Natomiast zanieczyszczenia pochodzenia 
rolniczego, zgromadzone wcześniej w glebie, będą powoli ulegać rozkładowi i absorbcji, chociaż 
mogą także ulegać dalszej kumulacji w przypadku podobnych zanieczyszczeń. 
 Przekształcenia w morfologii terenu obejmować będą wykopy pod fundamenty budynków 
oraz potencjalne prace inżynierskie polegające wyrównaniu terenów i utworzeniu nasypów z 
gruntów antropogenicznych pod wprowadzenie szlaków komunikacyjnych. Zakres i charakter 
przekształceń znany będzie na etapie przygotowywania projektów budowlanych dotyczących 
poszczególnych inwestycji.  
  

Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne 

Ustalenia projektu zmiany Studium przewidują powiększenie powierzchni terenów 
zabudowanych, które w części ogrzewane będą za pomocą indywidualnych systemów 
grzewczych. Jest to równoznaczne jest z pojawieniem się nowych emitorów zanieczyszczeń 
atmosferycznych lub zwiększenia emisji z istniejących kotłowni, w przypadku podłączenia nowych 
budynków do sieci ciepłowniczej. W trosce o jakość atmosfery, ustalenia projektu Studium 
zakładają pozyskiwanie ciepła ze źródeł o niskim stopniu emisji lub urządzeń do niskoemisyjnych 
technologii spalania, a także energii odnawialnej. 

Przyszłe zagospodarowanie oznaczać będzie wzrost ilości terenów zabudowanych, co 
przełoży się na wyższe niż obecnie natężenie ruchu samochodowego. Wzrastająca ilość pojazdów 
powodować będzie emisję szkodliwych substancji (m.in. węglowodorów, tlenków azotu) do 
atmosfery. Trudno jest jednak jednoznacznie oszacować wielkość tego wpływu na stan powietrza 
atmosferycznego w gminie i regionie. Korzystnie ocenia się pozostawienie terenów lasów. Zieleń 
wysoka pochłaniać będzie dwutlenek węgla i wytwarzać czysty tlen, co pozytywnie wpłynie na 
jakość powietrza atmosferycznego. 
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Oddziaływanie na klimat lokalny 

W obrębie terenów przeznaczonych pod zabudowę przewiduje się przekształcenie 
warunków klimatu miejscowego w kierunku topoklimatu umiarkowanego, cechującego tereny 
zabudowane. Taki topoklimat charakteryzuje się bardziej zróżnicowanym przebiegiem temperatury 
i wilgotności względnej powietrza, zmniejszonymi prędkościami wiatru oraz zwiększonym 
zanieczyszczeniem powietrza w stosunku do terenów otwartych. Zabudowa terenu zmniejszy 
możliwości swobodnego przemieszczania się mas powietrza. W najbliższym sąsiedztwie 
budynków, terenów utwardzonych oraz terenów komunikacji spodziewać się będzie można 
wzrostu średnich temperatur oraz spadku wilgotności powietrza. Zakres zmian topoklimatu będzie 
uzależniony od charakteru zagospodarowania terenu, w szczególności wielkości powierzchni 
zabudowy, a także kubatury obiektów. Istotne znaczenie będzie miała wielkość powierzchni 
utwardzonych. Na etapie budowy jak i podczas późniejszej obsługi obszaru, może być odczuwalne 
niewielkie pogorszenie warunków w sąsiedztwie przedmiotowego terenu, co spowodowane będzie 
nieznacznym zwiększeniem się ruchu samochodowego. Pojawienie się nowych obiektów, może w 
pewien sposób oddziaływać na klimat w wyniku wzrostu emisji zanieczyszczeń atmosferycznych. 

Ocenia się, że tereny planu przeznaczone pod zabudowę nie odgrywają istotnej roli ze 
względu na wychwytywanie dwutlenku węgla. Za pochłanianie tego gazu w największym stopniu 
odpowiedzialne są drzewa. Nie znajdują się tu zwarte tereny zadrzewione o dużej powierzchni.  
Przewidywana wycinka części zieleni wysokiej o niedużej powierzchni nie przyczyni się zatem do 
utraty siedlisk zapewniających sekwestrację CO2.  

W zakresie rozwiązań zapewniających przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom 
klimatycznym oraz adaptacji do zmian klimatu projekt studium zakłada pozyskiwanie ciepła z sieci 
lub indywidualnie. Dopuszczono również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Wielkość 
emisji będzie uzależniona od wyboru czynnika grzewczego przez inwestorów oraz stopnia 
realizacji postanowień studium i planu miejscowego. Ponadto zakłada się pozostawienie 
powierzchni biologicznie czynnej na terenach zabudowanych, którą będzie mogła być pokryta 
zielenią, w tym zielenią wysoką. Zwraca się uwagę, że natężenie ruchu po przekształceniu 
terenów rolnych w zabudowane wzrośnie, co przełoży się na nieznaczne zwiększenie emisji 
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z transportu samochodowego.  

Charakter planowanej zabudowy nie spowoduje zwiększenia ryzyka wystąpienia zjawisk 
ekstremalnych, takich jak powódź, susza, pożary, fale upałów, deszcze nawalne i burze, silne 
wiatry, fale morzu itp. Przystosowanie planowanej zabudowy do odporności na wymienione 
zjawiska ekstremalne zależeć będzie od szczegółowych rozwiązań technicznych budynków i 
sposobu zagospodarowania działki. Odbędzie się to na etapie sporządzenia projektów 
budowlanych i architektonicznych. 

W obrębie terenów zieleni oraz terenów rolnych, nie przewiduje się przekształceń 
warunków klimatu lokalnego. Tereny zieleni (przede wszystkim lasy) odpowiedzialne są za 
pochłanianie dwutlenku węgla z powietrza, retencjonowanie wód opadowych, a także pochłanianie 
zanieczyszczeń z powietrza oraz wód opadowych i roztopowych. Ich zachowanie w 
projektowanym stusium należy rozpatrywać pozytywnie.  

 

Oddziaływanie na klimat akustyczny 

Za emisję hałasu odpowiedzialny będzie ruch pojazdów odbywający się istniejącymi i 
projektowanymi drogami. Przewiduje się, że nastąpi wzrost ruchu samochodowego w obrębie dróg 
doprowadzających ruch w kierunku terenów zainwestowanych, co może przekładać się na 
uciążliwości odczuwalne na terenach chronionych przed hałasem.  

Dla ochrony klimatu akustycznego terenów chronionych przed chałasem, istotne znaczenie 
mają ustalenia ustawy Prawo ochrony środowiska, mówiące o tym, że uciążliwości związane z 
prowadzeniem działalności gospodarczej nie mogą wykraczać poza granice działki inwestora.  

W przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku na terenach 
zabudowy chronionej przed hałasem, konieczne będzie podjęcie działań ograniczających, np. 
budowę osłon zmniejszających emisję hałasu, ekranów akustycznych. W przypadku hałasu 
powodowanego bliskością dróg należy dodatkowo rozpatrzyć zmianę organizacji ruchu, np. 
poprzez zmniejszenie dopuszczalnej prędkości dla samochodów, czy poprawę parametrów 
technicznych dróg. 
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Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 

 Na obszarze objętym planowanym zainwestowaniem przyjęto korzystne rozwiązania 
mające na celu ochronę stanu środowiska gruntowo-wodnego. Najkorzystniejszym przyjętym 
rozwiązaniem jest wyposażenie terenu w system kanalizacji sanitarnej. Sposób odprowadzania i 
oczyszczania wód opadowych i roztopowych z omawianych terenów gwarantują ustalenia studium.  

Na terenie studium nie przewiduje się możliwości realizacji funkcji mogących w sposób 
szczególnie negatywny wpłynąć na jakość wód, np. składowisk odpadów. Nie sytuuje się również 
wielkich ferm hodowlanych i innych przedsięwzięć o dużej szkodliwości dla wód. Wszelkie odpady 
komunalne mają być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
obowiązującymi w gminie. Powyższe zapisy pozwolą zminimalizować ryzyko przedostania się 
zanieczyszczeń do wód z powstałych odpadów. 

Uznaje się, że realizacja ustaleń studium umożliwi spełnienie celów środowiskowych dla 
jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych wynikających z Ramowej Dyrektywy 
Wodnej oraz ustawy Prawo Wodne. 

Realizacja ustaleń studium uwzględnia wymagania art. 119 ustawy o ochronie przyrody, tj. 
zakaz wznoszenia obiektów budowlanych uniemożliwiających lub utrudniających ludziom i dziko 
występującym zwierzętom dostęp do wody, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, 
gospodarce wodnej lub rybackiej oraz związanych z bezpieczeństwem powszechnym i 
obronnością kraju. 
 
Cele środowiskowe dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych  

W projekcie zmiany studium przyjmuje się rozwiązania regulujące gospodarkę wodno-
ściekową. Rozwiązania te należy uznać za skuteczne, możliwe do spełnienia i sprzyjające 
osiągnięciu wyznaczonych celów środowiskowych. Najkorzystniejszym przyjętym rozwiązaniem 
jest wyposażenie terenów w system kanalizacji i odprowadzanie zanieczyszczonych wód do 
oczyszczalni ścieków. Sposób odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych 
również gwarantują ustalenia studium.  

Na omawianym terenie nie przewiduje się możliwości realizacji funkcji mogących w sposób 
szczególnie negatywny wpłynąć na jakość wód, np. składowisk odpadów. Nie sytuuje się również 
wielkich ferm hodowlanych i innych przedsięwzięć o dużej szkodliwości dla wód. 

Wszelkie odpady komunalne mają być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami obowiązującymi w gminie oraz przepisami odrębnymi. Powyższe zapisy 
pozwolą zminimalizować ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do wód z powstałych odpadów.  

Dopuszczenie zieleni na terenie objętym zmianą studium oraz na terenach biologicznie 
czynnych przyczyni się do zminimalizowania poziomego spływu zanieczyszczeń oraz 
oczyszczenia szkodliwych substancji mogących przedostać się do wód podziemnych i 
powierzchniowych.  

Utrzymanie odpowiedniej jakości wód ma istotne znaczenie dla zachowania zasobów wód 
podziemnych, które stanowią źródło zaopatrzenia ludności w wodę pitną. Jednolite części wód 
przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 
spożycia wyszczególnione są w ustawie Prawo wodne. Spośród innych obszarów chronionych 
wymienionych w tym dokumencie wskazać należy formy ochrony przyrody, dla których 
prawidłowego funkcjonowania ważne znaczenie będzie mieć utrzymanie wód w jak najlepszym 
stanie. 
 Podsumowując uznaje się, że realizacja ustaleń zmiany studium umożliwi spełnienie celów 
środowiskowych dla jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych wynikających z 
Ramowej Dyrektywy Wodnej i ustawy Prawo Wodne.  
  

Oddziaływanie na krajobraz, zabytki i dobra materia lne 

Realizacja ustaleń studium oznaczać będzie zmiany w krajobrazie. Istniejąca przestrzeń 
niezabudowana ulegnie przekształceniu w krajobraz zabudowy mieszkaniowej, usługowej oraz 
infrastruktury technicznej (drogi). Tereny te nawiązywać będą do zabudowy istniejącej w tej części 
gminy. W zakresie kształtowania krajobrazu oraz dla zachowania ładu przestrzennego istotne 
znaczenie mają ustalania dotyczące ukształtowania zabudowy, sposobu rozmieszczenia obiektów 
w przestrzeni, a także wysokości budynków i obiektów budowlanych.  
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Zgodnie z opracowaniem „Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa opolskiego 
wraz z programem czynnej i biernej ochrony” autorstwa dr Krzysztofa Badory i Krystyny Badory 
(Opole 2006r.), teren opracowania zaliczony został do obszaru o szczególnie wysokich walorach 
fizjonomicznych krajobrazu. Cytowane opracowanie dla obszarów o szczególnie wysokich 
walorach fizjonomicznych krajobrazu proponuje ustalanie zakazów lokalizacji obszarowych, 
punktowych i liniowych dominant krajobrazowych degradujących walory fizjonomiczne, w 
szczególności elektrowni wiatrowych powyżej 30 m. Projekt studium nie przewiduje wprowadzania 
elektrowni wiatrowych, jak i innych dominant krajobrazowych.  

Na obszarze objętym opracowaniem zachowuje się istniejące budynki wraz z 
towarzyszącymi im obiektami infrastruktury technicznej. Zachowaniu ulegają najcenniejsze 
krajobrazowo tereny, w tym tereny leśne, wody powierzchniowe i w dużym stopniu krajobraz 
rolniczy.  

Pozytywne przekształcenia w krajobrazie będą miały miejsce na obszarach rolnych 
wskazanych do zalesień. 

Ustalenia Studium zakładają ochronę dziedzictwa kulturowego obejmując ochroną 
najcenniejsze obiekty, w tym zabytki, założenia urbanistyczne i inne cenne historycznie i 
architektonicznie obiekty. 

Ocenia się, że realizacja postanowień studium nie będzie wywierać negatywnego wpływu 
na dobra materialne, zachowuje się istniejące obiekty budowlane. 

Reasumując, ustalenia studium uwzględniające wymogi przepisów odrębnych w świetle 
stopnia szczegółowości dokumentu, w sposób wystarczający zapewniają właściwą ochronę 
krajobrazu. 

 

Oddziaływanie na ludzi 

Dopuszczone w projekcie zmiany Studium funkcje terenów w dużej mierze wykluczają 
możliwość realizacji inwestycji i obiektów mogących w sposób znacząco negatywny wpłynąć na 
środowisko życia i zdrowie mieszkańców.  

Jakość środowiska i warunki zamieszkiwania nie powinny ulec niekorzystnym 
przekształceniom o charakterze znaczącym. W pewnym stopniu warunki zamieszkiwania może 
pogorszyć nadmienia emisja zanieczyszczeń atmosferycznych z sektora komunalnego i 
transportowego.  

Przyjęte w projekcie Studium rozwiązania z zakresu rozbudowy infrastruktury technicznej 
oraz zasad korzystania ze środowiska przyczynią się do podniesienia standardu życia 
mieszkańców.  

Rozpatrując oddziaływanie na ludzi należy poruszyć aspekt społecznych skutków realizacji 
Studium. Poszerzenie oferty inwestycyjnej w mieście przełoży się na wzrost zatrudnienia w 
sektorze przemysłowym i usługowym a w konsekwencji czego rozwój gospodarczy obszaru gminy. 

 

Opis oddziaływa ń o charakterze skumulowanym 

Potencjalne oddziaływania skumulowane obejmują emisję hałasu oraz emisje 
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery. Hałas powodowany będzie transportem 
samochodowym na drogach obsługujących ruch w kierunku obszaru zainwestowania oraz 
wewnątrz omawianego terytorium. Emisje zanieczyszczeń do atmosfery uwalnianych z 
grzewczych oraz transportu samochodowego nie spowodują znaczącego zwiększenia stężenia 
szkodliwych substancji w powietrzu. Niemniej jednak obserwuje się wzrost ilości terenów 
zabudowanych na terenie gminy, co w przyszłości może powodować efekt kumulacji 
niekorzystnych presji na środowisko np. nadmierną emisję szkodliwych substancji do atmosfery. 
Będą to oddziaływania o charakterze stałym. Wystąpienie uciążliwości będzie miało także miejsce 
w fazie realizacji inwestycji. 

 

4.2. Oddziaływanie Studium poza obszarem opracowani a 

 Zagospodarowanie przyjęte w Studium może powodować wystąpienie oddziaływań na 
środowisko poza ustalonymi granicami gminy. Wprowadzenie nowych elementów zainwestowania 
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związanych z funkcjonowaniem obszarów zabudowanych wiąże się ze zwiększonym poborem 
wody z sieci wodociągowej z ujęć zlokalizowanych poza terenem gminy. Powstałe odpady będą 
stanowić obciążenie dla środowiska w miejscu ich utylizacji. Sposób zbierania odpadów 
realizowany będzie zgodnie z polityką przyjętą przez władze gminy i regionu.  

Zaistniałe emisje do powietrza atmosferycznego przyczynią się do ogólnego stanu 
środowiska w regionie. Uciążliwości związane ze wzrostem natężenia ruchu samochodowego 
będą odczuwalne na całej długości tras dojazdowych do obiektów umiejscowionych na obszarze 
gminy.  

 
4.3. Informacje o mo żliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko  

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko, o którym mowa w art.51 ust.2, pkt 1d) ustawy 
z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oceniane jest 
w aspekcie granic międzynarodowych. Projekt studium nie zawiera rozstrzygnięć, ani nie stwarza 
możliwości, w wyniku których mogłoby wystąpić transgraniczne oddziaływanie na środowisko. 
Zagospodarowanie obszaru nie będzie oddziaływać na środowisko terenów położonych poza 
granicami kraju. 

 

4.4. Oddziaływanie na formy ochrony przyrody 

 W projekcie Studium podkreśla się położenie gminy w obrębie Stobrawskiego Parku 
Krajobrazowego oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie, 
wyodrębniając je na rysunku oraz wyszczególniając w tekście.  
 Ocenia się, że planowane zagospodarowanie nie powinno wywierać negatywnego wpływu 
na obszarowe i punktowe formy ochrony przyrody, tj na stanowiska roślin i zwierząt chronionych, 
jak również na cenne siedliska. Planowane w studium zagospodarowanie nie wpłynie ujemnie na 
funkcjonujące korytarze ekologiczne. Tereny przeznaczone do zainwestowania (zabudowa, tereny 
komunikacji) w dużej mierze mieszczą się z dala od przyrodniczo i krajobrazowo cennych 
elementów środowiska przyrodniczego. Tereny te wyodrębnione są przeważnie jako tereny zieleni, 
tereny rolnicze i wód powierzchniowych. Są to tereny na ogół wyłączone spod zabudowy, pełniące 
funkcje przyrodnicze. 

Ustalenia studium uwzględniają zakazy i nakazy zawarte w aktach powołujących obiekty 
ochrony przyrody. Duży nacisk położono na ochronę walorów przyrodniczych, a także 
krajobrazowych i kulturowych. Wprowadzane są zapisy dotyczące przeznaczenia poszczególnych 
terenów, kształtowania terenów zabudowy oraz wymogi dotyczące jakości, standardów i ochrony 
środowiska. Projekt studium ustanawia tereny wód, tereny zieleni, lasów oraz tereny rolne, 
chroniąc je przed zainwestowaniem. Ponadto zapisy te przyczynią się do ochrony cennych 
przyrodniczo siedlisk i stanowisk roślin i zwierząt. 

Ocenia się, że realizacja ustaleń projektowanego studium nie będzie wywierała 
negatywnego wpływu na przedmiot ochrony OChK Lasy Stobrawsko-Turawskie, i Stobrawskiego 
Parku Krajobrazowego. 
 Za pozytywne należy uznać zapisy dotyczące rozwoju infrastruktury technicznej: 
wodociągów, kanalizacji, sposobu postępowania z odpadami, dopuszczeniem energii odnawialnej. 
Poprawa stanu jakości wód, gleby i powietrza pozytywnie wpłynie na obszary chronione. 
 Przyjęte w projekcie zmiany Studium zagospodarowanie nie będzie wywierać negatywnego 
wpływu na pomniki przyrody. Na planszy Studium wskazano miejsca występowania pomników. 
Wyszczególniono je również w tekście. Obiekty te znajdują się na terenach zagospodarowanych, o 
ustalonej strukturze funkcjonalno-przestrzennej. W odniesieniu do drzew obowiązują przepisy 
ustawy o ochronie przyrody, a także aktów je powołujących. Obowiązujące przepisy prawne 
wykluczają możliwość przypadkowego zniszczenia usunięcia czy zniszczenia drzew (obowiązek 
uzyskania stosownej decyzji).  
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4.6. Kompleksowa ocena skutków wpływu ustale ń studium na środowisko  

 Ocenę następstw realizacji ustaleń zmiany studium dokonano z podziałem ze względu na 
wpływ na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego i antropogenicznego (w tym na 
zdrowie ludzi) znajdującego się w obrębie granic omawianego obszaru, uwzględniając wzajemne 
zależności między nimi. Wpływ na środowisko skutków realizacji zmiany studium różnicuje się w 
zależności od: 

– bezpośredniości oddziaływania – bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane; 
– okresu trwania oddziaływania – długoterminowe, średnioterminowe, krótkoterminowe; 
– częstotliwości oddziaływania – stałe, chwilowe; 
– charakteru zmian – pozytywne, negatywne, bez znaczenia; 
– zasięgu oddziaływania – miejscowe, lokalne, ponadlokalne, regionalne, ponadregionalne; 
– trwałości przekształceń – nieodwracalne, częściowo odwracalne, odwracalne, możliwe do 

rewaloryzacji; 
– intensywności przekształceń - nieistotne, nieznaczne, zauważalne, duże, zupełne. 

Oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska zgodnie z przyjętymi założeniami 
przedstawiono również w formie tabelarycznej. 

 

Funkcje o pozytywnym wpływie na środowisko (Tabela 5) 

Tereny zieleni, w szczególności lasów, wód powierzchniowych mają pozytywne oddziaływanie na 
środowisko przyrodnicze, a także środowisko życia mieszkańców. Tereny te mają istotne 
znaczenie dla zachowania walorów przyrodniczych i krajobrazowych miasta. Zieleń wysoka tworzy 
powierzchnię pochłaniającą zanieczyszczenia atmosferyczne, wytwarzającą tlen i retencjonującą 
część opadów atmosferycznych. Ponadto wpływa korzystnie na klimat lokalny na terenach rolnych 
i zabudowanych. Stanowi schronienie dla zwierząt oraz miejsce wzrostu dziko występujących 
roślin. Wody płynące tworzą korytarze ekologiczne umożliwiające przemieszczanie się gatunków i 
genów, stanowią również miejsce życia dla wielu gromad zwierząt. 

 

Tab. 5. Zróżnicowanie skutków oddziaływania na poszczególne elementy środowiska - tereny zieleni i wód. 

 Oddziaływanie pod wzgl ędem:  

Oddziaływanie 
na: 

bezpośredni
ości okresu trwania częstotliw

ości 
charakteru 

zmian zasięgu 
trwało ści 

przekształce
ń 

intensywno
ści 

przekształc
eń 

świat przyrody i 
bioró żnorodno ś

ć 
bezpośrednie długoterminowe stałe pozytywne miejscowe, 

lokalne odwracalne zauważalne 

gleby i 
powierzchni ę 

terenu 
bezpośrednie długoterminowe stałe pozytywne miejscowe i 

lokalne odwracalne duże 

powietrze 
atmosferyczne bezpośrednie długoterminowe stałe pozytywne miejscowe i 

lokalne 
odwracalne duże 

klimat lokalny bezpośrednie długoterminowe stałe pozytywne miejscowe odwracalne duże 
klimat 

akustyczny 
bez 

znaczenia 
bez znaczenia stałe pozytywne miejscowe bez 

znaczenia 
zauważalne 

wody bezpośrednie długoterminowe stałe pozytywne miejscowe i 
lokalne odwracalne zauważalne 

krajobraz i 
zabytki bezpośrednie długoterminowe stałe pozytywne miejscowe odwracalne zauważalne 

ludzi bezpośrednie długoterminowe stałe pozytywne miejscowe bez 
znaczenia zauważalne 

Funkcje nie wywołujące istotnych zmian w środowisku – tereny rolne (Tabela 6) 

Istniejące tereny rolne nie będą powodować istotnych zmian jakości środowiska. W dalszym ciągu 
występować będą zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych powodowane 
nadmiernym zużyciem nawozów sztucznych i środków ochrony roślin. Ekosystem rolniczy 
charakteryzuje się niewielkim poziomem zróżnicowania biologicznego, ujednoliconym składem 
gatunkowym wyrównanym poziomem wiekowym zbiorowisk roślinnych. Niemniej jednak może 
stanowić miejsce pojawiania się związanych z agrocenozą zwierząt (np. ptaków przylatujących na 
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żer). Obecność terenów otwartych sprzyja migracji roślin, zwierząt i grzybów. Z punktu widzenia 
gospodarki człowieka, utrzymanie tych terenów ma znaczenie dla zachowania przydatnych dla 
rolnictwa gleb.  

Tab. 6. Zróżnicowanie skutków oddziaływania na poszczególne elementy środowiska – tereny rolne. 

 Oddziaływanie pod wzgl ędem:  
Oddziaływanie 
na: bezpośrednio ści  okresu trwania  częstotliwo ści  charakteru 

zmian zasięgu trwało ści 
przekształce ń 

intensywno ści 
przekształce ń 

świat przyrody i 
bioró żnorodno ść 

Bezpośrednie i 
pośrednie 

długoterminowe stałe pozytywne miejscowe i 
lokalne 

odwracalne zauważalne 

gleby i 
powierzchni ę 
terenu 

bezpośrednie długoterminowe stałe pozytywne miejscowe nieodwracalne duże 

powietrze 
atmosferyczne bez znaczenia bez znaczenia bez znaczenia bez 

znaczenia 
bez 

znaczenia 
bez znaczenia bez znaczenia 

klimat lokalny bezpośrednie  długoterminowe stałe bez 
znaczenia 

miejscowe i 
lokalne 

częściowo 
odwracalne 

nieznaczne 

klimat 
akustyczny bez znaczenia  bez znaczenia bez znaczenia bez 

znaczenia 
bez 

znaczenia 
bez znaczenia bez znaczenia 

wody Bezpośrednie i 
pośrednie 

długoterminowe stałe negatywne 
miejscowe, 

lokalne i 
ponadlokalne 

częściowo 
odwracalne 

zauważalne 

krajobraz i 
zabytki bezpośrednie  długoterminowe stałe pozytywne  miejscowe odwracalne zauważalne 

ludzi bezpośrednie i 
pośrednie 

długoterminowe stałe pozytywne miejscowe i 
lokalne 

częściowo 
odwracalne 

zauważalne 

Funkcje powodujące przekształcenia w środowisku i krajobrazie, skutkujące emisją hałasu, 
zanieczyszczeń do atmosfery i wód (Tabela 7) 

Istniejące i planowane tereny zabudowane, a także tereny komunikacji będą miały zróżnicowany 
wpływ na środowisko. Ustalenia omawianego dokumentu w zakresie ochrony środowiska i 
wyposażenia terenów w infrastrukturę techniczną pozwolą na zminimalizowanie negatywnego 
oddziaływania planowanych funkcji na jakość wód i powietrze atmosferyczne. Rozwój 
wymienionych funkcji przyczyni się do zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej i utraty 
walorów produkcyjnych gleb. Funkcjonowanie nowych terenów wiąże się z większym poborem 
wody oraz odprowadzaniem ścieków i odpadów. Przewiduje się pozostawienie powierzchni 
biologicznie czynnej na działkach budowlanych, co stwarza duże możliwości w zakresie 
kształtowania terenów zieleni urządzonej. Spodziewać się będzie można nasadzeń ozdobnych 
gatunków drzew i krzewów. Wprowadzenie zabudowy przyczyni się do nieznacznego 
przekształcenia morfologii terenu. Możliwa jest likwidacja części terenów zieleni.  
 

Tab. 7. Zróżnicowanie skutków oddziaływania na poszczególne elementy środowiska - istniejące i planowane tereny 
zabudowane, w tym elementy systemu komunikacyjnego. 

 Oddziaływanie pod wzgl ędem:  
Oddziaływanie 
na: bezpośrednio ści  okresu trwania  częstotliwo ści  charakteru 

zmian zasięgu trwało ści 
przekształce ń 

intensywno ści 
przekształce ń 

świat przyrody i 
bioró żnorodno ść 

bezpośrednie i 
pośrednie długoterminowe stałe negatywne miejscowe i 

lokalne nieodwracalne zauważalne 

gleby i 
powierzchni ę 
terenu 

bezpośrednie 
długoterminowe 

i 
krótkoterminowe 

stałe negatywne miejscowe nieodwracalne zauważalne 

powietrze 
atmosferyczne 

bezpośrednie i 
wtórne 

długoterminowe 
i 

krótkoterminowe 

stałe i 
chwilowe 

negatywne miejscowe i 
lokalne 

możliwe do 
rewaloryzacji 

zauważalne 

klimat lokalny bezpośrednie  długoterminowe stałe bez 
znaczenia 

miejscowe i 
lokalne 

częściowo 
odwracalne 

nieznaczne 

klimat 
akustyczny bezpośrednie 

długoterminowe 
i 

krótkoterminowe 
stałe negatywne miejscowe, 

lokalne  
odwracalne zauważalne 

wody pośrednie długoterminowe stałe negatywne 
miejscowe, 

lokalne i 
ponadlokalne 

częściowo 
odwracalne 

nieznaczne 

krajobraz i 
zabytki 

bezpośrednie i 
pośrednie 

długoterminowe stałe 
pozytywne 

i 
negatywne 

miejscowe nieodwracalne zauważalne 

ludzi bezpośrednie i 
pośrednie 

długoterminowe stałe pozytywne miejscowe i 
lokalne 

częściowo 
odwracalne 

zauważalne 
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5. Metody analizy realizacji postanowie ń projektu Studium 

Przewidywane metody analizy realizacji postanowień Studium opierać się będzie o 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz, w przypadku braku planów 
miejscowych, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Stopień realizacji 
zamierzeń planistycznych powinien być okresowo weryfikowany przez aktualizację inwentaryzacji 
zagospodarowania poszczególnych terenów i monitoring wykonanych inwestycji. 

Częstotliwość przeprowadzania analiz powinna być uwarunkowana częstotliwością badania 
aktualności kierunków polityki przestrzennej, zawartych w planach, programach i studiach oraz w 
aktach prawa miejscowego. Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym wyniki omawianych analiz powinny być przekazywane radzie gminy co najmniej raz 
w czasie trwania kadencji rady. Proponuje się zatem, aby analizy dotyczące ochrony środowiska 
były przeprowadzane z częstotliwością co dwa lata. 

Stan środowiska w dalszym ciągu będzie monitorowany przez odpowiednie służby (m.in. 
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska). Pojawienie się nowych emitorów 
zanieczyszczeń może powodować konieczność przeprowadzenia pomiarów kontrolnych jakości 
zagrożonych degradacją komponentów środowiska. 
 

6. Przedstawienie rozwi ązań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub 
kompensacj ę przyrodnicz ą negatywnych oddziaływa ń na środowisko 

W celu ograniczenia lub eliminacji niekorzystnego wpływu na środowisko będącego efektem 
realizacji omawianego dokumentu należy uwzględnić: 

- konieczność dotrzymania wszelkich obowiązujących norm dotyczących ochrony 
poszczególnych komponentów środowiska, w szczególności w zakresie klimatu 
akustycznego; 

- odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej; 
- odprowadzanie z terenów uszczelnionych (np. powierzchni dróg) podczyszczonych wód 

opadowych i roztopowych do kanalizacji; 
- ograniczenie zasięgu uciążliwości do granic działki inwestora, 
- stosowanie do ogrzewania proekologicznych, niskoemisyjnych mediów grzewczych; 
- należy dążyć do zachowania oraz możliwie jak największej liczby drzew i krzewów. 

Uznaje się, że przyjęte w projekcie omawianego dokumentu rozwiązania nie będą 
powodować negatywnych oddziaływań o charakterze znaczącym na środowisko oraz jakość życia 
i zdrowie mieszkańców miasta. Nie przedstawia się zatem dodatkowych rozwiązań mających na 
celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na 
środowisko.  

Do rozwiązań służącym ochronie środowiska, które zawiera opisywany projekt zmiany 
studium należą m.in.: 

- obowiązek utworzenia powierzchni biologicznie czynnej na działkach budowlanych; 
- odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacji, 
- ograniczenie emisji zanieczyszczeń atmosferycznych z budynków, 
- zachowanie terenów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych.  

 

7. Przedstawienie rozwi ązań alternatywnych do rozwi ązań zawartych w projekcie 
omawianego dokumentu 

 W zakresie rozwiązań alternatywnych proponuje się rozważyć: 
− zwiększenie udziału powierzchni terenów biologicznie czynnej na działkach budowlanych 

terenów planowanego zainwestowania, 
Rozwiązaniem alternatywnym jest również brak realizacji analizowanego dokumentu, jest to 

jednak całkowicie sprzeczne z zamierzeniami inwestycyjnymi i interesem ekonomicznym gminy 
oraz oczekiwaniami i potrzebami inwestorów. 
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8. Analiza i ocena celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu 
międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym istotnych z p unktu widzenia 
projektowanego dokumentu 

Działania przewidziane w zmianie studium w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego 
oraz skutków oddziaływania kierunków jego zagospodarowania mają charakter lokalny jednak 
uwzględniają cele ochrony środowiska zawarte w dokumentach strategicznych opracowywanych 
na szczeblu krajowym i regionalnym oraz w dyrektywach Unii Europejskiej. Powiązania celów 
ochrony środowiska przytoczonych w tych dokumentach przedstawia poniższa tabela. 

 
Tab. 9. Analiza celów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia projektowanego dokumentu 

Nazwa dokumentu Cel ochrony środowiska Sposób, w jaki cel został 
uwzgl ędniony w Studium 

Dokumenty rangi międzynarodowej i wspólnotowej 
Konwencja Genewska w sprawie 
transgranicznego zanieczyszczenia 
powietrza na dalekie odległości z 1979 
r. wraz z II protokołem siarkowym z 
1994 r. (Oslo) 

Powstrzymanie przemieszczania się 
szkodliwych zanieczyszczeń na 
dalekie odległości 

- Zapisy dotyczące stosowania 
proekologicznych i 
niskoemisyjnych mediów 
grzewczych 

- Gazyfikacja gminy 
Konwencja Berneńska o ochronie 
dzikiej fauny i flory europejskiej oraz 
ich siedlisk naturalnych z 1979 r. 

Ochrona roślin, zwierząt i siedlisk 
przyrodniczych 

- Ochrona cennych ekosystemów 
leśnych, siedlisk w dolinach rzek 

- Sytuowanie zabudowy poza 
terenami cennymi przyrodniczo 

Ramowa Konwencja Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu z Rio de Janeiro, 1992 r., 

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

Powstrzymanie niekorzystnych zmian 
klimatycznych – ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych (w tym 
dwutlenku węgla) 

− Planowane dolesienia terenów 
wiejskich 

Konwencja Ramsarska o obszarach 
wodno – błotnych z 1971 r. ze 
zmianami w Paryżu (1982 r.) i Regina 
(1987 r.), 

Ochrona obszarów wodno-błotnych, w 
szczególności mających znaczenie dla 
ptaków 

- Zachowanie zbiorników wodnych i 
ekosystemów wodnych 

Dyrektywy 43/92 EEC z 21 maja 1992 
r. (z późn. zm.) w sprawie ochrony 
siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i 
flory oraz Dyrektywy 79/409/EWG z 2 
kwietnia 1979 r. o ochronie ptaków, 
będąca podstawą tworzenia 
Europejskiej Sieci Ekologicznej 
NATURA 2000 

Ochrona siedlisk i zwierząt (w tym 
ptaków) mających znaczenie dla 
utrzymania zróżnicowania 
biologicznego, tworzenie sieci 
obszarów Natura 2000 

- Ochrona cennych ekosystemów 
leśnych, siedlisk w dolinach rzek 

- Sytuowanie zabudowy poza 
terenami cennymi przyrodniczo 

Dokumenty rangi krajowej 

Krajowa strategia ochrony i 
umiarkowanego użytkowania 
różnorodności biologicznej wraz z 
Programem działań 

Ochrona bioróżnorodności 

W Studium zachowuje się 
najcenniejsze przyrodniczo tereny, do 
których należą lasy, ekosystemy 
wodne, a także większość przestrzeni 
rolniczej wraz podnoszącymi jej walory 
elementami środowiska, takimi jak 
zadrzewienia i zakrzewienia itp.  

 
 

9. Streszczenie 

 Niniejsze opracowanie analizuje i ocenia potencjalny wpływ realizacji ustaleń projektu 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Murów”. Realizacja 
Studium stwarza warunki dla rozwoju przestrzennego gminy. Wskazuje się tereny przeznaczone 
pod rozwój różnorodnych funkcji – przede wszystkim mieszkaniowej, usługowej, a także zabudowy 
przemysłowej. Tereny inwestycyjne stanowią w głównej mierze tereny użytków rolnych lub tereny 
niezagospodarowane. Zachowuje się istniejące zainwestowanie gminy oraz istniejącą sieć 
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drogową, która może być uzupełniona o nowe drogi lokalne, dojazdowe i wewnętrzne na terenach 
inwestycyjnych. Zwiększaniu powierzchni terenów zainwestowanych towarzyszyć będzie rozwój 
infrastruktury drogowej i technicznej. Istotne jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju 
osadnictwa oraz ochrona cennych elementów środowiska.  

W projekcie zmiany Studium przyjęto korzystne rozwiązania z zakresu ochrony środowiska 
na terenach zurbanizowanych, a także rolnych i na terenach cennych przyrodniczo. Z punktu 
widzenia uwarunkowań ekofizjograficznych nie ma większych przeszkód dla wprowadzania 
zabudowy na przedmiotowym terenie. Za niekorzystne można jedynie uznać zniszczenie części 
wartościowej pokrywy glebowej kolidującej z planowanym zagospodarowaniem. Przeprowadzona 
ocena wykazała brak negatywnego oddziaływania na tereny przyrodniczo cenne. Projekt Studium 
został sporządzony zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Jego realizacja 
podyktowana jest potrzebą zwiększenia oferty terenów zabudowy mieszkaniowej i komercyjnej w 
Gminie Murów. 

 
 

10. Spis literatury 
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– Informacje na temat jakości wód podziemnych zamieszczone na stronie internetowej 

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska http://mjwp.gios.gov.pl/ 
– J. Kondracki „Geografia Polski, mezoregiony fizyczno-geograficzne”, PWN 1994 r., 
– Materiały kartograficzne udostępnione na stronie internetowej http://maps.geoportal.gov.pl, 
– Geoportal Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej http://geoportal.kzgw.gov.pl/, 
– Raporty o stanie środowiska w województwie opolskim publikowane przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu; 
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Inne, nie wymienione w spisie pozycje, przytoczono w tekście opracowania. 
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OŚWIADCZENIE 
 
 
Oświadczam, że posiadam uprawnienia do sporządzania prognoz oddziaływania  
na środowisko (wykształcenie kierunkowe), zgodnie z wymogami art. 74a ust. 2 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. z 
2020 r. poz. 283). 
 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 

Przemysław Malec 
 
 
 
 
 
 


