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1. WSTĘP 

1.1. PODSTAWY FORMALNO – PRAWNE OPRACOWANIA PROGNOZY 
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
 

Niniejszą prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono w związku z wymogiem art. 46 pkt 

1 oraz 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.). Zgodnie z art. 46 ww. ustawy, projekty miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko. Przedmiotem niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko jest projekt uchwały 

zainicjowany przez Uchwałę Rady Gminy w Głogowie Nr XV/110/2019 z dnia 6 listopada 2019 r., 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w części obrębu Ruszowice wraz ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Rady Gminy w Głogowie 

Nr XVIII/132/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. ze zmianami (dalej: projekt zmiany planu, przedmiotowa 

zmiana plan itp.).  

Poniżej wymieniono najważniejsze akty prawne, do których odwołują się zapisy prognozy: 

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

Berneńska) (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 263, 264); 

2. Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (Konwencja Bońska); 

3. Europejska Konwencja Krajobrazowa, sporządzone we Florencji dnia 20 października 2000 r. 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 14, poz. 98); 

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2012 r. poz. 358); 

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409); 

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183); 

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408); 

8. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 

sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz 

szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej (Dz. U. z 1992 r. Nr 67, poz. 337); 

9. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839); 

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.); 

11. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.); 

12. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 282); 

13. Ustawa z 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 6); 

14. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.); 

15. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.); 

16. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 293); 

17. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1161); 
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18. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.); 

19. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 868 

ze zm.); 

20. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 

ze zm.); 

21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112); 

22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031 ze zm.); 

23. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przyjęty rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967); 

24. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2009/147/WE z dnia 

30 listopada 2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa; 

25. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywa Siedliskowa); 

26. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny 

i zarządzania poziomem hałasu w środowisku; 

27. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 

promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca 

dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. 

 

1.2. CEL I ZAKRES PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
 

Celem niniejszej „Prognozy oddziaływania na środowisko…” jest ocena wpływu na środowisko 

przyrodnicze ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części 

obrębu Ruszowice. Prognoza stanowi przedmiot procedury strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko zamierzeń planistycznych. Jej celem jest określenie, analiza oraz ocena istniejącego 

stanu środowiska przyrodniczego z uwzględnieniem problemów ochrony środowiska, występujących 

na omawianych terenach. A także określenie, analiza i ocena skutków przewidywanych oddziaływań 

na środowisko i zdrowie ludzi. Prognoza określa czy zapisy projektu planu nie naruszają zasad 

prawidłowego funkcjonowania środowiska przyrodniczego, a także przedstawia rozwiązania mające na 

celu ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko, które mogą być rezultatem realizacji 

projektowanego dokumentu. 

 Zakres i stopień szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania 

na środowisko został uzgodniony na podstawie art. 53 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) z właściwymi 

organami, o których mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy. 

Zakres prognozy oparty jest na wytycznych zawartych w art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 

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

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.). 

Na podstawie art. 53 i w związku z art. 57 pkt 2, a także na podstawie art. 53 i w związku z art. 58 pkt 
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2. zakres i stopień szczegółowości prognozy uzgodniono z właściwymi organami – Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu (pismo znak: WSI.411.83.2020.KM z dnia 17 marca 

2020 r.) oraz właściwym Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym (pismo znak: ZNS-70-

16-2-18/KK/20 z dnia 19 lutego 2020 r.). 

Biorąc pod uwagę powyższe, prognoza obejmuje: opis, analizę i ocenę aktualnego stanu 

funkcjonowania środowiska, ocenę skutków realizacji ustaleń projektowanego dokumentu 

oraz określenie ewentualnych rozwiązań eliminujących i ograniczających negatywne oddziaływania 

na środowisko. Przedmiot opracowania przedstawiono w formie tekstowej. 

 

1.3. INFORMACJE O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZĄDZANIU 
PROGNOZY 

  

Sposób opracowania oraz zawartość niniejszej prognozy odpowiadają zapisom zawartym 

w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 

r. poz. 283 ze zm.). Wszystkie informacje zawarte w prognozie zostały zweryfikowane w materiałach 

źródłowych.  

Posłużono się danymi dostępnymi publicznie bądź uzyskanymi w drodze wniosku 

o udostępnienie informacji o środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2011r. 

o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2016 poz. 1764), a także na podstawie art. 8 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 

ze zm.) uzasadniając to podnoszeniem jakości sporządzanych strategicznych ocen oddziaływania 

na środowisko.  

Wykorzystane materiały źródłowe: 

1. Opracowanie ekofizjograficzne do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Głogów, Łódź 2007 r.; 
2. Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby opracowania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Głogów, Głogów 2014.; 
3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogów, przyjętego 

uchwałą nr III/15/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r.; 
4. Strategia Rozwoju Gminy Głogów na lata 2016 – 2023, Głogów 2015 r.; 
5. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogów; 
6. Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obręb Serby gmina Głogów, 2019 r.; 
7. Program ochrony środowiska dla Gminy Głogów na lata 2014 – 2017 z perspektywą do roku 2021, 

Warszawa 2014; 
8. Program Ochrony Powietrza dla strefy dolnośląskiej, w której zostały przekroczone poziomy 

dopuszczalne pyłu zawieszonego pm10, tlenku węgla oraz poziomy docelowe benzo(a)pirenu 

i ozonu w powietrzu, WIOŚ Wrocław 2013 r.; 
9. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego, Uchwała 

Nr XLVIII/1622/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27marca 2014 roku (Dz. Urz. 

Woj. Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2014 r. poz. 2448); 
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10. Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2008-2011 

z uwzględnieniem lat 2012-2015, Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwała Nr LIV/969/10 

z dnia 29 kwietnia 2010 roku; 
11. Sejmik Województwa Dolnośląskiego, Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 

roku, Uchwała Nr XLVIII/649/2005 z dnia 30 listopada 2005 roku; 
12. Mapa akustyczna dróg krajowych na terenie województwa dolnośląskiego, GDDKiA, Poznań 2012r.; 
13. Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2015 roku, Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Wrocław 2015 r.; 
14. Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb w województwie dolnośląskim na podstawie wieloletnich 

badań monitoringowych WIOŚ Wrocław – lata 2010 – 2015; 
15. Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb w województwie dolnośląskim w 2016 roku, WIOŚ Wrocław 

2017r.; 
16. Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb w województwie dolnośląskim w 2017 roku, WIOŚ Wrocław 

2018 r.;  
17. Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2015 roku, WIOŚ Wrocław listopad 

2016 r.; 
18. Klimat akustyczny w wybranych punktach województwa dolnośląskiego w 2017 r., WIOŚ Wrocław 

kwiecień 2018r.; 
19. Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim. Raport wojewódzki za rok 2018, 

WIOŚ Wrocław 2018r.; 
20. Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2018 roku, WIOŚ Wrocław 

2019; 
21. Ocena jakości wód podziemnych na obszarach uprzemysłowionych, narażonych na oddziaływanie 

punktowych źródeł zanieczyszczeń w województwie dolnośląskim w 2018 roku, WIOŚ 

we Wrocławiu 2018; 
22. Ocena jakości wód podziemnych województwa dolnośląskiego rok 2017, WIOŚ Wrocław 2018; 
23. Jan Marek Matuszkiewicz Regionalizacja geobotaniczna Polski, IGiPZ PAN, Warszawa 2008; 
24. Andrzej Jermaczek „Cele ochrony przyrody – między kompromisem a konformizmem” Przegląd 

Przyrodniczy XXIII, 3 (2012): 3-10; 
25. Paweł Pawlaczyk „Właściwy stan ochrony – cel czy idee fixe?” Przegląd Przyrodniczy XXIII, 

3 (2012): 11-29; 
26. Solon J., Borzyszkowski J., Bidłasik M., Richling A., Badora K., Balon J., Brzezińska – Wójcik T., 

Chabudziński Ł., Dobrowolski R., Grzegorczyk I., Jadłowski M., Kistowski M., Kot R., Krąż P., 

Lechnio J., Macias A., Majchrowska A., Malinowska E., Migoń P., Myga – Piątek U., Nita J., 

Papińska E., Rodzik J., Strzyż M., Terpiłowski S., Ziaja W.: Physico-geographical mesoregions of 

Poland: verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data, 

Geographia Polonica 2018, Volume 91, Issue 2, pp. 143-170. 

27. Jan Marek Matuszkiewicz Regionalizacja geobotaniczna Polski, IGiPZ PAN, Warszawa 2008 r. 

28. Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce; Włodzimierz 
Jędrzejewski, Sabina Nowak, Krystyna Stachura, Michał Skierczyński, Robert W. Mysłajek, 

Krzysztof Niedziałkowski, Bogumiła Jędrzejewska, Jan M. Wójcik, Hanna Zalewska, Małgorzata 

Pilot, Marcin Górny, Rafał T. Kurek, Radosław Ślusarczyk; Zakład Badania Ssaków Polskiej 
Akademii Nauk; Białowieża 2011; 

29. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności; 
30. Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020; 
31. Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”; 
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32. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”; 
33. Strategią zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020; 
34. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku; 
35. Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030); 
36. Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych; 
37. Krajowy plan gospodarki odpadami 2022; 
38. Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem 

działań na lata 2015 – 2020; 
39. Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 

z perspektywą do roku 2030 (SPA2020); 
40. Aktualizacja programu wodno-środowiskowego kraju; 
41. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przyjęty rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967); 
42. Natura 2000 w planowaniu przestrzennym - rola korytarzy ekologicznych, podręcznik metodyczny 

Ministerstwa Środowiska, Warszawa listopad 2016 r.; 
43. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko w planowaniu przestrzennym, red. Roman 

Bednarek, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, Poznań 2012 r. 

 

2. USTALENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ JEGO POWIĄZANIA Z 
INNYMI DOKUMENTAMI 

2.1. ZAWARTOŚĆ, GŁÓWNE CELE I ZAKRES PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

  

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu 

Ruszowice, będący przedmiotem niniejszej „Prognozy oddziaływania na środowisko…”, stanowi 

realizację Uchwały Rady Gminy w Głogowie Nr XV/110/2019 z dnia 6 listopada 2019 r., w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w części obrębu Ruszowice wraz ze zmianami.  

Celem planu jest wprowadzenie nowych terenów mieszkaniowych i rekreacyjno - 

wypoczynkowych. W 2018 roku Rada Gminy Głogów podjęła nowe studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głogów. Zmiana planu w tej części obrębu 

Ruszowice ureguluje i doprowadzi do zgodności z obowiązującym studium.  

 

USTALENIA OGÓLNE – Rozdział 1 
W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

1. ustala się obowiązek zapewnienia właściwego standardu akustycznego na terenach podlegających 

ochronie akustycznej  

a) tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową – wyznaczone w planie miejscowym 

tereny, oznaczone symbolem MN, 

b) tereny przeznaczone na cele mieszkaniowo-usługowe – wyznaczone w planie miejsco-

wym tereny, oznaczone symbolami: MNU, MWU, 

 

2. na wszystkich terenach ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko poza obiektami liniowymi. 
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W zakresie zasad kształtowania krajobrazu: 

1. na terenach innych niż oznaczone w planie miejscowym symbolem R ustala się nasadzenia zieleni 

wyłącznie gatunkami właściwymi dla lokalnych uwarunkowań siedliskowych i geograficznych; 

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych: 

1. oznacza się na rysunku planu miejscowego obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji 

zabytków, zgodnie z numeracją: 

- 1 – budynek mieszkalny, ul. Tęczowa 68, 

- 2 – budynek mieszkalny, ul. Tęczowa 70, 

2. wyżej wymienione obejmuje się ochroną w miejscowym planie poprzez szczególne ustalenia; 
3. wyznacza się granice historycznych układów ruralistycznych wpisanych do gminnej ewidencji 

zabytków objętych ochroną w planie, w których obowiązują wymogi konserwatorskie; 
4. wyznacza się granice zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych objęte ochroną w planie. 

 

W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie 

na podstawie odrębnych przepisów: 

1. oznacza się na rysunku planu strefy kontrolowane od istniejących gazociągów; 
2. obszar planu znajduje się w granicach udokumentowanych złóż, dla których obowiązują przepisy 

odrębne; 
3. oznacza się na rysunku planu miejscowego istniejące linie elektroenergetyczne wysokiego 

i średniego napięcia, w odniesieniu do których obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów 

odrębnych. 

 

W zakresie szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy: 

1. ustala się zakaz zabudowy dla budynków na terenach oznaczonych na rysunku planu miejscowego 

symbolami WS i R. 

 

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji ustala się: 

1. powiązanie obszaru z zewnętrznym układem komunikacji drogowej poprzez istniejące drogi 

publiczne: 

a. drogi klasy lokalnej i dojazdowej, oznaczone symbolami KDL i KDD 

2. dla obsługi komunikacyjnej obszaru objętego planem wyznacza się tereny: 

a. dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczone symbolem KDL,  

b. klasy dojazdowej, oznaczone symbolem KDD 

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej ustala 

się: 

1. zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej lub z ujęć indywidualnych; 
2. w zakresie odprowadzenia ścieków ustala się odprowadzenie ścieków bytowo - komunalnych ze 

wszystkich obiektów budowlanych: 

- do gminnej sieci kanalizacyjnej, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących 

gospodarki wodami, 
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- do bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe; 
- do indywidualnych oczyszczalni ścieków; 

3. w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych: 

a. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

b. dopuszcza się stosowanie studni chłonnych oraz odprowadzanie wód opadowych 

i roztopowych na nieutwardzony teren działki budowlanej, 

4. w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 
a. przebudowę i remonty sieci przesyłowej w postaci: stacji transformatorowych, linii 

napowietrznych oraz doziemnych, 

b. rozbudowę sieci dystrybucyjnej w postaci: linii napowietrznych (wyłącznie na terenach 

dróg, ciągów pieszo – jezdnych oraz niedopuszczających lokalizację budynków), stacji 

transformatorowych i linii doziemnych; 

c. zaopatrzenie odbiorców w energię elektryczną z elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej 

na warunkach określonych w przepisach odrębnych, 

d. dopuszcza się przebudowę istniejącej energetycznej kolidującej z projektowanym 

zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu; 
5. w zakresie zaopatrzenia w gaz: 

a. dopuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę gazowej sieci dystrybucyjnej w postaci 

napowietrznej i doziemnej, 

b. dopuszcza się zaopatrzenie w gaz ze zbiorników zlokalizowanych w granicach działek; 
6. w zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

a) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła lub lokalnych sieci ciepłowniczych, 

b) dopuszcza się budowę sieci ciepła systemowego, w tym z kogeneracji, 

c) zakaz realizacji napowietrznych sieci przesyłu ciepła; 
7. w zakresie telekomunikacji: 

a) dopuszcza się rozbudowę i budowę sieci telekomunikacyjnych magistralnych i przesyłowych 

w postaci: 

- doziemnej, 

- napowietrznej wyłącznie przy wykorzystaniu istniejącej podbudowy słupowej, 

b) dopuszcza się rozbudowę i budowę sieci telekomunikacyjnych dystrybucyjnych i abonenckich 

w postaci:  

- doziemnej, 

- napowietrznej; 
8. w zakresie melioracji dopuszcza się realizację nowych odcinków rowów melioracyjnych oraz 

poszerzanie, zmianę przebiegu lub zarurowanie odcinków istniejących rowów zgodnie 

z wymaganiami przepisów odrębnych. 

USTALENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW – Rozdział 2 
W projekcie planu przyjęto następujące tereny przeznaczone pod zabudowę oraz tereny wyłączone spod 

zabudowy: 
1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN.1 – MN.3 

a. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, budynki gospodarcze i garaże wolnostojące, 

komunikacja – przez co rozumie się niewydzielone drogi wewnętrzne, place, ciągi piesze 

i rowerowe, zespoły parkingowe, zieleń urządzona - przez co rozumie się zieleń w układzie 

skończonej kompozycji o dowolnej wysokości w postaci, trawników, zieleńców, ogrodów 
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a także zieleń przydomową; 
b. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej: 30%; 
c. maksymalną intensywność zabudowy działki budowlanej: 2,0; 
d. stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki nie większy niż: 0,65; 
e. maksymalna wysokość zabudowy dla budynków i budowli: 10 m. 

2. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej – MNU.1 – MNU.8 

a. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa – przez co rozumie się budynki miesz-

kalne jednorodzinne, w których dopuszcza się wydzielenie lokalu usługowego o po-

wierzchni całkowitej nieprzekraczającej 50% powierzchni całkowitej budynku, lub zespoły 

1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego i 1 budynku usługowego, gdzie dopuszcza się 

prowadzenie nieuciążliwej działalności usługowej lub drobnej aktywności gospodarczej, bu-

dynki gospodarcze i garaże wolnostojące, komunikacja – przez co rozumie się niewydzie-

lone drogi wewnętrzne, place, ciągi piesze i rowerowe, zespoły parkingowe, zieleń urzą-

dzona – przez co rozumie się zieleń w układzie skończonej kompozycji o dowolnej wysoko-

ści w postaci, trawników, zieleńców, ogrodów a także zieleń przydomową; 
b. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej: 15%; 
c. maksymalną intensywność zabudowy działki budowlanej: 2,5; 
d. stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki nie większy niż: 0,75; 
e. maksymalna wysokość zabudowy dla budynków i budowli: 12,5 m. 

3. Tereny zabudowy mieszkaniowej średniej intensywności i zabudowy usługowej – MWU.1 – 
MWU.3 

a. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa – przez co rozumie się wolnostojące 

wielorodzinne budynki mieszkalne, w których wydzielone są nie mniej niż 3 lokale miesz-

kalne oraz lokale usługowe zlokalizowane w pierwszej kondygnacji nadziemnej lub zespoły 

1 budynku mieszkalnego i 1 budynku usługowego, przeznaczone do prowadzenia drobnej 

aktywności gospodarczej lub działalności usługowej z zakresu wskazanego poniżej oraz po-

dobnego, niewymienionego w pozostałych kategoriach przeznaczenia terenu:  

- handel detaliczny, rozumiany jako sprzedaż w sklepach lub sprzedaż zdalna,  

- gastronomia,  

- działalność biurowa, taka jak: działalność prawnicza, rachunkowość, księgowość i kontrola 

ksiąg, doradztwo, badania rynku i opinii publicznej, działalność pracowni projektowych i ar-

tystycznych, działalność w dziedzinie reklamy i druku, pozyskiwanie personelu i rekrutacji 

pracowników, usługi fotograficzne, działalność agencji usług sekretarskich i biur tłumaczeń 

oraz działalność w zakresie informatyki,  

- poczta i telekomunikacja,  

- pozamedyczne usługi ochrony zdrowia, takie jak: gabinety odnowy biologicznej, gabinety 

Spa, gabinety kosmetyczne i fryzjerskie,  

- gabinety weterynaryjne,  

- rekreacja i sport,  

- kultura,  

- obsługa turystyki i hotelarstwo,  

- usługi ochrony zdrowia – rozumiane jako prowadzenie działalności takiej jak: przychodnie 

i gabinety lekarskie, stomatologiczne, usługi opieki pielęgniarskiej i położniczej,  

budynki gospodarcze i garaże wolnostojące, komunikacja – przez co rozumie się niewydzie-

lone drogi wewnętrzne, place, ciągi piesze i rowerowe, zespoły parkingowe, zieleń 
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urządzona - przez co rozumie się zieleń w układzie skończonej kompozycji o dowolnej wy-

sokości w postaci, trawników, zieleńców, ogrodów a także zieleń przydomową; 
b. zakazuje się lokalizacji nowych budynków wielorodzinnych; 
c. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej: 15%; 
d. maksymalną intensywność zabudowy działki budowlanej: 2,5; 
e. stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki nie większy niż: 0,85; 
f. maksymalna wysokość zabudowy dla nowych budynków i budowli: 15,0 m. 

4. Tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 – 

UC.1  
a. usługi – przez co rozumie się budynki lub lokale w budynkach służące działalności z zakresu 

wskazanego poniżej oraz innego podobnego, niewymienionego w pozostałych kategoriach 

przeznaczenia terenu: 

- handel detaliczny, rozumiany jako sprzedaż w sklepach lub sprzedaż zdalna, 

- gastronomia, 

- działalność biurowa, taka jak: działalność prawnicza, rachunkowość, księgowość i kontrola 

ksiąg, doradztwo, badania rynku i opinii publicznej, działalność pracowni projektowych 

i artystycznych, działalność w dziedzinie reklamy i druku, pozyskiwanie personelu 

i rekrutacji pracowników, usługi fotograficzne, działalność agencji usług sekretarskich i biur 

tłumaczeń, działalność w zakresie informatyki a także inne podobne, nie wymienione 

w pozostałych kategoriach przeznaczenia terenu, 

- poczta i telekomunikacja, 

- pozamedyczne usługi ochrony zdrowia, takie jak: gabinety odnowy biologicznej, gabinety 

Spa, gabinety kosmetyczne i fryzjerskie, 

- gabinety weterynaryjne, 

- rekreacja i sport, 

- kultura, 

- obsługa turystyki i hotelarstwo, 

- rozrywka, 

- stacje diagnostyczne pojazdów, 

- warsztaty pojazdów samochodowych, 

budynki gospodarcze i garaże wolnostojące, komunikacja – przez co rozumie się 

niewydzielone drogi wewnętrzne, place, ciągi piesze i rowerowe, zespoły parkingowe, zieleń 

urządzona – przez co rozumie się zieleń w układzie skończonej kompozycji o dowolnej 

wysokości w postaci, trawników, zieleńców i ogrodów; 
b. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej: 10%; 
c. maksymalną intensywność zabudowy działki budowlanej: 6,0; 
d. stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki nie większy niż: 0,7; 
e. maksymalna wysokość zabudowy dla budynków: 20,0 m. 

6. Tereny wód śródlądowych WS.1  

a. wody powierzchniowe śródlądowe, obiekty liniowe oraz infrastruktura techniczna niewyma-

gająca zmiany przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne, komunikacja – przez 

co rozumie się drogi wewnętrzne przeznaczone do obsługi terenu oraz przecięcia terenu 

przez drogi publiczne, drogi wewnętrzne, drogi transportu rolnego, ciągi piesze i rowerowe 

nieprzeznaczone do obsługi terenu, zieleń nieurządzona – przez co rozumie się niezakompo-

nowane otwarte tereny zielone z roślinnością o dowolnej wysokości; 
b. zakaz lokalizacji budynków; 
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c. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla terenu: 85%; 
d. maksymalna wysokość zabudowy dla budowli: 5,0 m. 

 

Projekt zmiany planu wyznacza ramy dla realizacji przedsięwzięcia wyznaczonego 

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). 

 

§ 3 ust. 1 pkt 56: 

56) centra handlowe wraz z towarzyszącą im infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż:  

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–

5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony 

przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy,  

b) 2 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a; 1 ha na obszarach innych niż wymienione w 
lit. a. 

 

§ 3 ust. 1 pkt 57: 

57) zabudowa usługowa inna niż wymieniona w pkt 56, w szczególności szpitale, placówki edukacyjne, 

kina, teatry lub obiekty sportowe, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą:  

a) objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego 

planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:  

– 2 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–

5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony 

przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy,  

– 4 ha na obszarach innych niż wymienione w tiret pierwsze, 

c) nieobjęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego 

planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:  

– 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 

1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony 

przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy,  

– 2 ha na obszarach innych niż wymienione w tiret pierwsze 

 

2.2. POWIĄZANIA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Z INNYMI DOKUMENTAMI 

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Ruszowice 

nawiązuje do poniższych dokumentów strategicznych: 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głogów  

Uchwałą nr III/15/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. podjęto studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogów. Dokonując analizy dotyczącej zasadności 

przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań 

z ustaleniami Studium stwierdzono, że zmiany ustaleń planu miejscowego na wskazanych obszarach 

nie stoją w sprzeczności z ustaleniami obowiązującego studium. 
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Rysunek 1. Tereny objęte projektem zmiany planu na tle obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Głogów 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Ruszkowice 

 

Uchwałą Nr XXVI/151/2016 Rady Gminy Głogów z dnia 10 października 2016. (Dz. Urz. Woj. Doln. 

2016 r. poz. 5919) przyjęto obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Tereny 

objęte projektem planu przewidują na tych terenach: 

 

  

 

Rysunek 2. Fragment projektu planu i obowiązującego mpzp z 2016 r. 
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Rysunek 3. Fragment projektu planu i obowiązującego mpzp z 2016 r. 

Rysunek 4. Fragment projektu planu i obowiązującego mpzp z 2016 r. 
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Strategia rozwoju Gminy Głogów na lata 2016 – 2023 

Dokument obejmuje syntetyczną diagnozę Gminy, analizę SWOT, a także plany strategiczne. 

Na ostatnią ze wskazanych kategorii składają się: wizja, cele główne, szczegółowe oraz priorytety 

określone w 3 sferach: środowiskowo-przestrzennej, społecznej i gospodarczej. W Strategii Rozwoju 

Gminy Głogów jako Cel Gminy w sferze środowiskowej i przestrzennej (cel 1.) określono:  

„Racjonalne zagospodarowanie gminy zapewniające wysoką jakość życia mieszkańców 

oraz skuteczną ochronę zasobów naturalnych”, 

w sferze gospodarczej:  

„Rozwój przedsiębiorczości oraz doskonalenie oferty gospodarczej i inwestycyjnej Gminy 

Głogów”, 

a w sferze społecznej: 

„Integrująca polityka oraz funkcjonalna i wielofunkcyjna infrastruktura społeczna” 

W zakresie celu 1. Strategia określa cele szczegółowe, które wpisują się w założenia projektu planu 

będącego przedmiotem niniejszej prognozy: 

− Wysoka jakość życia oraz dostępność komunikacyjna dzięki rozwojowi infrastruktury 

technicznej, 

− Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz zachowanie zrównoważonych stosunków 

wodnych, 

− Rozwój turystyki i rekreacji poprzez promocję i wykorzystanie potencjału położenia, walorów 

przyrodniczych oraz lokalnego dziedzictwa, 

− Wdrożenie aktywnej i systematycznej edukacji ekologiczno – przyrodniczej. 

Rozwój terenów mieszkaniowych przy założeniu planowego i usystematyzowanego uzbrojeniu terenu 

w infrastrukturę techniczną, zapewnieniu najwyższego zabezpieczenia środowiska wodno – gruntowego 

oraz rozwój ciągów pieszo – rowerowych to założenia, które wpisują się w cele określone w Strategii 

rozwoju Gminy Głogów.  

 

Program ochrony środowiska dla Gminy Głogów na lata 2014 – 2017 z perspektywą do roku 2021 

Program w sposób syntetyczny ujmuje aktualny stan środowiska przyrodniczego na terenie gminy. 

Opracowanie zawiera wszystkie najistotniejsze cele w zakresie każdego geokomponentu, które należy 

zrealizować dla poprawy funkcjonowania środowiska. W syntetycznym zestawieniu celów i zadań 

do realizacji wymienia się „uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

zagadnienia pól elektromagnetycznych”. Na terenie objętym planem występuje sieć  

elektroenergetyczna w postaci linii napowietrznych, napowietrzno – kablowych i kablowych 110 kV, 

20kV i 0,4 kV. Ponadto, projekt planu przewiduje rozbudowę sieci elektroenergetycznej i stacji 

transformatorowych, by zapewnić zaopatrzenie w energię elektryczną powstające i rozbudowujące się 

obiekty na tym terenie. Projekt planu uwzględnia zatem ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu 

terenu wynikające z konieczności zachowania pasów technologicznych wzdłuż sieci zależnej 

od napięcia linii (od 3 m do 15 m). 

 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego, Perspektywa 2020 

W Planie ustanowionym Uchwałą Nr XLVIII/1622/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 

marca 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2014 r. poz. 2448) gminę Głogów 

zakwalifikowano jako ośrodek osadniczy pod miastem Głogów o dużym potencjale. Teren Gminy 

zakwalifikowano do obszaru LGOP, w odniesieniu do którego powinna być prowadzona zróżnicowana 

polityka, uwzględniająca specyficzne problemy i uwarunkowania. 
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LGOP – aglomeracja funkcjonalna miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodków regionalnych: 

Legnicy, Wałbrzycha i Jeleniej Góry; wydzielono wspólny obszar funkcjonalny ośrodka regionalnego: 

Legnicy i ośrodków subregionalnych: Głogowa, Lubina i Polkowic jako aglomerację funkcjonalną 

LGOP. Aglomeracja charakteryzuje się rozbudowanym układem osadniczym i rozwiniętą gospodarką 

oraz bogatymi zasobami surowców ważnych dla gospodarki kraju. Prowadzona jest tu eksploatacja rud 

miedzi i pierwiastków metalicznych współtowarzyszących przez KGHM „Polska Miedź” SA, będący 

najważniejszym podmiotem gospodarczym regionu. Główne ośrodki miejskie: Głogów, Polkowice, 

Lubin, Legnica i Bolesławiec stanowią centra rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru. Posiada on 

cechy policentrycznej aglomeracji funkcjonalnej, stanowiącej swoistą przeciwwagę dla funkcjonalnego 

Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego.  

W PZP Województwa Dolnośląskiego przewiduje się realizację inwestycji celu publicznego o 

znaczeniu krajowym, o którym mowa w Rozdziale 4 „Ustalenia planu w zakresie rozmieszczenia 

ponadlokalnych inwestycji celu publicznego”, podrozdział 4.1. „Zestawienie inwestycji celu 

publicznego o znaczeniu krajowym” oraz 4.2. „Zestawienie inwestycji celu publicznego o znaczeniu 

wojewódzkim”.  

 

3. ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA   
3.1. POŁOŻENIE TERENÓW OBJĘTYCH PROJEKTEM PLANU ORAZ STAN 

ICH ZAINWESTOWANIA 
 

Teren objęty projektem planu położony jest na terenie gminy wiejskiej Głogów, w odległości 3,3 

km na południe od centrum miasta Głogów. Gmina leży w powiecie głogowskim, województwie 

dolnośląskim.  

Obszar projektu planu stanowi tereny podmiejskie sołeckiej wsi Ruszowice. Obowiązujące 

studium gminy określa Ruszowice jako jedno z najbardziej dynamicznie rozwijających się sołectw 

gminy, położonych „na styku z miastem” przez co tworzy tzw. „dzielnicę miasta”. Ruszowice to 

miejscowość zwodociągowana i skanalizowana.  

 

 

Rysunek 5. Tereny objęte projektem zmiany planu (część 1 i część 2) na tle granic gminy Głógów 
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Pod względem fizyczno-geograficznym [J. Solon i in. 2018] obszar objęty projektem planu znajduje się 

w prowincji Nizina Środkowoeuropejska (31), pod-prowincji Niziny Środkowopolskie (318), 

makroregionie Wału Trzebnickiego (318.4), w mezoregionie Wzgórza Dalkowskie (318.42).  

 

Rysunek 6. Tereny objęte projektem planu położone są w obrębie mezoregionu Wzgórza Dalkowskie - 318.42 

[J. Solon i in. 2018] 

 

Wzgórza Dalkowskie stanowią pasmo wzgórz morenowych, stanowiące jednostkę makroregionu Wału 

Trzebnickiego, w kształcie prostokąta, o powierzchni około 1200 km² rozciągające się łukowo 

od Nowogrodu Bobrzańskiego na zachodzie, do Chobieni na wschodzie, na długości 100 km, przy 

szerokości 10‒12 km, jest wysoczyzną położoną na wysokości od 90 do 230 m n.p.m., 

poprzecinaną wąwozami ułożonymi południkowo, która stanowiąc podjednostką Wału Trzebnickiego 

jest terenem o podobnym charakterze. Cechuje się asymetrią poprzeczną, Odra płynie po północno-

wschodniej stronie wzgórz. Północna część wzgórz ma charakter rolniczy pokryta łąkami i polami 

uprawnymi. Południową część w większości zajmują tereny leśne. Najwyższym wzniesieniem wzgórz 

Dalkowskich jest wzniesienie Ustronie – 230 m n.p.m. położone koło Jerzmanowej. Jest to obszar 

jednolity pod względem geograficznym, przyrodniczym i kulturowym, posiadający wysokie walory 

przyrodnicze.  

 

3.2. CHARAKTERYSTYKA TERENU POD KĄTEM SYSTEMU POWIĄZAŃ 
PRZYRODNICZYCH 
 

Na terenie objętym projektem planu nie występują żadne formy ochrony przyrody.  

W sąsiedztwie projektu planu przebiega główny korytarz ekologiczny Dolina Odry Środkowej 

(KPdC-19E). Korytarz przebiega doliną rzeki Odry objętej na tym fragmencie ochroną prawną jako 

obszary Natura 2000 o tej samej nazwie: „Łęgi Odrzańskie” - PLH020018 oraz PLB020008. Na mocy 

Dyrektywy ptasiej Łęgi Odrzańskie ustanowiono rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

05.09.2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 

2000 (Dz.U.07.179.1275). Natomiast na mocy Dyrektywy siedliskowej Łęgi Odrzańskie ustanowiono 

Decyzją Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi 

zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny 

region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039)(2009/93/WE).  

 Korytarz ekologiczny oraz obszary Natura 2000 PLH020018 i PLB020008 położone są  na północ 

od granic projektu planu, w odległości ok. 2,3 km. 
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Rysunek 7. Najbliższe formy ochrony przyrody w sąsiedztwie terenów objętych zmianą planu - obszary Natura 

2000 "Łęgi Odrzańskie" 

 

 

Rysunek 8. Przebieg korytarza migracji zwierząt [źródło: Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński 

M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M., Górny M., Kurek 

R.T., Ślusarczyk R. Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład 

Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011] 



21 

 

3.3. WALORYZACJA FAUNISTYCZNA I FLORYSTYCZNA 
 

Pod względem geobotanicznym [Matuszkiewicz J. M. 2008] przedmiotowy teren położony jest 

w prowincji Środkowoeuropejskiej, podprowincji Środkowoeuropejska Właściwa, Dziale 

Brandenbursko-Wielkopolskim (B), Krainie Południowowielkopolsko - Łużyckiej (B.4.), Podkrainie 

Południowowielkopolskiej (B.4b), w okręgu Wzgórz Dalkowskich (B.4b.10.), podokręgu Głogowskim 

(B.4b.10.a).  

 

Rysunek 9. Położenie terenu objętego planem na tle podziału Polski na regiony geobotaniczne Polski 

[J.M. Matuszkiewicz, 2008 r.] 

 

W przeważającej części tereny objęte projektem planu to tereny zabudowane i tereny rolne. 

Naturalna roślinność terenów niezabudowanych, została niemal całkowicie wyeliminowana wskutek 

gospodarki rolnej. Ważną rolę odgrywają tu zadrzewienia i zakrzaczenia wraz z łąkami towarzyszące 

dolinkom rzecznym i rowom melioracyjnym, które wpływają na rozwój fauny oraz migracje różnych 

gatunków zwierząt. Na pastwiskach można zauważyć duże grupy drzew oraz zakrzewienia, które 

rozwinęły się wzdłuż Kanału Głogowskiego. W sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej 

i usługowej, gdzie środowisko przyrodnicze zostało przekształcone antropogenicznie odnajdziemy 

siedliska nieleśnie pochodzenia antropogenicznego. Do tej grupy zaliczają się zbiorowiska chwastów 

zbożowych i okopowych (roślinność segetalna) i roślinność ruderalna określane mianem roślin 

synantropijnych. Część roślinności stanowi też roślinność towarzysząca zabudowie mieszkaniowej 

jednorodzinnej w postaci ogrodów przydomowych bądź sadów. Rośliny tych terenów najczęściej nie są 

zgodne z lokalnymi uwarunkowaniami siedliskowymi, a ich skład gatunkowy nie sprzyja rozwojowi 

fauny. Z terenami zurbanizowanymi związane są gatunki przystosowane do życia w bliskości 

z człowiekiem, synantropijne, które wyparły dziką faunę zamieszkującą pierwotnie te tereny. 
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Fotografia 1. Tereny objęte projektem planu w okolicy glinianki "Paulinów" [fot. Michał Mandziuk 2020 r.] 

 

Rysunek 10. Użytkowanie terenów objętych projektem planu w okolicy glinianki "Paulinów" 
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Rysunek 12. Użytkowanie terenów objętych projektem planu w okolicy ulic Tęczowej i Obwodowej 

  

Tereny objęte projektem planu objęte były inwentaryzacją przyrodniczą Gminy Głogów (w lata 1995 – 

1996), która nie wykazała występowania na tym terenie stanowisk roślin i zwierząt objętych ochroną 

Rysunek 11. Tereny objęte projektem planu położone w okolicach ulic Tęczowej i Kremowej 
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gatunkową. Na przedmiotowym terenie nie wykazano występowania siedlisk przyrodniczych 

wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. UE. L92. 206. 7, Dz. U. UE-sp.15-

2-102 z późn. zm.). 

Przedmiotowy teren objęty projektem planu nie podlegał w ciągu ostatnich kilku lat szczegółowej 

inwentaryzacji przyrodniczej mającej na celu stwierdzenie występowania dziko występujących zwierząt 

objętych ochroną gatunkową na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 

r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2016 poz. 2183), roślin objętych ochroną 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U. 2014 poz. 1409) ani grzybów objętych ochroną na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 16 października w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014 poz. 

1408). 

 

 

Rysunek 13. Użytkowanie terenów objętych projektem planu położonych w okolicy Castoramy i Wodociągów 
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3.4. GEOLOGIA, MORFOLOGIA, ZASOBY NATURALNE I WALORY KRAJOBRAZOWE 
 

Obszar opracowania zajmują głównie osady akumulacji rzecznej eolicznej wieku holoceńskiego 

tj. piaski, żwiry, mady rzeczne oraz torfy i namuły. Cała gmina Głogów położona jest w obrębie 

monokliny przedsudeckiej. Stanowi ona dużą jednostkę geologiczną przylegającą do Sudetów i bloku 

przedsudeckiego. Osady wieku holoceńskiego zajmują Pradolinę Odry. Pradolina Głogowska w części 

objętej planem stanowi przełomową dolinę w środkowym biegu Odry. Krajobraz jest typowo nizinny – 

najwyższe rzędne nie przekraczają 76 m n.p.m. 

Obszar gminy bogaty jest w złoża naturalne. Obszar objęty planem położony jest w całości na 

terenie udokumentowanego złoża naturalnego rudy miedzi „Głogów” Nr MIDAS 6437 o powierzchni 

53 601 269 m2. Na terenie objętym planem nie występuje główny zbiornik wód podziemnych. 

Najistotniejszą częścią krajobrazu zawsze są elementy naturalne lub prawie naturalne. Są one 

uzupełniane mniejszą lub większą ilością elementów antropogenicznych. Do elementów naturalnych 

zaliczane są: klimat, gleba, rzeźba terenu, powietrze atmosferyczne, szata roślinna, świat zwierząt, 

natomiast do elementów antropogenicznych: infrastruktura (budynki, drogi, zakłady przemysłowe itp.), 

sztuczne użytki gruntowe oraz różnego rodzaju odpady i zanieczyszczenia pochodzące z działalności 

człowieka. Na terenie projektu planu wyróżnia się typ krajobrazu: kulturowy – zmiany wprowadzone 

przez człowieka idą tak daleko, że istnienie tak ukształtowanego krajobrazu może być utrzymane dzięki 

stałym zabiegom. Krajobraz kulturowy można podzielić na harmonijny bądź zdewastowany 

[Więckowicz Z. w: Bieszczad S., Sobota J. 1999]. Na terenie objętym planem nie wytypowano jednak 

miejsc, które można by zaliczyć do zdewastowanych. Krajobraz kulturowy to przede wszystkim tereny 

zabudowane. Krajobraz seminaturalny to krajobraz zmieniony działalnością człowieka, który jednak nie 

zatracił jeszcze głównych cech krajobrazu pierwotnego tzn. w krajobrazie tym występuje jeszcze 

równowaga biologiczna, w pod względem ekologicznym różnica pomiędzy wartościami biocenoz 

krajobrazów naturalnych i pierwotnych jest jeszcze niewielka. Z całą pewnością tereny użytkowane 

rolniczo oraz pastwiska kwalifikuje się jako seminaturalne.  

W piśmiennictwie można też spotkać typologię krajobrazu pod względem pełnionej funkcji 

przez określone obszary [Minorski J. 1977]. Biorąc pod uwagę powyższe można mówić, że tereny 

zabudowy to głównie rodzaj krajobrazu osiedleńczego, pomiędzy którym występuje krajobraz rolniczy.  

W opracowaniach planistycznych często używa się określenia „krajobrazu otwartego” 

[Więckowicz Z. w: Bieszczad S., Sobota J. 1999] używanego dla rozległego widoku obszarów 

nie zabudowanych, zielonych itp., gdzie elementami przyrodniczymi są rzeźba terenu, wody 

powierzchniowe o szata roślinna, a elementami sztucznymi są tu szlaki komunikacyjne oraz budowle 

i osiedla. W tym ujęciu, można mówić, że tereny użytkowane nadal rolniczo charakteryzują się 

krajobrazem otwartym.  

 

3.5. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW WODNYCH: WODY POWIERZCHNIOWE 
I PODZIEMNE 

 

Cały obszar objęty projektem planu położony jest w dorzeczu Odry, regionie wodnym Środkowej 

Odry, w obrębie zlewni Kanał Głogowski o kodzie PLRW60001715312. JCWP Kanał Głogowski to 

sztuczna część wód. Jest to niemonitorowana część wód o złym stanie. Jest też zagrożona 

nieosiągnięciem celów środowiskowych jakimi są dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny.  
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Tabela 1. Wykaz jednolitych części wód powierzchniowych na terenie objętym projektem planu 

JCWP Nazwa 

JCWP 

Status Aktualny 

stan 

JCWP 

Cel środowiskowy  Ocena 

ryzyka 

nieosiągnięc

ia celów 

środowisko

wych 

O
d

stęp
stw

o
 

Przedłuż
enie 

terminu 

osiągnięc

ia celu 

środowis

kowego 

PLRW60001715

312 

Kanał 

Głogowski 

SZCW zły dobry potencjał 

ekologiczny, 

dobry stan chemiczny 

zagrożona Tak 2021 

Źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 

 

Istotne dla terenu objętego planem, z punktu widzenia bliskości wody Kanał Głogowski, są priorytety 

wynikające z dokumentu „Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE” Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa 

Powodziowa). Wymogiem tej Dyrektywy było stworzenie wstępnej oceny ryzyka powodziowego 

(WORP). Celem wstępnej oceny ryzyka powodziowego jest wyznaczenie obszarów narażonych 

na niebezpieczeństwo powodzi, czyli obszarów, na których istnieje znaczące ryzyko powodziowe 

lub wystąpienie dużego ryzyka jest prawdopodobne. Mapy zagrożenia powodziowego są podstawą 

do prowadzenia polityki przestrzennej na obszarach zagrożenia powodziowego. W celu zapewnienia 

ochrony ludności i mienia przed powodzią, zgodnie z art. 166 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo Wodne 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.), obszary szczególnego zagrożenia powodzią uwzględnia się 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy. 

 

 

Rysunek 14. Położenie projektu planu na tle terenu zagrożonego powodzią [źródło: opracowanie własne na 

podstawie: Otwarte Dane geosystem.pl] 

 

Na terenie objętym projektem planu nie występują obszary szczególnego zagrożenia 

powodziowego (obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 
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raz na 100 lat (Q 1%)), obszary szczególnego zagrożenia powodziowego (obszary, na których 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 10 %)), czy obszary 

zagrożenia powodziowego (obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie 

i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2 %)).Obszar objęty projektem planu położony jest w całości w zasięgu 

jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 69 (wg. danych Państwowej Służby Hydrogeologicznej 

„Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd” Warszawa, grudzień 

2009). 

Wydzielenie jednolitych części wód podziemnych i przeprowadzenie wstępnej oceny ich stanu zostało 

dokonane w 2004 r. przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy. Sposób 

wyznaczenia JCWPd w Polsce oraz przyjęte kryteria wydzieleń zostały szczegółowo przedstawione 

w monografii „Hydrogeologia regionalna Polski” (2007) pod redakcją B. Paczyńskiego i A. Sadurskiego 

w rozdziale pt. „Regionalizacja wód podziemnych Polski w świetle przepisów Unii Europejskiej” 

(Z. Nowicki, A. Sadurski str. 95 - 106). W wyniku tych prac obszar Polski podzielono na 161 JCWPd. 

W 2008 r. została przeprowadzona weryfikacja przebiegu granic JCWPd wydzielonych w 2005 r. 

a w wyniku tych prac powstał nowy podział Polski w zakresie JCWPd - wydzielono 172 części. Obecnie 

PIG udostępnia ze swoich zasobów bardziej aktualny podział z 2008 roku. Mapa poglądowa całej Polski 

jest ogólnodostępna, natomiast dane poszczególnych jednostek zastąpiono Kartami informacyjnymi 

z 2008 roku.  

Głównym źródłem zasilania JCWPd nr 69 (identyfikator UE: PLGW600069) jest infiltracja 

opadów atmosferycznych. Struktury czwartorzędowe zasilane są bezpośrednio lub poprzez utwory słabo 

przepuszczalne. Krążenie wód w tym piętrze jest stosunkowo szybkie ze względu na duże spadki 

zwierciadła wód podziemnych. Nieco inaczej przebiega proces krążenia wód podziemnych w utworach 

wodonośnych neogenu. Cechą tego piętra jest ograniczona więź hydrauliczna pomiędzy 

poszczególnymi warstwami. Ponieważ nie posiadają większego rozprzestrzenienia często tworzą 

izolowane warstwy i soczewy. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 6. Obszar objęty projektem planu znajduje się 

w południowej części gminy i w całości położony jest na 

terenie JCWPd 69 [źródło: Państwowa Służba 

Hydrogeologiczna] 
 

Zasilanie następuje drogą przesączania z nadległych poziomów czwartorzędowych lub bezpośrednio 

przez infiltrację opadów przez nadkład gliniasto-ilasty. Główną bazą drenażu całego systemu krążenia 

wód podziemnych, zarówno piętra czwartorzędowego, jak i neogeńskiego, jest dolina Odry oraz 

Obrzycy.  

Ocenę stanu JCWPd nr 69 przeprowadzono w 2017 roku w punkcie pomiarowym WIOŚ 

we Wrocławiu zlokalizowanym w Serbach. Określono w punkcie pomiarowym klasę III. Wskaźniki 

w pierwszym półroczu, w klasie III to Mn – 0,48 mg/l, a w klasie IV - Fe – 9,1 mg/l, a w drugim 
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półroczu odpowiednio - Mn – 0,46 mg/l i Fe – 8,6 mg/l. Poniżej przedstawiono ocenę stanu 

ilościowego, stanu chemicznego i ogólną ocenę stanu jednostki, zgodnie z Kartami informacyjnymi 

PSH. 

 

Tabela 2. Ocena stanu JCWPd, 2012 r. 

JCWPd Stan ilościowy  

 

Stan chemiczny  

 

Ogólna ocena stanu 

JCWPd  

 

Ocena ryzyka 

niespełnienia celów 

środowiskowych  

 

69 dobry dobry dobry niezagrożona 

Źródło: Karty Informacyjne Państwowej Służby Hydrogeologicznej 

 

W 2016 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu kontynuował badania 

jakości wód podziemnych na obszarach zagrożonych zanieczyszczeniami przemysłowymi 

i komunalnymi wokół źródeł stanowiących potencjalne zagrożenie środowiska. Celem monitoringu 

było określenie wpływu obiektu na środowisko wodne lub w przypadku obiektów, gdzie prowadzono 

już badania, określenie kierunków zachodzących zmian. W powiecie głogowskim badaniami objęto dwa 

obiekty: składowisko odpadów w Grochowicach i w Białołęce. W gminie Głogów, a w szczególności 

na terenie objętym projektem planu, nie objęto badaniami żadnego obiektu.  

  
3.6. CHARAKTERYSTYKA I OCENA WARUNKÓW GLEBOWYCH 

 

Przeważająca powierzchnia terenu pokryta jest glebami antropogenicznymi, towarzyszącymi 

zabudowie tj. gleby kulturoziemne. Na części obszaru występują grunty rolne klas IV i V. W centralnej 

części terenu znajduje się niewielki kompleks leśny z glebami rdzawymi właściwymi i rdzawymi 

bielicowymi.  Najbardziej charakterystycznymi glebami gminy są gleby bielicowe, brunatne i mady 

rzeczne. Obszar objęty planem w części niezagospodarowanej to głównie mady średnie, ciężki 

i częściowo piaszczyste właściwe dla Pradoliny Głogowskiej.  

Gleby madowe powstały w wyniku nagromadzenia się materiału niesionego przez wody 

i akumulowanego w wyniku wytracania energii wody. Zasadniczą cechą mad jest obecność w profilu 

naprzemianległych warstw o różnym składzie granulometrycznym. Poszczególne warstwy mogą 

cechować się skrajnie różnym lub zbliżonym składem granulometrycznym. 

Gleby Dolnego Śląska, o lepszej niż przeciętnie w Polsce przydatności rolniczej i znacznym 

udziale gleb zwięźlejszych, charakteryzują się stosunkowo dużą odpornością na degradację chemiczną. 

Odporność ta zależy od pojemności sorpcyjnej gleby, uwarunkowanej ilością frakcji ilastej oraz 

próchnicy glebowej. Niemniej jednak nawożenie, zwłaszcza stosowanie nawozów mineralnych 

w nieodpowiednich dawkach i terminach, może powodować zanieczyszczenie wód podziemnych 

azotanami i azotynami oraz prowadzić do eutrofizacji wód powierzchniowych. Aktualne zużycie 

mineralnych nawozów województwie dolnośląskim pozostaje na poziomie zbliżonym do przeciętnego 

w Polsce i wynosi 159,8 kg NPK/ha (GUS, 2012), jest więc znacznie niższe niż w niektórych krajach 

europejskich o intensywnym rolnictwie, gdzie często przekracza 300 kg NPK/ha. Z badań WIOŚ 

wynika, że w województwie nie występuje poważny problem zanieczyszczenia wód podziemnych 

azotanami ze źródeł rolniczych, a zawartość składników eutroficznych w wodach powierzchniowych, 

spowodowana jest przede wszystkim wprowadzaniem do nich ścieków i sukcesywnie zmniejsza się 

w ostatnich latach (WIOŚ, 2004). W praktyce intensywne wymywanie azotanów z gleb użytkowanych 

rolniczo na Dolnym Śląsku ogranicza się więc do gleb bardzo lekkich, wytworzonych z piasków, 
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występujących w północnej części województwa. Z kolei wymywanie środków ochrony roślin do wód 

(powierzchniowych lub podziemnych) również może lokalnie występować na glebach lekkich oraz 

glebach, na których nasilone są procesy erozji. 

Zgodnie z oceną stopnia zanieczyszczenia gleb w województwie dolnośląskim na podstawie 

wieloletnich badań monitoringowych WIOŚ Wrocław – lata 2010 – 2015 (Wrocław 2016), na terenie 

obszaru objętego opracowaniem, jak i w bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono przekroczeń 

wartości dopuszczalnych stężeń wskaźników badanych w glebach w latach 2010 – 2015: 

1. na terenach wokół zakładów; 
2. przy trasach komunikacyjnych; 
3. na terenach użytkowanych rolniczo; 
4. na terenach wokół składowisk odpadów; 
5. w obszarach Natura 2000 i innych terenach chronionych; 
6. oraz na innych obszarach. 

 

3.7. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH, STANU JAKOŚCI 
POWIETRZA I HIGIENY ATMOSFERY 

 

Gmina Głogów należy do najcieplejszych obszarów Polski. Średnia roczna temperatura wynosi 

ok. 80C, okres wegetacyjny trwa 220 dni, a lato trwa tu przeciętnie ok. 100 dni.  

W 2018 r. najbliższymi, wyznaczonymi przez WIOŚ stałymi punktami pomiarowymi monitoringu 

jakości powietrza była stacja zlokalizowana w Głogowie na ulicy Wita Stwosza (stacja prowadząca 

pomiary manualne). Ocena roczna (2018) wykazała przekroczenia na terenie gminy wiejskiej Głogów 

w zakresie: PM10, BaP (śr. roczna) i As (śr. roczna). 

Uzyskane wyniki oceny jakości powietrza dla województwa dolnośląskiego przedstawiają się 

następująco (2018 r.):  

• dwutlenek siarki - nie zarejestrowano przekroczeń norm jakości powietrza określonych dla SO2. Mak-

symalne dobowe oraz 1-godzinowe stężenia SO2 rejestrowane przez stacje PMŚ nie przekraczały w 

2017 r. odpowiednio: 62% normy dobowej i 56% normy 1-godzinowej. W przypadku SO2 występują 

duże różnice sezonowe w rejestrowanych stężeniach, co wskazuje na dużą emisję tego zanieczyszcze-

nia z procesów spalania paliw dla celów grzewczych (emisja niska). Stacje zlokalizowane na terenach 

miejskich wykazały średnio ok. 3-krotny wzrost stężeń SO2 w sezonie grzewczym.  
• dwutlenek azotu - podobnie jak w latach poprzednich, najwyższe stężenia NO2 oraz przekroczenie 

średniorocznego poziomu normatywnego (120% normy) zarejestrowała stacja komunikacyjna we 

Wrocławiu. Stacja ta nie zarejestrowała w 2017 r. wystąpienia ponadnormatywnych stężeń 1-godzin-

nych. Maksymalne stężenia 1-godzinne nie przekraczały 87% normy. Analiza zmian stężeń NO2 w 

ostatnim 10-leciu wykazuje utrzymywanie się stężeń tego zanieczyszczenia na podobnym poziomie.  

• tlenek węgla - na terenie woj. dolnośląskiego nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego 8- go-

dzinnego tlenku węgla; Analiza zmian stężeń w ostatnim 10-leciu wykazała, że istotne zmniejszenie 

się poziomu stężeń tlenku węgla zarejestrowała jedynie stacja komunikacyjna we Wrocławiu. Na po-

zostałym obszarze województwa stężenia CO nie ulegały zbyt dużym wahaniom i utrzymywały się 

na niskim poziomie.  
• ozon - obszary przekroczeń występowały w strefie dolnośląskiej, w powiatach: kłodzkim, jeleniogór-

skim, lwóweckim, lubańskim i kamiennogórskim oraz gminy miejskiej Jelenia Góra. Brak było ob-

szarów, na których liczba dni z przekroczeniem wynosi 0 – zatem na całym obszarze województwa 

wystąpiło przekroczenie poziomu celu długoterminowego.  
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• benzen - ciągłe pomiary poziomu stężeń benzenu prowadzono w 5 stacjach miejskich. W żadnej stacji 

nie zarejestrowano przekroczeń określonego dla benzenu poziomu dopuszczalnego. Wszystkie stacje 

wykazały znaczny wzrost stężeń benzenu w sezonie grzewczym – największy wzrost stężeń wykazała 

stacja w Legnicy (o 1625%), najmniejsza stacja w Wałbrzychu (o 208%). 

• wyniki pomiarów pyłu zawieszonego PM10 - zanotowano przekroczenia dopuszczalnej liczby prze-

kroczeń normy średniodobowej na 18 stanowiskach, w tym we Wrocławiu – Korzeniowskiego: 50 dni 

i Orzechowej: 46 dni. W 2018 r. zarejestrowano 1 dzień z przekroczeniem poziomu alarmowego dla 

pyłu PM10 w Nowej Rudzie, 14 lutego. Przekroczenia poziomu informowania, określone na podsta-

wie pomiarów na stanowiskach automatycznych wystąpiły 16 razy w 2017 roku, w tym we Wrocławiu 

15 lutego.  

• pył zawieszony PM2,5 - na terenie województwa dolnośląskiego eksploatowano 8 stanowisk pomia-

rowych poziomu pyłu zawieszonego PM2.5 w powietrzu. Pomiary nie wykazały przekroczeń normy 

średniorocznej w żadnej stacji monitoringu jakości powietrza. Tak jak w przypadku pyłu PM10 wyniki 

pomiarów pyłu PM2.5 wskazują na źródła grzewcze jako główną przyczynę nadmiernego zanieczysz-

czenia powietrza. We Wrocławiu i w Legnicy zanotowano przekroczenie pułapu stężenia ekspozycji 
(110-120% normy). Analizując stężenia średnioroczne z lat 2010-2017 zauważalne jest zmniejszenie 

się poziomu pyłu PM2.5 w większości stacji pomiarowych. Niższe stężenia przełożyły się na obniże-

nie wskaźnika średniego narażenia na pył PM2.5 wyliczanego dla aglomeracji wrocławskiej oraz Le-

gnicy i Wałbrzycha. 

• ołów w pyle PM10 - Poziom zanieczyszczenia powietrza ołowiem zawartym w pyle PM10 ze względu 

na ochronę zdrowia ludzi ocenia się w odniesieniu do średniorocznego poziomu dopuszczalnego: 0,5 

μg/m3. W 2017 r. nie zarejestrowano przekroczeń ołowiu w pyle PM10. Analiza zmian stężeń w ostat-

nim 10-leciu wykazuje zmniejszanie się stężeń ołowiu.  

• kadm w pyle PM10 - Poziom zanieczyszczenia powietrza kadmem zawartym w pyle PM10 ze 

względu na ochronę zdrowia ludzi ocenia się w odniesieniu do średniorocznego poziomu docelowego: 

5 ng/m3. W 2018 r. nie zarejestrowano przekroczeń poziomu docelowego określonego dla kadmu w 

pyle PM10.  

• nikiel w pyle PM10 - Poziom zanieczyszczenia powietrza niklem zawartym w pyle PM10 ze względu 

na ochronę zdrowia ludzi ocenia się w odniesieniu do średniorocznego poziomu docelowego niklu: 

20 ng/m3. W 2017 r. nie zarejestrowano przekroczeń poziomu docelowego określonego dla niklu w 

pyle PM10. Wszystkie stacje wykazały niewielki wzrost stężeń niklu w sezonie grzewczym – naj-

większy wzrost stężeń (o 100%) wykazała stacja w Jeleniej Górze, najmniejszy (o 25%) – stacja w 

Głogowie. Analiza zmian stężeń niklu w ostatnim 10-leciu wykazuje utrzymywanie się niskiego po-

ziomu stężeń na obszarze województwa dolnośląskiego.  

• arsen w pyle PM10 - Poziom zanieczyszczenia powietrza arsenem zawartym w pyle PM10 ze względu 

na ochronę zdrowia ludzi ocenia się w odniesieniu do średniorocznego poziomu docelowego arsenu: 

6 ng/m3. W 2017 r. przekroczenia poziomu docelowego określonego dla arsenu w pyle PM10 wystą-

piły w Głogowie (30,23 ng/m3, t.j. 504% poziomu docelowego) oraz w Legnicy (9,68 ng/m3, t.j. 161% 

poziomu docelowego). Na pozostałym obszarze województwa mierzone stężenia średnioroczne wy-

stępowały w zakresie od 28% poziomu docelowego w Wałbrzychu i Zgorzelcu do 89% poziomu do-

celowego w Polkowicach.  

• benzo(a)piren w pyle PM10 - Poziom zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem zawartym w pyle 

PM10 ze względu na ochronę zdrowia ludzi ocenia się w odniesieniu do średniorocznego poziomu 

docelowego benzo(a)pirenu: 1 ng/m3. W 2017 r. na wszystkich stanowiskach pomiarowych 

benzo(a)pirenu stwierdzono przekroczenie poziomu docelowego. Najwyższe stężenia średnioroczne 

(1585% poziomu docelowego) wystąpiło w Nowej Rudzie, Szczawnie Zdroju (707%), Wałbrzychu 



31 

 

(661%), Jeleniej Górze (559%), najniższe w Polkowicach (237% poziomu docelowego) i na stanowi-

sku pozamiejskim w Osieczowie (244%). Stężenia benzo(a)pirenu – zanieczyszczenia, które pochodzi 

głównie ze spalania paliw stałych do celów grzewczych ze źródeł bytowo-komunalnych (niska emisja) 

– na wszystkich stanowiskach wzrastały wielokrotnie w sezonie grzewczym.  

• WWA w pyle PM10 - Celem pomiarów WWA jest określenie udziału benzo(a)pirenu (B(a)P) w wie-

lopierścieniowych węglowodorach aromatycznych zawartych w pyle PM10. Benzo(a)piren, dla któ-

rego został określony poziom docelowy, ze względu na udowodnione właściwości rakotwórcze uzna-

wany jest za reprezentanta całej grupy związków zbudowanych z kilku skondensowanych pierścieni 

aromatycznych. W województwie dolnośląskim monitoring wielopierścieniowych węglowodorów 

aromatycznych zawartych w pyle PM10 realizowany jest w stacji tła miejskiego zlokalizowanej 

we Wrocławiu (Wrocław, Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego) oraz w stacji tła regionalnego 

w Osieczowie. Podobnie jak w latach poprzednich pomiary B(a)P wykazały przekroczenia poziomu 

docelowego. W 2017 r. udział benzo(a)pirenu w ww. wielopierścieniowych węglowodorach aroma-

tycznych zawartych w pyle PM10 wynosił ok. 19%. Największy udział w mierzonych WWA, zarówno 

we Wrocławiu, jak i w Osieczowie, miał benzo(b)fluoranten (22%), najmniejszy – dibenzo(a,h)antra-

cen (2%).   

 

3.8. ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
 

W obszarze opracowania zlokalizowane są stanowiska archeologiczne. Wśród zabytków 

wymienia się również:  

– budynek mieszkalny, ul. Tęczowa 68, 

– budynek mieszkalny, ul. Tęczowa 70, 

Obiekty te objęte są ochroną poprzez wpis do gminnej ewidencji zabytków. Przez obszar planu 

przebiega też granica historycznego układu ruralistycznego miejscowości Ruszowice.  

Wszystkie przedmioty, co do których istnieje przypuszczenie, iż są zabytkami pozyskanymi 

w trakcie prac ziemnych lub odkryte jako przypadkowe znaleziska podlegają ochronie prawnej 

na podstawie przepisów odrębnych. Postępowanie z przedmiotami lub obiektami o cechach 

zabytkowych odkrytymi w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub prac ziemnych należy 

prowadzić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów odrębnych. 

 

3.9. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU 
WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 
 

Presja na gospodarczy rozwój gminy jest bardzo silna. Samorządy starają się wykorzystać wszelkie 

atuty do podniesienia jakości życia mieszkańców miasta i gminy oraz przyczynić się do podniesienia jej 

wizerunku. Jako główne zagrożenie dla tego obszaru wymienia się też inwestycyjną presję na tereny 

otwarte. Dotyczy to w szczególności przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową. Tereny 

otwarte wobec niewystarczająco rozwiniętego systemu komunikacyjnego, transportowego 

czy infrastrukturalnego poddawane są obciążeniom skutkującym niedostosowanym i dynamicznym 

przeobrażeniom. Obszary otwarte stanowią przeważnie ważny element krajobrazu kulturowego bądź 

stanowią ważny korytarz ekologiczny. Równocześnie tereny te stanowią część rozwijającego się miasta. 

Otoczenie tych terenów stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa o charakterze metropolitalnym 

(Galeria Głogowska). Zagospodarowanie tych terenów oraz ich uzbrojenie ma większe uzasadnienie 

środowiskowe niż rozwój terenów mieszkaniowych poza zwartą zabudową miasta.  
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3.10 OCENA POTENCJALNYCH ZMIAN STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU 
REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

   

 W przypadku zaniechania realizacji ustaleń projektu planu, środowisko omawianego terenu, 

w zakresie wielu geokomponentów pozostanie niezmienione w stosunku do stanu istniejącego – 

w zakresie szaty roślinnej oraz fauny, wód powierzchniowych i podziemnych. W tej sferze wariant „0” 

byłby najkorzystniejszy ze środowiskowego punktu widzenia - jako nie ingerujący w stan środowiska. 

Przekształceniom nie uległyby takie komponenty jak krajobraz, gleby, szata roślinna. Stan aerosanitarny 

nie byłby narażony na zanieczyszczenie ze względu na wzmożony ruch samochodowy obsługujący 

mieszkańców i nowopowstałych usług. Środowisko gruntowo – wodne nie ulegałoby presji ze względu 

na powstające odpady i niebezpieczeństwo przedostania się substancji do gleb i ziemi.  

Innym zagadnieniem jest niekontrolowane rozprzestrzenianie się zabudowy. Ustalenia 

miejscowego planu mają na celu określenie sposobu zagospodarowania oraz wskazanie szczegółowych 

ustaleń dotyczących parametrów i wskaźników zabudowy w warunkach udziału społeczeństwa. 

Oznacza to, że zarówno organy nadzorujące jak i osoby fizyczne mogą zapoznać się z jego treścią 

i wnieść uwagi. Również procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko pozwala 

wypracować optymalne zagospodarowanie. Z tego punktu widzenia, teren o szczególnej presji 

inwestycyjnej powinien zostać poddany szczegółowej analizie warunków zagospodarowania. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako dokument strategiczny podlega 

konsultacjom społecznym, w związku z czym zapobiega konfliktom przestrzennym. Inwestycje na tych 

terenach powinny być poprzedzone dyskusją nad kierunkiem polityki przestrzennej gminy.  

 

4. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU 
MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU 
WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

  

Podstawowym dokumentem ustanowionym na szczeblu międzynarodowym, do przestrzegania, 

którego Polska jest zobowiązana jest opracowany w 1992 roku Światowy Program Rozwoju 

Zrównoważonego „Agenda 21”. Ten obszerny dokument przedstawia sposób opracowania i wdrażania 

programów zrównoważonego rozwoju w życie lokalne. Dotyczy rozwiązywania problemów wszystkich 

obszarów działalności ludzkiej w odniesieniu do każdej społeczności i jednostki. Kolejny dokument, 

który narzuca Polsce konkretne działania w zakresie ochrony środowiska to międzynarodowy traktat 

uzupełniający Ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – Protokół 
z Kioto. Dokument stanowi międzynarodowe porozumienie dotyczące przeciwdziałania globalnemu 

ociepleniu. Traktat funkcjonował jedynie siedem lat i tylko państwa zrzeszone w Europejskim Obszarze 

Gospodarczym postanowiły przedłużyć swoje zobowiązania wynikające z Traktatu do 2020 roku.  

Ramy działań Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska oparte są o programy. 

W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej polskie prawo z zakresu ochrony przyrody 

zostało dostosowane do wymogów stawianych przez Wspólnotę.  

Dokumentami rangi międzynarodowej o charakterze przestrzennym, stanowiącym podstawę do 

formułowania celów ochrony środowiska w programach krajowych są konwencje międzynarodowe, 

ratyfikowane przez Polskę, m.in.: 

1) Konwencja Berneńska- Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich 

siedlisk naturalnych, zawarta w Bernie w 1979r., zobowiązująca poszczególne państwa do ochrony 
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siedlisk dzikiej fauny na swoim terytorium, zwłaszcza gatunków ginących i zagrożonych, 

migrujących i endemicznych. Gatunki te zostały wymienione w załącznikach. Ponadto określono 

ściśle zakazane sposoby i środki odłowu dzikich zwierząt. Państwa, które ratyfikowały Konwencję 

zgadzają się na ochronę siedlisk tych gatunków w swoich planach i polityce rozwoju oraz na 

zwrócenie szczególnej uwagi na obszary, które są ważne dla gatunków wędrownych podanych w 

załącznikach do tej Konwencji. Na terenie opracowania występują zwierzęta umieszczone w II 

załączniku do tej Konwencji jako ściśle chronione. 

2) Konwencja o różnorodności biologicznej podpisana w Rio de Janeiro w 1992 r. 

3) Konwencja Genewska w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie 

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

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

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

6) Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Kioto – 1997 r. wraz 

Protokołem., 

7) Konwencja Bońska – Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, zawarta w 

Bonn w 1979r.,,zobowiązująca do ochrony i w miarę możliwości odtworzenia siedlisk gatunków 

wędrownych, zapobiegania, usuwania, rekompensowania lub zmniejszania skutków 

uniemożliwiających lub pogarszających wędrówkę gatunków 

8) Europejska Konwencja Krajobrazowa, sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000r. 

 Ramy działań Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska oparte są o programy. 

Polska jako członek Unii Europejskiej jest zobowiązany do dostosowania swoich działań do polityki 

Unii Europejskiej. Cele określone w powyższych dokumentach ustanowionych na szczeblu światowym 

są zbyt ogólne, aby odnieść się do celów studium ustanawianego dla polskiej gminy. Stąd odniesiono 

się do obecnie obowiązującego 7 Programu Działań Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie Środowiska 

przyjętego decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1386/2013/UE w sprawie ogólnego unijnego 

programu działań do 2020 r. pod nazwą: „Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej 

planety” (Dz. Urz. L347 z 28.12.2013 r.). Decyzja zobowiązuje instytucje Unii i państwa członkowskie 

do podejmowania działań służących osiągnięciu celów priorytetowych Siódmego Programu, który 

stanowi załącznik aktu, a wszelkie organy publiczne do współpracy z przedsiębiorstwami, partnerami 

społecznymi, społeczeństwem europejskim i obywatelami w realizacji programu. 

Cele priorytetowe Siódmego Programu to: 

− ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego Unii, 

− przekształcenie Unii w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną, 

− ochrona obywateli Unii przed związanymi ze środowiskiem presjami i zagrożeniami dla 

zdrowia, i dobrostanu, 

− maksymalizacja korzyści z prawodawstwa środowiskowego, doskonalenie wiedzy i bazy 

dowodowej w zakresie środowiska i ochrony klimatu, 

− zabezpieczenie inwestycji ekologicznych i wspieranie zrównoważonych miast, 

− lepsze uwzględnianie w działaniach bardziej spójnej polityki środowiskowej i efektywne 

podejmowanie wyzwań międzynarodowych, dotyczących środowiska i klimatu. 

Projekt dokumentu uwzględnia powyższe cele poprzez wprowadzenie zapisów dotyczących 

przestrzegania zakazów ustanowionych na obszarach objętych ochroną prawną.   

 Ze względu na poprawę krajobrazu, będący skutkiem realizacji zapisów dokumentu, należy 

przeanalizować w jaki sposób nawiązuje on do Europejskiej Konwencji Krajobrazowej sporządzonej 
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we Florencji dnia 20 października 2000 r. (Dz. U. z 2006 roku Nr 14, poz. 98). Podczas Konwencji 

określono następujące cele: promowanie ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu, a także 

organizowanie współpracy europejskiej w zakresie zagadnień dotyczących krajobrazu. Artykuł 5 

Konwencji „Środki ogólne” mówi, że: „Każda ze Stron podejmie działania na rzecz zintegrowania 

krajobrazu z własną polityka w zakresie planowania regionalnego i urbanistycznego i własną polityką 

kulturalną, środowiskową, rolną, społeczną i gospodarczą, jak również wszelką inną polityką, która 

bezpośrednio lub pośrednio oddziałuje na krajobraz”. 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Ruszowice realizuje kierunki 

interwencji wskazane w Celu 7 Strategii – Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona 

i poprawa stanu Środowiska: 

- Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne, 

- Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych, 

- Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej gospodarki, 

- Zwiększenie poziomu ochrony środowiska. 

Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020  

W projekcie planu wskazuje się na realizację zadań z zakresu Obszaru strategicznego II. Konkurencyjna 

gospodarka. W obszarze tym wyznaczono Cel II.6 Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko. Wśród 

wymienionych tu priorytetowych kierunków interwencji należy wymienić:  

- II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami; 
- II.6.2. Poprawa efektywności energetycznej; 
- II.6.4. Poprawa stanu środowiska; 
- II.6.5. Adaptacja do zmian klimatu. 

Zadania wskazane do realizacji na terenie projektu planu, nawiązują też do Obszaru strategicznego III. 

Spójność społeczna i terytorialna. W szczególności realizowane będą tu priorytetowe kierunki 

interwencji z zakresu Celu III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju 

oraz integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych: 

- III.3.1. Tworzenie warunków instytucjonalnych, prawnych i finansowych dla realizacji działań 

rozwojowych w regionach; 
- III.3.3. Tworzenie warunków dla rozwoju ośrodków regionalnych, subregionalnych i lokalnych 

oraz wzmacniania potencjału obszarów wiejskich. 

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko 

Wskazuje się na realizację kierunków interwencji wymienionych  

- w Celu 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska: 

- Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin, 

- 1.2. Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody, 

- w Celu 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia 

w energię: 

- 2.2. Poprawa efektywności energetycznej, 

- 2.6. Wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, 

- oraz w Celu 3. Poprawa stanu środowiska: 

- 3.2. Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele energetyczne, 

- 3.3. Ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki, 

- 3.4. Wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych i środowiskowych, 

- 3.5. Promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków do powstawania 

zielonych miejsc pracy. 
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Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” 

W wyznaczonym w „Strategii…” Celu 3: Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych 

i surowców, wskazuje się na realizację działania z zakresu kierunku:  

- 3.1. Transformacja systemu społeczno-gospodarczego na tzw. „bardziej zieloną ścieżkę”, 

- 3.2. Wspieranie rozwoju zrównoważonego budownictwa na etapie planowania, projektowania, 

wznoszenia budynków oraz zarządzania nimi przez cały cykl życia: 

- Działanie 3.2.1. Poprawa efektywności energetycznej i materiałowej przedsięwzięć 

architektoniczno-budowlanych oraz istniejących zasobów, 

- Działanie 3.2.2. Stosowanie zasad zrównoważonej architektury. 

-  

Strategią zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020 

Ustalenia projektu planu realizują w szczególności kierunki interwencji określone w Celu 

szczegółowym 2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostępności 

przestrzennej: 

- Priorytet 2.1. Rozwój infrastruktury gwarantującej bezpieczeństwo energetyczne, 

sanitarne i wodne na obszarach wiejskich: 

- Kierunek interwencji 2.1.1. Modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii 

elektrycznej, 

- Kierunek interwencji 2.1.2. Dywersyfikacja źródeł wytwarzania energii elektrycznej, 

- Kierunek interwencji 2.1.3. Rozbudowa i modernizacja ujęć wody i sieci wodociągowej, 

- Kierunek interwencji 2.1.4. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni 

ścieków, 

- Kierunek interwencji 2.1.5. Rozwój systemów zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów, 

- Kierunek interwencji 2.1.6. Rozbudowa sieci przesyłowej i dystrybucyjnej gazu ziemnego 

oraz kierunki interwencji wyszczególnione w Celu szczegółowym 5. Ochrona środowiska i adaptacja 

do zmian klimatu na obszarach wiejskich: 

- Priorytet 5.1. Ochrona środowiska naturalnego w sektorze rolniczym i różnorodności 

biologicznej na obszarach wiejskich 

- Kierunek interwencji 5.1.1. Ochrona różnorodności biologicznej, w tym unikalnych 

ekosystemów oraz flory i fauny związanych z gospodarką rolną i rybacką, 

- Kierunek interwencji 5.1.2. Ochrona jakości wód, w tym racjonalna gospodarka nawozami i 

środkami ochrony roślin, 

- Kierunek interwencji 5.1.3. Racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych na potrzeby 

rolnictwa i rybactwa oraz zwiększanie retencji wodnej, 

- Kierunek interwencji 5.1.4. Ochrona gleb przed erozją, zakwaszeniem, spadkiem zawartości 

materii organicznej i zanieczyszczeniem metalami ciężkimi, 

- Kierunek interwencji 5.1.5. Rozwój wiedzy w zakresie ochrony środowiska rolniczego 

i różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich i jej upowszechnianie. 

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 

Ustalenia projektu planu realizują głównie cele „Polityki” poprzez zadania z zakresu odnawialnych 

źródeł energii oraz poprawę jakości powietrza ze względu na przekroczenie dopuszczalnych poziomów 

zanieczyszczeń w powietrzu: 

1. Kierunek – rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw: 
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- Cel główny – wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii 

co najmniej do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach 

następnych, 

- Cel główny – osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych 

oraz zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji, 

- Cel główny – ochrona lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania 

biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, 

tak aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem oraz 

zachować różnorodność biologiczną, 

- Cel główny – wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń 

piętrzących stanowiących własność Skarbu Państwa, 

- Cel główny – zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie warunków do 

rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach, 

2. Kierunek – ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko: 

- Cel główny – ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa energetycznego, 

- Cel główny – ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do poziomów 

wynikających z obecnych i projektowanych regulacji unijnych, 

- Cel główny – ograniczanie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód 

powierzchniowych i podziemnych, 

- Cel główny – minimalizacja składowania odpadów poprzez jak najszersze wykorzystanie ich 

w gospodarce, 

- Cel główny – zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych. 

 

Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030) 

Głównym celem Krajowego Programu Ochrony Powietrza (KPOP) jest poprawa jakości powietrza 

na terenie kraju, a w szczególności na obszarach, gdzie stwierdzone zostały przekroczenia standardów 

jakości. Zgodnie z założeniami KPOP ma to nastąpić poprzez osiągnięcie, w możliwie krótkim czasie, 

dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego i innych substancji szkodliwych w powietrzu, 

wymaganych przepisami prawa unijnego transponowanych do prawa polskiego, a w perspektywie 

do 2030 r. – poziomów wskazywanych przez Światową Organizację Zdrowia. Projekt planu zakłada 

realizację zadań w zakresie poprawy stanu i jakości powietrza, tak by osiągnąć dopuszczalne poziomy 

pyłu zawieszonego i innych substancji szkodliwych w powietrzu w jak najkrótszym czasie. 

Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

KPOŚK stanowi wykaz aglomeracji, które muszą zostać wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej 

i oczyszczalnie ścieków w terminach określonych w Programie. Do chwili obecnej przeprowadzono 

pięć jego aktualizacji w latach: 2005, 2009, 2010, 2015 i 2017. Rada Ministrów przyjęła piątą 

aktualizację KPOŚK 31 lipca 2017 r. Przyjęta przez rząd aktualizacja zawiera listę zadań zaplanowanych 

przez samorządy do realizacji w latach 2016-2021. AKPOŚK 2017 dotyczy 1587 aglomeracji 

o równorzędnej liczbie mieszkańców 38,8 mln, w których zlokalizowanych jest 1769 oczyszczalni 

ścieków komunalnych.  

Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 

z perspektywą do roku 2030 (SPA2020) 

„Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 

z perspektywą do roku 2030” (SPA 2020) określa warunki stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego 

w obliczu ryzyka, jakie niosą ze sobą zmiany klimatyczne. SPA 2020 jest elementem szerszego projektu 
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badawczego o nazwie KLIMADA, obejmującego okres do 2070 roku. Strategia wpisuje się w działania 

unijnej strategii adaptacji do zmian klimatu, której celem jest poprawa „odporności” państw 

członkowskich na aktualne i oczekiwane zmiany klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem lepszego 

przygotowania do ekstremalnych zjawisk klimatycznych i pogodowych oraz redukcji kosztów 

społeczno-ekonomicznych z tym związanych. W dokumencie uwzględniono i przeanalizowano obecne 

i oczekiwane zmiany klimatu, w tym scenariusze zmian klimatu dla Polski do roku 2030. Przedmiotowy 

„Program…” realizuje w szczególności Cel 1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego 

stanu środowiska poprzez realizację na polu obu kierunków: Kierunek działań 1.5 – adaptacja do zmian 

klimatu w gospodarce przestrzennej i budownictwie oraz Kierunek działań 1.4 – ochrona różnorodności 

biologicznej i gospodarka leśna w kontekście zmian klimatu.  

Aktualizacja programu wodno-środowiskowego kraju 

Dokument ten stanowi realizację wymagań wskazanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania 

w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowej Dyrektywie Wodnej, w zakresie konieczności opracowania 

programów działań niezbędnych do wprowadzenia w celu osiągnięcia zakładanych celów 

środowiskowych. PWŚK 2016 określa działania podstawowe i uzupełniające zmierzające do poprawy 

lub utrzymania dobrego stanu wód, a jego podsumowanie stanowi kluczowy element planów 

gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.  

Przedmiotowy dokument został więc oparty o postanowienia wyżej wymienionych dokumentów, 

ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, krajowym i wspólnotowym. 

 

5. ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANEGO ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA, W TYM 

NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ NA 
INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU 

5.1. ODDZIAŁYWANIE NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 I 
INTERGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU 

 

Na terenie objętym projektem planu nie występują obszary Natura 2000. Najbliższe obszary 

zlokalizowane są w odległości ok. 2,3 km na północ od granic planu: „Łęgi Odrzańskie” PLH020018 

oraz „Łęgi Odrzańskie” PLB020008. Dla powyższych obszarów Natura 2000 nie ustanowiono planów 

zadań ochronnych. 

Standardowy Formularz Danych dla obszaru „Łęgi Odrzańskie” PLH020018 wymienia typy 

siedlisk występujących na terenie obszaru: 3150, 3260, 3270, 6210, 6410, 6430, 6440, 6510, 9170, 9190, 

91E0, 91F0. Wśród gatunków objętych ochroną wymienia: 1130, 1308, 1188, 1337, 1088, 1149, 1074, 

1065, 6169, 1082, 1042, 1355, 1060, 1323, 1318, 1324, 1037, 1084, 6179, 6177, 5339, 6144, 1106 

i 1166. Do zagrożeń, presji i działań mających wpływ na obszar zaliczono: 

- inną ingerencję i zakłócenia powodowane przez człowieka (G05), 

- powodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych, 

- zmiana sposobu uprawy. 

Ustalenia projektu planu mają charakter endogeniczny, punktowy i miejscowy. Realizacja ustaleń 

projektu planu wiąże się więc z oddziaływaniem w granicach projektu planu. Spowodowane realizacją 

ustaleń planu zmiany w zakresie stosunków wodnych, poprzez budowę zbiornika będą mieć pozytywny 

wpływ na bioróżnorodność obszaru. Zbiornik wodny zlokalizowany jest na gruntach podmokłych, gdzie 

przypowierzchniowe wody występują bardzo płytko. Realizacja zbiornika nie będzie więc wpływać na 

odwodnienie terenów położonych w granicach Obszaru (2,3 km dalej). Plan nie spowoduje 
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niekorzystnych zmian stosunków wodnych na terenach sąsiadujących, a przyczyni się do lepszej 

ochrony zasobów wodnych i powierzchni ziemi. Ustalenia projektu planu nie będą mieć wpływu 

na siedliska oraz gatunki będące przedmiotami ochrony obszaru Natura „Łęgi Odrzańskie” PLH020018 

i nie spowodują pogorszenia stanu tych siedlisk.  

Standardowy Formularz Danych dla obszaru „Łęgi Odrzańskie” PLB020008 wymienia następujące 

gatunki: A229, A056, A052, A055, A051, A041, A043, A039, A028, A021, A067, A136, A031, A030, 

A081, A038, A238, A236, A231, A320, A153, A127, A075, A022, A070, A073, A074, A072, A017, 

A391, A234, A165. Analiza danych nie wykazała występowania niniejszych gatunków zwierząt na 

terenach przeznaczonych pod zmianę dotychczasowego użytkowania. Planowane funkcje terenów 

przewidziane projektem planu nie wpłyną negatywnie na gatunki zwierząt wymienione w art. 4 

dyrektywy 2009/147/WE oraz Załączniku nr II Dyrektywy Siedliskowej. Budowa zbiornika wodnego 

może przyczynić się do zwiększenia bioróżnorodności tego terenu jako miejsca żerowania i lęgu ptaków.  

Ocenę oddziaływania ustaleń projektu planu na integralność obszaru przeprowadzono biorąc pod 

uwagę: 

- stopień oddziaływania ustaleń na przedmioty ochrony,  

- skalę zmian w stosunku do obecnego użytkowania terenów,  

- skalę zmian w stosunku do optymalnego (pożądanego) użytkowania terenu oraz  

- korytarz ekologiczny. 

Obszar objęty projektem planu położony jest poza granicami obszarów Natura 2000, natomiast 

odległości od najbliższych obszarów Natura 2000 są nieduże i wynoszą ok. 2,3 km. W takiej samej 

odległości przebiega główny korytarz ekologiczny łączący obszary Natura 2000 „Dolina Odry 

Środkowej”. Korytarz ekologiczny nie jest formą ochrony przyrody i nie podlega ochronie na mocy 

prawa. Jednak jego funkcjonowanie konieczne jest do zachowania ciągłości i integralności sieci Natura 

2000. Z dyrektywy siedliskowej nie wynika, aby obowiązek zachowania struktury i funkcji (m.in. 

ekologicznych) dotyczył samych obszarów Natura 2000. Gdy ich istnienie jest konieczne dla 

zachowania siedlisk i gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, odpowiednia 

struktura i funkcje powinny być utrzymane także na obszarach nieobjętych ochroną prawną w ramach 

sieci Natura 2000, a szczególnie w obrębie korytarzy ekologicznych łączących obszary N2000 

(M. Kistowski, M. Pchałek 2009). Z tego względu niezbędnym jest zapewnienie drożności korytarza 

ekologicznego celem zachowania spójności sieci Natura 2000.  Korytarz „Dolina Odry Środkowej”  

został ujęty we wszystkich dotychczasowych projektach korytarzy migracji zwierząt: Pan-European 

Ecological Network, (PEEN), Trans-European Wildlife Network (TEWN), Econet i in. Wszystkie 

te projekty mają na celu przeciwdziałanie fragmentacji środowiska w Europie. Ustalenia projektu planu 

nie spowodują zwężenia „Dolina Odry Środkowej”. Rozwój terenów w obrębie projektu planu będzie 

mieć charakter zrównoważony i sprzyjający utrzymaniu funkcji ekologicznych na terenach otwartych 

sąsiadujących z planem. Lokalne korytarze ekologiczne zostaną wzmocnione poprzez lokalizację 

zbiornika wodnego, który stanie się katalizatorem bioróżnorodności, miejscem żerowania i lęgu wielu 

gatunków zwierząt. Korytarz „Dolina Odry Środkowej” utrzyma drożność, funkcję i przyczyniać się 

będzie w dalszym ciągu do zachowania integralności obszarów Natura 2000. 

5.2. ODDZIAŁYWANIE NA ŚWIAT ROŚLIN I ZWIERZĄT ORAZ BIORÓŻNORODNOŚĆ 

 

Na obszarze objętym projektem planu nie występują żadne formy ochrony przyrody 

wymienione w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

1614 ze zm.). Dzięki położeniu sołectwu Roszowice, na obrzeżach miasta przewiduje się brak wpływu 

na lokalne korytarze ekologiczne. Projekt planu nie ingeruje też w lokalny korytarz ekologiczny wzdłuż 
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cieku wodnego Kanał Głogowski. Tereny objęte projektem planu to głównie tereny użytkowane rolniczo. 

Krajobraz ten wzbogacają zadrzewienia śródpolne, których znaczenie dla utrzymania bioróżnorodności 

jest ogromne. Projekt planu ustala nakaz ochrony i zachowania istniejących zadrzewień śródpolnych 

poprzez ich wkomponowanie w zieleń urządzoną lub nieurządzoną towarzyszącą poszczególnym 

terenom. Przewiduje się zatem, że na skutek realizacji ustaleń projektu planu pozostanie równowaga 

towarzysząca obecnemu stanowi. Ważnymi czynnikami oddziałującym na bioróżnorodność będą: 

- budowa zbiornika wodnego, 

- utrzymanie funkcji lasu w środkowej części obszaru, 

- nierozpraszanie zabudowy, rozwój funkcji związanych z zabudową w nawiązaniu do stanu istniejącego, 

- nakaz ochrony i zachowania istniejących zadrzewień śródpolnych poprzez ich wkomponowanie 

w zieleń urządzoną lub nieurządzoną towarzyszącą poszczególnym terenom. 

 

Projekt miejscowego planu ma charakter punktowy w sieci osadniczej gminy. Na spadek 

bioróżnorodności terenu może mieć wpływ planowana zabudowa różnorakiej funkcji – mieszkaniowej, 

usługowej czy związanej z aktywnością gospodarczą. Skutkiem bezpośrednim zabudowy będzie utrata 

bazy pokarmowej wielu gatunków zwierząt. Projekt planu zakłada rozwój zabudowy w taki sposób, 

by nie przerwać ciągłości korytarza migracji wzdłuż cieku wodnego.  

Na terenach dotychczas niezagospodarowanych, gdzie planuje się zabudowę, z typowych zwierząt 

krajobrazu rolniczego osiedlą się gatunki synantropijne, przystosowane do życia w środowisku 

przekształconym przez człowieka. Zabudowę można więc kształtować tak, by pozostawić istniejące 

zadrzewienia, zakrzaczenia czy pojedyncze okazy drzew. 

Dla szpaleru drzew rosnących wzdłuż istniejącej drogi, projekt planu przewiduje ochronę: 

„dla terenu KDD.4 nakaz zachowania istniejących drzew wskazanych na rysunku zmiany planu 

z zachowaniem ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych”. 

Kilkudziesięcioletnie drzewa stanowią tu cenny szpaler.  

 

 

Fotografia 2. Drzewa wzdłuż drogi KDD.4 [fot. Michał Mandziuk 2020 r.] 
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Na wzrost bioróżnorodności będzie miała budowa zbiornika wodnego na terenach dotychczas 

użytkowanych rolniczo. Małe zbiorniki wodne, a do takich należy zaliczyć zbiornik planowany 

projektem planu (cały teren WS1 zajmuje powierzchnię ok. 1,6 ha), odgrywają ważną rolę jako miejsca 

koncentracji bioróżnorodności w krajobrazie. Zbiorniki wodne charakteryzują się wysokim bogactwem 

gatunkowym, ponieważ oferują bardzo korzystne warunki do życia. Na biologiczne funkcjonowanie 

zbiornika  wpływ mają: zagospodarowanie wybrzeża oraz obecność pól uprawnych. Uprawa rolna 

wokół zbiornika może wiązać się ze spływem biogenów do zbiornika. Obecność zadrzewień znacząco 

ogranicza ten negatywny wpływ, zatrzymując w roślinności znaczące ilości azotu i fosforu. Wszystkie 

ekosystemy potrzebują wody a jej jakość przekłada się bezpośrednio na jakość danego systemu 

ekologicznego. 

Ustalenia projektu planu przewidują zmianę zagospodarowania i użytkowania terenu, która 

wpłynie na świat zwierząt i roślin. W zakresie zbiorowisk roślinnych oddziaływanie będzie mieć skutek 

długoterminowy, stały i bezpośredni. Oddziaływanie odbędzie się w zakresie zmiany przeznaczenia 

gruntów, przez co należy rozumieć nieodwracalną utratę dotychczasowego sposobu użytkowania ziemi. 

Zmiany te nie mają charakteru znacząco negatywnych. 

5.3. ODDZIAŁYWANIE NA ZDROWIE LUDZI 

 

Oddziaływanie na ludzi będzie zachodzić w zakresie: hałasu komunikacyjnego, adaptacji do zmian 

w krajobrazie w związku z zabudową mieszkaniową i usługową. Przewiduje się ekspozycje ludzi 

na hałas w związku z obsługą terenu przeznaczonego pod usługi. Dotyczy to w szczególności terenów 

MNU.2 i MNU.4 w stosunku do terenów UC.1 – tereny wielkopowierzchniowych obiektów 

handlowych. Hałas będą emitować samochody dostawcze. Z tego względu zaleca się projektowanie 

terenu w taki sposób, by odsunąć teren komunikacji do zaplecza sklepu od terenów zabudowy 

mieszkaniowej. Do środków minimalizujących zalicza się też minimalny czas pracy silnika samochodu 

tj. ograniczanie jałowej pracy silnika pojazdu jak i maszyn budowlanych na etapie realizacji ustaleń 

zmiany planu. Ruch samochodowy ze zmienną strukturą i natężeniem stanowił będzie mobilne źródło 

emisji zanieczyszczeń. Ze spalania paliw w silnikach pojazdów emitowane będą następujące 

zanieczyszczenia: dwutlenek azotu, tlenek węgla, pył, węglowodory aromatyczne i węglowodory 

alifatyczne. Ponadnormatywne dźwięki, będą oddziaływać negatywnie na etapie realizacji ustaleń 

projektu planu oraz w zakresie ruchu samochodowego na etapie eksploatacji. Ustalenia projektu planu 

zakładają dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112). Na etapie realizacji ustaleń projektu planu 

należy przewidzieć uciążliwości związane z pracą ciężkiego sprzętu. Wynikające z tych prac emisje 

zanieczyszczeń do powietrza, pylenie, hałas oraz wibracje mają jednak charakter przejściowy, a jeżeli 

prace zostaną właściwie zorganizowane i dozorowane nie powinny powodować dużej uciążliwości. 

Istotne jest również prowadzenie prac przy użyciu sprawnego sprzętu i w odpowiednich warunkach 

BHP i przeciwpożarowych, co zapobiegnie zaistnieniu sytuacji awaryjnych. Zagrożenia związane z 

oddziaływaniem na zdrowie ludzi wiążą się z etapem realizacji ustaleń projektu planu, poprzez pracę 

ciężkiego sprzętu i w związku z przemieszczaniem mas ziemnych.  

W celu zapobieżenia negatywnego oddziaływania na higienę atmosfery prace budowlane 

powinno się ograniczyć do kilku godzin w ciągu dnia. Praca środków transportu ciężkiego takiego jak: 

spycharki, koparki, wywrotki powoduje emisje hałasu na poziomie 85-92 dB, natomiast praca 

specjalistycznych pojazdów technologicznych np. walców drogowych itp., będzie źródłem hałasu na 

poziomie 90-98 dB. Źródła te będą oddziaływały lokalnie, a ich uciążliwość będzie występowała 
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wyłącznie przez okres trwania koncesji i ustąpi po jej zakończeniu. W przypadku realizacji terenów 

zabudowy mieszkaniowej i usługowej ruch samochodowy będzie zależeć od jakości dróg. Użytkownicy 

będą poruszać się drogami w dobrym stanie technicznym, stąd zaleca się odnowienie nawierzchni na 

drogach omijających centrum wsi. Należy ograniczać nadmierne pylenie poprzez zraszanie dróg 

w trakcie prowadzenia prac oraz w miarę możliwości ograniczanie robót ziemnych w czasie silnych 

wiatrów.  

Emisja zanieczyszczeń do powietrza z pojazdów silnikowych będzie występować okresowo 

i ograniczy się do godzin prac przy rozbudowie. Ruch samochodowy ze zmienną strukturą i natężeniem 

stanowił będzie mobilne źródło emisji zanieczyszczeń. Ze spalania paliw w silnikach pojazdów 

emitowane będą następujące zanieczyszczenia: dwutlenek azotu, tlenek węgla, pył, węglowodory 

aromatyczne i węglowodory alifatyczne. Dla ochrony powietrza ważna jest przede wszystkim 

prawidłowa organizacja robót, będąca jedynym sposobem minimalizacji oddziaływania prac na stan 

aerosanitarny.   

W projekcie planu zastosowano wszelkie sposoby by zabezpieczyć tereny podlegające ochronie 

akustycznej przed przekroczeniem norm w tym zakresie. Nie przewiduje się negatywnego 

oddziaływania przedsięwzięć będących źródłem hałasu na stan klimatu akustycznego terenów 

podlegających ochronie akustycznej.  

Pozytywnie na zdrowie ludzi będzie wpływać korzystny mikroklimat związany z położeniem 

na skraju aglomeracji w sąsiedztwie z obszarami otwartymi. Wysoki odsetek powierzchni biologicznie 

czynnej oraz stosunkowo niskie wskaźniki intensywności zabudowy zapewniają dobre przewietrzenie 

terenu.  

 

5.4. PRZEKSZTAŁCENIE NATURALNEGO UKSZTAŁTOWANIA TERENU, 
WYKORZYSTANIE ZASOBÓW ŚRODOWISKA 

 

Ustalenia projektu planu nie przewidują wydobycia ani eksploatacji zasobów ziemi. Dalsze prace 

w kierunku posadowienia zabudowy, budowy zbiornika wodnego czy budowy dróg, będą wiązać 

się z przemieszczeniem mas ziemnych w celu niwelacji terenu, przekształceniem wierzchniej warstwy 

gleby i zajęciem powierzchni ziemi. Grunt wydobyty przy kopaniu zbiornika wodnego pozwoli 

na wyrównanie zaniżeń i nierówności oraz będzie wykorzystany do budowy skarp. Część urobku 

zostanie wykorzystana do wyprofilowania kształtu zbiornika. Należy zaprojektować spadki terenu 

w kierunku planowanego zbiornika tak, by nie zakłócić stosunków wodnych na przyległych gruntach. 

W wyniku realizacji funkcji mieszkaniowej na etapie inwestycyjnym należy spodziewać się typowych 

prac budowlanych, prowadzących do przekształcenia obszaru, prace te będą miały charakter 

przejściowy, a w wyniku ich przeprowadzenia należy prognozować m.in.: przekształcenie 

przypowierzchniowych struktur geologicznych, związane z wykonywanymi pracami ziemnymi oraz 

likwidację aktualnej roślinności w miejscu posadowienia nowych budynków oraz budowy dróg 

dojazdowych. Przewiduje się, że prace te nie będą mieć dużego zakresu. Wobec czego nie przewiduje 

się znaczącego oddziaływania projektu studium na ukształtowanie terenu i wykorzystanie zasobów 

środowiska. 

 

5.5. ODDZIAŁYWANIE NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI, WODY POWIERZCHNIOWE 
I WODY PODZIEMNE 

 

Przewiduje się wpływ realizacji ustaleń projektu planu na powierzchnię terenu i pokrywę glebową: 

- na etapie realizacji - emisja zanieczyszczeń związanych z pracami budowlanymi; 
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- emisja zanieczyszczeń wywołanych ogrzewaniem budynków; 
- wzrost wytwarzanych odpadów komunalnych; 
- wzrost wytwarzanych ścieków komunalnych; 
- emisja zanieczyszczeń związana z ruchem samochodowym; 
- zniszczenie pokrywy glebowej poprzez zabudowę lub budowę zbiornika wodnego. 

 Prace budowlane powinny być prowadzone w taki sposób, aby zminimalizować ilość 

wytwarzanych odpadów. Odpady inne niż niebezpieczne - powstają podczas przygotowania terenu 

do budowy. Ponieważ tereny przeznaczone pod zabudowę stanowią głównie tereny rolne nie powstaną 

tu odpady typu gruz, które powstają na skutek rozbiórki. Na terenie budowy będą natomiast powstawały 

odpady bytowe pracowników budowy tj. puszki, butelki, papier. Odpowiednie pojemniki na te odpady 

powinny być systematycznie opróżniane. 

Gleba i grunt z wykopów - stanowią urobek ziemny z wykopów. Ustawa o odpadach wyłącza 

z kategorii odpadów masy ziemne usuwane albo przemieszczane w związku z realizacją inwestycji, 

jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określają warunki i sposób ich 

zagospodarowania. Stąd należałoby w pierwszej kolejności, w miarę możliwości, przemieszczane masy 

ziemne wykorzystać w granicach posiadanego terenu. Gdyby natomiast wystąpił brak możliwości 

zagospodarowania mas ziemnych na miejscu, wówczas należałoby je wywieźć w miejsce uzgodnione 

z lokalnymi władzami.  

Po zrealizowaniu funkcji mieszkaniowej i usługowej, zwiększy się ilość wytwarzanych 

odpadów i ścieków komunalnych. Na terenie powinno zostać wyznaczone miejsce, o utwardzonej 

nawierzchni i ogrodzone, przeznaczone na odpady stałe, do segregacji odpadów. Na obszarze dopuszcza 

się odprowadzanie ścieków do bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe, w przypadku braku 

dostępu do sieci kanalizacyjnej. W przypadku nieszczelności indywidualnych zbiorników, środowisko 

wodno – gruntowe narażone jest na niebezpieczeństwo zanieczyszczenia. Inne uciążliwości z tym 

związane należą do obniżenia komfortu aerosanitarnego podczas ich opróżniania. Zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r. poz. 1422) 

zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających 

możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Realizacja i usytuowanie zbiorników 

bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinna spełniać warunki określone w w/w rozporządzeniu. 

Pośrednio do zanieczyszczenia gleb przyczyniają się zanieczyszczenia powstające z ogrzewania 

budynków i ruchu samochodowego, na skutek opadu tych zanieczyszczeń. Stwierdza się, że ustalenia 

planu nie będą prowadzić do zmiany stosunków wodnych, utworzenia leja depresyjnego, 

ani zanieczyszczenia wód i gruntu. 

W zakresie oddziaływania ustaleń projektu planu na wody powierzchniowe i podziemne określa 

się wielowymiarowe oddziaływanie. Z jednej strony teren będzie podlegać uporządkowaniu i kontroli. 

Spowoduje to poprawę w zakresie gospodarki wodno – ściekowej. Drugim ważnym aspektem jest zakaz 

lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

 W znacznej mierze, zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych są tożsame 

z wymienionymi w rozdziale dotyczącym oddziaływania na gleby:  

- etap realizacji - emisja zanieczyszczeń związanych z pracami budowlanymi - nieodpowiednie 

zabezpieczenie podłoża do magazynowania materiałów budowlanych, wyciek substancji 

ropopochodnych z maszyn budowlanych; 
- etap realizacji -  w czasie silnych wiatrów - pylenie z odkrytych powierzchni gruntów; 
- niebezpieczeństwo zanieczyszczenia powietrza a pośrednio wód, związane z ogrzewaniem budynków; 
- niebezpieczeństwo zanieczyszczenia związane ze wzrostem wytwarzanych odpadów komunalnych - 
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niebezpieczeństwo przedostania się zanieczyszczeń ze względu na nieprawidłowe przechowywanie 

odpadów komunalnych przed wywozem z nieruchomości; 
- niebezpieczeństwo zanieczyszczenia związane ze wzrostem wytwarzanych ścieków komunalnych - 

niebezpieczeństwo przedostania się zanieczyszczeń związane z wyciekiem z wadliwej kanalizacji 

sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego na ścieki; 
- emisja zanieczyszczeń związanych z ruchem samochodowym.  

Do powyższych zagrożeń należy dodać: 

- zabudowa, uszczelnienie powierzchni – zmniejszenie infiltracji; 
- niebezpieczeństwo obniżenia poziomu wód gruntowych ze względu na zwiększenie poboru 

wody. 

 Ustalenia planu w zakresie systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych określa 

dopuszczenie stosowania bezodpływowych zbiorników na nieczystości stałe, stosowanie studni 

chłonnych oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na nieutwardzony teren działki 

budowlanej. Zgodnie z § 26 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 

2015 poz. 1422) działka budowlana, przewidziana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt 

ludzi, powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku 

do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej. Biorąc od uwagę 

zapewnienie racjonalizacji zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w wodę zasobów 

podziemnych oraz otoczenia ich ochroną przed ilościową degradacją dopuszczenie zaopatrzenia 

z indywidualnych ujęć wody powinno być możliwe tylko i wyłącznie: w przypadku braku sieci 

wodociągowej do czasu jej realizacji, w przypadku niewystarczającej przepustowości sieci 

wodociągowej lub niewystarczających zasobów eksploatacyjnych ujęcia komunalnego, a także 

w przypadku braku warunków przyłączenia sieci wodociągowej.  Zgodnie z § 34 ust. 1 rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422) zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą 

być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do sieci 

kanalizacyjnej, przy czym nie dopuszcza się ich stosowania na obszarach podlegających szczególnej 

ochronie środowiska i narażonych na powodzie oraz zalewanie wodami opadowymi. 

Zgodnie z przepisami art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) każdy właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem 

mieszkalnym przystępujący do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków powinien dokonać 

zgłoszenia zamiaru przystąpienia do eksploatacji Wójtowi Gminy Głogów. Zgłoszenia dokonuje się 

niezależnie od obowiązku zgłoszenia Staroście budowy indywidualnej przydomowej oczyszczalni 

ścieków o wydajności do 7,50 m2 na dobę bądź uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku budowy 

o indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków o większej wydajności niż 7,50 m2. 

Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można 

przystąpić, jeżeli Wójt Gminy Głogów do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Sprzeciw organu może być wniesiony, jeśli (art. 152 

ust. 4a): 

1) eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub 

standardów jakości środowiska;  
2) instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt 1 i 2 tj: 

„Wymaganiami ochrony środowiska dla nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budow-

lanego, zespołu obiektów lub instalacji są: 



44 

 

1) wykonanie wymaganych przepisami lub określonych w decyzjach administracyjnych środków 

technicznych chroniących środowisko; 
2) zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych, wynikających z ustaw lub decyzji;” 

Zgłoszony sprzeciw wstrzymuje użytkowanie takiej oczyszczalni. Ponadto w przypadku, 

gdy eksploatacja oczyszczalni nie zostanie zgłoszona lub termin na zgłoszenie sprzeciwu nie minął, 

a użytkownik przystąpił do eksploatacji oczyszczalni Wójt Gminy Głogów zgodnie z art. 342 Prawa 

ochrony środowiska ma prawo nałożyć na eksploatującego karę grzywny: 

„1. Kto, będąc obowiązany na podstawie art. 152 do zgłoszenia informacji dotyczących 

eksploatacji instalacji, nie spełnia tych obowiązków lub eksploatuje instalację niezgodnie ze 

złożoną informacją, podlega karze grzywny.  

2. Tej samej karze podlega, kto eksploatuje instalację pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym 

mowa w art. 152 ust. 4, albo rozpoczyna eksploatację instalacji przed upływem terminu do 

wniesienia sprzeciwu.” 

Oczyszczalnie należy eksploatować zgodnie z instrukcją (dotyczy to częstotliwości opróżnienia osad-

nika wstępnego) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. 

U. 2017 poz. 1566 ze zm.).  

Przy realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników na ścieki 

proponuje się wybierać takie technologie oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem osadu czynnego lub 

złóż biologicznych, gdzie (pod warunkiem właściwej eksploatacji) uzyskuje się redukcję zanieczysz-

czeń na poziomie 90%. 

Należy zaznaczyć, że zgodnie z § 26 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422) działka budowlana, przewidziana pod zabudowę budynkami 

przeznaczonymi na pobyt ludzi, powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki 

lub bezpośrednio budynku do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej. 

Biorąc od uwagę zapewnienie racjonalizacji zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych 

w wodę zasobów podziemnych oraz otoczenia ich ochroną przed ilościową degradacją dopuszczenie 

zaopatrzenia z indywidualnych ujęć wody powinno być możliwe tylko i wyłącznie: w przypadku braku 

sieci wodociągowej do czasu jej realizacji, w przypadku niewystarczającej przepustowości sieci 

wodociągowej lub niewystarczających zasobów eksploatacyjnych ujęcia komunalnego, a także 

w przypadku braku warunków przyłączenia sieci wodociągowej.  

 Biorąc pod uwagę powyższe ustala się potrzebę kontroli i monitoringu jakości odprowadzanych 

z terenu objętego planem wód powierzchniowych oraz kontrolę szczelności bezodpływowych 

zbiorników na nieczystości. Stosowanie się do przepisów prawnych dotyczących ochrony 
środowiska oraz stosowanie odpowiednich metod, materiałów i ó technologii, zapewni ochronę 
środowiska wodnego i powierzchni ziemi.  

Wody podziemne odgrywają istotną rolę w kształtowaniu stosunków hydrologicznych każdego 

regionu: magazynują opady atmosferyczne i zasilają z tego zapasu źródła, rzeki, jeziora, bagna 

i mokradła. Szczególne znaczenie dla szaty roślinnej mają płytko zalegające wody gruntowe, które na 

terenach płaskich i nisko położonych, np. w dolinach rzek, są zwykle najważniejszym czynnikiem 

decydującym o lokalnym zróżnicowaniu. Najważniejszym aktem prawnym z punktu widzenia ochrony 

wód i gospodarowania nimi jest ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. 2017 poz. 1121), 

które reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w szczególności 

zlewowe kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami 

wodnymi.  

Negatywne oddziaływanie na środowisko wodne może wystąpić jedynie przy niewłaściwie 
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prowadzonych pracach. Dlatego też nie należy lokalizować bazy materiałowo – surowcowej w pobliżu 

wód powierzchniowych. Należy też przewidzieć zabezpieczenia gruntu i wód podziemnych przed 

przedostaniem się produktów ropopochodnych. Przed odprowadzeniem wód opadowych do odbiornika 

należy zastosować urządzenia podczyszczające np. w postaci piaskowników, osadników i studni 

osadnikowych oraz urządzeń zamykających odpływ odbiorników.  

Nowe obszary o powierzchni utwardzonej powstałe na skutek realizacji projektu planu (drogi, 

podjazdy, parkingi, itp.) są w zasadzie elementem chroniącym wody podziemne przed przedostawaniem 

się zanieczyszczeń do gruntu i poziomów wodonośnych. Na etapie realizacji postanowień projektu 

planu – budowy, istnieje wiele zagrożeń przedostania się zanieczyszczeń do wód. Zakłada się, że 

monitoring instalacji i urządzeń mogących zanieczyścić wody podziemne będzie prowadzony 

prawidłowo, wówczas ryzyko zanieczyszczenia wód zostanie ograniczone do minimum. W celu 

zapewnienia pełnej ochrony środowiska wodno-gruntowego konieczne jest zaprojektowanie programu 

monitoringu wód podziemnych. Monitoring wód powinien być procesem dynamicznym, 

tzn. zapewniającym szybkie reakcje na wyniki uzyskiwane w trakcie prowadzenia pomiarów. 

Projekt planu ustala realizację zbiornika wodnego na terenie WS1 zlokalizowanego pomiędzy 

ulicami Tęczową i Kremową, w otoczeniu pól uprawnych. Podstawową funkcją zbiornika będzie 

retencja wody na potrzeby rolnictwa. Dodatkowymi funkcjami zbiornika będą: funkcja pożarowa. 

Podstawowe parametry zbiornika są na tym etapie nieznane.  

Obszar projektu planu położony jest poza zasięgiem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. 

Zgodnie z przepisami dyrektywy 2000/60/we Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 

października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej 

(tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna) planowanie gospodarowaniem wodami odbywa się w podziale 

na obszary dorzeczy. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w 

sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) 

przedmiotowy projekt planu zlokalizowany jest w obszarze PLRW60001715312 i JCWPd 69. Ustalenia 

projektu planu nie będą powodować takich oddziaływań, które mogłyby wiązać się z nieosiągnięciem 

celów środowiskowych dla jednolitych części wód ustanowionych w Planie gospodarowania wodami 

na obszarze dorzecza Odry. 

Ustalenia projektu planu nie mają wpływu na dotrzymanie bądź niedotrzymanie celów 

środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. 

 

5.6. WPROWADZANIE GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA, EMISJA HAŁASU, KLIMAT 
I PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE 

 

Na stan aerosanitarny wpływać będzie rozwój funkcji osadniczej, aktywności gospodarczej 

i usługowej. Powstanie nowych obiektów usługowych i zabudowy mieszkaniowej wpłynie na wzrost 

ruchu kołowego, który jest źródłem zanieczyszczeń komunikacyjnych m.in. węglowodorów 

aromatycznych (WWA), dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NOx), tlenku węgla (CO) oraz 

substancji pyłowych. Również na etapie budowy wystąpi podwyższona emisja spalin związana 

z użytkowaniem pojazdów samochodowych i sprzętu budowlanego. W czasie prowadzenia prac 

budowlanych składowane masy ziemne będą źródłem emisji niezorganizowanej pyłów do powietrza. 

Będzie to oddziaływanie krótkotrwałe, rozproszone i punktowe w skali obszaru gminy. W domowych 

piecach grzewczych i lokalnych kotłowniach węglowych często spalanie węgla odbywa się w sposób 

mało efektywny. Podłączanie nowych odbiorców do sieci ciepłowniczej powoduje likwidację lokalnych 

źródeł emisji wzrost efektu ekologicznego. Zaleca się rozwój systemu ciepłowniczego obszaru gminy 

w oparciu o systemy wykorzystujące: energię elektryczną, olej niskosiarkowy, ogrzewanie gazowe lub 
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oze. W projekcie planu brak zaleceń dotyczących zastępowania paliw stałych w kotłowniach 

i paleniskach indywidualnych proekologicznymi systemami ogrzewania, w tym niekonwencjonalnymi 

i opartymi na odnawialnych surowcach energetycznych. Postuluje się podjęcie działań w sprawie 

ewentualnej gazyfikacji gminy i rozwój na jej terenie tej formy ogrzewania. Zaleca się też rozwój źródeł 

ciepła opartych o energię z odnawialnych źródeł energii w postaci: energii słonecznej, energii 

geotermalnej (pompy cieplne), biomasy i biogazu. W przeciwieństwie do produkcji energii elektrycznej 

na bazie paliw kopalnych: węgla kamiennego i brunatnego oraz ropy naftowej, które emitują 

zanieczyszczenia powietrza w postaci: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx), tlenku węgla (CO), 

metali ciężkich: generowanych w wyniku spalania paliw stałych: ołowiu (Pb), kadmu (Cd), cynku (Zn), 

panele fotowoltaiczne nie generują żadnych zanieczyszczeń, przyczyniając się pośrednio do poprawy 

stanu powietrza. Szacuje się, iż w porównaniu do produkcji energii elektrycznej w oparciu o paliwa 

kopalne, każdy kW instalacji fotowoltaicznej pozwala zaoszczędzić: do 16 kg NOx, do 9 kg SOx oraz 

od 600 do 2300 kg CO2, w zależności od składu paliwa i natężenia promieniowania słonecznego1.  

Na etapie realizacji ustaleń projektu planu przewiduje się wzrost emisji zanieczyszczeń związanych 

z pracami budowlanymi. W zakresie pylenia z odkrytych powierzchni gruntów zaleca się zraszanie 

powierzchni wodą. Bez szczegółowego harmonogramu prac oraz wykazu urządzeń pracujących przy 

budowie nie można wykonać analizy wpływu budowy na klimat akustyczny otoczenia. Z tego względu 

ograniczono się w niniejszej prognozie do zaleceń ogólnych:  

− wszystkie prace budowlane należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej, 

− należy zaplanować wszystkie operacje z użyciem ciężkiego sprzętu, 

− należy zastosować sprzęt w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami określonymi 

w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych 

wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 

środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 263, poz. 2202 ze zm.), 

− zaleca się ustalić szczegółowy harmonogram prac z użyciem ciężkiego sprzętu, 

− należy przestrzegać zasady wyłączenia silników w czasie przerw w pracy,  

− należy maksymalnie ograniczyć czas budowy poszczególnych etapów poprzez odpowiednie 

zaplanowanie procesu budowlanego. 

Prace związane z budową mają jednak charakter czasowy, a ich czas jest relatywnie krótki. Po 

zakończeniu realizacji, planowane inwestycje powinny być monitorowane w zakresie emisji hałasu.  

Prace związane z budową mają jednak charakter czasowy, a ich czas jest relatywnie krótki. Po 

zakończeniu realizacji, planowana inwestycja powinna być monitorowana w zakresie emisji hałasu. 

Przewiduje się, że hałas komunikacyjny od drogi publicznej wraz z pracą silników samochodowych na 

posesji terenu objętego projektem planu mogą spowodować zagrożenie hałasem.  

W zakresie oddziaływania na stan powietrza przewiduje się emisje zanieczyszczeń związaną z 

ogrzewaniem budynków. Projekt planu przewiduje zaopatrzenie z indywidualnych lub grupowych 

źródeł. Zaleca się zaopatrzenie w ciepło wykorzystujące rozwiązania oparte na paliwach stałych i 

ekologicznych (gaz, energia elektryczna, olej opałowy, paliwo konfekcjonowane itp. oraz 

niekonwencjonalne źródła energii m. in. takie jak instalacje przetwarzające energię słoneczną, pompy 

ciepła i mikroinstalacje oze). 

Przy planowaniu nowych obiektów należy zachować od istniejących linii elektroenergetycznych: 

− napowietrznej wysokiego napięcia 110 kV, odległość 20 m po obu stronach linii, tzn. zachować 

pas technologiczny o szerokości 40 m, 

 
1  S. Pietruszko. Photovoltaics in the world OPTO-ELECTRONICS REVIEW 12(1), 7–12 (2004), s. 11 
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− napowietrznej średniego napięcia 20 kV, odległość 11 m po obu stronach linii, tzn. zachować 

pas technologiczny o szerokości 22 m, 

− napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV, odległość 1,5 m po obu stronach linii, tzn. zachować 

pas technologiczny o szerokości 3 m, 

− kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, odległość 1 m po obu stronach linii, tzn. zachować pas 

technologiczny o szerokości 2 m. 

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposoby sprawdzania 

dotrzymania tych poziomów zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 

października 2003 r. (Dz. U. Nr 192 z 2003 r., poz. 1883) w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. 

Zróżnicowane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych określa załącznik nr 1 do 

rozporządzenia. Zgodnie z rozporządzeniem częstotliwość sieci elektroenergetycznej wynosi 50 Hz. 

Wpływ promieniowania na ludzi będzie jednak znikomy lub nie będzie występował. Linie i stacje 

elektroenergetyczne2 są źródłami pól elektrycznych i magnetycznych o częstotliwości 50 Hz. Rozkłady 

pól w otoczeniu linii elektroenergetycznych są zależne od konstrukcji linii, z której wynika usytuowanie 

znajdujących się pod napięciem i przewodzących prąd przewodów w przestrzeni. Pomiary kontrolne 

poziomów pól elektrycznych i magnetycznych o częstotliwości 50 Hz wykonuje się, jeżeli mamy do 

czynienia ze stacjami elektroenergetycznymi lub napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi o 

napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV. W otoczeniu wnętrzowych stacji 

elektroenergetycznych i podziemnych linii kablowych pomiarów pól elektrycznych nie wykonuje się. 

Natężenia pól – elektrycznego i magnetycznego maleją szybko wraz ze wzrostem odległości od 

linii elektroenergetycznych. Rozkłady tych pól są zależne od konstrukcji linii i dlatego nie można podać 

uogólnionych wartości występowania pól o poziomach dopuszczalnych w zależności od odległości od 

linii elektroenergetycznej. 

 

5.7. ODDZIAŁYWANIE NA KRAJOBRAZ, ZABYTKI I DOBRA MATERIALNE 
 

Projekt planu ustala ochronę stanowisk archeologicznych. Na terenie objętym opracowaniem 

znajdują się obiekty wymienione w gminnej ewidencji zabytków gminy Głogów: 

– budynek mieszkalny, ul. Tęczowa 68, 

– budynek mieszkalny, ul. Tęczowa 70. 

Przez obszar planu przebiega też granica historycznego układu ruralistycznego miejscowości 

Ruszowice. Dla wszystkich powyższych wyznacza projekt planu wprowadza odpowiednie ustalenia 

zapewniające ich właściwą ochronę.  

Ze względu na brak audytu krajobrazowego dla województwa dolnośląskiego, na przedmiotowym 

obszarze brak rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym a także nie wskazuje się 

krajobrazów priorytetowych. Projekt planu ogranicza wysokość budynków i nie wprowadza dominant 

krajobrazowych. Zmiany w użytkowaniu terenu dotyczą też uzupełnienia zabudowy istniejącej. 

Nie przewiduje się powstania dużych jednostek urbanistycznych – wydzielonych dzielnic 

przemysłowych czy mieszkaniowych. Ocenia się brak negatywnego oddziaływania postanowień 

projektu planu na krajobraz.  

 

 
2 Stefan Różycki  „Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku za lata 2011 – 2013 …” 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska , Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku , Warszawa 2014 



48 

 

5.8. ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE 
 

Oddziaływanie skumulowane przeanalizowano pod kątem oddziaływania tego samego zadania 

na różne elementy środowiska przyrodniczego jak i ustaleń planu względem siebie.  I tak, zadania 

z zakresu ochrony powietrza czy zagrożeń hałasu można rozpatrywać pod kątem poprawy jakości 

powietrza, ale też uciążliwości powstałych na skutek ich bezpośredniej realizacji. Budowa sieci 

ciepłowniczej czy gazowej przyczyni się do poprawy jakości powietrza, ale będzie się też wiązać 

z tymczasowymi uciążliwościami na czas budowy instalacji. 

Planowane w projekcie planu kierunki rozwoju mają charakter endogeniczny, stąd nie 

przewiduje się oddziaływania skumulowanego z inwestycjami prowadzonymi poza granicami obszaru 

projektu planu.  

 

5.9. RYZYKO WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII 
 

Zgodnie z art. 3, pkt 23 ustawy Prawo ochrony środowiska przez „poważną awarię” rozumie się 

zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie przemysłowego 

magazynowania lub transportu, w którym występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, 

prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zaistnienie takiego 

zagrożenia z opóźnieniem, zaś przez poważną awarię przemysłową rozumie się poważną awarię 

w zakładzie.  

Pożar może powstać w wyniku celowego podpalenia, zamachu terrorystycznego lub 

niewystarczających zabezpieczeń ppoż oraz jako szczególną sytuację awaryjną. Wydarzenia takiego nie 

da się jednak przewidzieć i trudno jest oceniać skutki, jakie może ono wywołać.  

Ustalenia projektu planu nie przewidują lokalizacji zakładów, które zaliczają się do zakładów 

stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii przemysłowych. 

6. CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, 
OGRANICZENIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH 
ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI 
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU  

 

Na etapie sporządzania projektu planu wprowadzono szereg zmian mających na celu 

wyeliminowanie negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze oraz aktualizację aktów prawnych 

obowiązujących na terenie objętym projektem planu. W tym zakresie do projektu planu wprowadzono 

następujące zapisy: 

− zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

za  wyjątkiem obiektów liniowych,  

− wskazano tereny, podlegające ochronie akustycznej:  

o tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową – wyznaczone w planie miej-

scowym tereny, oznaczone symbolem MN, 

o tereny przeznaczone na cele mieszkaniowo-usługowe – wyznaczone w planie 

miejscowym tereny, oznaczone symbolami: MNU, MWU, 

− na terenach innych niż oznaczone w planie miejscowym symbolem R ustala się nasadzenia zieleni 

wyłącznie gatunkami właściwymi dla lokalnych uwarunkowań siedliskowych i geograficznych, 
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− nakaz ochrony i zachowania istniejących zadrzewień śródpolnych poprzez ich wkomponowanie 

w zieleń urządzoną lub nieurządzoną towarzyszącą poszczególnym terenom; 

− dla terenu KDD.4 nakaz zachowania istniejących drzew wskazanych na rysunku zmiany planu 

z zachowaniem ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych; 

Wszystkie te zapisy projektu planu mają na celu minimalizację negatywnych oddziaływań ustaleń 

projektu, które mogą powstać na skutek ich realizacji. 

 

7.  ROZWIĄZANIA INNE NIŻ W PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE, ELIMINUJĄCE 
LUB OGRANICZAJĄCE NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 

 

 W procesie projektowym zdecydowano się na zmiany w ustaleniach projektu planu, które miały 

na celu wyeliminowanie negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze oraz zapewnienie 

minimalizacji negatywnego oddziaływania ustaleń projektu zmiany. Wiele regulacji prawnych 

dotyczących minimalizacji negatywnych oddziaływań regulują przepisy odrębne, stąd projekt planu nie 

może narzucać postępowania np. w sprawie gospodarki wodno – ściekowej czy technologii jakiej należy 

użyć. Stanowiłoby to naruszenie kompetencji niektórych organów bądź powtórzenie obowiązującego 

prawa w tym zakresie. Należy założyć, że na kolejnych etapach realizacji inwestycji, zostaną również 

użyte wszelkie możliwe środki prawne i techniczne, które zapewnią maksymalną ochronę środowiska. 

Na etapie opiniowania i uzgadniania projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w piśmie znak: WSI.410.364.2020.NL z dnia 3 września 

2020 r., wskazał na możliwość zastosowania działań minimalizujących potencjalny negatywny wpływ 

terenów przeznaczonych pod wielkopowierzchniowe obiekty handlowe na projektowane i istniejące 

tereny zabudowań mieszkaniowych, a co za tym idzie ograniczenie potencjalnych konfliktów 

przestrzennych i społecznych, poprzez wprowadzenie strefy buforowej, w postaci zieleni izolacyjnej. 

Pasy zieleni izolacyjnej miałyby na celu oddzielenie terenów zabudowy mieszkaniowej od terenów 

potencjalnie uciążliwych, a także ich ochronę. Strefowanie jednostki urbanistycznej na tereny zieleni, 

tereny mieszkaniowe i tereny usługowe na etapie planistycznym byłoby w tym przypadku uzasadnione 

wyłącznie teoretycznie, ale nie uwzględniałoby praktycznych rozwiązań dotyczących własności gruntu, 

utrzymania zieleni i architektonicznych możliwości kształtowania zabudowy. Wyznaczone w planie 

miejscowym tereny mają określone funkcje oraz wskaźniki zabudowy. Oznacza to, że zabudowa nie 

będzie kształtowana na całym terenie o wyznaczonej funkcji, ale przy uwzględnieniu linii zabudowy 

oraz ograniczeń wynikających z zapisów uchwały. Zabudowę na tych terenach można kształtować 

w taki sposób, by oddalić tereny mieszkaniowe od terenów komunikacji i usług, a przy uwzględnieniu 

minimalnej powierzchni biologicznie czynnej projektować pasy zieleni na terenach mieszkaniowych, 

komunikacyjnych czy usługowych. Projekt planu nie uwzględnia więc terenów o przeznaczeniu „zieleń 

izolacyjna” kosztem innych terenów. 

Procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko umożliwia włączenie do udziału 

w planowaniu przestrzennym wszystkich mieszkańców. Pod względem oceny oddziaływania na 

środowisko ustalenia projektowanego dokumentu godzą interesy wszystkich zaineresowanych stron, 

są optymalnymi rozwiązaniami zgodnymi z zasadami ekorozwoju i z uwzględnieniem ochrony 

środowiska. Z tego względu nie przedstawia się dodatkowych rozwiązań alternatywnych do rozwiązań 

przedstawionych w planie. 
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8. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH METODACH ANALIZY REALIZACJI 
POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI 
JEJ PRZEPROWADZENIA 

 

Przewidywane metody analizy realizacji postanowień projektu planu pod kątem wpływu 

na środowisko mogą się odnosić do: 

− oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu, 

− przestrzegania ustaleń dotyczących przeznaczenia terenu, ukształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu, ustaleń dotyczących wyposażenia w infrastrukturę techniczną, ochrony 

i kształtowania środowiska oraz ładu przestrzennego, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. 

W zakresie oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu na środowisko:  

− w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, 

obowiązywać będzie monitoring środowiska w zakresie i metodach określonych w wydanej 

decyzji, 

− w odniesieniu do całego terenu może to być monitoring państwowy środowiska, prowadzony przez 

odpowiednie organy administracji państwowej, powołane do badania stanu środowiska lub 

indywidualnych zamówień, w przypadku, gdy odnoszą się one do obszaru objętego miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego; Monitoring poszczególnych komponentów środowiska 
prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowy Instytut 

Geologiczny.  

− w przypadku skarg mieszkańców na uciążliwości prowadzonej działalności w oparciu o uchwalony 

plan, analizę realizacji inwestycji i badanie skażenia środowiska powinien przeprowadzić 

odpowiedni organ administracji samorządowej. 

 Zaleca się, aby monitoringowi poddać takie elementy środowiska jak: wody 

powierzchniowe i podziemne, monitoring hydrologiczny i hydrochemiczny powinien być wykonany 

poprzez pomiar w stałych punktach raz na pół roku i stan powietrza atmosferycznego, czyli monitoring 

podstawowych parametrów klimatycznych oraz stężeń w powietrzu atmosferycznym głównych 

zanieczyszczeń SO2 i NOx poprzez pomiar w stałych punktach poprzez ciągłe pomiary dzienne oraz 

dodatkowo wielkopowierzchniowy monitoring wybranych elementów środowiska przyrodniczego 

poprzez fotointerpretację zdjęć lotniczych wykonywany, co 10 – 15 lat. W zakresie realizacji 

przestrzegania ustaleń projektu planu powinny być okresowe przeglądy zainwestowania obszaru 

i realizacji planu, wykonywane przez administrację samorządową na potrzeby oceny prowadzonej 

polityki przestrzennej. Z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika, że analiza 

aktualności dokumentów planistycznych oraz analizy skutków realizacji postanowień projektowanego 

dokumentu winna być wykonywana nie rzadziej niż raz na kadencję wójta, czyli nie rzadziej niż co 5 

lat. 

9. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ 
PROJEKTU PLANU NA ŚRODOWISKO 

 

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko, o którym mowa w art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. d) 

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 (t.j. Dz. U. z 2020 

r. poz. 283 ze zm.), oceniane jest w aspekcie granic międzynarodowych. Projekt planu nie zawiera 

rozstrzygnięć ani nie stwarza możliwości, w wyniku których mogłoby wystąpić transgraniczne 
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oddziaływanie na środowisko. Zagospodarowanie obszaru planu nie będzie oddziaływać na środowisko 

terenów położonych poza granicami kraju. 
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11. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

 

1. Wstęp 

Rozdział 1.1. 

Prognozę oddziaływania na środowisko sporządza się obowiązkowo, co wynika z ustawy z dnia 

3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
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w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 

ze zm.). 

Rozdział 1.2. 

Prognozę oddziaływania na środowisko sporządza się dla dokumentu strategicznego jakim jest zmiana 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Ruszowice – część 1. 

W prognozie brany jest pod uwagę każdy element środowiska przyrodniczego, również zdrowie ludzi. 

Choć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ma na celu poprawę warunków życia 

mieszkańców, uatrakcyjnienie gminy, stworzenie lepszych warunków do życia gospodarczego, to może 

on powodować negatywne oddziaływanie na środowisko. Prognoza ma też na celu sprawdzenie czy 

plan prawidłowo uwzględnia zagrożenia związane z powodziami i bezpieczeństwem ludzi. 

Rozdział 1.3. 

Podstawą sporządzenia niniejszej prognozy są informacje publiczne o stanie środowiska przyrodniczego 

oraz dane środowiskowe zasięgnięte w literaturze i od organów nadzorczych. W rozdziale przywołano 

pełny spis materiałów źródłowych. 

2. Ustalenia projektowanego dokumentu oraz jego powiązania z innymi dokumentami 

Rozdział 2.1 

Projektowany dokument tj. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt prawa 

miejscowego, który bardzo precyzyjnie określa przeznaczenie każdego terenu położonego w jego 

granicach. Plan miejscowy sporządza Wójt Gminy Głogów, a uchwala Rada Gminy. Projekt zmiany 

planu wyznacza ramy dla realizacji przedsięwzięcia wyznaczonego w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) – tereny na których przewiduje się budowę 

wielkopowierzchniowego obiektu handlowego (supermarket). 

Rozdział 2.2. 

Projektowany plan powinien nawiązywać do innych strategicznych dokumentów. Wykazano 

powiązania projektowanego planu z następującymi dokumentami: 

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głogów, 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Ruszkowice, 

3. Strategia rozwoju Gminy Głogów na lata 2016 – 2023, 

4. Program ochrony środowiska dla Gminy Głogów na lata 2014 – 2017 z perspektywą do roku 2021, 

5. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego, Perspektywa 2020, 

3. Analiza i ocena istniejącego stanu środowiska   

Rozdział 3.1.  

W rozdziale omówiono położenie administracyjne i geograficzne obszaru objętego projektem planu. 

Obszar opracowania znajduje się w gminie wiejskiej Głogów, położonej w powiecie głogowskim, 

w województwie dolnośląskim. Obszar objęty projektem planu to obręb Ruszowice. 

Obszar projektu planu stanowi tereny podmiejskie sołeckiej wsi Ruszowice. Obowiązujące studium 

gminy określa Ruszowice jako jedno z najbardziej dynamicznie rozwijających się sołectw gminy, 

położonych „na styku z miastem” przez co tworzy tzw. „dzielnicę miasta”. Tereny objęte projektem 

planu są to głównie tereny otwarte – tereny rolne i pastwiska.  

Rozdział 3.2. 

Na terenie objętym projektem planu nie występują żadne formy ochrony przyrody.  

W sąsiedztwie projektu planu przebiega główny korytarz ekologiczny Dolina Odry Środkowej (KPdC-

19E). Korytarz przebiega doliną rzeki Odry objętej na tym fragmencie ochroną prawną jako obszary 

Natura 2000 o tej samej nazwie: „Łęgi Odrzańskie” - PLH020018 oraz PLB020008.  
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Rozdział 3.3. 

Ważną rolę odgrywają tu zadrzewienia i zakrzaczenia wraz z łąkami towarzyszące dolinkom rzecznym 

i rowom melioracyjnym, które wpływają na rozwój fauny oraz migracje różnych gatunków zwierząt. 

Z terenami zurbanizowanymi związane są gatunki przystosowane do życia w bliskości z człowiekiem, 

synantropijne, które wyparły dziką faunę zamieszkującą pierwotnie te tereny. Przedmiotowy teren 

objęty projektem planu nie podlegał w ciągu ostatnich kilku lat szczegółowej inwentaryzacji 

przyrodniczej mającej na celu stwierdzenie występowania dziko występujących zwierząt objętych 

ochroną gatunkową na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. 

w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2016 poz. 2183), roślin objętych ochroną na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

roślin (Dz. U. 2014 poz. 1409) ani grzybów objętych ochroną na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 16 października w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014 poz. 1408).  

Rozdział 3.4.  

Obszar opracowania zajmują głównie osady akumulacji rzecznej eolicznej wieku holoceńskiego 

tj. piaski, żwiry, mady rzeczne oraz torfy i namuły. Cała gmina Głogów położone jest w obrębie 

monokliny przedsudeckiej. Stanowi ona dużą jednostkę geologiczną przylegającą do Sudetów i bloku 

przedsudeckiego. Osady wieku holoceńskiego zajmują Pradolinę Odry. Pradolina Głogowska w części 

objętej planem stanowi przełomową dolinę w środkowym biegu Odry. Krajobraz jest typowo nizinny – 

najwyższe rzędne nie przekraczają 76 m n.p.m. Obszar gminy bogaty jest w złoża naturalne, natomiast 

w obszarze objętym planem nie występują udokumentowane złoża naturalne. Na terenie objętym 

planem nie występuje główny zbiornik wód podziemnych.  

Rozdział 3.5. 

Cały obszar objęty projektem planu położony jest w dorzeczu Odry, regionie wodnym Środkowej Odry, 

w obrębie zlewni Kanał Głogowski o kodzie PLRW60001715312. JCWP Kanał Głogowski to sztuczna 

część wód. Jest to niemonitorowana część wód o złym stanie. Jest też zagrożona nieosiągnięciem celów 

środowiskowych jakimi są dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny.  

Na terenie objętym projektem planu nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodziowego. 

Obszar objęty projektem planu położony jest w całości w zasięgu jednolitej części wód podziemnych 

JCWPd nr 69.  
Rozdział 3.6. 

Gleby Dolnego Śląska, o lepszej niż przeciętnie w Polsce przydatności rolniczej i znacznym udziale 

gleb zwięźlejszych, charakteryzują się stosunkowo dużą odpornością na degradację chemiczną. 

Odporność ta zależy od pojemności sorpcyjnej gleby, uwarunkowanej ilością frakcji ilastej oraz 

próchnicy glebowej. Niemniej jednak nawożenie, zwłaszcza stosowanie nawozów mineralnych 

w nieodpowiednich dawkach i terminach, może powodować zanieczyszczenie wód podziemnych 

azotanami i azotynami oraz prowadzić do eutrofizacji wód powierzchniowych. 

Rozdział 3.7.  

W 2018 r. najbliższymi, wyznaczonymi przez WIOŚ stałymi punktami pomiarowymi monitoringu 

jakości powietrza była stacja zlokalizowana w Głogowie na ulicy Wita Stwosza (stacja prowadząca 

pomiary manualne). Ocena roczna (2018) wykazała przekroczenia na terenie gminy wiejskiej Głogów 

w zakresie: PM10, BaP (śr. roczna) i As (śr. roczna). 

Rozdział 3.8. 

W obszarze opracowania zlokalizowane są stanowiska archeologiczne. Wśród zabytków 

wymienia się również:  

– budynek mieszkalny, ul. Tęczowa 68, 

– budynek mieszkalny, ul. Tęczowa 70, 
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Obiekty te objęte są ochroną poprzez wpis do gminnej ewidencji zabytków. Przez obszar planu 

przebiega też granica historycznego układu ruralistycznego miejscowości Ruszowice.  

Rozdział 3.9. 

Tereny otwarte wobec niewystarczająco rozwiniętego systemu komunikacyjnego, transportowego 

czy infrastrukturalnego poddawane są obciążeniom skutkującym niedostosowanym i dynamicznym 

przeobrażeniom. Obszary otwarte stanowią przeważnie ważny element krajobrazu kulturowego bądź 

stanowią ważny korytarz ekologiczny. Równocześnie tereny te stanowią część rozwijającego się miasta. 

Otoczenie tych terenów stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa o charakterze metropolitalnym 

(Galeria Głogowska). Zagospodarowanie tych terenów oraz ich uzbrojenie ma większe uzasadnienie 

środowiskowe niż rozwój terenów mieszkaniowych poza zwartą zabudową miasta. 

Rozdział 3.10. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako dokument strategiczny podlega konsultacjom 

społecznym, w związku z czym zapobiega konfliktom przestrzennym. Rozwój terenów przemysłowych, 

eksploatacyjnych to rodzaj przeznaczenia terenu, który można zaliczyć do konfliktogenne. Inwestycje 

na tych terenach powinny być poprzedzone dyskusją nad kierunkiem polityki przestrzennej gminy.  

4. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, 

istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu 

Projekt planu powinien realizować cele, które zostały ustanowione w dokumentach wyższego rzędu tj. 

krajowych, międzynarodowych i wspólnotowych. W rozdziale tym przedstawiono zapisy dokumentów, 

do których odwołuje się projektowany dokument. 

5. Analiza i ocena przewidywanego znaczącego oddziaływania, w tym na cele i przedmiot ochrony 

obszaru Natura 2000 oraz na integralność tego obszaru 

Cały rozdział poświęcony jest analizie oddziaływania ustaleń planu na geokomponenty, 

w szczególności: na cele i przedmioty ochrony obszarów Natura 2000, na integralność obszarów Natura 

2000, na rośliny i zwierzęta,. na ludzi, na ukształtowanie terenu, na wody powierzchniowe i podziemne, 

na powietrze,  krajobraz i zabytki. 

Rozdział 5.1.  

Rozdział omawia wpływ poszczególnych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, które zajdą 

na skutek realizacji ustaleń planu, na gatunki zwierząt objęte ochroną na mocy Dyrektywy Unijnej oraz 

siedlisk przyrodniczych. Wpływ skutków realizacji projektu planu wykazał konflikt dla kilku gatunków 

objętych ochroną oraz dwóch siedlisk przyrodniczych. Wobec powyższych należy zastosować 

odpowiednie środki zapobiegawcze i minimalizujące. Przez teren gminy przebiega tzw. Korytarz Dolina 

Odry Środkowej. Jest to obszar przebiegający w odległości ok 2,3 km na północ od granic projektu 

planu. Ustalenia projektu planu nie ingerują w obszar korytarza ekologicznego.  

Rozdział 5.2.  

W rozdziale przeanalizowano, czy na skutek ustaleń projektu planu pogorszeniu nie ulegnie 

bioróżnorodność. Przedstawiono też po krótce możliwe oddziaływanie na rośliny i zwierzęta realizacji 

postanowień planu.  

Rozdział 5.3.  

Przedstawiono dwa główne kierunki oddziaływania na zdrowie ludzi. Ustalenia projektu planu nie 

wskazują na znaczące negatywne oddziaływanie na zdrowie ludzi.  

Rozdział 5.4. 

Realizacja założeń projektu planu nie będzie wiązać się z dużymi przekształceniami powierzchni ziemi.  

Rozdział 5.5.  

W rozdziale przeanalizowano, czy ustalenia projektu planu w dostatecznym stopniu chronią środowisko 

wodno – gruntowe. Stosowanie się do przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz 
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stosowanie odpowiednich metod, materiałów i technologii, zapewni ochronę środowiska wodnego 

i powierzchni ziemi. Analiza wykazała brak negatywnego oddziaływania.  

Rozdział 5.6.  

W rozdziale przedstawiono zagrożenia jakie wynikają z realizacji ustaleń projektu planu na higienę 

powietrza. Na etapie realizacji ustaleń projektu planu przewiduje się wzrost emisji zanieczyszczeń 

związanych z pracami budowlanymi. Prace związane z budową mają jednak charakter czasowy, a ich 

czas jest relatywnie krótki. Po zakończeniu realizacji, planowane inwestycje powinny być 

monitorowane w zakresie emisji hałasu.  

Rozdział 5.7.  

Projekt planu nie przewiduje tworzenia dominanty w krajobrazie. Przeobrażenia jakim ma ulec 

krajobraz jest kontynuacją rozwoju zabudowy. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdza się brak 

negatywnego oddziaływania ustaleń projektu planu na krajobraz i wartości kulturowe.  

Rozdział 5.8.  

Oddziaływanie skumulowane przeanalizowano pod kątem oddziaływania tego samego zadania na różne 

elementy środowiska przyrodniczego jak i różnych funkcji terenu planowanych w projekcie planu 

względem siebie.  Nie przewiduje się oddziaływania o charakterze skumulowanym. 

Rozdział 5.9.  

Ustalenia projektu planu nie przewidują lokalizacji zakładów, które zaliczają się do zakładów 

stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii przemysłowych. 

Rozdział 6. Rozwiązania minimalizujące 

W prognozie zwraca się uwagę na działania minimalizujące wymienione w projekcie planu jak i takie 

działania, które mogą zapobiec negatywnemu oddziaływaniu postanowień tego dokumentu 

na późniejszym etapie realizacji. 

Rozdział 7. Rozwiązania inne niż w projektowanym dokumencie, eliminujące lub ograniczające 

negatywne oddziaływanie na środowisko 

Ustalenia projektowanego dokumentu godzą interesy wszystkich zainteresowanych stron, 

są optymalnymi rozwiązaniami zgodnymi z zasadą zrównoważonego rozwoju.  

Rozdział 8. Informacje o przewidywanych metodach analizy realizacji postanowień projektowanego 

dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzenia 

W zakresie realizacji przestrzegania ustaleń planu powinny być realizowane okresowe przeglądy 

zainwestowania obszaru i realizacji planu, wykonywane przez administrację samorządową na potrzeby 

oceny prowadzonej polityki przestrzennej. Z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

wynika, że analiza aktualności dokumentów planistycznych oraz analizy skutków realizacji 

postanowień projektowanego dokumentu winna być wykonywana nie rzadziej niż raz na kadencję Wójta, 

czyli nie rzadziej niż co 5 lat. 

Rozdział 9. Informacje o możliwości transgranicznego oddziaływania ustaleń projektu zmiany planu na 

środowisko 

Projekt planu nie zawiera rozstrzygnięć ani nie stwarza możliwości, w wyniku których mogłoby 

wystąpić transgraniczne oddziaływanie na środowisko. 

Rozdział 10. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Streszczenie jest obowiązkiem ustawowym, a sporządza się go, by zapewnić szersze udostępnienie 

prognozy. Streszczenie powinno zawierać nie branżowe i niespecjalistyczne słownictwo oraz  

najistotniejsze informacje zawarte w poszczególnych rozdziałach/częściach prognozy.  

 


