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1. Podstawa prawna opracowania prognozy 

 
Podstawą prawną opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego są następujące akty prawne: 

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

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405 

- tekst jednolity z późn. zm.),  

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2017 poz. 1073 - 

tekst jednolity z późn. zm.).  

 

Projekt miejscowego planu, dla potrzeb którego sporządzana jest niniejsza prognoza opracowany został w 

oparciu o uchwałę Nr XXVII.184.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice, w 

granicach administracyjnych wsi Komprachcice, z wyłączeniem działek nr 1148/7, 1148/8 i 1148/9 km 6, 

obejmujący obszar w granicach przedstawionych na rysunku planu, o powierzchni 890 ha. 

 

 

2. Cel i zakres prognozy 

 
Prognoza oddziaływania na środowisko ma na celu uwzględnienie uwarunkowań istniejącego stanu środowiska 

przyrodniczego wraz z określeniem skutków oddziaływania na środowisko przyrodnicze i kulturowe związanych z 

realizacją ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

 

Zakres przestrzenny projektu planu obejmuje obszar 890 ha położony w granicach administracyjnych wsi 

Komprachcice, z wyłączeniem działek nr 1148/7, 1148/8 i 1148/9 km 6, w gminie Komprachcice. Prognoza jest 

integralną częścią projektu miejscowego planu oraz stanowi element zapewniający utrzymanie równowagi 

przyrodniczej zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

 

Zakres merytoryczny prognozy określa art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

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

środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405 - tekst jednolity z późn. zm.). Zgodnie z ww. ustawą prognoza powinna: 

• zawierać informacje o zawartości, głównych celach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami, 

• zawierać informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

• określać propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektu 

planu i częstotliwości jej przeprowadzania, 

• określać, analizować i oceniać istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku 

braku realizacji projektowanego dokumentu, określać, analizować i oceniać stan środowiska na obszarach 
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objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 

• określać, analizować i oceniać istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia 

projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

• określać, analizować i oceniać przewidywane znaczące oddziaływania na cele i przedmiot ochrony obszaru 

Natura 2000 oraz na środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, 

wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne z 

uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy, 

• przedstawiać rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w planie, mające na celu zapobieganie, 

ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań ustaleń projektu planu na środowisko, 

• zawierać informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko. 

 

Prognoza oddziaływania na środowiska winna również zawierać w części końcowej streszczenie w języku 

niespecjalistycznym. 

 

Na podstawie Art. 74a ust. 2 oraz Art. 51. Ust. 2 pkt 1f, prognoza powinna zawierać - w postaci załącznika - 

oświadczenie autora o spełnieniu wymagań w zakresie posiadanego wykształcenia i doświadczenia. 

 

 

3. Metody opracowania i materiały źródłowe 

 
Na etapie sporządzania niniejszego dokumentu wykorzystano następujące materiały źródłowe: 

• Program Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice na lata 2017-2020, wykonany przez zespół firmy 

ALBEKO z siedzibą w Opolu, 

• Aktualizacja „Programu ochrony środowiska dla gminy Komprachcice na lata 2009-2012 z perspektywą 

2013-2016". ALBEKO. Komprachcice.2009r 

• Strategia rozwoju Gminy Komprachcice na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2015m, przyjęta 

Uchwałą Nr X.58.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 listopada 2015r., 

• Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla gminy Komprachcice, Biuro Projektowo- Konsultingowe 

BIPROK. Opole 2006r., 

• Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komprachcice", 

uchwalonego Uchwałą Nr XXI.143.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 grudnia 2016 r., Biuro 

Projektowe LINIA. Wolanin J. Komprachcice. 2012r. 

• Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice, opracowanie: mgr inż. Tomasz Dryjański 

wrzesień 2015 - wrzesień 2016r., 

• Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki 

odpadami dla gminy Komprachcice na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 20132016". 

ALBEKO. Komprachcice 2009r. 

• Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020. WIOŚ. Opole 2015r. 
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• Rocznik statystyczny województwa opolskiego w 2013r. WUS w Opolu. 2014r. 

• Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2014. WIOŚ w Opolu. Biblioteka monitoringu 

środowiska Opole 2015r. 

• Ocena jakości powietrza w woj. opolskim za rok 2014. WIOŚ. Opole. 2015r. 

• Projekt uchwały Rady Gminy Komprachcice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Komprachcice, 

• Kondracki J.: Geografia fizyczna Polski. PWN. Warszawa. 1998r., 

• Mapa hydrograficzna 1:50 000, 

• Mapa sozologiczna 1: 50 000, 

• przeglądową mapę geomorfologiczną w skali 1:500 000, arkusz Wrocław 

• szczegółową mapę geologiczną Polski w skali 1:50 000, arkusz Opole Południe 

• mapę hydrogeologiczną w skali 1: 200 000, arkusz Gliwice, 

• mapę glebowo-rolniczą w skali 1:100 000. Województwo opolskie. IUNG. Puławy.1983r., 

• Usługi sieciowe WMS Państwowego Instytutu Geologicznego, 

• Usługi sieciowe WMS Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

 

Prognozę sporządzono przy zastosowaniu metod opisowych dotyczących charakterystyki poszczególnych 

komponentów środowiska przyrodniczego poddanych oddziaływaniu. Niniejszy dokument został wykonany w 

oparciu o dostępne materiały tematyczne. Na podstawie zebranych informacji oceniono potencjalne zagrożenie 

środowiska związane z realizacją ustaleń MPZP, wskazano ewentualne negatywne i niepożądane konsekwencje z 

tego wynikające oraz zaproponowano sposoby i metody ich minimalizowania. 

 

Przewidywane oddziaływanie na środowisko ustaleń projektu planu określono według takich kryteriów, jak: 

• charakter zmian: bardzo korzystne, korzystne, bez znaczenia, niepożądane, potencjalnie niekorzystne, bardzo 

niekorzystne; 

• intensywność przekształceń: nieznaczne, zauważalne, duże, zupełne; 

• bezpośredniość oddziaływania: bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane; 

• okres trwania oddziaływania: długoterminowe, średnioterminowe, krótkoterminowe; 

• częstotliwość oddziaływania: stałe, chwilowe. 

 
 
 

4. Ocena stanu i funkcjonowania środowiska na obszarze objętym projektem planu 

4.1. Charakterystyka środowiska przyrodniczego  

4.1.1. Położenie 

 

Gmina Komprachcice jest gminą wiejską, położoną w środkowej części województwa opolskiego oraz w 

centralnej części Powiatu Opolskiego. Obecnie (po wprowadzeniu zmiany granic od 01.01.2017r.) powierzchnia 

gminy wynosi 55,91 km
2
, w jej skład wchodzi 7 sołectw z łączną liczbą 8.842 mieszkańców.. Gmina Komprachcice 

położona jest w środkowej części województwa opolskiego. Od strony wschodniej sąsiaduje z gminą Prószków, od 
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strony południowo-zachodniej z gminą Tułowice, od północy z gminą Dąbrowa, a od północnego wschodu z 

miastem Opole. Ośrodkiem gminnym jest wieś Komprachcice 

Gmina pozostaje w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodka wojewódzkiego – Opola. 

 

Rysunek 1. Lokalizacja obszaru objętego planem na tle Gminy Komprachcice. 

 

Gmina zasadniczo pełni dwie funkcje: mieszkaniową związaną z wyjazdami do pracy, głównie do Opola i rolniczą. 

Obszar gminy zatraca powoli swój wiejski charakter i nabierając charakteru podmiejskiego jest włączany w proces 

suburbanizacji, czyli procesowi rozwoju tkanki podmiejskiej poza ścisłym centrum miasta Opola. Ze względu na 

rozwój funkcji mieszkalnej, dostępności komunikacyjnej (w tym, drogowej), obszar gminy stał się atrakcyjny dla 

mieszkańców miasta, którzy decydują się na wybudowanie swoich domów właśnie tutaj. Powstają osiedla o 

charakterze podmiejskim, z siatką dróg dostosowaną do potrzeb nowych mieszkańców. Ze względu na 

obudowywanie dróg domami zanikają granice między miejscowościami i obszar gminy przypomina jedną, wielką 

miejscowość. Zabudowa wsi jest coraz mniej charakterystyczna i nie wpływa na zwiększenie potencjału 

wyróżniającego miejscowości zarówno w relacjach między sołectwami, jak i w odniesieniu do wsi gmin 

sąsiednich. W zabudowie gminy dominuje zabudowa mieszkaniowa. Forma tej zabudowy jest zróżnicowana. 

 

Powiązania zewnętrzne gminy wyznaczają: 

� drogi wojewódzkie: Prądy – Opole (435) i Wawelno – Prószków (429), 

� drogi powiatowe, 

� drogi gminne. 

Przez teren gminy przebiegają dwie linie kolejowe: 
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� nr 132 Bytom – Wrocław 

� nr 287 Opole – Komprachcice – Szydłów – Nysa. 

 

W strukturze użytkowania gruntów gminnych dominują użytki rolne. Ze względu na dogodne położenie 

ekologiczne (sąsiedztwo dużego kompleksu Borów Niemodlińskich) oraz brak uciążliwego przemysłu gmina 

charakteryzuje się czystym powietrzem atmosferycznym i korzystnym agroklimatem. Na terenie gminy nie 

występują zakłady przemysłowe, jedynie małe i średnie zakłady produkcyjne. Ponadto bliskość dużego rynku 

zbytu pozwala na funkcjonowanie gospodarstw ogrodniczych (warzywno-owocowych i kwiaciarskich). 

 

Obszar objęty opracowaniem planu obejmuje teren sołectwa Komprachcice, z w granicach administracyjnych 

wsi Komprachcice, z wyłączeniem działek nr 1148/7, 1148/8 i 1148/9 km 6. Komprachcice są siedziba władz 

gminy, leżą w centralnej części gminy Komprachcice. Obszar opracowania obejmuje tereny zabudowy wsi wraz z 

otaczającymi je użytkami rolnymi, ciekami i niewielkimi terenami leśnymi. Od północy graniczy z obrębem 

Osiany, od wschodu z obrębem Dziekaństwo i Domecko, od południa z obrębem Ochodze, natomiast od zachodu 

z obrębem Polska Nowa Wieś Prądy. 

Według legendy nazwa miejscowości, o której pierwsze zapiski pojawiają się ok. roku 1300, pochodzi od imienia 

rycerza Gumperta (Komprachta), który mógł być założycielem wsi (być może do założenia doszło już w 1293). 

Informacja o Villa Gumpertii znajduje się w dokumencie kolegiaty niemodlińskiej z 1302. Z kolei Liber fundationis 

episcopatus Vratislaviensis z roku 1295 lub 1305 podaje nazwę Gupertovitz. Także później nazwa ewoluowała –

 Gomprachtitz, Gumprechticze, Comprachtitz (od roku 1534), Comprachtschütz, czasem również Komprachtschütz 

(od 1736). Jeszcze na niemieckich pieczęciach gminnych z II połowy XIX wieku pojawia się nazwa Comprachczütz. 

Nazwę Comprachtschütz przyjęto oficjalnie w 1913. 

 
Rysunek 2. Lokalizacja planu we wsi Komprachcice (źródło podkładu:  Geoportal). 



Prognoza oddziaływania na środowisko  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 

8 

W 1936 władze hitlerowskie zmieniły dotychczasową nazwę wsi z Comprachtschütz na Gumpertsdorf, 

nawiązującą do pierwszej nazwy łacińskiej, ale zamiast wersji słowiańskiej wprowadzono wersję zniemczoną (jest 

to jedna z niewielu nazw nazistowskich, która ma korzenie historyczne). 

 

Ludność sołectwa na dzień 30.06.2010r. liczyła 2800 osób. Powierzchnia całego sołectwa to 891 ha (około 20% 

powierzchni Gminy Komprachcice), opracowaniem planu miejscowego objętych zostało 890 ha (z wyłączeniem 

działek nr 1148/7, 1148/8 i 1148/9 km 6). 

 

 
Fot 1. Widok na Komprachcice  (źródło podkładu:  internet). 

 

 
Fot 2. Widok na Komprachcice  (źródło podkładu:  internet). 
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4.1.2. Budowa geologiczna i geomorfologia terenu 

 

Gmina Komprachcice położona jest w środkowej części województwa opolskiego oraz w centralnej części 

powiatu opolskiego. Zaledwie 10 km dzieli centrum gminy od stolicy regionu.  

Zgodnie z regionalizacją fizycznogeograficzną J. Kondrackiego (2002) Gmina Komprachcice należy do: 

� prowincji Niziny Środkowoeuropejskie (31), 

o podprowincji Niziny Środkowopolskie (318), 

� makroregionu Niziny Śląskiej (318.5), 

• mezoregionu Pradoliny Odry (318.52) - wschodnia część gminy i mezoregionu 

Równiny Niemodlińskiej (318.55) - pozostała część gminy. 

 
Rysunek 3. Podział geograficzny Polski. (Mapa wg. Kondrackiego 1998) 

 

Geograficznie obszar gminy należy do Równiny Niemodlińskiej wchodzącej w skład mezoregionu Niziny Śląskiej. 

Wysokości bezwzględne terenu wahają się od 154 m n.p.m do 197 m n.p.m. W morfologii dominuje falista 

wysoczyzna plejstoceńska z kulminacjami (powyżej 195 m n.p.m) w okolicach miejscowości Ochodze i Wawelno 

oraz obniżeniami dolin Ochodzanki, Bródka i cieku bez nazwy, płynącego przez Polską Nową Wieś i Komprachcice. 

Od północy wysoczyzna przechodzi stromą krawędzią (do 20 m wysokości względnej i spadkach terenu 5 – 10%) 

w pradolinę Odry. Od wschodu ogranicza ją dolina Prószkówki. 

W zasięgu pradoliny Odry znajdują się najniżej położone północne i wschodnie fragmenty gminy, tworzące 

średnią (5 – 7 m nad poziom rzeki) i wysoką (10 – 20 m nad poziom rzeki) terasę Odry. Terasa średnia obejmuje 

niewielki teren leżący na granicy z miastem Opolem na północ od linii kolejowej Opole – Wrocław. Na terasie 

wysokiej leżą wsie Dziekaństwo i część Domecka. Doliny Prószkówki, Bródka i ich dopływów odznaczają się 

niewielką szerokością (50 – 300 m) oraz płaską i wyraźnie wciętą powierzchnią denną. W obszarach źródłowych i 

w górnym biegu, doliny te tworzą rozległe podmokłe niecki. Dość znaczne deformacje pierwotnej rzeźby stanowią 

formy antropologiczne – wyrobiska poeksploatacyjne. Największe zespoły wyrobisk znajdują się w okolicach byłej 
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cegielni w Osinach. Znacznie mniejsze rozmiarami, ale bardzo liczne, są wyrobiska po eksploatacji kruszywa, 

obecne na gruntach wszystkich wsi. Obszar gminy leży na wschodnim skłonie tzw. depresji śląsko - opolskiej (inne 

nazwy: kreda opolska, niecka opolska). Depresja śląsko-opolska stanowi izolowany płat utworów kredowych w 

środkowej części Opolszczyzny. Skały kredowe leżą tu niezgodnie na ściętej powierzchni i zapadają pod 

niewielkim kątem w kierunku zachodnim i południowo - zachodnim. Od dołu zalegają piaski i piaskowce z 

glaukonitem. Wyżej występują margle ilaste i wapienie margliste. W rejonie Komprachcic występuje tylko część 

lub zupełny brak ilastych warstw górnej kredy, które wypełniają centralną część depresji – na zachód od 

Komprachcic. Strop utworów kredowych w gminie Komprachcice stwierdzono najpłycej w okolicach Domecka i 

Pucnika. 

Utwory trzeciorzędowe odsłaniają się na powierzchni lub występują pod niewielkim nakładem czwartorzędowym 

(1 – 3 m) w północnej części gminy – w stromych zboczach pradoliny Odry oraz we wschodniej części gminy – 

wzdłuż doliny Prószkówki, gdzie tworzą erozyjny cokół wysokiej terasy Odry. Lokalne wyniosłości podłoża 

trzeciorzędowego stwierdzono ponadto w Polskiej Nowej Wsi, Komprachcicach, Osinach i w Pucniku. Najstarsze 

utwory czwartorzędowe są w gminie reprezentowane przez gliny zwałowe, zachowane fragmentarycznie w dnach 

dolin kopalnych. Po wschodniej stronie doliny Prószkówki i częściowo także po jej zachodniej stronie, występują 

plejstoceńskie piaski i pospółki rzeczne, wysokiej terasy erozyjno – akumulacyjnej Odry. Najmłodszymi osadami są 

holoceńskie mady rzeczne – gliny piaszczyste i pylaste, piaski zaglinione, piaski próchnicze, namuły organiczne i 

torfy – wypełniające dna dolin. 

 

Obszar Gminy Komprachcice znajduje się poza zasięgiem gwałtownych zjawisk o charakterze geologicznym i 

geomorfologicznym. Na terenie gminy Komprachcice stwierdzono dotychczas występowanie następujących 

surowców mineralnych:  

- surowce ilaste ceramiki budowlanej, 

- węgiel brunatny, 

- kruszywo naturalne (piaski i pospółki). 

 

 
Rysunek 4. Złoże surowców w obszarze opracowania. (pgi.gov.pl) 

 

W obszarze opracowania znajduje się fragment udokumentowanego złoża surowców ilastych ceramiki 

budowlanej „Komprachcice”. 
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4.1.3. Warunki klimatyczne 

 

Obszar gminy Komprachcice wg podziału E. Romera zalicza się do podgórskich nizin i kotlin (region 

pluwiotermiczny odrzański - A. Schmuck 1961) i należy do najcieplejszych w Polsce. Średnia roczna temperatura 

wynosi 8,5°. Układ warunków termicznych jest bardzo korzystny dla wegetacji roślin. 

Najczęściej notowanym kierunkiem wiatru są wiatry zachodnie z mniejszym udziałem kierunku południowo – 

zachodniego i północno - zachodniego. Wiatry z w/wym. kierunków stanowią 55% sumy rocznej. Najrzadsze są 

wiatry z kierunku wschodniego, północno - wschodniego i północnego. Zimą i jesienią zaznacza się przewaga 

wiatrów południowych, zaś w okresie wiosny i lata przeważa cyrkulacja zachodnia. Niewielkie wartości cisz 

świadczą o dużym stopniu nawietrzenia, co jest korzystne z punktu widzenia higieny atmosfery. Wiatry o 

największych prędkościach notowane są z kierunków: zachodniego, północno - zachodniego i południowo 

zachodniego.  

Maksymalne zachmurzenie występuje w miesiącach późnojesiennych i zimowych. Najpogodniejszym okresem w 

roku jest miesiąc sierpień i początek września. W tym też okresie występuje najmniej dni pochmurnych. 

Maksymalna ich liczba przypada w listopadzie i grudniu.  

Roczna suma opadów z wielolecia dla najbliżej położonego posterunku opadowego w Opolu wynosi 638mm. 

Opady cechuje zmienność w poszczególnych porach roku tj. występowanie deszczów nawalnych w porze letniej z 

maksimum w lipcu, oraz zmienność w poszczególnych latach tj. występowanie na przemian lat suchych (375mm) i 

mokrych (651mm). Ubogie w opady były m.in. lata 1951-1969 oraz 1981-1990. Notowane w ostatnich latach 

opady niższe od normy wieloletniej wskazują na zagrożenie suszą hydrologiczną. Wskazane jest więc 

retencjonowanie wody - tworzenie zbiorników małej retencji i spowolnienie odpływu wód. Najwięcej burz notuje 

się w okresie największych opadów t.j. od czerwca do sierpnia, z maksimum w lipcu.  

Lokalne warunki klimatyczne uzależnione są od całokształtu warunków fizjograficznych, głównie od urzeźbienia i 

szaty roślinnej. Na terenie gminy wyróżniono dwa typy klimatu lokalnego, związane z terenami: wysoczyzny 

plejstoceńskiej oraz dnami dolin cieków wodnych. Strefa wysoczyzny jest najkorzystniejsza z punktu widzenia 

bioklimatycznego. Jest to teren położony poza strefą inwersji termiczno wilgotnościowej. Strefa dna dolin 

odznacza się podwyższoną wilgotnością powietrza i jego okresową stagnacją, co odbija się na panującym układzie 

temperatur. W stosunku do wysoczyzny przedłużony jest okres zalegania mgieł i przymrozków przygruntowych 

wiosną i jesienią. 

Analizowany obszar charakteryzuje się korzystnymi warunkami klimatu lokalnego (nie odbiegającymi od klimatu 

regionu), tj. dobrymi warunkami nasłonecznienia, przewietrzania, korzystnymi warunkami wilgotnościowymi oraz 

korzystnymi warunkami bioklimatycznymi. 

 

4.1.4. Wody powierzchniowe i podziemne 

 

Obszar Gminy Komprachcice w całości należy do zlewni Odry. Udział procentowy terenów gminy w całkowitej 

powierzchni zlewni jest niewielki i wynosi ok. 0,08%6. Na wysokości gminy domyka się część zlewni o powierzchni 

10 989,0 km2, co stanowi 9,25% całkowitego dorzecza Odry. Biorąc pod uwagę niewielki udział terenów gminy w 

powierzchni dorzecza należy stwierdzić, iż większość tutejszych zjawisk hydrologicznych jest uwarunkowana 

procesami dziejącymi się poza analizowanym terenem, zwłaszcza w górnej, górskiej części zlewni. 
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W dorzeczu Odry na terenie gminy wyróżnić można podrzędną zlewnię Prószkowskiego Potoku i Olszanki. 

Niewielki obszar gminy w części zachodniej należy do zlewni Ścinawy Niemodlińskiej będącej dopływem Nysy 

Kłodzkiej. Ciek przy zachodniej granicy gruntów wsi Wawelno należy do zlewni Ścinawy Niemodlińskiej. 

Przez gminę Komprachcice przepływają następujące cieki: Prószkówka (Prószkowski Potok) – płynący w części 

wschodniej od południa na północ wzdłuż granicy gminy, Dożyna i Olszynka (stanowiące na ok. 2 km odcinku 

wschodnią granicę gminy na wysokości Dziekaństwa), Ochodzanka - odwadniająca południową część gminy 

między Komprachcicami i Ochodzami, Bródek – odwadniający północną część gminy oraz kilka większych 

naturalnych cieków bezimiennych, m.in. dopływ Prószkówki płynący przez Komprachcice i dopływ Bródka wzdłuż 

północnej granicy gminy. Oprócz tych rzek Prószkowski Potok na badanym obszarze zbiera wody z kilku 

mniejszych, zwłaszcza lewostronnych dopływów zlokalizowanych głównie w dolinie. Przebieg działów wodnych 

rozdzielających zlewnie poszczególnych rzek jest pewny jedynie na wysoczyznach. W obniżeniach, a zwłaszcza w 

dolinie Prószkowskiego Potoku i Ochodzanki, za sprawą licznych rowów i lokalnych podmokłości jest niepewny. Z 

wymienionych cieków tylko Prószkówka posiada źródła poza granicami gminy Komprachcice. Prószkówka, Dożyna 

i Olszynka uchodzą do Odry, pozostałe cieki należą do zlewni Prószkówki. Występuje tu bifurkacja. 

 

Większość akwenów to pozostałości po wyrobiskach – mają charakter sztuczny i nie są poddawane ocenie jakości 

wody. 

Żadna z rzek w gminie nie powoduje zagrożenia powodziowego mimo bardzo zmiennych przepływów. Dość liczne 

na terenie gminy stawy są tworami sztucznymi. W wyniku spiętrzenia wód cieku Bródek powstał w 

Komprachcicach zbiornik małej retencji, użytkowany na potrzeby koła PZW. 

 

Systematycznym badaniom stanu czystości wód podlega tylko rzeka Prószkówka w rejonie Niewolnik. Wg badań 

przeprowadzonych w 2004r. wody w rzece odpowiadały III klasie czystości. Głównym źródłem zanieczyszczeń 

wód powierzchniowych w gminie są ścieki bytowe i rolnicze, zrzucane bezpośrednio do rzek lub za 

pośrednictwem sieci rowów szczegółowych. 

# # # 

 

Pod względem hydrogeologicznym analizowany obszar należy do Regionu Opolskiego, Rejonu Opole. W regionie 

tym poziomy użytkowe występują w utworach triasu środkowego, kredy górnej, niekiedy czwartorzędu. Wody 

triasu środkowego występują na głębokości poniżej 200m. Są to wody szczelinowe o wydajności w rozpoznanych 

punktach od 100-300m
3
/h. Poziom wodonośny w utworach kredy górnej występuje na głębokości od kilkunastu 

do około 150m. Wody te występują pod ciśnieniem. Poziom wodonośny czwartorzędowy występuje na 

głębokości od kilku do 10m. Zwierciadło tych wód jest swobodne lub występuje pod napięciem. 

Obszar planu znajduje się w całości w granicach triasowych struktur wodonośnych wymagających ochrony - 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 335 „Krapkowice-Strzelce Opolskie" gromadzący wody w osadach 

dolnego i środkowego piaskowca intensywnie eksploatowane oraz w nieznacznym fragmencie od południa w 

granicach  GZWP nr 338 „Subzbiornik Paczków – Niemodlin”, utworzonym w obrębie utworów trzeciorzędowych 

porowatych. W bezpośrednim sąsiedztwie od strony wschodniej znajduje się GZWP nr 333 „Opole-Zawadzkie" 

gromadzący wody w utworach wapienia muszlowego w ośrodku szczelinowo-krasowym oraz GZWP nr 336 

„Niecka Opolska”. Słaba naturalna odporność zbiorników na zanieczyszczenia oraz wysokie walory użytkowe 

stwarzają konieczność podjęcia działań mających na celu ochronę jakości i ilości wód zbiorników. 
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Rysunek 5. Położenie obszaru opracowania na tle GZWP (źródło epsh.pgi.gov.pl) 

 

Na terenie gminy Komprachcice nie są prowadzone badania monitoringowe jakości wód podziemnych. Punkty 

pomiarowe znajdują się w znacznym oddaleniu od obszaru planu, bowiem badania jakości wód prowadzone są 

przez WIOŚ na terenach zagrożonych, a takie w granicach gminy nie występują. Najbliżej położony punkt 

monitoringu operacyjnego znajduje się w Krapkowicach. Na podstawie prowadzonych badań zaliczono wody 

podziemne w tym punkcie do drugiej klasy - dobrej jakości. Należy przypuszczać, ze wody podziemne znajdujące 

się w granicach obszaru planu nie są gorszej jakości niż wody określone dla tego punktu 

 

Nowy podział obszaru Polski na 176 części JCWPd wskazuje, że na teren Gminy Komprachcice znajdują się w 

granicach JCWPd nr 127. 

 

 
Rysunek 6.. Lokalizacja JCWPd nr 127.  
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Rysunek 7. Podstawowe cechy JCWPd nr 127. 

 

 

 

 

4.1.5. Warunki glebowe  

 

Na obszarze gminy występują gleby bielicowe słabo gliniaste i gliniaste wytworzone z piasków oraz iłów i glin.  

Wg szczegółowej klasyfikacji glebowo rolniczej dominują gleby typu brunatnych wyługowanych i czarnych ziem 

zdegradowanych. Gleby powstałe z iłów i glin (północna i wschodnia część gminy) odznaczają się właściwymi 

stosunkami wodno – powietrznymi i należą do 1,2, rzadziej 8 kompleksu rolniczej przydatności (odpowiednio: 

pszenny bardzo dobry, pszenny dobry, zbożowo – pastewny mocny). 

W dolinach większych cieków występują mady, głównie piaszczyste a na obszarach źródliskowych: gleby mułowo 

- torfowe. Dominują gleby okresowo lub stale podmokłe. W zachodniej części gminy przeważają gleby 

wytworzone z piasków, które cechuje okresowy lub stały niedobór wilgoci, należące do 4, 5 i 6 kompleksu 

rolniczej przydatności (pszenno - żytni, żytni dobry, żytni słaby. Należą do użytków zielonych średnich i dobrych. 

 

Tereny położone na obszarze opracowania nie wymagają uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów 

rolnych na cele nierolnicze. 
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Rysunek 8. Mapa glebowo-rolnicza. Źródło: System informacji przestrzennej i portal informacyjno-promocyjny Woj. Opolskiego. 

 

4.1.6. Zasoby przyrody  

 

Według podziału geobotanicznego Śląska dokonanego przez Zespół Zakładu Systematyki i Fitosocjologii U.Wr. 

pod kierunkiem I.Kuczyńskiej analizowany obszar znajduje się w zasięgu Równiny Niemodlińskiej (podokrąg 

zaliczany do okręgu Nizina Śląska, poddziału Pas Kotlin Podgórskich). Potencjalną roślinność naturalną stanowią 

tu grądy środkowoeuropejskie (Galio-Carpinetum) w odmianie śląsko- wielkopolskiej i formie niżowej. Naturalna 

roślinność w granicach obszaru planu została przekształcona a obecnie szatę roślinną tworzą: 

� zbiorowiska pól uprawnych, 

� zbiorowiska łąkowo-pastwiskowe, 

� zbiorowiska leśne, 

� zbiorowiska zaroślowe, 

� zbiorowiska synantropijne, 

� zbiorowiska wodne i przywodne 

 

Roślinność rzeczywista gminy Komprachcice oraz jej bogactwo jest odzwierciedleniem bardzo dużej ilości siedlisk, 

jakie wykształciły się tu w wyniku różnej żyzności gleb, warunków wodnych i mikroklimatycznych. Wykształciło się 

wiele zbiorowisk roślinnych zarówno naturalnych (m.in. leśne, zaroślowe, wodne, szuwarowe), jak i 

półnaturalnych i antropogenicznych (m.in. łąkowe, polne, ruderalne). Dominującymi zbiorowiskami na tym 

terenie są zbiorowiska segetalne oraz leśne i łąkowe. Działalność człowieka w sposób istotny zmniejszyła areał 

występowania lasów.  
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Zbiorowiska wodne występują w rejonie rzeki Prószkówki, żwirowni, glinianek, stawów hodowlanych oraz 

strumieni i rowów melioracyjnych. Najczęściej spotykanym zbiorowiskiem wodnym na terenie gminy 

Komprachcice jest zespół rzęsy trójrowkowej, który występuje często w różnego rodzaju płytkich zbiornikach 

wodnych. W zbiorowisku tym dominuje najczęściej rzęsa drobna. Niemniej pospolity jest zespół moczarki 

kanadyjskiej spotykany na rozproszonych stanowiskach w różnego rodzaju ciekach i zbiornikach wodnych na 

obszarze całej gminy. Rzadziej spotykane są: zespół jaskra wodnego, zespół rogatka sztywnego, zespół 

wywłócznika kłosowego, zespół rdestnicy pływającej oraz jeden najpiękniejszych zespołów roślin pływających, 

czyli zespół „lilii wodnych" budowany na tym terenie najczęściej przez pospolitszego grążela żółtego. Zbiorowiska 

szuwarowe i namułkowe występują w otoczeniu zbiorników wodnych i stanowią najczęściej różnego typu 

zbiorowiska szuwarowe. Wśród szuwarów właściwych do najczęściej występujących należy szuwar trzciny 

pospolitej szuwar pałki szerokolistnej oraz szuwar ponikła błotnego. Rzadziej spotykane są: zespół z dominacją 

strzałki wodnej, zespół jeżogłówki gałęzistej, zespół tataraku, zespół rzepichy ziemnowodnej i kropidła wodnego 

oraz zespół manny mielec. Nieco wyższe położenia w stosunku do siedlisk szuwaru właściwego, zajmują szuwary 

wielkoturzycowe. Do najpospolitszych zbiorowisk tego typu należy zespół kosaćca żółtego zajmującego strefy 

przybrzeżne małych zbiorników, a także rowy i wilgotne obniżenia terenu na całym terenie gminy, zespół turzycy 

błotnej występujący pospolicie w różnych typach siedlisk wilgotnych i mokrych, zespół turzycy dzióbkowatej, 

zespół turzycy zaostrzonej i zespół turzycy sztywnej. Bardzo pospolitym zbiorowiskiem i zajmującym znaczne 

powierzchnie wilgotnych terenów przybrzeżnych jest szuwar mózgowy.  

Zbiorowiska łąkowe stanowią istotne uzupełnienie szaty roślinnej położone w dolinach cieków wodnych. 

Najbogatszymi gatunkowo, a zarazem najszybciej znikającymi z krajobrazu regionu typami łąk są łąki wilgotne. 

Gatunkiem dominującym w płatach jest ostrożen łąkowy. Należy on do typowych zbiorowisk antropogenicznych, 

zajmując siedliska łęgowe lub olsowe. Jego występowanie wymaga stałej ingerencji człowieka. Zaprzestanie 

wykaszania jego płatów powoduje najczęściej znaczne zubożenie składu florystycznego. Nienawożone fragmenty 

trzęślicowych łąk zmienno wilgotnych koszone jeden raz w roku, najczęściej pod koniec lata lub w jesieni, na 

ściółkę dla bydła, w ostatnich latach ograniczają swą powierzchnię do niewielkich, często zubożonych i 

kadłubowych płatów. W lokalnych zagłębieniach kompleksów łąkowych, na zabagnionych glebach glejowych 

występuje dosyć pospolicie zespół sitowia leśnego. Na wyższych terasach zanotowano także płaty łąk 

wyczyńcowych i łąk owsicowych służących najczęściej jako pastwiska. Pospolite w gminie są natomiast tzw. 

Zespoły dywanowe porastające miejsca intensywnie wydeptywane, w tym nawet szczeliny chodników. Budują je 

pospolite rośliny odporne na uszkodzenia mechaniczne, takie jak babka zwyczajna, wiechlina roczna czy rdest 

ptasi.  

Zbiorowiska segetalne i synantropijne są dość pospolite na obszarze gminy i tworzą je zespoły roślinne użytków 

rolnych, zarówno upraw zbożowych jak i okopowych. Zbiorowiska chwastów zajmują miejscami duże 

powierzchnie i stanowią bardzo ważny element krajobrazu, szczególnie w centralnej i południowej części gminy. 

Najczęściej spotykanym zespołem upraw zbożowych jest zespół maka piaskowego, który wykształca się w postaci 

typowej na powierzchniach gruntów ornych gminy. Natomiast zespoły wyki czteronasiennej i chłodka drobnego 

występują rzadko. Pozostałe zbiorowiska roślinne o charakterze antropogenicznym są na obszarze gminy bogato 

reprezentowane. Zbiorowiska te związane są z terenami zmienionymi przez człowieka, tj. terenami 

zabudowanymi, zrębami leśnymi, okrajkami i miejscami wydeptywanymi. Najczęściej w zbiorowiskach tych brak 
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jest gatunków rzadkich i chronionych. Grupa zbiorowisk muraw napiaskowych reprezentowana jest przez zespół 

goździka kropkowanego oraz zespół z dominacją połonicznika nagiego. Płaty tych zespołów występują bardzo 

rzadko na niewielkich powierzchniach w miejscach piaszczystych, pastwiskach i nieużytkach na terenie całej 

gminy. W strefie kontaktowej różnych typów biocenoz leśnych i zadrzewieniowych wykształcają się zbiorowiska 

okrajkowe. W ich skład wchodzą światłolubne gatunki takie jak rzepik pospolity, gorysz siny, wyka leśna czy 

bodziszek krwisty. Zbiorowiska te występują bardzo rzadko w południowo- zachodniej części gminy. W otoczeniu 

zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej występuje bardzo zróżnicowana zieleń przydomowa. Zabudowie 

towarzyszą ogrody/użytki zielone z drzewami owocowymi, uformowana zieleń urządzona z gatunkami ozdobnymi 

takimi jak m.in. występujące dość powszechnie żywotniki, jałowiec, sumak octowy, cyprysowate, itp. Wzdłuż 

granic posesji rosną celowo nasadzone szpalery krzewów. Ponadto spotyka się również pojedyncze okazy drzew, 

takich jak klon, lipa, dąb, świerk (w tym odmiany świerków ozdobnych), sosna, modrzew, wierzba, orzech włoski, 

topola, jesion, brzoza. Również wzdłuż dróg rosną pojedynczo okazy drzew. Dość powszechnie występują tu takie 

gatunki jak: topola, klon, dąb a także jesion, grochodrzew. 

Do zbiorowisk zaroślowych należą zarośla tarniny występujące dosyć często na skrajach zadrzewień, miedzach i 

obrzeżach dróg polnych. W centralnej i wschodniej części gminy, na podmokłych nieużytkach, na niewielkich 

powierzchniach, wykształciły się łozowiska z przewagą wierzby szarej i wierzby pięciopręcikowej. Na obszarze 

gminy Komprachcice, cechującej się małą lesistością, występuje niewiele zbiorowisk leśnych, charakterystycznych 

dla terenów nizinnych. W dolinach cieków wodnych oraz nad brzegami zbiorników wodnych występuje łęg 

jesionowo-olszowy, w którego drzewostanie dominuje olsza czarna. Lasy o charakterze borów sosnowych i borów 

mieszanych zajmują na terenie gminy Komprachcice największe powierzchnie. W wielu miejscach, występują 

fragmentarycznie wykształcone bory świeże z gatunkami borowymi w runie oraz już na znacznie mniejszych 

powierzchniach bory mieszane. Często jednak spotykane są tu zbiorowiska wtórne, ze sztucznie nasadzoną sosną 

na siedliskach grądów, które mają niewielką wartość przyrodniczą. W bardzo ubogim pod względem 

florystycznym runie tych lasów dominują różne gatunki jeżyn oraz trzcinnik piaskowy, szczególnie bujnie 

rozwijające się w partiach nadmiernie prześwietlonych. Spotykane są na całym obszarze gminy.  

 

4.1.7. Fauna  

 

Na terenie gminy Komprachcice szczególnie licznie występują ptaki. Poza gatunkami rzadkimi, czy też 

zagrożonymi wyginięciem, spotyka się tu gatunki należące do pospolitych, zalatujące w granice obszaru planu. 

Zidentyfikowane na terenie gminy zostały bezkręgowce (należące do biegaczowatych, trzmiele, ślimak 

winniczek), płazy i gady: m.in. żaba trawna, jeziorna, ropucha szara, ropucha zielona, traszka zwyczajna, 

jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec, żmija zygzakowata i zaskroniec zwyczajny oraz ssaki, takie jak: 

kret, jeż, wiewiórka, ryjówka aksamitna, kuna leśna, lis, zając (którego populacja w ostatnich latach drastycznie 

się zmniejszyła), rzęsorek rzeczek, również sarna, jeleń, dzik. W granicach obszaru planu nie zidentyfikowano 

stanowisk występujących powszechnie na terenie gminy gatunków fauny. 

Największe zagrożenia dla znajdującej się w granicach gminy (również obszaru planu) gatunków fauny i flory 

oraz bioróżnorodności wynikają z: 

� ekspansji zabudowy i kurczenia się, przekształcania i zanikania siedlisk, 

� zmiany składu gatunkowego siedlisk w wyniku sukcesji i zaniechania wykaszania traw, 
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� zanieczyszczenia środowiska, zwłaszcza wód powierzchniowych. 

Dla ochrony bioróżnorodności w granicach obszaru planu należy podjąć działania zmierzające do: 

� utrzymanie skupisk zieleni zaroślowej na terenach rolnych 

� zachowania zbiorników wodnych istniejących, 

� odstąpienie od zmiany użytkowania zbiorowisk łąkowych, 

� ekstensywne wykaszanie łąk w celu ograniczenia sukcesji gatunków niepożądanych. 

Obszar opracowania nie należy do cennych florystycznie dominują tu gatunki pospolite, nie zagrożone ani w skali 

lokalnej ani regionalne 

 
4.1.8. Obiekty i obszary chronione  

 

Na analizowanym obszarze nie występują siedliska będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, których 

ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony.  

Na obszarze Gminy nie ma zlokalizowanych parków narodowych i rezerwatów przyrody. Gmina Komprachcice 

nie jest także objęta siecią obszaru NATURA 2000.  

Na obszarze opracowania formy ochrony przyrody nie występują. 

 

Wzdłuż południowo-wschodniego fragmentu granicy planu przebiega granica obszaru chronionego krajobrazu 

„Bory Niemodlińskie”, proponowanego do utworzenia Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk NATURA 2000 

„Bory Niemodlińskie". Celem ochrony obszarów i obiektów znajdujących się w granicach obszaru planu i w jego 

sąsiedztwie jest m.in. zachowanie fragmentów cennych ekosystemów, różnorodności biologicznej, ochrona 

walorów krajobrazowych, zasobów genetycznych oraz ich ochrona przed degradacją. 

 

4.1.9. Zasoby kulturowe  

 

W granicach obszaru planu występuje szereg obiektów zabytkowych podlegających ochronie. Przedmiot, zakres i 

formy ochrony zabytków oraz opieki nad nimi określa ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 

23 lipca 2003r.(Dz.U. z dnia 17 września 2003r. z późniejszymi zmianami). Ochronie podlegają: 

� krajobraz kulturowy w granicach wyznaczonego historycznego układu ruralistycznego, obiekty architektury 

i budownictwa ujęte w gminnej ewidencji zabytków, 

� zabytki archeologiczne, tj. stanowiska archeologiczne. 

 

W obrębie wsi ochroną konserwatorską objęte są: 

1. Zbiorowa mogiła ofiar II wojny światowej, ul. Cmentarna, wpisana do rejestru zabytków nr dec. 174/88 z 

20.06.1988r., dla ochrony której zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami. 

2. Obiekty zabytkowe ujęte w gminnej ewidencji zabytków: 

� Kościół p. w. Św. Franciszka – 1936r.; 

� Plebania – 1936r.; 

� Dom obecnie przedszkole – pocz. XX w.; 

� Budynek mieszkalny, ul. Niemodlińska 2 – przełom XIX/XX w.; 
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� Budynek gospodarczy, ul. Niemodlińska 14 – XIX w.; 

� Budynek mieszkalny, ul. Niemodlińska 43 – pocz. XX w.; 

� Budynek mieszkalny, ul. Niemodlińska 62 – przełom XX w.; 

� Budynek mieszkalny, ul. Opolska 1 – pocz. XX w.; 

� Budynek mieszkalny, ul. Opolska 3 – pocz. XX w.; 

� Budynek mieszkalny, ul. Opolska 13 – 1989r.; 

� Budynek GS – sklep – XXw; 

� Budynek dawnej fundacji Św. Otylii. 

 

Ponadto ochronie podlegają stanowisk archeologiczne (12 stanowisk pokazanych na rysunku planu), w obrębie 

których obowiązują określone w analizowanym projekcie planu wymogi zgodne z przepisami odrębnymi, min. 

zakaz zalesiania obszarów stanowisk archeologicznych, nakaz przeprowadzania badań archeologicznych przed 

podjęciem zamierzeń inwestycyjnych. 

 

4.2. Stan i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego 

 

W obrębie gminy Komprachcice badania monitoringowe stężeń zanieczyszczeń powietrza prowadzone 

były w miejscowości Komprachcice. W punkcie tym wykonywane były pomiary dwutlenku siarki i dwutlenku 

azotu do roku 2013. Poziomy stężeń SO2 i NO2 nie wykazywały w sezonie grzewczym przekroczeń wartości 

normatywnych, chociaż kilkakrotnie przewyższały stężenia tych substancji notowane w sezonie poza grzewczym. 

Na podstawie pomiarów stężeń również innych substancji wykonywanych na terenie województwa opolskiego 

zaobserwowana została w ostatnich latach (w porównaniu z latami 2005-2011) poprawa jakości powietrza. 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (z późniejszymi zmianami) 

każdego roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska m.in. również w Opolu dokonuje oceny poziomów 

substancji w powietrzu w poszczególnych strefach województwa według kryterium ochrony zdrowia i ochrony 

roślin. 

Gmina Komprachcice znajduje się w strefie opolskiej. Ocena jakości powietrza dla strefy opolskiej została 

dokonana przez WIOŚ [WIOŚ; 2015] na podstawie pomiarów pod kątem ochrony zdrowia i ochrony roślin (na 

podstawie poziomu NO2, SO2, CO, C6H6, As, Cd, Ni, Pb, O3, PM10, PM2,5, B(a)P). Strefa ta według kryterium 

ochrony zdrowia została zaliczona do klasy A, gdzie stężenia zanieczyszczeń określonych parametrów nie 

przekraczały dopuszczalnych docelowych poziomów długoterminowych, do klasy C ze względu na poziom ozonu, 

benzo(a)pirenu, pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz do klasy C2 ze względu na poziom pyłu PM2,5 (wg poziomu 

docelowego) i do klasy D2 ze względu na poziom ozonu (wg poziomu celu długoterminowego). Biorąc pod uwagę 

kryterium ochrony roślin na terenie całego województwa nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnego poziomu 

dwutlenku siarki i tlenków azotu, co pozwala zaklasyfikować strefę opolską do klasy A, natomiast ze względu na 

ocenę poziomu ozonu - do strefy D2 (wg poziomu docelowego). Dokonana klasyfikacja nie odzwierciedla stanu 

jakości powietrza na obszarze gminy Komprachcice, a tym bardziej w granicach obrębu Wawelno i na terenach 

sąsiadujących, odnosi się bowiem do całej strefy szeroko rozumianej, gdzie na jakość powietrza wpływają tereny 

o intensywnym zainwestowaniu, zwłaszcza przemysłowym. 
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Obszar planu charakteryzują korzystne warunki aerosanitarne, bowiem w sąsiedztwie brak jest obiektów 

stanowiących źródła większych ilości zanieczyszczeń powietrza, również zanieczyszczenia zewnętrzne, 

napływające z większych ośrodków miejsko-przemysłowych, położonych poza obszarem gminy, mają tu niewielki 

udział. Migracja zanieczyszczeń z miasta Opola odgrywa niewielką rolę z uwagi na dominujący układ nawietrzania 

z kierunków zachodnich. Stan czystości powietrza kształtują lokalne źródła zanieczyszczeń, tj. paleniska domowe 

znajdujące się w obrębie wsi i środki transportu przemieszczające się w obrębie dróg, zwłaszcza dróg o 

zwiększonym natężeniu ruchu pojazdów. Korzystne dla stanu higieny atmosfery są dobre warunki przewietrzania. 

Pewne pogorszenie warunków aerosanitarnych może następować w czasie panowania niesprzyjających 

warunków pogodowych, tj. w okresach występowania ciszy lub wiatrów o minimalnych prędkościach, tworzenia 

się zastoisk powietrza zawierających zanieczyszczenia pochodzące z lokalnych systemów grzewczych. Istotne jest 

więc stosowanie do ogrzewania obiektów paliw proekologicznych i urządzeń o dużej skuteczności i niskim stopniu 

emisji. 

# # # 

 

Źródłem hałasu kształtującego klimat akustyczny obszaru planu będzie głównie układ komunikacyjny i związany z 

nim ruch pojazdów. Najpoważniejszym źródłem uciążliwości hałasowej w granicach obszaru planu jest układ 

komunikacyjny, a zwłaszcza droga wojewódzka nr 429 przecinająca obszar planu, wzdłuż której koncentruje się 

zabudowa mieszkaniowa wsi, a więc obiekty o funkcji „wrażliwej". Poza drogami stanowiącymi źródło hałasu w 

granicach obszaru planu nie występują inne obiekty stanowiące istotne źródło uciążliwości hałasowej. Nie 

przebiegają tu drogi tranzytowe o szczególnie dużym natężeniu ruchu pojazdów. Wzmożony ruch pojazdów 

ciężkich będą generować obiekty produkcyjne, magazynowo-składowe i obiekty usługowe oraz w znacznie 

mniejszym stopniu obiekty usługowe dopuszczone w obrębie zabudowy mieszkaniowej istniejącej i planowanej. 

W przyszłości, w związku z planowaną rozbudową jednostki osadniczej, również sąsiednich miejscowości, 

natężenie ruchu i jego uciążliwość dla mieszkańców zabudowy przyległej do drogi zwiększy się. Planowane wzdłuż 

drogi wojewódzkiej, a także dróg niższego rzędu, obiekty mieszkaniowe noworealizowane powinny być odsunięte 

od linii jezdni, tj. od źródła uciążliwości na określoną odległość. 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku dla poszczególnych rodzajów zabudowy (dla zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i mieszkaniowo-usługowej) określone zostały w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska (Dz. U z dnia 1 października 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku). 

 

 

4.3. Uwarunkowania ekofizjograficzne  

Kształtowanie układu funkcjonalno – przestrzennego obszaru powinno uwzględniać stan istniejącego środowiska 

przyrodniczego i kulturowego. Główne kierunki rozwoju przestrzennego Gminy zawierają:  

• Sformułowane zasady ochrony i kształtowania cennych wartości środowiska przyrodniczego i kulturowego 

• Wytyczone tereny pod nową zabudowę i wskazano kierunek przekształceń nieużytkowanych terenów 

zainwestowanych. 

# # # 
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W wyniku analizy stanu istniejącego oraz wniosków dotyczących przedmiotowego opracowania, sformułowano 

następujące wnioski: 

• Właściwy klimat akustyczny obszaru opracowania należy zapewnić poprzez zachowanie odpowiednich stref 

ochronnych (zgodnie z przepisami odrębnymi) z uwzględnieniem potencjalnych stref uciążliwości od szlaków 

komunikacyjnych; 

• Należy zapewnić ochronę wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem; 

• Zaleca się rozwój zieleni wysokiej i niskiej na terenach potencjalnego zainwestowania, pełniącej rolę zieleni 

izolacyjnej, wprowadzenie zadrzewień wzdłuż ciągów komunikacyjnych.  

• Należy określić minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla terenów zabudowy, również 

usługowej i produkcyjnej;  

• Rozwiązania w zakresie gospodarki wodno – ściekowej i gospodarki odpadami powinno być oparte o 

kompleksowe rozwiązania zgodne z istniejącą polityką gminy Komprachcice;  

• W projektowanych działaniach inwestycyjnych należy kierować się zasadą zrównoważonego rozwoju, której 

nadrzędnym celem jest zachowanie równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów 

przyrodniczych. 

• Działalność przedsięwzięć lokalizowanych na przedmiotowym obszarze nie może powodować 

ponadnormatywnego obciążenia środowiska naturalnego poza granicami działki, do której inwestor posiada 

tytuł prawny. 

• Zaopatrzenie w energię cieplną powinno odbywać się z urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim 

stopniu emisji zanieczyszczeń oraz wykorzystaniem paliw ekologicznych i odnawialnych źródeł energii . 

 

4.4. Odporność środowiska na degradację 

 

W obrębie oddziaływań destrukcyjnych człowieka na system przyrodniczy wyróżnić można:  

• degradację, czyli przesunięcie systemu na niższy poziom termodynamiczno-informacyjny,  

• degenerację, czyli rozpad zależności wewnętrznych między składnikami systemu, co powoduje zanik 

mechanizmów stabilizujących,  

• dysfunkcję, czyli zmianę (najczęściej uproszczenie) sposobu przepływu materii i energii bez wyraźnych 

zmian struktury,  

• dekompozycję, czyli zmianę struktury, składu i relacji ilościowych między składowymi systemu.  

 

Skutki działań człowieka w środowisku można klasyfikować ze względu na:  

• ich zasięg przestrzenny (punktowy, liniowy i powierzchniowy),  

• czas ich trwania (długo- i krótkoterminowe),  

• częstotliwość (powtarzalne, ciągłe, cykliczne, zanikające),  

• skalę (lokalne, regionalne, globalne),  

• charakter (skumulowane, synergiczne, przypadkowe, odwracalne lub nieodwracalne),  

• skutki dotyczące zasobów nieodnawialnych.  
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Pod pojęciem odporności rozumie się najczęściej taką progową wartość parametrów otoczenia systemu 

przyrodniczego, przy której system się nie zmienia lub zmiany są odwracalne po ustaniu zakłócenia.  

 

W ujęciu historycznym proces destrukcji przyrody przez człowieka zapoczątkowany został różnymi formami 

eksploatacji zasobów przyrody, w efekcie których postępowało przekształcanie jej struktury. Następnym 

czynnikiem przekształceń była urbanizacja obszaru, w wyniku której następowała całkowita eliminacja dzikiej 

przyrody z miejsc zasiedlanych przez człowieka oraz jej fragmentacja. Najpóźniej pojawiają się różnego rodzaju 

zanieczyszczenia, których emisja ma współcześnie zasięg transgraniczny.  

Wymienione czynniki antropopresji oddziałują negatywnie na komponenty abiotyczne (litosferę, hydrosferę, 

powierzchnię ziemi i klimat) i biotyczne (wszystkich poziomów organizacji przyrody) oraz strukturę i 

funkcjonowanie systemu przyrodniczego.  

 

W przypadku analizowanego terenu do elementów mało odpornych na degradację zaliczono przede wszystkim: 

• wody podziemne, 

• klimat akustyczny, 

• warunki mezoklimatyczne, 

• zbiorowiska roślinne i fauna:  

o chronione gatunki roślin, 

o otoczenie gniazd ptaków chronionych, 

 

Elementy średnio odporne to: 

• podłoże gruntowe: 

o gleby klas bonitacyjnych III – IV,  

• zbiorowiska roślinne i fauna: 

o trwałe użytki zielone, 

o zieleń nieurządzona, 

o zbiorowiska segetalne (upraw rolnych). 

 

Do elementów odpornych zalicza się: 

• podłoże gruntowe: 

• grunty antropogeniczne przekształcone mechaniczne i/lub chemicznie, 

• tereny o nachyleniu 0-5°, 

• zbiorowiska roślinne i fauna: 

o pastwiska, 

o trwałe użytki zielone, 

o zieleń urządzona, 

o fauna i flora synantropijna. 
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4.5. Ocena zdolności środowiska do regeneracji 

 

System przyrodniczy, posiada zdolność utrzymywania lub odtwarzania swej struktury i funkcji w warunkach zmian 

zewnętrznych, czyli powracania do stanu normalnego po jego naruszeniu. Lecz w przypadku wprowadzenia 

czynników degradujących, zdolnych do naruszenia mechanizmów homeostatycznych, następuje załamanie 

równowagi ekologicznej. Człowiek zazwyczaj nie jest w stanie określić poziomu natężenia sił niszczących, przy 

których załamanie to następuje. Stwierdza się to dopiero po reakcji przyrody na wprowadzony czynnik.  

Zdolność do regeneracji posiadają przede wszystkim komponenty biotyczne, a spośród abiotycznych – hydrosfera 

i klimat (a pozostałe są nieodnawialne). Regeneracja przyrody odbywa się dzięki procesowi sukcesji i 

rozprzestrzeniania się gatunków. Rozpatrując analizowany obszar należy stwierdzić, że środowisko przyrodnicze 

nadal odznacza się zdolnością do regeneracji.  

 

Zdolność do regeneracji najczęściej wyrażana jest długością czasu, jaki upływa między momentem ustania 

działania czynników odkształcających środowisko, a powrotem środowiska do stanu, który występował przed 

rozpoczęciem działania tych czynników. 

Ocena zdolności środowiska do regeneracji należy do zadań najtrudniejszych, gdyż: 

• środowisko bardzo rzadko wraca do takiego samego stanu, jaki istniał przed wystąpieniem oddziaływań, 

• degradacja środowiska często następuje pod wpływem synergicznego oddziaływania kilku czynników i 

nie można stwierdzić, który z nich odgrywa ważniejszą rolę, a wstrzymanie ich oddziaływania nie 

następuje jednocześnie, 

• regeneracja przebiegająca pod wpływem czynników naturalnych (po zaniechaniu antropopresji) często 

wspomagana jest celowymi działaniami człowieka (np. rekultywacja) i wówczas jej tempo jest 

zróżnicowane, 

• wiele procesów regeneracyjnych (odnoszących się np. do roślinności lub zasobów wód podziemnych) 

trwa długo i może przekraczać długość życia jednego pokolenia ludzi. 

 

Ogólnie przyjmuje się, że regeneracja w środowisku następuje wyłącznie pod wpływem procesów naturalnych. W 

przypadkach, gdy przyroda „nie poradzi sobie sama”, celowe działania człowieka mogą znacznie przyspieszyć 

regenerację środowiska. 

 

Skala czasu niezbędnego dla osiągnięcia oczekiwanego efektu regeneracji stanu danego elementu środowiska 

przyrodniczego, jest wyraźnie zróżnicowana. 

 

Regeneracja krótkoterminowa – do 50 lat na uzyskanie spodziewanych efektów – dotyczy: 

• wód powierzchniowych, 

• jakości stanu atmosfery, 

• roślinności spontanicznej i synantropijnej w obszarach osiedlowych, 

• roślinności pól uprawnych i łąk. 

 

Regeneracja długoterminowa – powyżej 50 lat – dotyczy: 

• rekultywacji gleb, 

• naturalnej sukcesji roślinnej. 
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Regeneracja w skali historycznej – powyżej 100 lat – dotyczy: 

• samooczyszczania wód podziemnych, 

• detoksykacji gleb. 

 

W procesach regeneracji przyrodniczej, podstawowe znaczenie posiadają procesy przyrodnicze naturalne, 

jednakże w przypadku większości analizowanych elementów środowiska, niezbędne jest wykorzystanie także 

technicznych działań człowieka. Działania takie mogą znacząco wpływać na przyspieszenie przebiegu procesów 

regeneracji środowiska. Regeneracja przyrodniczych elementów środowiska, rzadko pozwala osiągnąć stan 

w pełni identyczny z naturalnym, początkowym. 

 

 

5. Analiza ustaleń projektu planu 

5.1. Ustalenia projektu planu oraz jego powiązania z innymi dokumentami 

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składa się z: 

• Przepisów ogólnych (rozdział 1), 

• Ustaleń dla całego obszaru objętego planem (rozdział 2); 

• Ustalenia szczegółowe dla terenów (rozdział 3); 

• Przepisy końcowe (rozdział 4). 

 

W przepisach ogólnych (rozdział 1) zawarto informacje o granicach obszaru objętego planem, określono spis 

załączników graficznych oraz oznaczenia graficzne będące ustaleniami projektu planu. Ustalono przeznaczenie 

terenów i określono ich symbole. Zdefiniowano również słowniczek pojęć, zawartych w uchwale. 

 

W rozdziale 2 zawarto ustalenia dotyczące: 

• Zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

• Zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) ustala się zakaz lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć stanowiących realizację inwestycji celu 

publicznego (w tym również z zakresu łączności publicznej); 

2) dopuszcza się przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; 

3) prowadzona działalność gospodarcza nie może powodować ponadnormatywnego obciążenia 

środowiska naturalnego poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny; 

4) na obszarze objętym planem wprowadza się następujące zakazy: 

a) odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, podziemnych i gruntu, 

b) likwidacji istniejących zadrzewień i zakrzewień, szpalerów wzdłuż drzew 

c) lokalizowania nowych i rozbudowy istniejących obiektów nie wyposażonych w urządzenia do 

oczyszczania ścieków, 

d) lokalizacji składowisk odpadów i wylewisk; 

5) w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu obowiązują odpowiednio przepisy odrębne: 

a) dla terenów MN - jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
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b) dla terenu MW - jak dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

c) dla terenów MN/U – jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych, 

d) dla terenów UP – jak dla zabudowy związanej ze stałym lub czasowym przebywaniem dzieci i 

młodzieży,  

e) dla terenów US – jak dla terenów rekreacyjno wypoczynkowych, 

f) dla terenów RM – jak dla terenów zabudowy zagrodowej. 

2.  Obszar planu położony jest na obszarze jednostki planistycznej gospodarowania wodami - jednolitej 

części wód powierzchniowych (JCWP), na której obowiązują działania określone w planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, zgodnie z przepisami odrębnymi, a prowadzenie 

wszelkich prac na ciekach nie może pogorszyć stanu wód lub uniemożliwić osiągnięcie celu wodno - 

środowiskowego zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

3. Obszar planu położony w całości w granicach głównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 335 

„Krapkowice - Strzelce Opolskie” (obszar wymagający wysokiej ochrony) oraz w części, zgodnie z 

rysunkiem planu, w granicach głównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 338 „Subzbiornik Paczków 

– Niemodlin” (obszar wymagający wysokiej ochrony). 

4. W celu zapewnienia ochrony wód powierzchniowych i podziemnych,  przed zanieczyszczeniem: 

1) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, wód gruntowych oraz 

powierzchniowych, 

2) nakazuje się zabezpieczanie powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem produktami 

ropopochodnymi i innymi substancjami szkodliwymi w sposób uniemożliwiający przenikanie do 

gruntu i wód, 

3) nakazuje się wstępne podczyszczenie wód opadowych i roztopowych z terenów dróg przed ich 

wprowadzeniem do gruntu i wód na zasadach określonych w przepisach odrębnych, 

4) zakazuje się gromadzenia i przechowywania środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych 

i organicznych w sposób umożliwiający ich przenikanie do gruntu i wód, 

5) zakazuje się lokalizacji składowisk odpadów niebezpiecznych oraz składowisk odpadów innych 

niż niebezpieczne i obojętne, 

6) gospodarkę ściekową należy prowadzić zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 15 ust. 7 

5. Na obszarze objętym planem występują cenne szpalery i aleje drzew, wskazane na rysunku planu, dla 

których ustala się ochronę, polegającą na zachowaniu i uzupełnieniu lub częściowym odtworzeniu 

drzewostanu. 

• Zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków; 

• Wyznaczono obszary przestrzeni publicznej podlegające ukształtowaniu; 

• Granic obszarów wymagających scalenia i podziału nieruchomości; 

• Prowadzono szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 

w tym zakazu zabudowy; 

• Zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji; 

• Zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej; 
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1) dopuszcza się lokalizację oraz budowę obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej na obszarze planu, z 

zachowaniem warunków wynikających z przepisów odrębnych; 

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę oraz zmianę przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej; 

3) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg na warunkach 

określonych w przepisach odrębnych; 

4) dopuszcza się prowadzenie odcinków podziemnej lub napowietrznej infrastruktury technicznej przez 

tereny o innych funkcjach podstawowych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5) dopuszcza się wydzielanie niezbędnych działek dla realizacji obiektów i urządzeń infrastruktury 

technicznej, takich jak: stacje transformatorowe, przepompownie ścieków, z zachowaniem warunków 

wynikających z przepisów odrębnych. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 

1) ustala się zaopatrzenie w wodę z komunalnej sieci wodociągowej, poprzez jej rozbudowę i przebudowę 

oraz dodatkowe przyłącza;  

2) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych studni, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) na cele przeciwpożarowe - ustala się zaopatrzenie w wodę zgodnie z przepisami odrębnymi 

3. W zakresie odprowadzania ścieków: 

1) odprowadzenie ścieków do istniejącej i projektowanej rozdzielczej kanalizacji sanitarnej, na warunkach 

określonych w przepisach odrębnych 

2) docelowo - ustala się wyposażenie w sieć kanalizacji sanitarnej wszystkich obszarów zainwestowania i 

obowiązek podłączenia do tej sieci wszystkich budynków posiadających wewnętrzną kanalizację sanitarną 

w celu odprowadzenie ścieków w systemie rozdzielczym do sieci kanalizacji ściekowej; 

3) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się indywidualne systemy oczyszczania ścieków 

bytowych - bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, 

lokalizowane zgodnie z przepisami odrębnymi. 

4. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych: 

1) ustala się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych powierzchniowo w teren lub do istniejących 

rowów melioracyjnych i cieków wodnych na warunkach określonych w przepisach odrębnych oraz na 

terenach uzbrojonych do kanalizacji deszczowej; 

2) dopuszcza się retencjonowanie i zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach własnej 

działki, w sposób niezakłócający stosunków wodnych na działkach sąsiednich, zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

3) ustala się obowiązek utwardzenia i skanalizowania terenów o trwałej nawierzchni oraz innych powierzchni 

narażonych na zanieczyszczenia środkami ropopochodnymi lub innymi niebezpiecznymi; 

4) ustala się obowiązek zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych, jeśli takie wystąpią 

przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej. 

5. W zakresie sieci energetycznej: 

1) utrzymuje się lokalizację istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia, z 

dopuszczeniem ich przebudowy wzdłuż istniejącej trasy, z zachowaniem napowietrznego charakteru; 

2) ustala się zaopatrzenie w energię z sieci elektroenergetycznej poprzez linie kablowe s/n lub n/n; 
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3) dopuszcza się realizację stacji transformatorowych na terenach w obszarze planu; 

4) dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 40 kW; 

5) dopuszcza się skablowanie istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych; 

6) dopuszcza się realizację nowych sieci i urządzeń na potrzeby oświetlenia dróg. 

6. W zakresie sieci gazowej: 

1) zaopatrzenie w gaz odbiorców poprzez budowę rozdzielczej sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia na 

warunkach określonych w przepisach odrębnych; 

2) dopuszcza się budowę sieci gazowej i zaopatrzenie z niej obiektów budowlanych; 

3) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz ze zbiorników gazu, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

1) ustala się obowiązek stosowania urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery; 

2) dopuszcza się pozyskanie ciepła z odnawialnych źródeł energii, o mocy nieprzekraczającej 40 kW. 

8. W zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej: 

1) ustala się realizację sieci i urządzeń zapewniających dostęp do sieci telefonicznej, internetu 

szerokopasmowego, a także umożliwiających bezprzewodowy dostęp do internetu; 

2) dopuszcza się budowę i rozbudowę infrastruktury z zakresu łączności publicznej, infrastruktury 

telekomunikacyjnej oraz urządzeń radiowych telefonii bezprzewodowej, w dostosowaniu do potrzeb 

poszczególnych lokalizacji, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

10. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych oraz 

gminnych przepisach porządkowych. 

• ustalenia stawki służącej do naliczania jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w 

związku z uchwaleniem planu. 

 

W rozdziale 3 dokonano ustaleń szczegółowych dla terenów: 

1MN1 – 53MN1 oraz 1MN2 - 52MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

1MN/U - 19MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej; 

1MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

1U - 6U – tereny usług; 

1UP - 2UP – tereny usług publicznych; 

1US – teren usług sportu i rekreacji; 

1UKr - 3UKr – teren usług kultu religijnego; 

1U/P – 6U/P - tereny usługowo – produkcyjne; 

1RO – 2RO – tereny ogrodów działkowych; 

1-2 ZP – tereny zieleni parkowej i urządzonej; 

1ZC – teren cmentarza; 

1R - 31R – tereny rolnicze; 

1ZR - 31ZR – tereny zieleni rolniczej; 

1ZL – 5ZL – tereny lasu; 

1WS - 21 WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych; 
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1ITE – 4IE– tereny infrastruktury technicznej – energetyka; 

1KS – 3KS – tereny komunikacji samochodowej; 

1KK – 7KK – tereny kolejowe; 

1KDG – tereny dróg publicznych klasy głównej; 

1KDZ – 2KDZ – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej; 

1KDL - 3KDL – tereny dróg publicznych klasy lokalnej; 

1KDD - 12KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej; 

1KPJ - 3KDJ – tereny ciągów pieszo-jezdnych; 

1KDW - 83 KDW – tereny dróg wewnętrznych; 

1KDR – 10KDR – tereny dróg transportu rolnego. 

 

W rozdziale 4 powierzono wykonanie uchwały Wójtowi Gminy Komprachcice oraz określono termin wejścia 

uchwały w życie.  

 
Rysunek 8. Graficzna prezentacja ustaleń przedmiotowego MPZP.
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5.2. Ocena rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych 

 

⇒ pod względem zgodności projektu planu z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi  

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wskazuje rozwiązania zagospodarowania terenu, 

które oparte są na uwarunkowaniach ekofizjograficznych tego obszaru. Realizacja planu jest uzasadniona dobrą 

dostępnością komunikacyjną, położeniem w niewielkiej odległości od miasta wojewódzkiego i warunkami 

środowiskowymi. Projektowane przeznaczenie terenu nie koliduje z zagospodarowaniem terenów sąsiednich.  

 

W zakresie odprowadzania ścieków docelowym sposobem jest kanalizacja sanitarna, przy spełnieniu wymagań 

wynikających z przepisów odrębnych. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dojść, podjazdów i miejsc 

postojowych dla samochodów powinno się odbywać do sieci kanalizacji deszczowej w przyległych drogach, 

włączonej do systemu kanalizacji deszczowej wyposażonego w separator substancji ropopochodnych. Dopuszcza 

się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu lub magazynowanie w zbiornikach na terenie 

własnym, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

 

Reasumując, wnioski ekofizjograficzne zostały uwzględnione w projekcie planu. W znaczącej części ustalenia 

planu potwierdzają istniejące zagospodarowanie. 

 

⇒ pod kątem rozwiązań eliminujących lub ograniczających negatywne wpływy na środowisko realizacji ustaleń 

projektu planu  

 

Ze względu na charakter planowanego przeznaczenia terenów, główne komponenty środowiska nie ulegną 

dużym przekształceniom, a zagospodarowanie obszaru będzie przede wszystkim wynikiem uwarunkowań 

przyrodniczych i istniejącego zainwestowania w sąsiedztwie obszaru objętego planem.  

 

Zapisy planu w zakresie zasad ochrony środowiska i przyrody ograniczające negatywne oddziaływanie na 

środowisko, przede wszystkim poprzez zakaz lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem inwestycji z zakresu łączności publicznej, infrastruktury 

technicznej i dróg publicznych oraz zapisy szczegółowe do poszczególnych obszarów: 

• nawierzchnie narażone na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, w tym nawierzchnie dróg 

publicznych i wewnętrznych, parkingów i placów manewrowych należy uszczelnić, a wody z tych nawierzchni 

odprowadzać do kanalizacji deszczowej za pośrednictwem separatorów olejów i benzyn, dozwolone tez jest 

gromadzenie wód w szczelnych zbiornikach; 

• odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do systemu zamkniętej kanalizacji lub magazynowanie w 

zbiornikach na terenie własnym inwestora,  

• w zakresie gospodarki odpadami ustala się gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych zgodnie z 

zasadami obowiązującymi na terenie Gminy, 

• w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu przywołano obowiązujące przepisy odrębne dla terenów 
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normowanych pod względem akustycznym. 

 

⇒ pod względem ochrony walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz kształtowania walorów 

krajobrazowych  

 

Teren opracowania nie wykazuje wybitnych walorów przyrodniczych, w jego obszarze ani w nieodległym 

sąsiedztwie nie znajdują się obszary siedliskowe Natura 2000 czy inne formy ochrony przyrody.  

 

5.3. Wpływ ustaleń planu na elementy środowiska oraz obszary Natura 2000 we wzajemnym powiązaniu 

 

Wpływ ustaleń zapisanych w miejscowym planie będzie wpływał (pozytywnie/negatywnie) na stan środowiska 

przyrodniczego na tym obszarze. Tabela 1 przedstawia prognozowane oddziaływanie wyznaczonych w planie 

przeznaczeń terenów na takie elementy środowiska, jak: różnorodność biologiczna, ludzie, zwierzęta, rośliny, 

woda, powietrze, powierzchnia ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki i dobra materialne.  

 

⇒ wpływ na gleby i powierzchnię ziemi 

Tereny objęte planem stanowią w części zainwestowane (głownie zabudowa mieszkaniowa i usługowa, drogi) 

oraz tereny zieleni nieurządzonej, upraw rolnych, lasów, zieleni niskiej i nieużytków. Ustalenia częściowo 

potwierdzają istniejące zagospodarowanie, jak również wyznaczają tereny pod nową zabudowę mieszkaniową o 

niskiej intensywności i skali z dopuszczeniem zabudowy usługowej, na obszary dotychczas niezabudowane lub 

słabo zagospodarowane. W wyniku realizacji zainwestowania nastąpi wyłączenie z użytkowania rolniczego 

przestrzeni rolniczej w przewadze o przeciętnych i mało korzystnych walorach dla produkcji rolnej (gleby IV, V i VI 

klasy). Częściowo rekompensatą dla utraty gleb i powierzchni biologicznie czynnych jest zapis przeznaczający 

odpowiednio minimum 30-80% powierzchni działek na powierzchnię biologicznie czynną. Realizacja planowanego 

zagospodarowania spowoduje przekształcenie powierzchni ziemi do głębokości fundamentów (przemieszczenie 

warstwy glebowej, zmianę następstwa warstw i struktury gruntu w obrębie profilu glebowego). Zmiany te będą 

związane z wykopami pod fundamenty obiektów kubaturowych, z realizacją infrastruktury, w tym układu 

komunikacyjnego (dróg, parkingów). Będą to zmiany o charakterze trwałym nie powodujące jednak zmian rzeźby 

terenu. Niewielkie zmiany rzeźby będą miały miejsce w przypadku realizacji zbiorników wodnych na terenach 

rolnych czy zbiorników na deszczówkę, co projekt planu dopuszcza, bez wskazywania ich lokalizacji. Ustalenia 

planu chronią środowisko glebowe przed zanieczyszczeniami nakazując odprowadzanie wód opadowych i 

roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej oraz nakazując utwardzenie terenów, na których może dojść do 

zanieczyszczenie szkodliwymi substancjami oraz ich wstępne podczyszczaniem. Realizacja planowanego 

zainwestowania nie będzie powodowała utraty najbardziej cennych zbiorowisk leśnych - w obrębie dużego 

kompleksu leśnego w części zachodniej i w obrębie niewielkich kompleksów leśnych znajdujących się pośród 

użytków rolnych w części wschodniej i południowej obszaru planu. W obrębie tych terenów ustaleniami planu 

wprowadzono zakaz zabudowy. Nie prognozuje się negatywnego wpływu ustaleń planu na gleby i powierzchnie 

ziemi lub wpływ ten będzie ograniczony przez realizację ustaleń planu do nielicznych obszarów. 
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⇒ Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne 

W wyniku realizacji planowanego zagospodarowania zwiększy się istotnie zapotrzebowanie na wodę przez 

gospodarstwa domowe, usługi, obiekty produkcyjne. Zapotrzebowanie to będzie realizowane z istniejącej sieci 

wodociągowej, a do celów gospodarczych dopuszczono również zaopatrywanie w wodę z ujęć własnych, za 

wyjątkiem obiektów położonych w strefie ochrony sanitarnej cmentarza. 

Realizacja obiektów kubaturowych, znaczące zwiększenie powierzchni utwardzonych (układu komunikacyjnego) 

czy też częściowe utwardzenie powierzchni przydomowych/podwórek spowoduje dość istotne trwałe 

ograniczenie zasilania wód podziemnych. Spowolnienie odpływu powierzchniowego, w wyniku 

pozostawienia/wprowadzenia zróżnicowanej zieleni, ograniczenie powierzchni utwardzonych do niezbędnego 

minimum, gromadzenie wód opadowych w dopuszczonych ustaleniami planu zbiornikach na deszczówkę (i 

ponowne wprowadzenie ich do środowiska), będzie miało korzystny wpływ na bilans wodny obszaru planu i 

terenów sąsiednich. Stosowanie przepisów odrębnych dotyczących jakości odprowadzanych wód deszczowych i 

roztopowych oraz realizacja ustaleń planu, nakazujących utwardzenie terenów zagrożonych zanieczyszczeniami 

wód substancjami szkodliwymi oraz podczyszczanie wód opadowych i roztopowych na terenie inwestora, 

powinno uchronić wody powierzchniowe przed degradacją. 

Właściwe postępowanie ze ściekami jest szczególnie istotne ze względu na ochronę środowiska gruntowo-

wodnego, a zwłaszcza ze względu na ochronę poziomów wodonośnych Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych (GZWP nr 333 i 335), w zasięgu których znajduje się obszar planu, również ze względu na 

ochronę wód powierzchniowych - przepływających przez obszar planu (drobne cieki zasilające cieki 

wyższego rzędu). 

Istniejąca i planowana zabudowa będzie wiązała się z przebywaniem na tym terenie większej ilości osób 

(zamieszkiwanie, obiekty usługowe). Zabudowa mieszkaniowa będzie źródłem pewnej ilości ścieków 

komunalnych. Ustalenia planu określają sposób odprowadzania ścieków komunalnych - siecią kanalizacyjną, a 

ewentualna uciążliwość dla środowiska z tytułu odprowadzenia oczyszczonych ścieków może wystąpić w miejscu 

zrzutu z oczyszczalni do wód powierzchniowych. Problem może być tylko z wcześniejszą realizacją sieci 

kanalizacyjnej, przed realizacją zabudowy. Istniejące i planowane na terenie planu inwestycje komunikacyjne 

(zwłaszcza dróg o dużej intensywności ruchu) powinny być zgodnie z przepisami odrębnymi zabezpieczone przed 

przedostawaniem się zanieczyszczeń ropopochodnych z nawierzchni jezdni bezpośrednio do wód 

powierzchniowych. Odprowadzanie ścieków komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych regulowane 

będzie przez odpowiednie decyzje administracyjne, których kontrolę sprawują organa gminy jak i państwowe 

organy ochrony środowiska. Na obszarze planu może dochodzić lokalnie do pojawienia się ognisk 

zanieczyszczeń dla wód powierzchniowych i podziemnych. Stosowanie ustaleń planu oraz przepisów odrębnych 

powinno jednak neutralizować lub ograniczać uciążliwości tych terenów.  

 

⇒ Wpływ na powietrze atmosferyczne 

W granicach obszaru planu występują na ogół korzystne warunki aerosanitarne, czemu sprzyja ekstensywna 

zabudowa wolnostojąca umożliwiająca przewietrzanie terenu, duży udział zieleni asymilującej powstałe 

zanieczyszczenia oraz znaczne oddalenie od dużych ośrodków miejsko-przemysłowych będących źródłem 

zanieczyszczeń powietrza. Na obszarze planu ilości obiektów emitujących substancje do powietrza jest na tyle 
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niewielka, że nie powinno dochodzić do przekroczeń dopuszczalnych wartości stężeń głównych zanieczyszczeń w 

cyklu rocznym. Rozwój terenów zurbanizowanych oraz stref usługowo- przemysłowych może spowodować 

wzrost ilości emisji do atmosfery. W niesprzyjających warunkach atmosferycznych możliwe jest okresowe 

przekroczenie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza w okresie grzewczym i w trakcie 

warunków inwersyjnych. Dodatkowym czynnikiem emitującym zanieczyszczenia do atmosfery jest ruch kołowy 

na istniejących i planowanych trasach komunikacyjnych. Dla ograniczenia emisji mogących powstać 

zanieczyszczeń powietrza projekt planu preferuje systemy grzewcze o wysokiej sprawności oparte o paliwa 

płynne lub inne o niskiej zawartości siarki, takie jak: gazowe, elektryczne, czy odnawialne źródła energii. Projekt 

planu dopuszcza również paliwa stałe, jednakże pod warunkiem zastosowania technologii o wysokiej sprawności i 

niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Przy zastosowaniu do ogrzewania energii elektrycznej czy też 

odnawialnej (np. z ogniw fotowoltaicznych) zanieczyszczenia powietrza nie wystąpią. Natomiast przy 

zastosowaniu systemów grzewczych wykorzystujących paliwa płynne ilości zanieczyszczeń emitowanych do 

atmosfery są znacznie niższe niż w przypadku spalania paliw stałych. Prognozowana emisja będzie związana z 

komunikacją oraz lokalnymi i indywidualnymi systemami grzewczymi. Ustalenia planu stanowią podstawę do 

redukcji zanieczyszczeń bytowych i przemysłowych oraz częściowej neutralizacji emisji komunikacyjnych. 

 

⇒ Wpływ na klimat akustyczny 

Realizacja ustaleń planu, użytkowanie (i rozbudowa) zabudowy o charakterze mieszkaniowym i usługowym oraz 

infrastruktury komunikacyjnej będzie generować zwiększony ruch samochodowy (również ruch pojazdów 

dostawczych), co związane jest ze zwiększoną emisją hałasu i pogorszeniem standardu klimatu akustycznego 

okolicznych ulic dojazdowych i lokalnych. Na terenie planu nie prognozuje się jednak przekroczenia 

dopuszczalnych norm hałasu komunikacyjnego. Na terenie opracowania poza obiektami usług związanych z 

handlem, obsługą komunikacyjną i mieszkalnictwem będą mogły pojawić się obiekty o funkcji przemysłowej. Te 

obszary oraz drogi i obiekty inżynieryjne na drogach o dużym natężeniu ruchu będą najbardziej narażone na 

ponadnormatywny hałas. Ustalenia planu wykorzystują instrumenty planistyczne do ochrony terenów wrażliwych 

(standardy akustyczne, linie zabudowy, zieleń). Dotrzymanie standardów akustycznych będzie zależało od 

jakości działań inwestycyjnych oraz dotrzymaniem standardów wprowadzonych przedmiotowym MPZP. W 

tekście planu przywołano obowiązujące przepisy odrębne dla terenów normowanych pod względem 

akustycznym. 

 

⇒ Wpływ na różnorodność biologiczną, świat roślinny i zwierzęcy 

Występująca na obszarze planu roślinność to wtórne zbiorowiska roślinne, które ze względu na brak roślinności 

rodzimej o cechach wyróżniających, stworzyły tu dominujące zbiorowiska flory. Dla przedmiotowych terenów 

ustalenia planu określają minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej co zapewni też odpowiednie warunki 

dla podtrzymania fauny zasiedlające przedmiotowe tereny. Tereny wokół wód powierzchniowych są silnie 

zmienione – wskutek uchwalenia przedmiotowego MPZP nie prognozuje się pogorszenia jakości środowiska i 

negatywnego wpływu na bioróżnorodność. Nie prognozuje się znaczącego negatywnego oddziaływania na 

świat zwierzęcy i roślinny oraz różnorodność biologiczną. 
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⇒ Wpływ na klimat lokalny 

Istniejąca i planowane zabudowa może nieznacznie wpływać na modyfikację klimatu lokalnego w odniesieniu do 

zaburzeń pola wiatru oraz emisji ciepła. Nowa zabudowa mieszkaniowa z dużym (do 50%) udziałem terenów 

biologicznie czynnych i maksymalnie 40% intensywnością zabudowy nie powinna istotnie ograniczać 

przewietrzania oraz nie powinna prowadzić do rozwoju lokalnej „wyspy ciepła”. Sąsiedztwo terenów otwartych 

będzie korzystnie wpływać na warunki bioklimatyczne. Nie prognozuje się oddziaływań na klimat lokalny. 

 

⇒ Wpływ na krajobraz, zabytki i zasoby naturalne 

Ustalenia planu w zakresie ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu zapewniają utrzymanie skali 

zabudowy (ograniczenie wysokości zabudowy), charakteru zabudowy. Stawarza to możliwość harmonijnego 

zagospodarowania całego obszaru, co korzystnie wpływa na walory krajobrazowe. W ustaleniach planu znalazło 

się szereg zapisów chroniących walory krajobrazowe obszaru. Krajobraz jest strukturą żywą, odnawiającą się i 

przyswajająca nowe treści. Znalezienie punktu równowagi pomiędzy obowiązkiem zachowania środowiska 

naturalnego i kulturowego a potrzebami wynikającymi z rozwoju cywilizacyjnego i względów ekonomicznych, jest 

zadaniem niezwykle trudnym.  

Nie identyfikuje się zagrożeń ze strony planowanego zainwestowania dla obiektów objętych ochroną 

konserwatorską (obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków, stanowiska archeologiczne). Ustalenia 

planu odnoszące się do tych obiektów nawiązują do obowiązujących przepisów odrębnych. 

Dla obiektów położonych w obrębie historycznego układu ruralistycznego (jak pokazano na rysunku planu) 

ustalenia planu zobowiązują inwestorów do zastosowania odpowiednich rozwiązań odnośnie uformowań 

architektonicznych, nawiązujących generalnie do zabudowy tradycyjnej. W jego obrębie ograniczono możliwość 

wprowadzenia elementów dysharmonizujących, np. konstrukcji wieżowych i dominant przestrzennych 

obniżających walory widokowe panoramy wsi. Zapisy planu nie dopuszczają do zmiany charakteru środowiska 

kulturowego i krajobrazu w obszarze opracowania. 

 

⇒ Wpływ na zdrowie ludzi 

Zachowanie istniejącej zabudowy oraz rozbudowa zabudowy mieszkaniowo- i układu komunikacyjnego 

potencjalnie zwiększy zasięg uciążliwości z tym związany (m.in. emisje zanieczyszczeń powietrza, emisje hałasu, 

ograniczenie powierzchni otwartych) i zwiększy także liczbę użytkowników, którzy mogą być narażeni na te 

uciążliwości. Zmiana warunków zamieszkiwania może mieć pewien wpływ na zdrowie ludzi. Wprawdzie o 

zdrowiu człowieka decyduje dużo innych uwarunkowań i osobnicza odporność na choroby, ale np. zaburzenie snu 

w wyniku uciążliwego hałasu, trwające przez długi czasu, może odbić się na kondycji zdrowotnej mieszkańców. 

Oddziaływanie wskazanych przeznaczeń na ludzi nie będzie znaczące tym bardziej, że będą to przeznaczenia 

związane z działalnością ludzką o niskiej i umiarkowanej uciążliwości. 
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Tabela 1.Prognozowane oddziaływanie ustaleń projektu planu na poszczególne elementy środowiska: 

(0) brak oddziaływania, (+) pozytywne oddziaływanie, (-) negatywne oddziaływanie 
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1RO,  

2RO 
+ + 0 + + + 0 + + 0 0 0 0 

Prognozowane oddziaływanie terenów ogrodów działowych jest  
pozytywne dla elementów krajobrazu i świata przyrody ożywionej. 
Oddziaływanie na ludzi, zasoby naturalne i materialne oraz na formy 
ochrony środowiska – neutralne. [klasa A] 

1ZP, 

2ZP 
+ + + + + + + + + 0 0 0 0 

Prognozowane oddziaływanie terenów zieleni parkowej jest  
pozytywne dla elementów krajobrazu i świata przyrody ożywionej. 
Oddziaływanie na ludzi, zasoby naturalne i materialne oraz na formy 
ochrony środowiska – neutralne. [klasa A] 

1R – 31R - 0 + + + + + + + 0 0 0 0 
Prognozowane oddziaływanie terenów rolnych jest pozytywne dla 
elementów krajobrazu i świata przyrody ożywionej w tym dla form 
ochrony środowiska. [klasa A] 

1ZR – 

32ZR 
+ + + + + + + + + 0 0 0 0 

Prognozowane oddziaływanie terenów trwałych użytków zielonych jest 
pozytywne dla elementów krajobrazu i świata przyrody ożywionej. 
Oddziaływanie na ludzi, zasoby naturalne i materialne oraz na formy 
ochrony środowiska – neutralne. [klasa A] 

1ZL – 

5ZL 
+ + + + + + + + + 0 0 0 0 

Prognozowane oddziaływanie lasów jest  pozytywne dla elementów 
krajobrazu i świata przyrody ożywionej. Oddziaływanie na ludzi, zasoby 
naturalne i materialne oraz na formy ochrony środowiska – neutralne. 
[klasa A] 

1WS-21WS + + + + + + + + + 0 0 0 0 

Prognozowane oddziaływanie terenów wód powierzchniowych 
śródlądowych jest pozytywne dla elementów krajobrazu i świata 
przyrody ożywionej. Oddziaływanie na ludzi, zasoby naturalne i 
materialne oraz na formy ochrony środowiska – neutralne. [klasa A] 
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1MN1-

53MN1, 

1MN2 - 

53MN2 

- + - - - - - 0 - 0 0 0 - 

Prognozowane oddziaływanie terenów zabudowy mieszkaniowej jest 
nieznacznie uciążliwe dla elementów krajobrazu i świata przyrody 
ożywionej. Może wiązać się z zagrożeniem dla obszarów ochrony 
środowiska [klasa B] 

1MN/U - 

19MN/U 
- + - - - - - 0 - 0 0 0 - 

Prognozowane oddziaływanie terenów zabudowy mieszkaniowo-
usługowej jest nieznacznie uciążliwe dla elementów krajobrazu i świata 
przyrody ożywionej. Może wiązać się z zagrożeniem dla obszarów 
ochrony środowiska. [klasa B] 

1MW - + - - - - - 0 - 0 0 0 - 

Prognozowane oddziaływanie terenów zabudowy mieszkaniowej jest 
nieznacznie uciążliwe dla elementów krajobrazu i świata przyrody 
ożywionej. Może wiązać się z zagrożeniem dla obszarów ochrony 
środowiska [klasa B] 

1U – 6U - 0 - - - - - - - 0 0 0 - 

Prognozowane oddziaływanie terenów zabudowy usługowej jest 
nieznacznie uciążliwe dla elementów krajobrazu i świata przyrody 
ożywionej. Może wiązać się z zagrożeniem dla obszarów ochrony 
środowiska [klasa B] 

1UP - 4UP - 0 - - - - - - - 0 0 0 - 
Prognozowane oddziaływanie terenów usług publicznych jest neutralne 
dla elementów krajobrazu i świata przyrody ożywionej. Może wiązać 
się z zagrożeniem dla obszarów ochrony środowiska [klasa B] 

1US - 0 - - - - - - - 0 0 0 - 
Prognozowane oddziaływanie terenów usług sportu i rekreacji jest 
neutralne dla elementów krajobrazu i świata przyrody ożywionej. Może 
wiązać się z zagrożeniem dla obszarów ochrony środowiska [klasa B] 

1UKr - 3UKr - + - - - - - 0 - 0 0 + - 
Prognozowane oddziaływanie terenów usług kultu religijnego  jest 
neutralne dla elementów krajobrazu i świata przyrody ożywionej. 
[klasa B] 

1U/P - 6U/P - + - - - - - 0 - 0 0 + - 
Prognozowane oddziaływanie terenów usługowo-produkcyjnych  jest 
neutralne dla elementów krajobrazu i świata przyrody ożywionej. Może 
wiązać się z zagrożeniem dla obszarów ochrony środowiska  [klasa B] 

1ZC 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 
Prognozowane oddziaływanie terenów zieleni (cmentarzy) jest 
neutralne dla elementów krajobrazu i świata przyrody ożywionej. 
[klasa B] 

1IE – 4IE 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 

Prognozowane oddziaływanie terenów infrastruktury energetycznej 
jest neutralne dla elementów krajobrazu i świata przyrody ożywionej. 
Może wiązać się z zagrożeniem dla obszarów ochrony środowiska 
[klasa B] 
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1KS - 3KS - 0 - - - - - - - 0 0 + - 
Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej są potencjalnie niekorzystne 
dla elementów krajobrazu i świata przyrody ożywionej Może wiązać się 
z zagrożeniem dla obszarów ochrony środowiska [Klasa B] 

1KK - 7KK - 0 - - - - - - - 0 0 + - 
Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej są potencjalnie niekorzystne 
dla elementów krajobrazu i świata przyrody ożywionej Może wiązać się 
z zagrożeniem dla obszarów ochrony środowiska [Klasa B] 

1KDL - 3KDL - 0 - - - - - - - 0 0 + - 
Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej są potencjalnie niekorzystne 
dla elementów krajobrazu i świata przyrody ożywionej Może wiązać się 
z zagrożeniem dla obszarów ochrony środowiska [Klasa B] 

1KDD - 

12KDD 
- 0 - - - - - - - 0 0 + - 

Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej są potencjalnie niekorzystne 
dla elementów krajobrazu i świata przyrody ożywionej Może wiązać się 
z zagrożeniem dla obszarów ochrony środowiska [Klasa B] 

1KPJ – 3KPJ - 0 - - - - - - - 0 0 + - 
Tereny ciągów pieszo-jezdnych są potencjalnie niekorzystne dla 
elementów krajobrazu i świata przyrody ożywionej Może wiązać się z 
zagrożeniem dla obszarów ochrony środowiska  [Klasa B] 

1KDW - 

83KDW 
- 0 - - - - - - - 0 0 + - 

Tereny dróg wewnętrznych są potencjalnie niekorzystne dla 
elementów krajobrazu i świata przyrody ożywionej Może wiązać się z 
zagrożeniem dla obszarów ochrony środowiska[Klasa B] 

1KDR - 

10KDR 
- 0 - - - - - - - 0 0 + - 

Tereny dróg transportu rolnego są potencjalnie niekorzystne dla 
elementów krajobrazu i świata przyrody ożywionej Może wiązać się z 
zagrożeniem dla obszarów ochrony środowiska[Klasa B] 

1KDG - - - - - - - - - 0 0 + - 

Prognozowane oddziaływanie terenów drogi klasy głównej (DW429) 
jest uciążliwe dla elementów krajobrazu i świata przyrody ożywionej. 
Może wiązać się z zagrożeniem dla obszarów ochrony środowiska  
[klasa C] 

1KDZ, 2KDZ - - - - - - - - - 0 0 + - 
Prognozowane oddziaływanie terenów dróg klasy zbiorczej jest 
uciążliwe dla elementów krajobrazu i świata przyrody ożywionej. Może 
wiązać się z zagrożeniem dla obszarów ochrony środowiska  [klasa C] 
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6. Przewidywane metody analizy skutków realizacji ustaleń projektu planu 

 

W ramach propozycji dotyczących przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zaleca się po jego realizacji dokonanie monitoringu 

środowiska, który polegać powinien głównie na prowadzeniu pomiarów poziomów jakości parametrów środowiska 

(poziomu zanieczyszczeń, hałasu) raz na kilka lat.  

 

Proponuje się, aby monitoring obejmował m.in. regularne przeprowadzanie badań i ocen w zakresie dopuszczalnych 

poziomów promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego, jakości wód podziemnych na analizowanym 

obszarze oraz monitoring jakości powietrza przy ciągach komunikacyjnych. Poza tym proponuje się regularną 

weryfikację stanu sieci infrastruktury technicznej, kontrolowanie prowadzonej gospodarki odpadami. Ważne jest 

prowadzenie obserwacji potencjalnych niekorzystnych zmian w środowisku powstałych w wyniku postępującej 

antropopresji, która w wyniku jakichkolwiek inwestycji jest zjawiskiem nieuniknionym. 

 

W obowiązku miejscowych władz samorządowych powinna być okresowa weryfikacja obszaru objętego planem pod 

względem jego zagospodarowania oraz realizacji ustaleń projektu planu na potrzeby oceny prowadzonej polityki 

przestrzennej gminy. 

 

 

7. Prognoza zmian środowiska w wyniku realizacji ustaleń projektu planu 

7.1. Prognoza skutków wpływu ustaleń projektu planu na środowisko przyrodnicze 

 

Oddziaływanie poszczególnych terenów przedmiotowego MPZP będzie zróżnicowane. Ustalenia planu zostały jednak 

przygotowane w ten sposób, by oddziaływanie projektowanego zagospodarowania terenu było najmniej uciążliwe dla 

środowiska przyrodniczego.  

 

Poszczególne przeznaczenia terenu, jakie mogą wystąpić w przypadku realizacji planu sklasyfikowano pod względem 

oddziaływania na środowisko i istniejący krajobraz. W metodyce opracowania prognozy oddziaływania na środowisko 

ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznacza się trzy klasy, terenów oznaczonych 

symbolami A, B i C, przy czym znaczenie jest następujące: 

Klasa A – tereny, na których ustalenia planu wykazują pozytywny wpływ na elementy środowiska przyrodniczego 

Klasa B – tereny, na których ustalenia planu wykazują neutralny lub potencjalnie negatywny wpływ na elementy 

środowiska przyrodniczego;  

Klasa C – tereny, na których ustalenia planu wykazują negatywny wpływ na elementy środowiska przyrodniczego). 

 

# # # 

 

Tereny będące przedmiotem opracowania zostały sklasyfikowane jako: 
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Klasa A – charakter zmian potencjalnie korzystny 

• 1RO – 2RO – tereny ogrodów działkowych; 

• 1ZP - 2ZP – tereny zieleni parkowej i urządzonej; 

• 1ZC – teren cmentarza; 

• 1R - 32R – tereny rolnicze; 

• 1ZR - 31ZR – tereny zieleni rolniczej; 

• 1ZL – 5ZL – tereny lasu; 

• 1WS - 21 WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych; 

 

Oddziaływanie terenów na środowisko i krajobraz oceniono pod względem:  

• intensywności przekształceń: jako małe lub zauważalne,   

• bezpośredniości oddziaływania: jako brak lub pośrednie,   

• okresu trwania oddziaływania: jako długoterminowe,   

• częstotliwości oddziaływania: jako brak, lub okresowe. 

 

Klasa B – charakter zmian neutralny lub potencjalnie niekorzystny 

• 1MN1 – 53MN1 oraz 1MN2 - 53MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

• 1MN/U - 19MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej; 

• 1MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

• 1U - 6U – tereny usług; 

• 1UP - 4UP – tereny usług publicznych; 

• 1US – teren usług sportu i rekreacji; 

• 1UKr - 3UKr – teren usług kultu religijnego; 

• 1U/P – 6U/P - tereny usługowo – produkcyjne; 

• 1IE – 4IE– tereny infrastruktury technicznej – energetyka; 

• 1KS – 3KS – tereny komunikacji samochodowej; 

• 1KK – 7KK – tereny kolejowe; 

• 1KDL - 3KDL – tereny dróg publicznych klasy lokalnej; 

• 1KDD - 12KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej; 

• 1KPJ - 3KDJ – tereny ciągów pieszo-jezdnych; 

• 1KDW - 83 KDW – tereny dróg wewnętrznych; 

• 1KDR – 10KDR – tereny dróg transportu rolnego. 

 

Oddziaływanie terenu na środowisko i krajobraz oceniono pod względem:  

• intensywności przekształceń: jako zauważalne,   

• bezpośredniości oddziaływania: jako bezpośrednie,   
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• okresu trwania oddziaływania: jako długoterminowe,   

• częstotliwości oddziaływania: jako okresowe lub stałe. 

 

Klasa C – charakter zmian niekorzystny 

• 1KDG – tereny dróg publicznych klasy głównej; 

• 1KDZ, 2KDZ – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej; 

 

Oddziaływanie terenu na środowisko i krajobraz oceniono pod względem:  

• intensywności przekształceń: jako zauważalne lub znaczne,   

• bezpośredniości oddziaływania: jako bezpośrednie,   

• okresu trwania oddziaływania: jako długoterminowe,   

• częstotliwości oddziaływania: jako stałe. 

 

# # # 

Tereny wykazujące potencjalnie pozytywne oddziaływanie na środowisko stanowią większość pod względem 

powierzchni na obszarze objętym MPZP. Są to tereny zieleni i wód powierzchniowych oraz tereny rolnicze. Tereny 

zieleni zapewniają korzystne oddziaływanie na tereny zurbanizowane i jednocześnie ograniczają skażenia środowiska. 

Do zagospodarowania terenów zieleni można wykorzystać zieleń różnopiętrową oraz elementy małej architektury, co 

powinno podnieść walory krajobrazowe i estetykę obszaru. Tereny wód powierzchniowych będą stanowiły atrakcyjne 

tereny wypoczynkowe i rekreacyjne dla mieszkańców. Wyznaczenie terenów zieleni będzie miało korzystny wpływ na 

stosunki wodne, retencje, zachowanie gleb i mikroklimat. Tereny wód powierzchniowych i zieleni będą tworzyć ciąg 

ekologiczny. 

 

Znaczna część terenów objętych MPZP wykazuje potencjalnie negatywny wpływ na elementy środowiska 

przyrodniczego. Są to tereny mieszkalnictwa, tereny usług, tereny usługowo-produkcyjne, tereny dróg publicznych 

(poza drogą klasy głównej i zbiorczej) i pozostałych dróg oraz tereny infrastruktury technicznej i komunikacji. To tej 

klasy zaliczyć należy także tereny cmentarza. 

 

Planowane zagospodarowanie będzie miało pewien wpływ na gleby oraz na powierzchnię ziemi. Funkcje 

mieszkalnictwa, usług i produkcji a także infrastruktury technicznej oraz komunalnej wiążą się z zabudowaniem terenu. 

W MPZP wprowadzono zapisy limitującej powierzchnię zabudowy i wymagające zachowania minimalnej powierzchni 

biologicznie czynnej (30-80%). Z realizacją tych funkcji wiązać się będzie zapewnienie dostaw mediów i energii – w tym 

celu wprowadzono zapisy dotyczące stosowania odnawialnych lub czystych źródeł energii oraz gospodarowania 

odpadami i ściekami. W/w tereny będą musiały mieć zapewnioną obsługę komunikacyjną.  

Wykorzystanie terenów na komunikację (drogi, parkingi) doprowadzi do ograniczenia naturalnego przesiąkania wód 

opadowych, zmniejszenia powierzchni czynnych biologicznie. Częściowe utwardzenie fragmentu terenu nieznacznie 

ograniczy infiltrację wód opadowych i roztopowych, tym samym zmniejszając zasilanie wód gruntowych. Nie 

spodziewamy się jednak w wyniku zainwestowania terenu wystąpienia obniżenia zwierciadła wód gruntowych. Spadek 



Prognoza oddziaływania na środowisko  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 

40 

uwilgotnienia gleb może nieznacznie pogorszyć warunki wzrostu roślin – na terenach aktywnych biologicznie w obrębie 

przedmiotowego obszaru jak i bezpośrednio przyległych. Teren dróg klasy dojazdowej i dróg wewnętrznych są 

wyłączone z aktywności biologicznej i częściowo hydrologicznej. Planowane funkcje będą w niewielkim stopniu źródłem 

emisji hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza. Mały obszar dedykowany funkcji komunikacyjnej powodują że 

spodziewane uciążliwości nie będą duże. 

 

Jedynie droga klasy głównej (DW429) i droga klasy zbiorczej zostały oszacowane jako stwarzająca możliwość zagrożenia 

dla  stanu środowiska poprzez niekorzystne oddziaływanie charakteryzujące się znacznymi przeobrażeniami w 

środowisku, o charakterze stałym i długoterminowym. Jednakże obecność i charakter drogi uważamy za uzasadnione z 

punktu widzenia zapewnienia możliwości rozwojowych sołectwa i gminy. Zapisy MPZP redukują niekorzystny wpływ na  

środowisko do minimum. 

 

7.2. Możliwe transgraniczne oddziaływanie 

 

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z rozdziałem 3, 

działem VI dotyczącego postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania pochodzącego z terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku projektów polityk, strategii, planów i programów skutki realizacji projektu planu 

nie będą więc mieć znaczenia transgranicznego. 

 

 

8. Potencjalne zmiany w środowisku w przypadku braku realizacji ustaleń planu 

 

Istniejące zainwestowanie oraz obecny stan środowiska przyrodniczego cechuje się umiarkowanym przekształceniem 

środowiska przyrodniczego. Po ocenie aktualnego stanu środowiska przyrodniczego na analizowanym terenie 

stwierdzono, iż powstanie nowego zainwestowania nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko 

przyrodnicze, a jedynie w przypadku niektórych terenów (istniejące drogi klasy głównej i zbiorczej) oddziaływanie to 

będzie mieć charakter negatywny. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Komprachcice tereny objęte planem zostały przeznaczone dla funkcji mieszkaniowej, aktywności 

gospodarczej, usługowej, rolniczej i funkcji mieszanych. Zapisy w zakresie środowiska gwarantują i wymuszają ich 

ochronę na terenie objętym opracowaniem miejscowego planu. 

Brak realizacji ustaleń planu, dla części terenu oznacza realizację ustaleń dotychczas obowiązujących MPZP. Natomiast 

dla części terenu, bez obowiązującego planu, brak realizacji obecnie sporządzanego projektu planu spowoduje 

utrzymanie dotychczasowego użytkowania rolniczego terenów, w tym rozczłonkowanej przestrzeni rolniczej w obrębie 

istniejącej zabudowy. Postępujący wzrost zapotrzebowania na tereny mieszkaniowe, usługowe i inne może prowadzić 

do niekontrolowanego rozwoju jednostki osadniczej bez regulacji zawartych w projekcie planu, uwzględniających 

wzajemne powiązanie elementów środowiska oraz ograniczających maksymalnie oddziaływania negatywne na 

poszczególne komponenty środowiska. 
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9. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawnym, który stanowić może narzędzie do realizacji 

celów ochrony środowiska zawartych w odrębnych dokumentach. Zestawienie dokumentów wraz z oceną spójności i 

zgodności zapisów w przedmiotowym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedstawiono poniżej. 

 

9.1. Dokumenty szczebla międzynarodowego i wspólnotowego 

Dokumentami rangi międzynarodowej o charakterze przestrzennym, stanowiącym podstawę do formułowania celów 

ochrony środowiska w programach krajowych są konwencje międzynarodowe, przyjęte przez stronę polską, m.in.: 

• Konwencja Genewska w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości z 1979 r. 

wraz z II protokołem siarkowym z 1994 r. (Oslo), - Konwencja Berneńska o ochronie dzikiej fauny i flory 

europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych z 1979 r., 

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

• Konwencja Ramsarska o obszarach wodno-błotnych z 1971r. ratyfikowana przez Polskę w 1978r. Celem 

konwencji jest ochrona i zrównoważone użytkowanie wszystkich mokradeł poprzez działania na szczeblu 

krajowym i lokalnym oraz współpraca międzynarodowa, 

• Protokół Montrealski w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową z 1987 r. wraz z poprawkami 

londyńskimi (1990 r.), wiedeńskimi (1992 r.). 

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

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

• Dokumenty wspólnotowe / Dyrektywy Unii Europejskiej: 

o Dyrektywa 43/92 EEC z 21 maja 1992 r. (z późn. zm.) w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz 

dzikiej fauny i flory oraz Dyrektywy 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r. o ochronie ptaków, będąca 

podstawą tworzenia Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000, 

o Dyrektywa 98/15/EC z 27 lutego 1998 r. dot. wprowadzania zanieczyszczeń do wód, 

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

przez ludzi, 

o Dyrektywa Ramowa UE dotycząca wody, przyjętej w 1997 r., 

o Dyrektywa Ramowa w sprawie ogólnych zasad gospodarowania odpadami 75/442/EWG z 15 lipca 

1975 r., Dyrektywa 9/31 WE w sprawie odpadów niebezpiecznych, 

• Umowy międzynarodowe: 

o Porozumienie między Min. OŚZNiL RP a Państwowym Komitetem Republiki Białoruś ds. Ekologii o 

współpracy w dziedzinie ochrony środowiska z 1992 r., 

o Porozumienie między Min. OŚZNiL a Min. Leśnictwa Republiki Białoruś z 1995 r. dot. m.in. rozwoju 

ochrony cennych ekosystemów, gospodarki wodnej WZŚ i klęsk żywiołowych, 

o Porozumienie między Min. OŚZNiL RP a Departamentem OŚ Republiki Litewskiej z 24.01.1992 r. o 

współpracy w dziedzinie ochrony środowiska. 

 

Zawarte w dokumentach strategicznych cele ochrony środowiska (na szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym) 
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mają swoje odzwierciedlenie w prawie krajowym poprzez odpowiednie zapisy aktów prawnych - ustaw i rozporządzeń 

przy uwzględnieniu specyfiki prawa polskiego oraz w dokumentach regionalnych. 

Szczególnie istotne znaczenie ma ochrona wód podziemnych ze względu na położenie obszaru planu w granicach 

chronionych struktur wodonośnych GZWP nr 333 i 338, dość ubogą sieć hydrograficzną o minimalnych przepływach i 

niską zdolność samooczyszczania wód. Do ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. z późniejszymi zmianami 

(Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie jednolitego tekstu Prawo wodne z dnia 27 lutego 

2015r.) i ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. z późniejszymi zmianami przetransponowane 

zostały cele ochrony środowiska z Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Celem tych aktów jest wprowadzenie zasad 

zrównoważonego rozwoju, zaspokojenie zapotrzebowania na wodę ludności, rolnictwa i przemysłu, promowanie 

zrównoważonego korzystania z wód, ochrona ekosystemów, zmniejszenie zanieczyszczenia wód podziemnych. Dla 

realizacji w/w celów w projekcie planu zobowiązano inwestorów do wyposażenia w systemy kanalizacyjne - podłączone 

do oczyszczalni ścieków - wszystkich planowanych obiektów, realizacji określonych w projekcie planu zasad w zakresie 

gospodarki ściekowej umożliwiających ograniczenie przenikania powstałych zanieczyszczeń do gruntu oraz do wód 

podziemnych i powierzchniowych. 

W 2007r. przyjęta została przez Radę Europy decyzja o redukcji dwutlenku węgla (do 2020r.) oraz o udziale 

odnawialnych źródeł w produkcji energii, w celu redukcji gazów cieplarnianych i ograniczenia zmian klimatycznych. Jest 

to również jeden z celów zawartych w Polityce ekologicznej Państwa i dotyczy zwiększenia udziału odnawialnych źródeł 

energii do 20%, zmniejszenia emisji CO2 oraz poprawy efektywności energetycznej o 20%. Cel ten ma swoje 

odzwierciedlenie w ustaleniach projektu planu, które zobowiązują inwestorów do pozyskiwania energii ze źródeł 

odnawialnych (np. energia słoneczna, itp.) lub ze źródeł (i urządzeń) o niewielkiej emisji - dla ograniczenia 

zanieczyszczeń powietrza, w tym: CO2, SO2, NOx, pyłów i innych. 

 

9.2. Dokumenty szczebla krajowego 

Do dokumentów o randze krajowej, w których ustanowiono cele mogące mieć zbieżność z przedmiotowym MPZP, 

należą: 

• Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, która nawiązuje do 

priorytetowych kierunków działań określonych w VI Programie działań Unii Europejskiej w dziedzinie 

środowiska. 

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

międzynarodową ze szczególnym uwzględnieniem UE. Swoje cele i zakres działań wyznacza w trzech 

horyzontach czasowych: do roku 2002, do roku 2010 i do roku 2025. Dokument przedstawia cele w zakresie 

rozwiązań systemowych, wśród których wyróżnia włączenie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych, a 

przede wszystkim do energetyki, przemysłu, transportu, gospodarki komunalnej i budownictwa, rolnictwa, 

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

społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowisk, rozwój badań i postęp techniczny oraz ponoszenie 

odpowiedzialności za szkody w środowisku. Dokument ten dostrzega ważną rolę w ekologizacji planowania 

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

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

Dokument mówi o zachowaniu całej rodzimej przyrody, bez względu na jej formę użytkowania oraz stopień jej 

przekształcenia lub zniszczenia. 

• Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 

Dokument określa zakres działania niezbędny do zaplanowania zintegrowanej gospodarki odpadami w kraju, w 

sposób zapewniający ochronę środowiska z uwzględnieniem obecnych i przyszłych możliwości technicznych, 

organizacyjnych. 

Dokumentami na szczeblu regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym w których zawarte są cele ochrony środowiska jest 

Aktualizacja „Programu ochrony środowiska dla gminy Komprachcice na lata 20092012 z perspektywą 2013-2016", 

„Strategia rozwoju woj.opolskiego do 2020r." Strategia rozwoju woj. opolskiego określa m.in. najważniejsze kierunki 

rozwoju regionu. Rozwój woj.opolskiego do 2020r. został ukierunkowany m.in. na wysoką jakość środowiska, tworzenie 

warunków zapewniających zrównoważony rozwój obszarów wiejskich wymagających działań ukierunkowanych na jak 

najlepsze wykorzystanie zasobów oraz tworzenie atrakcyjnych obszarów do zamieszkiwania, inwestowania i 

wypoczynku. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem prawa miejscowego, w którym zostały 

uwzględnione cele ochrony środowiska zawarte w wymienionych wyżej dokumentach. Ma to swoje odzwierciedlenie w 

zasadach zagospodarowania sformułowanych w projekcie planu i w zawartych tam zasadach ochrony środowiska. 

 

Biorąc pod uwagę specyfikę planu miejscowego najistotniejsze cele wymienionych dokumentów odnoszą się do 

ochrony środowiska przyrodniczego i bioróżnorodności. Przeprowadzona w poprzednich rozdziałach analiza wykazała 

brak negatywnych oddziaływań o charakterze znaczącym na środowisko przyrodnicze obszaru planu i terenów do 

niego przyległych. Szczególnie ważnym dla ochrony środowiska w Polsce dokumentem jest „Polityka ekologiczna 

Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”, gdzie wyróżnia się aspekt ekologiczny w planowaniu 

przestrzennym jako jedno z działań systemowych. W dokumencie tym wskazuje się m.in. na uwzględnienie w planach 

zagospodarowania przestrzennego wymagań ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W planie miejscowym 

uwzględnia się te wymagania, co zostało opisane powyżej, a także w poprzednich rozdziałach prognozy. 

 

 

10. Możliwości wprowadzenia rozwiązań alternatywnych bądź eliminujących i ograniczających negatywne 

oddziaływanie na środowisko realizacji ustaleń projektu planu 

 

Realizacja przyjętych w projekcie planu ustaleń (zasad zagospodarowania czy zasad ochrony środowiska) pozwoli na 

zminimalizowanie negatywnych skutków realizacji inwestycji, zwłaszcza tych inwestycji, które stanowią największe 

obciążenie dla środowiska. W projekcie planu nie przewidziano lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko. Do działań zapobiegawczych lub minimalizujących negatywne oddziaływania należą m.in. 

• ustalenia dotyczące systemów odprowadzania ścieków ograniczające niepożądane emisje do środowiska 

gruntowo-wodnego a pośrednio oddziaływujące na inne komponenty środowiska, m.in. szatę roślinną, 
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• ustalenia planu dotyczące proponowanych zabezpieczeń powierzchni gruntu pozwalających na ograniczenie 

niepożądanych emisji ścieków oraz wprowadzające zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, 

wód powierzchniowych i podziemnych, 

• ustalenia dotyczące m.in. przewidywanych systemów grzewczych opartych o paliwa niskoemisyjne, źródła energii 

odnawialnej lub nie powodujące emisji (np. poprzez zastosowanie do celów grzewczych energii elektrycznej), 

• ustalenia ograniczające maksymalny udział powierzchni zabudowanej i utwardzonej oraz określające minimalny 

udział powierzchni biologicznie czynnej, w obrębie której zostanie zachowana bądź zostanie wprowadzona 

zieleń, 

• ustalenia pozwalające na zwiększenie zdolności samooczyszczania wód powierzchniowych poprzez zachowanie i 

kształtowanie obudowy biologicznej cieków, 

• ustalenia pozwalające na zwiększenie retencji wód (poprawa bilansu wodnego obszaru planu, również gminy) 

dopuszczające budowę zbiorników wodnych (małej retencji), 

• wyznaczenie obszaru pośredniej ochrony ekologicznej o wzmożonym rygorze - bez zainwestowania oraz obszaru 

pośredniej ochrony ekologicznej i pozostałych, w obrębie której wprowadzono ograniczenia zakazy i nakazy dla 

ochrony występujących tam siedlisk i ochrony pełnionej funkcji, 

• wskazanie obszarów i obiektów wymagających ochrony. 

Realizacja ustaleń planu nie będzie miała znaczącego negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze o ile będą 

przestrzegane przez inwestorów ustalenia planu oraz przepisy prawa powszechnego. Nie ma więc potrzeby określania 

kompensacji przyrodniczej. 

Zmiany w środowisku będą mieć różną intensywność. Ograniczenie i minimalizacja negatywnych skutków jest możliwa 

pod warunkiem właściwej realizacji ustaleń projektu planu, odpowiednio do możliwości środowiska. W związku z 

powyższym, jak również z uwagi na zgodność zapisów projektu planu z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi i 

wytycznymi ochrony środowiska wynikającymi zarówno z opracowanych w gminie dokumentów dotyczących stanu 

środowiska przyrodniczego, jak i przepisów prawa, nie wskazuje się rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych 

w projektowanym dokumencie. 
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11. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

 

Niniejszy dokument dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie 

Komprachcice, w granicach administracyjnych miejscowości Komprachcice, obejmującego obszar o powierzchni 890 ha. 

 

Obszar objęty planem stanowi obszar sołectwa, będącego siedzibą Gminy Komprachcice. Tereny objęte planem to 

tereny częściowo zabudowane zabudową mieszkaniową, zabudową usługową (administracja, oświata, kultura, zdrowie, 

handel i inne usługi), zabudową zagrodową i ogrodów działkowych, a także tereny zieleni urządzonej, tereny upraw i 

wód śródlądowych, cmentarza i lasów. W obszarze planu znajdują się również drogi różnych kategorii oraz teren linii 

kolejowej. 

 

Podstawowym celem prognozy jest pełne uwzględnienie uwarunkowań przyrodniczych charakterystycznych dla 

analizowanego obszaru wraz z identyfikacją potencjalnych oddziaływań na środowisko będących wynikiem realizacji 

projektu planu. Dokument ma także na celu ocenę ich natężenia, a także określenie czy w należyty sposób został 

uwzględniony w ocenianym opracowaniu dobro środowiska zarówno przyrodniczego, jak i kulturowego. Prognoza 

weryfikuje również przyjęte w projekcie planu zapisy w zakresie rozwiązań eliminujących i ograniczających ich 

negatywne oddziaływanie na środowisko dla zapewnienia utrzymania równowagi przyrodniczej i osiągnięcia 

zrównoważonego rozwoju.  

 

W poszczególnych rozdziałach niniejszej prognozy określono i oceniono istniejący stan środowiska przyrodniczego wraz 

z wpływem ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na poszczególne jego komponenty. 

Uogólniając stan środowiska przyrodniczego na analizowanym terenie, zarówno pod względem ukształtowania terenu, 

warunków klimatycznych, gleb, świata roślin i zwierząt oraz biorąc pod uwagę postępującą antropopresję jest dobry.  

 

Zapisy planu uwzględniają wymogi kształtowania krajobrazu oraz istniejące uwarunkowania ekofizjograficzne. Nie 

oznacza to jednak, że zapisy projektu planu nie będą generować niekorzystnych oddziaływań, związanych zarówno z 

realizacją (przekształcenia powierzchni ziemi i gleby, emisja hałasu, emisja zanieczyszczeń), jak i późniejszą eksploatacją 

poszczególnych inwestycji, jednak w zakresie ochrony środowiska i przyrody minimalizują potencjalne niekorzystne 

oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego. 

 

Najsilniejsze oddziaływanie na środowisko wykazywać będzie droga publiczna klasy głównej (oznaczona jako 1KDG) i to 

zarówno w trakcie działań inwestycyjnych jak i po nich. Przekształcenia w środowisku będą zauważalne bądź znaczne, w 

szczególności dotyczyć będzie to powierzchni gruntu ale także roślin i zwierząt, zmienić może także stosunki wodne w 

bezpośrednim sąsiedztwie. Przekształcenia będą trwałe i wpłyną negatywnie na bioróżnorodność terenów. W okresie 

eksploatacji dodatkowym czynnikiem niekorzystnie oddziaływującym na środowisko będzie hałas oraz potencjalne 

zanieczyszczenia ropopochodnymi. Zapisy MPZP kompensuję negatywne oddziaływanie inwestycji poprzez zapisy 

dotyczące ochrony gleb na etapie inwestycyjnym, czy też konieczności zapewnienia odpowiedniego odprowadzania 

wód opadowych z powierzchni drogi klasy głównej, tak aby nie dochodziło do potencjalnie niebezpiecznego 
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zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych ropopochodnymi. Przywołano także przepisy odrębne związane 

z zachowaniem standardów akustycznych. 

 

Neutralne, bądź potencjalnie niebezpieczne oddziaływanie na środowisko będą mieć tereny, w których – zgodnie z 

zapisami w MPZP – dopuszczone będą działania inwestycyjne. Będą to tereny mieszkalnictwa, usług i usługow-

produkcyjne (MN, MN/U, U, UP, UKr, P/U), tereny infrastruktury i dróg (ZC, IE, KS, KK, KDD, KDW, KDR, KPJ). Zmiany 

wywołane zainwestowaniem terenów będą zauważalne, jednak należy podkreślić, że tylko w części terenów nastąpią 

nowe inwestycje, zapisy MPZP potwierdzają bowiem, w wielu przypadkach, istniejące zagospodarowanie. Zapisy MPZP 

kompensują potencjalnie negatywny wpływ realizacji ustaleń planu na środowisko poprzez wprowadzenie odpowiednio 

wysokich wskaźników terenów biologicznie czynnych (40-50% dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 30% dla 

zabudowy mieszkaniowo-usługowej, stanowiącej około 3/4 powierzchni objętej MPZP), czy niskich dopuszczalnych 

wskaźników zabudowy (do 30-40% dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 50% dla zabudowy mieszkaniowo-

usługowej). Jedynie dla terenów usługowych czy usługowo produkcyjnych dopuszczony wyższe wskaźniki zabudowy (do 

70%), przy niskich wskaźnikach powierzchni biologicznie czynnych 10%. Dla terenu infrastruktury dopuszczono bardzo 

niewielki wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej z uwagi na posadowienie budynku trafostacji na całej działce 

przeznaczonej pod tą funkcję.  

Ponadto, wprowadzono zapisy dotyczące konieczności zapewnienia odpowiedniego odprowadzania wód opadowych, 

tak aby nie dochodziło do potencjalnie niebezpiecznego zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych. 

Przywołano także przepisy odrębne związane z zachowaniem standardów akustycznych. 

Tereny ogrodów działkowych, tereny rolnicze, trwałych użytków zieleni, zieleni parkowej i urządzonej oraz tereny wód 

będą potencjalnie pozytywnie wpływać na środowisko (gleby, wody, rośliny, zwierzęta i bioróżnorodność) – także  

korzystnie oddziaływując na zdrowie ludzi. Tereny wód powierzchniowych będą stanowiły atrakcyjne tereny 

wypoczynkowe i rekreacyjne dla mieszkańców. Tereny zieleni i wód powierzchniowych będą tworzyć ciąg ekologiczny. 

 

Niniejsza prognoza gwarantuje, że zapisy MPZP zapewniają ochronę poszczególnych komponentów środowiska, w tym 

także zdrowia ludzi, zachowując uwarunkowania ekofizjograficzne przedmiotowego terenu. Prognozę opracowano 

zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami zapisanymi w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

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

 

Ja, niżej podpisany, Jarosław Osiadacz, oświadczam iż: 

• Ukończyłem, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, jednolite studia magisterskie na 

kierunku nauk technicznych z dyscypliny biotechnologia (1993, Wydział Podstawowych Problemów 

Techniki, Politechnika Wrocławska); 

• Ukończyłem, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, studia doktoranckie w specjalności 

chemia organiczna (1998, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska); 

• Posiadam ponad 5-letnie doświadczenie w pracach w zespołach przygotowujących raporty o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (od 2009 r.); 

• Brałem udział w przygotowaniu więcej niż 5 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

(ponad 40 Raportów). 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

Wrocław, 2018-08-06        Jarosław Osiadacz (-) 

 

 

 


