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Wprowadzenie
1.1. Podstawa formalno-prawna
Obowiązek sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko wynika z art. 46 oraz art. 51 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227, ze zm.). Niniejsza prognoza w myśl wyżej przywołanego art. 46 stanowi element
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko organ opracowujący projekt
dokumentu:
1. Uzgadnia z właściwymi organami zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych
w prognozie oddziaływania na środowisko;
2. Poddaje projekt wraz z prognozą opiniowaniu przez właściwe organy;
3. Zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania
na środowisko. [Zasady wnoszenia uwag i wniosków oraz opiniowania projektów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego określają przepisy ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
ze zm.)];
4. Bierze pod uwagę ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, opinie
organów oraz rozpatruje uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.
Projekt dokumentu, nie może zostać przyjęty (o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art.
34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody), jeżeli ze strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko wynika, że może on znacząco negatywnie oddziaływać na obszar
Natura 2000.
1.2. Główne cele i zakres projektowanego dokumentu, jego powiązania z innymi dokumentami
Ochrona środowiska na szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym realizowana jest w Polsce
między innymi poprzez wprowadzenie w życie odpowiednich aktów prawnych, w tym ustaw
i rozporządzeń.
Dokument, którego projekt jest przedmiotem oceny w niniejszej prognozie tworzy podstawy prawne
dla realizacji przedsięwzięć. Ustawowo ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego są zgodne ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy oraz Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego oraz innymi
dokumentami strategicznymi o randze krajowej i lokalnej. Do tych dokumentów można zaliczyć
również Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Politykę Ekologiczną Państwa oraz
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Krapkowickiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata
2015-2018.
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Plan stanowi dokument o znaczeniu lokalnym, niemniej jednak przy jego sporządzaniu uwzględniono
cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu krajowym i międzynarodowym dotyczące
głównie:


działań na rzecz zapewnienia realizacji zasad zrównoważonego rozwoju, przystosowania do
zmian klimatu, ochrony różnorodności biologicznej - Polityka Ekologiczna Państwa w latach
2009-2012 z perspektywą do roku 2016 wpisująca się w priorytety planowanych działań w
obszarze ochrony środowiska w skali Unii Europejskiej; II Polityka Ekologiczna Państwa
(dokument z perspektywą do 2025);



działań mających na celu kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i
utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski,
zgodnie z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, poprzez:
o integrację działań w zakresie funkcjonowania spójnej sieci ekologicznej kraju jako
podstawa ochrony najcenniejszych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych – przez
obszar opracowania przechodzą korytarze ekologiczne o znaczeniu regionalnym
(dolina Straduni) i lokalnym (dolina Swornicy, inne tereny zielone), ponadto obszar
ten znajduje się w sąsiedztwie doliny Odry, stanowiącej korytarz ekologiczny
o znaczeniu międzynarodowym; projekt mpzp przewiduje zachowanie funkcji
korytarzy ekologicznych powyższych terenów, zachowanie korytarza ekologicznego
należy uwzględnić przy realizacji projektowanego zbiornika retencyjnego na rzece
Straduni (etap zatwierdzania projektu zbiornika i uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę zbiornika);
o przeciwdziałanie fragmentacji przestrzeni przyrodniczej – plan zachowuje istniejące
tereny leśne oraz inne obszary zadrzewione, przerwanie ciągłości przyrodniczej może
spowodować planowany na rzece Straduni zbiornik retencyjny, choć powinien temu
zapobiec właściwie wykonany projekt zbiornika, uwzględniający aspekty
środowiskowe;
o wzrost lesistości kraju traktowany jako instrument zapewnienia spójność
ekologicznej oraz ochrony retencji wody, szczególnie w sąsiedztwie dużych
ośrodków miejskich – podstawą programowania zalesień jest Krajowy Program
Zwiększenia Lesistości - w planie zachowuje się istniejące kompleksy leśne;
o wprowadzanie gospodarowania krajobrazem zgodnie z zapisami Europejskiej
Konwencji Krajobrazowej – plan wprowadza zapisy mające na celu zachowanie ładu
przestrzennego – plan wyznacza strefę ochrony konserwatorskiej, w której
obowiązuje zachowanie historycznie ukształtowanego układu urbanistycznego oraz
konserwacja obiektów o cechach zabytkowych, ponadto plan wskazuje zabytki
podlegające ochronie konserwatorskiej oraz zobowiązuje do ochrony zabytków
archeologicznych;
o racjonalizację gospodarowania ograniczonymi zasobami wód powierzchniowych i
podziemnych kraju, w tym zapobieganie występowania deficytu wody na potrzeby
ludności i rozwoju gospodarczego;
o wdrożenie działań mających na celu osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu
i potencjału wód i związanych z nimi ekosystemów – w planie ustala się budowę sieci
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kanalizacyjnej, do czasu objęcia poszczególnych terenów siecią kanalizacyjną
dopuszcza się stosowanie indywidualnych zbiorników bezodpływowych; plan
wprowadza również zapisy mające na celu ochronę wód i gruntów przed
przedostawaniem się do nich zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych;
o zmniejszenie obciążenia środowiska powodowanego emisjami zanieczyszczeń do
wód, atmosfery i gleb – zmniejszenie uciążliwości emisji zanieczyszczeń
z indywidualnych gospodarstw, rozwiązanie problemów z gromadzeniem,
segregowaniem i utylizacją odpadów - plan ustala gospodarkę odpadami zgodnie
z przepisami odrębnymi, które zobowiązują poszczególne gminy do określenia zasad
utrzymania czystości i porządku oraz sposobu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych; w wyniku realizacji ustaleń planu wzrosnąć może emisja
zanieczyszczeń z gospodarstw i terenów usług, gdyż plan dopuszcza ogrzewanie
budynków z indywidualnych źródeł ciepła;
o zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenie naturalne i
utraty bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych
wspierających zdolności obronne państwa – plan dopuszcza indywidualne systemy
pozyskiwania energii, takie jak: energia słoneczna przetworzona w prąd elektryczny
w ogniwach fotowoltaicznych czy energia wytworzona przez turbiny parowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) stanowi pogodzenie dalszego
wzrostu gospodarczego z dbałością o środowisko naturalne. Wykorzystanie jedynie
paliw kopalnych powoduje zanieczyszczenie środowiska, a w konsekwencji zmiany
klimatu, a także stwarza ryzyko ich stopniowego wyczerpywania się. Zgodnie z
Dyrektywą 2009/28/WE do 2020 r. udział energii ze źródeł odnawialnych ma
stanowić 20% w całkowitym zużyciu energii we Wspólnocie. Polska stoi przed
ogromny wyzwaniem i potrzebą dynamicznego rozwoju OZE, co znalazł
odzwierciedlenie w projekcie „Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko.
Perspektywa 2020”. Celem krajowym w zakresie udziału energii ze źródeł
odnawialnych w ostatecznym zużyciu energii brutto w 2020 r. jest osiągnięcie
poziomu 15%. Rozwiązanie przyjęte w zmianie planu sprzyja osiągnięciu celów
krajowych i międzynarodowych (wspólnotowych) - Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania
stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE; Polityka Klimatyczna Polski, Strategia
Redukcji Gazów Cieplarnianych w Polsce do roku 2020;
o zgodnie z wytycznymi KPZK i Prawem Wodnym uwzględniono w planie mapy
zagrożenia powodziowego – przy czym teren objęty projektem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego znajduje się w strefie narażonej na
niebezpieczeństwo powodzi ze strony rzeki Odry i rzeki Straduni wyłącznie w
południowej części, w większości wolnej od zabudowań;


zapewnienia zrównoważonego i harmonijnego rozwoju województwa poprzez zachowanie
właściwych relacji pomiędzy poszczególnymi systemami i elementami zagospodarowania
przestrzennego, ochronę i racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, ochronę
krajobrazu i kształtowanie ładu przestrzennego, ochronę walorów przyrodniczych,
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zapewnienie ciągłości powiązań przyrodniczych, racjonalizację gospodarki wodnej, ochronę
gleb, porządkowanie gospodarki odpadami, wprowadzanie przedsięwzięć zmierzających do
wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zgodnie z wytycznymi Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Opolskiego;


likwidacji niedoborów w infrastrukturze komunalnej oraz usprawnienie powiązań
transportowych z otoczeniem, tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju działalności
gospodarczej, rozwój usług społecznych oraz wspieranie działań integracyjnych
i prospołecznych mieszkańców, ochrona i rewaloryzacja środowiska przyrodniczego oraz
racjonalne zagospodarowanie przestrzenne – zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy Walce;



ochrony powierzchni ziemi, racjonalnego gospodarowania i zachowania wartości
przyrodniczych określonych w przepisach szczegółowych tj.: ustawa Prawo ochrony
środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2008 Nr 25 poz. 150 z późn. zm), ustawa
o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2009 Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.),
ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz.
981. z późn. zm.);



utrzymania norm odnośnie jakości gleb określonych w przepisach szczegółowych - Ustawa
z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2004 nr 121, poz. 1266
z późn. zm.);



ochrony wód powierzchniowych i podziemnych oraz prowadzenia odpowiedniej gospodarki
wodno-ściekowej określonej w przepisach szczegółowych - ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 Nr 25 poz. 150 z późn. zm.); ustawa z dnia 7 czerwca
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), Ramowa Dyrektywa Wodna, Program Wodno –
Środowiskowy Kraju;



ochrony powietrza – ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.
(Dz. U. 2008 Nr 25 poz. 150 z późn. zm.);



prawidłowej gospodarki odpadami określonej w przepisach szczegółowych tj.: ustawa z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21), ustawa z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012.391. z późn. zm.), Plan gospodarki
odpadami dla Gminy Walce na lata 2004-2015;



utrzymania norm odnośnie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w
przepisach szczegółowych, tj.: ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.
(Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z poźn. zm.) oraz odpowiednie rozporządzenia do niej;



ochrony korytarzy ekologicznych – ochrona zadrzewień, siedlisk przyrodniczych,
różnorodności biologicznej – Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz. U. 2009 Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.), Krajowa Strategia Ochrony i Umiarkowanego
Użytkowania Różnorodności Biologicznej, która jest przełożeniem Konwencji o
różnorodności biologicznej z 1992 r. (Rio de Janeiro);
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1.3. Zakres merytoryczny prognozy
Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko
jest zgodny ze stanowiskiem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu przedstawionym w
piśmie z dnia 2 września 2013r., znak pisma: WOOŚ.411.88.2013.MH oraz stanowiskiem
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach przedstawionym w piśmie
z dnia 28 sierpnia 2013r., znak pisma: NZ/TM-4321-17/13. Prognoza przedstawia wyniki analiz i ocen
w formie opisowej i kartograficznej.
W prognozie ocenia się stan i funkcjonowanie środowiska, odporność na degradację i zdolność do
regeneracji wynikające z uwarunkowań określonych w projekcie opracowania ekofizjograficznego
oraz tendencje do zmian przy braku realizacji ustaleń projektowanego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Rozpatrywane są także skutki realizacji ustaleń projektu mpzp.
Projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenów jest rozpatrywane pod kątem zgodności z
uwarunkowaniami określonymi w projekcie opracowania ekofizjograficznego, z przepisami prawa
dotyczącymi ochrony środowiska, skuteczności ochrony bioróżnorodności i właściwych proporcji
pomiędzy terenami o różnych formach użytkowania. Ocenia się również określone w projekcie mpzp
warunki zagospodarowania przestrzennego, wynikające z potrzeb ochrony środowiska,
prawidłowości gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.
Uwzględniane są ponadto zagrożenia dla środowiska i wpływ na zdrowie ludzi, skutki dla istniejących
form ochrony przyrody i innych obszarów chronionych i zakres zmian w krajobrazie, oraz możliwość
rozwiązań eliminujących lub ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko. W prognozie
zawarte są, jeżeli zachodzi taka potrzeba, również propozycje innych rozwiązań w projekcie mpzp,
sprzyjających ochronie środowiska. Ze względu na możliwość współpracy z autorami projektu mpzp
część uwag zostało wprowadzonych już na etapie projektowania.
1.4. Metoda zastosowana przy sporządzaniu prognozy
Prognozę sporządzono na podstawie uwarunkowań zawartych w opracowaniu ekofizjograficznym
dotyczącym przedmiotowego obszaru, waloryzacji przestrzeni przyrodniczej oraz dokumentacji
wybranych elementów środowiska. Zanalizowano dostępne opracowania planistyczne i
dokumentacyjne na szczeblu gminy, powiatu, województwa oraz kraju. Ponadto wykorzystano
opracowania dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego na terenie gminy. Na ich podstawie
oceniono skuteczność rozwiązań chroniących środowisko przed nadmierną eksploatacją zasobów
przyrodniczych oraz wprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska.
Ze względu na fakt, iż prognoza odnosi się do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Walce, tj. obszaru, dla którego wcześniej uchwalony był już mpzp, przy jej
sporządzaniu odnoszono się do wcześniej obowiązujących opracowań planistycznych. Niemniej
jednak ocenie podlegało wprowadzone przeznaczenie terenu dla całego obszaru wsi w stosunku do
stanu istniejącego. Poprzednie opracowania planistyczne zakładały znaczną rezerwę terenową i
aktualnie nadal są to w dużej mierze tereny dotychczas niezainwestowane. Jednocześnie w
prognozie uwypuklano nowowyznaczone obszary inwestycyjne w stosunku do obowiązujących
opracowań planistycznych, tj.:


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walce,
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przyjętym Uchwałą Rady Gminy Walce nr IX/57/2011 z dnia 28 września 2011 r.;
Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Walce, przyjętym uchwałą Rady
Gminy Walce nr XXXVI/249/02 z dnia 19 kwietnia 2002 r., zmienionym uchwałą Rady Gminy
Walce nr XXXVII/226/05 z dnia 5 grudnia 2005r., uchwałą Rady Gminy Walce nr XXVII/207/09
z dnia 15 września 2009r. oraz uchwałą Rady Gminy Walce nr III/14/10 z dnia
29 grudnia 2010r.

oraz tereny, dla których znacząco zmieniło się przeznaczenie.
1.5. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko
Definicja oddziaływania transgranicznego przedstawiona została w art. 1, pkt. VIII Konwencji z Espoo
z dnia 25 lutego 1991 roku o oddziaływaniu na środowisko w kontekście transgranicznym. Zgodnie z
definicją: oddziaływanie transgraniczne oznacza jakiekolwiek oddziaływanie, niemające wyłącznie
charakteru globalnego, na terenie podlegającym jurysdykcji Strony, spowodowane planowaną
działalnością, której fizyczna przyczyna jest w całości lub częściowo położona na terenie
podlegającym jurysdykcji innej Strony. Zgodnie z definicją przedstawioną powyżej za oddziaływanie
transgraniczne uznane zostałoby oddziaływanie powstałe na terenie Polski i mające wpływ na
środowisko terenu państwa sąsiadującego.
W załączniku nr 1 do Konwencji wymieniono, wszystkie rodzaje działalności, które mogą powodować
oddziaływanie transgraniczne. Są to:
1. Rafinerie ropy naftowej (z wyjątkiem instalacji wytwarzających jedynie smary z ropy
naftowej) i instalacje do gazyfikacji i upłynniania węgla lub łupków bitumicznych o
wydajności 500 ton lub więcej na dobę.
2. Elektrownie cieplne i inne instalacje energetyczne o wyjściowej mocy cieplnej 300
megawatów lub więcej oraz elektrownie jądrowe i inne reaktory jądrowe (z wyjątkiem
instalacji badawczych do produkcji i konserwacji materiałów rozszczepialnych i paliworodnych, których moc maksymalna nie przekracza 1 kilowata ciągłego obciążenia cieplnego).
3. Instalacje zaprojektowane wyłącznie do produkcji lub wzbogacania paliw jądrowych do
przerobu napromieniowanych paliw jądrowych lub do magazynowania, usuwania i przerobu
odpadów promieniotwórczych.
4. Duże instalacje do pierwszego wystąpienia surówki żelaza i stali oraz do produkcji metali
nieżelaznych.
5. Instalacje do wydobywania azbestu oraz do przerobu i przetwarzania azbestu i produktów
zawierających azbest; w odniesieniu do produktów azbestowo-cementowych z roczną
produkcją większą niż 20 000 ton produktu końcowego, w odniesieniu do materiałów
ściernych z roczną produkcją większą niż 50 ton produktu końcowego oraz w odniesieniu do
innego wykorzystania azbestu w ilości większej niż 200 ton rocznie.
6. Kombinaty chemiczne
7. Budowa autostrad, dróg szybkiego ruchu*, tras dla dalekobieżnego ruchu kolejowego oraz
lotnisk o podstawowej długości pasa startowego 2100 metrów lub więcej.
8. Rurociągi ropy naftowej i gazu o dużych przekrojach.
9. Porty handlowe oraz śródlądowe szlaki wodne i porty śródlądowe, które pozwalają na ruch
jednostek pływających o wyporności ponad 1 350 ton.
10. Instalacje do usuwania odpadów przez spalanie, obróbkę chemiczną lub składowanie
toksycznych i niebezpiecznych odpadów.
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11. Wielkie zapory i zbiorniki wodne.
12. Wydobywanie wód gruntowych w przypadkach, gdy roczna objętość wydobywanej wody
wynosi 10 milionów metrów sześciennych lub więcej.
13. Wytwarzanie pulpy drzewnej i papieru w ilości 200 ton lub więcej masy powietrzno-suchej
na dobę.
14. Wydobywanie na dużą skalę i przerób na miejscu rud metali lub węgla.
15. Produkcja węglowodorów na morzu pełnym.
16. Duże urządzenia do magazynowania ropy naftowej, produktów petrochemicznych i
chemicznych.
17. Wyrąb lasów na dużych powierzchniach.
OBJAŚNIENIA:
Na użytek konwencji:
 „autostrada” oznacza drogę specjalnie zaprojektowaną i zbudowaną dla ruchu motorowego,
która nie obsługuje graniczących z nią posiadłości i która:
 wyposażona jest, wyjąwszy szczególne punkty lub sytuacje chwilowe, w oddzielne jezdnie dla
dwu kierunków ruchu rozdzielone od siebie pasem nie przeznaczonym dla ruchu wyjątkowo
w inny sposób;
 nie krzyżuje się na jednym poziomie z żadną drogą, torami kolejowymi i tramwajowymi lub
przejściami dla pieszych; oraz jest specjalnie oznakowana, jako autostrada;
 „droga szybkiego ruchu” oznacza drogę zarezerwowaną dla ruchu motorowego dostępną tylko z
rozjazdów lub z regulowanych skrzyżowań, na której zabronione jest w szczególności
zatrzymywanie się i parkowanie na jezdniach.
Choć teren objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położony jest
w odległości zaledwie 25 km od granicy z Republiką Czeską, z uwagi na fakt, iż nie jest tam
prowadzona żadna z ww. działalności mogących stanowić zagrożenie poważną awarią, teren ten,
wraz z rozwiązaniami przewidzianymi dla niego w projekcie mpzp oraz zapisami dotyczącymi zakazu
lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem
obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej), nie będzie powodować oddziaływania
transgranicznego i wpływać negatywnie na środowisko sąsiedniego państwa. Prawdopodobieństwo
rozprzestrzeniania się ewentualnych zanieczyszczeń gazowych emitowanych na omawianym
obszarze na tereny sąsiednich państw także jest niewielkie z uwagi na przewagę występowania w
tym rejonie wiatrów południowych i zachodnich.
Wszelkie przedsięwzięcia realizowane w miejscowości Walce (m. in. zakład produkujący opakowania
foliowe oraz dwie duże chlewnie) mają wyłącznie charakter lokalny, a ich oddziaływanie na
środowisko dotyczy tylko pobliskich terenów.
Na płynącej przez teren opracowania rzece Straduni, stanowiącej lewy dopływ Odry, przewiduje się
także utworzenie zbiornika retencyjnego, którego powierzchnia przy maksymalnym poziomie
spiętrzenia wynosić ma 112,7 ha. Nie przewiduje się jednak jego wpływu na tereny leżące poza
granicami kraju.
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2. Ogólna charakterystyka terenu objętego opracowaniem oraz jego otoczenia
Przedmiotem niniejszej prognozy jest teren sołectwa Walce , położonego w centralnej części gminy
Walce, w powiecie krapkowickim, w województwie opolskim. Powierzchnia obszaru opracowania
wynosi ok. 1324 ha.

Rysunek 1. Położenie gminy Walce na tle województwa opolskiego oraz powiatu krapkowickiego
Gmina Walce leży w południowo-wschodniej części województwa opolskiego, w trójkącie między
Kędzierzynem-Koźlem położonym na wchodzie, Głogówkiem – na zachodzie i Krapkowicami na
północy. Rozciąga się wzdłuż lewego brzegu rzeki Odry, stanowiącej korytarz ekologiczny o randzie
międzynarodowej.

Rysunek 2. Położenie gminy Walce w stosunku do większych miast rejonu: Kędzierzyna-Koźla,
Głogówka i Krapkowic (źródło: www.maps.google.pl)
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Gmina Walce to gmina wiejska o powierzchni 6929 ha, w której skład wchodzi 9 sołectw: Walce,
Rozkochów, Stradunia, Dobieszowice, Grocholub, Brożec, Zabierzów i Ćwiercie. Gminę zamieszkuje
5613 osób (GUS, 2011), z czego 32% stanowią mieszkańcy wsi Walce.
Gmina posiada typowo rolniczy charakter – tereny użytkowane rolniczo stanowią ok. 83% całkowitej
powierzchni gminy, przy czym są to przede wszystkim grunty orne (70%), a w dolinach rzek - łąki i
pastwiska (13%). Lasy zajmują 501 ha (dane z 2011r., info: www.stat.gov.pl). Znajdują się one
głównie w północno-zachodniej części gminy, poza terenami należącymi do wsi Walce. Zabudowa
występująca na terenie gminy ma charakter zwarty i zlokalizowana jest głównie wzdłuż terenów
drogowych.
Sieć drogowa w gminie Walce jest dobrze rozwinięta i tworzy dogodne powiązania komunikacyjne z
terenami sąsiednimi. Składa się ona z dróg krajowych, powiatowych, gminnych oraz dróg
gospodarczych nie zaliczanych do kategorii dróg gminnych. Gmina leży w trójkącie dużych dróg: na
wschodzie, równolegle do koryta rzeki Odry, przebiega droga krajowa nr 45, na południu droga
krajowa nr 40, zaś po stronie zachodniej biegnie droga wojewódzka nr 416, przy czym jedynie
fragment drogi krajowej nr 45 przebiega bezpośrednio przez gminę Walce – wieś Stradunię,
pozostałe leżą w gminach sąsiednich.
Najważniejszą rolę dla rozwoju gospodarczego gminy oraz poprawy standardów obsługi ludności
mają drogi powiatowe, zapewniające podstawowe powiązania z układem wyższego rzędu. Droga
powiatowa przebiegająca przez wieś Walce stanowi powiązanie z droga krajową nr 45 i drogą
wojewódzką 416, oraz pośrednio z Kędzierzynem-Koźlem, Krapkowicami i Opolem.
Na sieć dróg gminnych składa się 10 odcinków dróg o łącznej długości 21 km. Oprócz dróg
zaliczanych do ww. kategorii, na terenie gminy funkcjonuje także sieć dróg gospodarczych, w
przeważającej ilości o nawierzchni gruntowej, służąca do obsługi terenów upraw rolnych.
Przez teren gminy przepływają dwie duże rzeki: Stradunia na południu i Swornica na północy. Rzeka
Stradunia przepływa przez obszar opracowania.
3. Dokumenty oraz opracowania uwzględnione w prognozie
-

Strategia Rozwoju Gminy Walce - Walce, 2004
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Walce – Opole, 2005
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Walce, Opole 2005
Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Krapkowickiego na lata 2011-2014,
Krapkowice 2011
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Krapkowickiego na lata 2011-2014,
Krapkowice 2011
Plan operacyjny ochrony przez powodzią Powiatu Krapkowickiego, 2011
Strategia Rozwoju Powiatu Krapkowickiego na lata 2008-2013, Krapkowice 2008
Program Ochrony Zabytków na terenie Gminy Walce, uchwała Nr V/35/07 Rady Gminy Walce
z dn. 30.03.2007r.
Opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru gminy Walce, Walce 2009
Opracowanie ekofizjograficzne Województwa Opolskiego, Opole 2008
Korytarz ekologiczny doliny Odry, Fundacja IUCN Poland, Warszawa 1995
Portrety powiatów Województwa Opolskiego w 2012r., GUS 2012
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Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, Warszawa 2011 (M.P. nr 40, poz. 461)
Program budowy zbiorników małej retencji w województwie opolskim. EMPEKO, 2007
Stan środowiska w województwie opolskim w latach 2005-2006, WIOŚ, Opole 2007
Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2010, WIOŚ, Opole 2011
Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2011, WIOŚ, Opole 2012
Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2012, WIOŚ, Opole 2013
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy
Walce, Frodo PP, Winów 2005
Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017 (uchwała Sejmiku
Województwa Opolskiego nr XX/271/2012 z dnia 28.08.2012r,)
Dokumentacja hydrologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem
obszarów ochronnych GZWP nr 332 - Subniecka Kędzierzyńsko-Głubczycka, PIG-PIB, Warszawa
2013
Adynkiewicz-Piragas M.: Kompensacja negatywnego oddziaływania budowli hydrotechnicznych
na ekosystem rzeczny, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 9/2008, PAN Kraków
Traczewska T.: Problemy ekologiczne zbiorników retencyjnych w aspekcie ich wielofunkcyjności,
Sympozjum Europejskie „Współczesne problemy ochrony przeciwpowodziowej”, Paryż 2012
Załącznik 1 Wytyczne do ekspertyzy w zakresie oceny wpływu/oddziaływania przedsięwzięcia na
cele ochrony wód w rozumieniu art. 4.1. w związku z art. 4.7. Ramowej Dyrektywy Wodnej
Załącznik nr 2 Opis przykładowych środków umożliwiających wariantowanie i minimalizację
negatywnego oddziaływania przykładowych przedsięwzięć na dobry stan wód powierzchniowych
i ekosystemów od wód zależnych w rozumieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej
http://rdos.gov.pl/,
http://natura2000.gdos.gov.pl/,
http://geoportal.pgi.gov.pl/,
http://baza.pgi.gov.pl/,
http://www.bdl.info.pl/portal/
www.czystyregion.pl

4. Akty prawne uwzględnione w opracowaniu
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, ze
zm.);
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, ze zm.);
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, ze zm.);
 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.
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.);
 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 1995 r. Nr 16, poz. 78,
ze zm.);
 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162,
poz. 1563, ze zm.);
 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, ze zm.);
 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 1994 r. Nr 27, poz. 96, ze
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zm.);
 Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów
naturalnych kraju (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1051, ze zm.);
 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, ze zm.);
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 21),
 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747, ze zm.);
 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach
(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, ze zm.);
 Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033);
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397);
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby
oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. z 2002 r. Nr 165, poz. 1359);
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia rodzajów
siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz. U. z 2001 r. Nr 92, poz. 1029);
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008 r. Nr 47, poz. 281);
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin
(Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 81);
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości
substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do
zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej (Dz.U. 2006 nr 30 poz. 208 z póź. zmianami);
 Ramowa Konwencja NZ w sprawie zmian klimatu (Dz. U. 1996 nr 53 poz. 238);
 Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzona w
Espoo dnia 25 lutego 1991 r. (Dz. U. 1999 nr 96, poz. 1110);
 Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn dnia 23
czerwca 1979 r. (Dz. U. 2003 r. nr 2, poz. 17);
 Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r. (Dz.
U. 2002 nr 184, poz. 1532);
 Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza, jako
środowisko życia ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r. (Dz. U. 1978 nr
, poz. 24);
 Europejska Konwencja Krajobrazowa, sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000 r.
(Dz.U.2006 nr 14, poz. 98);
 Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie
oceny ryzyka powodziowego i zarządzania;
 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r.
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.
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5. Charakterystyka i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego
5.1. Uksztaltowanie powierzchni terenu
Opracowywany teren, zgodnie z regionalizacją fizyczno-geograficzną Kondrackiego, położony jest w
makroregionie Niziny Śląskiej (318.5), w obrębie mezoregionu Kotliny Raciborskiej (318.59). Kotlina
Raciborska to rozległa, płaska wysoczyzna morenowa, rozcięta dolinami dopływów Odry o głębokości
do 3 m oraz doliną Osobłogi i Białej. W części południowo – wschodniej i północno – wschodniej
ukształtowała się rzeźba falista. Największe deniwelacje terenu dochodzą do ok. 8 m na terenach
dolin rzecznych – doliny rzeki Odry oraz dolin rzek Stradunii i Swobnicy. Wyróżniają się tutaj pagórki
kemowe, ozy oraz wydmy o wysokościach względnych do 7 metrów.
Rzeźba terenu na obszarze opracowania wykazuje niewielkie zróżnicowanie, zarówno pod względem
struktury przestrzennej i bogactwa form morfologicznych, jak i deniwelacji terenu. Obszar ten
charakteryzuje się krajobrazem równinnym, w części południowo - wschodniej częściowo
przechodzącym w rzeźbę falistą. Spadki terenu kształtują się w większości w przedziale 0 - 3%. Płaska
powierzchnia porozcinana jest płytką, łagodnie wciętą doliną rzeki Straduni. Deniwelacja terenu nie
przekracza 35 m - wysokości bezwzględne mieszczą się w przedziale 162,7 - 198,3 m.
Na charakter obecnej rzeźby terenu miały wpływ przede wszystkim procesy lodowcowe i
wodnolodowcowe okresu plejstoceńskiego oraz akumulacji rzecznej okresu holoceńskiego i
plejstoceńskiego, a także działalność człowieka w ciągu ostatnich wieków. W rzeźbie terenu
dominującą rolę odgrywają formy pochodzenia lodowcowego i wodnolodowcowego.
Głównymi elementami rzeźby są:




dolina Odry,
Wysoczyzna Plejstoceńska,
współczesne doliny dopływów Odry.

Dolina Odry tworzy północno – wschodnią granicę gminy Walce. Wyerodowana w osadach
trzeciorzędowych o silnie zróżnicowanym i zerodowanym stropie, stanowi fragment dawnej
pradoliny. Forma dolinna oddzielona jest od obszaru wysoczyzny krawędzią erozyjną i wypełniona
osadami fluwialnymi, tworzącymi rozbudowany system teras rzecznych holoceńskich i
plejstoceńskich. W ich obrębie można wydzielić dwa poziomy :
- zalewowy niższy rozciągający się wąskim pasem wzdłuż biegu rzeki Odry, wyniesiony 2, 0 – 2,5 m
ponad jej stan średni,
- zalewowy wyższy tworzący rozległą, prawie płaską równinę z siecią lokalnych zagłębień w formie
starorzeczy, przeważnie zabagnionych, wyniesiony ponad średni poziom Odry ok. 4-5 m.
Powyżej teras zalewowych rozciąga się wyższa terasa akumulacyjna (plejstoceńska) wznosząca się do
ok. 10 m nad poziom wody w rzece Odrze. Terasa ta tworzy rozległy poziom wykorzystywany dla
celów zabudowy wsi Stradunia, rozcięty południkowo przez dolinę rzeki Stradunia.
Wysoczyzna Plejstoceńska znosi się w przedziale wysokościowym 175 – 198 m i cechuje się rzeźba
równiną, fragmentami przechodzącą w falistą. Stanowi ona zasadniczy element rzeźby niniejszego
opracowania. W jej obrębie można wyróżnić strefy o zróżnicowane morfologii:
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strefa moreny dennej o niewielkich deniwelacjach terenu (3-5 m), zbudowana głównie z
utworów piaszczystych i żwirowych (wodnolodowcowych i wodnomorenowych) zlodowacenia
środkowopolskiego (stadiał maksymalny), w obrębie tej strefy znajdują się m.in. tereny w
północno-zachodniej i zachodniej część wsi Rozkochów, Ćwiercie i Walce,
- strefa moreny falistej o deniwelacjach terenu w granicach 3-10 m, zbudowana z utworów
piaszczysto – żwirowych oraz gliny zwałowej, w obrębie tej strefy znajdują się m.in. tereny w
południowej i wschodniej część wsi Rozkochów, Zabierzów oraz Kromołów i Brożec.
- strefę moreny pagórkowatej o deniwelacjach terenu 5 – 20 m, zbudowanej z utworów
gliniastych, przewarstwionych piaskami i żwirami, w obrębie tej strefy znajdują się m.in. tereny w
części wsi Dobieszowice i Grocholub.
Ta na ogół spokojna morfologia terenu przecięta jest dolinami rzecznymi Straduni i Swornicy oraz ich
dopływami. Tworzą one szerokie (200 – 700 m) i podmokłe doliny, wcięte od 5-15 m w otaczającą
wysoczyznę. Dno dolinne to forma płaska, o spadkach nie przekraczających 2 %. Dno dolin budują
utwory aluwialne. Odkładane są także najmłodsze utwory – torfy i namuły torfiaste. Budowa
geologiczna oraz warunki gruntowo wodne stanowią, że doliny wykorzystywane są pod trwałe użytki
zielone.
-

Formy antropogeniczne w obrębie obszaru opracowania stanowią nasypy dróg.
5.2. Budowa geologiczna
W budowie geologicznej rejonu opracowania biorą udział przede wszystkim utwory kredy związane z
jednostką tektoniczną utworzoną ze skał górnej kredy - depresją śląsko-opolską.
Pod terenem opracowania występują osady cenomanu na głębokości ok. 500 m, zbudowane głównie
z piaskowców kwarcowych, glaukonitowych barwy szarej. Osady turonu reprezentowane są przez
wapienie, mułowce i iłowce wapniste, a osady koniaku zbudowane głównie z iłów marglistych lub
mułowców wapnistych o miąższości ok. 150 - 200 m.
Utwory powyższych jednostek przykryte są osadami kenozoicznymi: trzeciorzędowymi należącymi do
miocenu (piaski i iły z poziomem gipsowym oraz mułki z wkładkami piasków i żwirów) oraz
czwartorzędowymi, stanowiącymi utwory plejstoceńskie okresu zlodowacenia środkowopolskiego
(piaski i żwiry przykryte warstwą gliny zwałowej) oraz osady holoceńskie (piaski i żwiry tarasów
zalewowych oraz gliny deluwialne). Utwory trzeciorzędowe i czwartorzędowe występują na całym
obszarze opracowania.
Utwory trzeciorzędowe
Trzeciorzęd reprezentują utwory neogenu. W trzeciorzędzie większość starszych utworów została
niezgodnie przykryta osadami należącymi do górnego i środkowego miocenu, wykształconego w
dwóch facjach: lądowej i morskiej. Miocen środkowy budują głównie iły, piaski, iły z gipsem,
występujące na głębokości ok. 300-200 m ppt. Stropową część utworów trzeciorzędowych tworzą iły,
mułki, piaski i żwiry warstwy poznańskiej (sarmat) o miąższości dochodzącej do kilkudziesięciu
metrów. Wyższa część warstw poznańskich tzw. „iły płomieniste”, tworzące na obszarze
opracowania bezpośrednie, trzeciorzędowe podłoże czwartorzędu - to iły pstre, jasnoszare,
zielonoszare, oliwkowe i czerwonawe, smugowane. Miąższość warstw poznańskich wynosi ok. 180m.
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Utwory czwartorzędowe
Występują one na całym obszarze gminy. Ich miąższość nie jest wielka i wynosi od kilku do kilkunastu
metrów, za wyjątkiem doliny kopalnej Kędzierzyn – Rudy, gdzie jest kilkukrotnie większa.
___________________________________________________________________________
Najważniejszą formacją decydującą o budowie geologicznej terenu doliny Odry są osady
czwartorzędowe, reprezentowane przez utwory:
-

plejstoceńskie, są to głównie piaski i żwiry tarasów nadzalewowych pochodzące z okresu
zlodowacenia północno-polskiego (wykorzystywane przy zabudowie wsi Stradunia),
holoceńskie, tworzące się współcześnie (dolina Odry i Straduni), są to głównie piaski rzeczne,
żwiry i mady oraz pokrywa torfowo-mułowa w dolinie Odry: na zachód od zabudowań wsi
Stradunia (dawne starorzecze) oraz w północnej części wsi (obszar przy odciętym meandrze
Odry), miąższość osadów holoceńskich w dolinie Odry dochodzi do 10 m.

W obrębie osadów czwartorzędowych występujących na terenie Wysoczyzny plejstoceńskiej
wydzielić można przede wszystkim następujące zespoły litostratygraficzne:




osady zlodowacenia środkowopolskiego, stadiał maksymalny, występujące na całym obszarze
opracowania, zaliczają się do trzech facji:
- lodowcowej, występującej jako gliny zwałowe w formie płatów odsłaniających się wśród
innych facji, są to gliny szare, niekiedy żółtoszare o zmiennej miąższość, występują na
południe i zachód od wsi Rozkochów oraz między wsią Rozkochów, a Zabierzów oraz
Walce i Grocholub,
- wodnomorenowej, piaski i żwiry, miejscami gliny, stanowią fację pośrednią między
glinami zwałowymi, a osadami typu kemów i ozów, powstały w trakcie transportu
materiału lodowcowego lądolodu, na powierzchni terenu towarzyszą glinom zwałowym,
charakterystyczna jest ich duża zmienność strukturalna i teksturalna, piaski i żwiry są
wymieszane z glinami, są źle wysortowane i słabo obtoczone, z facją tą wiąże się
występowanie głazów narzutowych, które na obszarze opracowania występują na
powierzchni między wsią Rozkochów, a Zabierzów, koło Kromołowa i Brożca,
- wodnolodowcowej, piaski i żwiry, piaski przeważnie średnioziarniste, barwy żółtej lub
jasnoszarej, żwiry są przeważnie drobne, osady te występują na powierzchni na południe
i wschód od wsi Rozkochów i Ćwiercie, na zachód od Walc, Grocholubia i Brożca.
osady holoceńskie występujące w dolinach Straduni i Swornicy oraz ich większych dopływów,
jako:
- namuły den dolinnych - utwory sedymentacyjne, są to osady typu glin, mułków, bądź
piasków, często warstwowane, laminowane, o zmiennym zabarwieniu, tj. szarym,
rdzawym lub żółtym, ich miąższość nie przekracza 2 m,
- namuły organiczne i torfy niskie to najmłodsze osady holoceńskie, występują w dolinie
rzeki Swornicy w sąsiedztwie wsi Ćwiercie i Zabierzów oraz lokalnie w dolinie rzeki
Straduni, w Zabierzowie mają dużą miąższość, dochodzącą do 3 m.
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5.3. Surowce mineralne
Budowa geologiczna opracowywanego obszaru sprzyja występowaniu surowców pospolitych,
głównie piasków i żwirów oraz glin zwałowych. Na terenie opracowania występuje jedno
udokumentowane złoże kruszyw naturalnych: „Walce”. Złoże „Walce” jest to złoże mieszanek
żwirowo – piaskowych o powierzchni 1,63 ha (nr MIDAS 6477). Obecnie złoże nie jest
eksploatowane.
5.4. Gleby

Gmina Walce, do której należy opracowywany obszar, położona jest w strefie intensywnego rozwoju
rolnictwa. Tutejsze gleby wytworzone zostały z utworów pochodzenia wodno lodowcowego oraz
utworów aluwialnych, wyścielających doliny rzeczne. Przeważają gleby lekkie oraz piaski różnych
grup mechanicznych. Pod względem rodzajowym wyróżnia się tutaj gleby gliniaste, piaszczyste,
organiczne, pyłowe oraz iłowe. Pod względem typologicznym występują gleby brunatne, rdzawe,
mady, gleby bagienne i czarne ziemie.
W środkowej części gminy, a północnej części opracowywanego terenu, pomiędzy dolinami Swornicy
i Straduni, występują głównie gleby brunatne naprzemiennie z rdzawymi. Obie grupy wytworzone
zostały z glin lekkich i średnich oraz piasków różnych grup mechanicznych. W południowo zachodniej części gminy, a centralnej i południowej części opracowywanego terenu przeważają gleby
rdzawe wysokich klas bonitacyjnych. W dolinie Straduni przeważają gleby organiczne - torfy, mursze
oraz gleby mułowo - torfowe.
Znaczną powierzchnię omawianego obszaru pokrywają gleby wysokich klas bonitacyjnych
podlegających szczególnej ochronie, tj. klas II-IIIb. Wieś Walce charakteryzuje się ich największą
ilością w porównaniu do pozostałych terenów należących do gminy. Klasa bonitacyjna to wskaźnik
jakości gleby. Nie jest on jednoznaczny z określaniem przydatności rolniczej tych gleb. Do tego służy
kompleks przydatności rolniczej, który zależy od składu mechanicznego gleby, budowy jej profilu,
stopnia uwilgotnienia, położenia w rzeźbie terenu oraz stopnia agrokultury. Kompleks przydatności
rolniczej wskazuje, które powierzchnie są najodpowiedniejsze dla danych gatunków roślin. Na
omawianych terenach blisko 66% gleb należy do kompleksu żytniego, 30% do pszennego, natomiast
4% stanowią gleby kompleksu zbożowo – pastewnego. Gmina ma korzystne warunki do rozwoju
produkcji rolnej, zarówno pod względem klimatycznym, z dość wysokimi temperaturami i przy
dobrych stosunkach wilgotnościowych oraz z punktu widzenia zagospodarowania przestrzennego.
Pod względem stosunków wilgotnościowych gleby na opracowywanych terenach cechuje optymalne
uwilgocenie, średnia przepuszczalność i przewiewność oraz dobre retencjonowanie wody (ponad
40% gleb w rejonie). Niedoborem wody cechują się gleby położone na zboczach dolin oraz miejscach
o dobrym odpływie wód do głębszych warstw (38%). W dolinach rzek oraz obniżeniach terenowych
w obrębie wysoczyzny, występują gleby nadmiernie uwilgocone (22%).
Zróżnicowanie wilgotnościowe gleb powoduje, że w skali gminy gleby można uznać za korzystne dla
celów produkcji rolniczej.
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5.5. Warunki hydrologiczne
5.5.1. Wody powierzchniowe
Pod względem hydrograficznym omawiany teren znajduje się w dorzeczu rzeki Odry, pomiędzy
dwoma lewymi dopływami I-rzędu tej rzeki: Stradunią i Swornicą. Sieć hydrograficzną uzupełniają
także ich liczne krótkie dopływy i rowy melioracyjne.
Tabela 1. Sieć hydrograficzna Gminy Walce
Nazwa cieku wodnego

Długość całkowita (km)

Długość w granicach gminy
(km)

854,3 - całkowita długość
741,9 - na terenie Polski
30,0
16,0
17,0

Odra
Stradunia
Swornica
Mechnicki Potok

3,0
11,0
12,6
3,0

Źródło: Opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru gminy Walce, 2009

Spośród wymienionych powyżej, przez teren mpzp przepływa jedynie rzeka Stradunia oraz jej
dopływy. Płynie ona przez dolny obszar opracowania, z południowego-zachodu na północny-wschód,
w kierunku rzeki Odry. Jej długość w granicach gminy Walce wynosi ok. 11 km, a powierzchnia zlewni
24 km². Ciek na całej długości jest uregulowany. Rzeka ta ma zasadniczy wpływ na kształtowanie się
stosunków wodnych tego terenu.
Obszar przedmiotowego opracowania położony jest w granicach jednostek planistycznych
gospodarowania wodami – jednolitych części wód powierzchniowych (JZWP), które wymieniono w
tabeli nr 2.
Tabela 2. Jednolite części wód powierzchniowych JCWP wyodrębnione na omawianym terenie
Region
Wodny

Zlewnia
bilansowa

scalona
część wód

Jednolita część wód powierzchniowych

Odry

Środkowa
Odra

Osobłoga

Stradunia

PLRW600020117499

Odry

Środkowa
Odra

Osobłoga

Stradunia

PLRW600018117489

Ligocki Potok

Odry

Środkowa
Odra

Osobłoga

Stradunia

PLRW600018117474

Dopływ poniżej
Dobieszowic

Przyodrze

Odra od
Kanału
Gliwickiego
do
Osobłogi

PLRW600017117549

Swornica

Dorzecze

Odry

Środkowa
Odra

kod

nazwa
Stradunia od
Jakubowickiego
Potoku
do Odry

Typ
rzeka nizinna
żwirowa
(nr 20)
potok nizinny
żwirowy
(nr 18)
potok nizinny
żwirowy
(nr 18)
potok nizinny
piaszczysty
(nr 17)

(źródło: RZGW we Wrocławiu)

W czasie katastrofalnej powodzi w roku 1997 rzeka Stradunia wykazywała bardzo wysokie stany wód,
zalewając głównie przylegające do niej bezpośrednio podmokłe łąki i zadrzewienia.
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Na terenie opracowania, w dolinie Straduni, znajduje się sieć rowów, a także wody stojące - małe
zbiorniki poeksploatacyjne i stawy.
Planowany zbiornik retencyjny
Zgodnie z Programem budowy zbiorników małej retencji w województwie opolskim uchwalonym
przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 1222/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. na terenie
m.in. objętym niniejszym opracowaniem, na rzece Straduni, w jej km 11+360, między
miejscowościami Twardawa, Dobieszowice i Walce, planowane jest utworzenie zbiornika
retencyjnego Walce. Jego czoło zlokalizowano w odległości ok 100 m od zabudowań wsi Walce na
lewym brzegu rzeki oraz w odległości ok. 200 m od zabudowy miejscowości Dobieszowice na jej
prawym brzegu. Większość powierzchni zalewanej stanowią grunty orne i użytki zielone.
Podstawowe parametry zbiornika:
1 Normalny poziom piętrzenia NPP:
a) Rzędna NPP
b) Powierzchnia zalewu przy NPP
c) Objętość przy NPP
2. Maksymalny poziom piętrzenia Max PP:
a) Rzędna Max PP
b) Powierzchnia zalewu przy Max PP
c) Objętość przy Max PP
3. Rzędna zwierciadła wody dolnej
4. Wysokość piętrzenia hnorm
5. Głębokość średnia hśr

178,80 m.n.p.m
97,0 ha
1 100 000 m3
179,30 m n.p.m.
112,7 ha
1 700 000 m3
175,5 m n.p.m.
3,8 m
1,1 m

Przewidziane funkcje dla zbiornika retencyjnego Walce to:
- funkcja retencji na potrzeby rolnictwa,
- funkcja przeciwpowodziowa (redukcja fali powodziowej),
- funkcja rekreacyjna i sportowa.
Teren zbiornika leży w granicach planowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Straduni i na
obszarze stanowiącym korytarz ekologiczny rangi regionalnej.
5.5.2. Wody podziemne
Według podziału regionalnego wód podziemnych Polski, omawiany teren leży w regionie Środkowej
Odry, w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 332 (zbiornik Subniecka
Kędzierzyńsko-Głubczycka tzw. Basen Sarmacki), w tym w granicach obszaru wymagającego
najwyższej ochrony (ONO) przed przenikaniem zanieczyszczeń z powierzchni terenu.
Tabela 3. Charakterystyka GZWP 332
Nazwa i nr GZWP
Subniecka KędzierzyńskoGłubczycka (332)

Stratygrafia i
oznaczenie

Typ ośrodka
skalnego

Klasa czystości

trzeciorzędowy - Tr

porowy

II

Źródło: [Kleczkowski A.S. i inni, 1990]
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Zbiornik GZWP 332 to zbiornik wód podziemnych o ośrodku porowym, obejmujący swym zasięgiem
połączone hydraulicznie struktury wodonośne trzeciorzędowe sarmatu i tzw. głębokiego
czwartorzędu o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 130000 m3/dobę i średniej głębokości ujęć
80m – 120m. Zbiornik ten stanowi podstawowe źródło zasilania w wodę terenów zurbanizowanych
rejonu Kędzierzyna – Koźla. Zbiornik GZWP 332 to rozległa niecka, której dno stanowią łupki i
szarogłazy karbonu, zalegające na głębokości około 550 m p.p.t.
Ponadto opracowywany obszar leży w zasięgu dwóch Jednolitych Części Wód Podziemnych: JCWPd
nr 114 (kod PLGW6220114) i JCWPd nr 116 (kod PLGW6220114).

Rysunek 3. Obszar JWCPd 114 i JCWPd 116 w odniesieniu do opracowywanego obszaru
(źródło: psh.gov.pl)

Na obszarze opracowania woda podziemna występuje powszechnie w osadach czwartorzędu
(w części północnej) i trzeciorzędu (w części południowej). Kredowe piętro wodonośne wobec
głębokiego zalegania i słabego zbadania nie ma dotychczas praktycznego znaczenia.
Wody podziemnie osadów czwartorzędowych
Obejmują one zasięgiem całą gminę (w tym północną część omawianego obszaru), z wyjątkiem
południowej jej części. Kierunek spływu wód zgodny jest z morfologią terenu. W obrębie piętra
czwartorzędowego można wyróżnić dwa poziomy wodonośne:
 górny - posiada szeroki zasięg i związany jest z utworami piaszczysto-żwirowymi o miąższości
nie przekraczającej 20 m i genetycznie związanymi z akumulacją rzeczną,
 dolny - tworzą osady żwirowo-piaszczyste doliny kopalnej Kędzierzyn- Rudy.
Oba poziomy pozostają w łączności hydraulicznej i w zasadzie tworzą jeden wspólny poziom
wodonośny. Zwierciadło wody ma charakter swobodny, zalega ono na głębokości 2 – 15 m ppt.
22

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce

2015

Wydajność poziomu mieści się w granicach 10 – 30 m³/h. Z uwagi na wykształcenie litologiczne
warstw nakładu, istnieją bardzo dobre i dobre warunki zasilania w wodę (zasilanie rynny erozyjnej
odbywa się przede wszystkim z opadów atmosferycznych), a także wysoka przepuszczalność gruntu.
Może się to przyczyniać do przenikania zanieczyszczeń powierzchniowych w głąb profilu i stanowić
poważne zagrożenie dla warstw wodonośnych.
Wody podziemnie osadów trzeciorzędowych
Występują one w południowej części gminy Walce, w rejonie wsi Dobieszowice i wsi Walce (w tym w
południowej części omawianego terenu). Zbiornik trzeciorzędowy tworzą warstwy piaszczyste
występujące w środowisku utworów ilastych. Tworzy go 5 poziomów wodonośnych, nieciągłych
warstw poprzecinanych rynnami współczesnych i kopalnych dolin rzecznych. Teren ten leży w
zasięgu mioceńskiego (sarmatu) zbiornika wód podziemnych. Ponieważ występuje w otoczeniu
nieprzepuszczalnych osadów ilastych miocenu, cechują go wody pod znacznym ciśnieniem. Są to
wody o zmiennej wydajności 5 –25 m³/h. Głębokość zalegania poziomu wynosi 20 – 120 m, zaś
miąższość poziomu sięga do 290 m. Spływ wód następuje w kierunku północno-wschodnim, ku
dolinie Odry. Z uwagi na małą przepuszczalność nakładu, poziom ten jest dobrze izolowany przed
przenikaniem zanieczyszczeń z powierzchni ziemi.
5.6. Warunki klimatyczne
Według regionalizacji klimatycznej Schmucka omawiany obszar należy do Regionu Nadodrzańskiego,
jednego z najcieplejszych w województwie opolskim. Posiada on korzystne warunki dla osadnictwa.
Średnia temperatura w ciągu roku waha się w granicach 8,2 – 8,6°C. Na omawianym terenie
występują dobre warunki usłonecznienia, swobodne nawietrzanie i przewietrzanie. Mgły i zastoiska
chłodnego powietrza występują rzadko. Średnia długość okresu wegetacyjnego wynosi około 277
dni. Średnia suma opadów w ciągu roku wynosi 650 mm, przy czym dni z opadami śniegu, w
porównaniu do innych rejonów Polski, jest tu stosunkowo mało – średnia roczna waha się miedzy 35
a 50 dni.
W ciepłej porze roku przeważają wiatry zachodnie i północno-zachodnie, natomiast w chłodnej porze
roku: południowe, południowo–wschodnie, południowo–zachodnie i zachodnie. Dni bezwietrzne
stanowią 12,3% dni w roku.
Klimat lokalny
Na klimat lokalny wpływ ma ukształtowanie terenu, warunki wodne (głębokość zalegania wód
gruntowych, gęstość i wielkość cieków powierzchniowych), rodzaj gruntów oraz pokrycie terenu.
Na obszarze opracowania wydzielono trzy strefy klimatu lokalnego, o zróżnicowanych warunkach
elementów pogodowych:
 strefę o najbardziej korzystnych warunkach klimatu lokalnego, położoną w obrębie
wysoczyzny plejstoceńskiej, także pod względem bioklimatycznym, o nachyleniu terenu
0 – 3 %,
 strefę przydolinną o mniej korzystnych warunkach klimatu lokalnego, w szczególności w
zakresie warunków solarnych i termiczno – wilgotnościowych,
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strefę w obrębie obniżenia doliny Straduni, o najmniej korzystnych warunkach klimatu
lokalnego, cechującą się mało korzystnymi warunkami temperatury powietrza, większymi
wahaniami dobowymi temperatury i wilgotności względnej powietrza, większą
częstotliwością zamgleń, zwiększoną częstotliwością występowania przygruntowych
przymrozków i zalegania wychłodzonego i wilgotnego powietrza.

Obszar opracowania, poza częścią położoną w dolinie i strefie kontaktowej z doliną rzeki Straduni,
posiada korzystne warunki termiczno – wilgotnościowe i bioklimatyczne. Wynika to przede
wszystkim z położenia na wysoczyźnie plejstoceńskiej. Słabo urzeźbiony teren wysoczyzny o
stosunkowo głębokim występowaniu wód gruntowych powoduje, że warunki klimatu lokalnego są
mało zróżnicowane. Tereny wysoczyzny plejstoceńskiej charakteryzują się wysokim poziomem
usłonecznienia i dobrym przewietrzaniem. Na obszarach o zwiększonym nachyleniu stoków,
w porównaniu do terenów płaskich, występują lokalnie nieco gorsze warunki solarne, nieznacznie
większe zacienienie i obniżona temperatura powietrza. Niemniej ogólny korzystny bilans
promieniowania słonecznego powoduje, że tereny te cechują się poprawnymi warunkami
termicznymi, poprawnymi warunkami wilgotności względnej, brakiem lub niewielką ilością mgieł
radiacyjnych i przygruntowych przymrozków wiosenno – jesiennych oraz wieczorno – nocnych.
Dolina Straduni, podobnie jak inne doliny rzeczne w tym rejonie, cechuje się gorszymi warunkami
termicznymi i wilgotnościowymi w porównaniu do przyległych terenów wysoczyzny. Warunki te
wynikają z położenia terenów dolinnych w strefie oddziaływania inwersji termiczno-wilgotnościowej,
objawiającej się tendencją do tworzenia i zalegania wilgotniejszego i chłodniejszego powietrza oraz
większą częstotliwością zamgleń. Stąd też niższe wartości temperatury i wyższa wilgotność względna
powietrza na tych terenach w porównaniu do terenów wysoczyznowych. Charakterystyczne są także
większe spadki temperatury w okresach pogody radiacyjnej oraz tworzenie zastoisk z chłodnego
powietrza, głównie w okresie wiosennym i jesiennym, przez co zwiększa się częstotliwość
przymrozków i dni mroźnych.
Lasy, z uwagi na bardzo małą powierzchnię jaką zajmują na omawianym terenie, mają znikomy
wpływ na modelowanie warunków klimatycznych tego obszaru.
5.7. Szata roślina
Siedliska
Zgodnie z Mapą potencjalnej roślinności naturalnej Polski (Matuszkiewicz, IGiPZ PAN, Warszawa,
2008) dominującym typem roślinności potencjalnej na omawianym obszarze jest roślinność leśna grąd subkontynentalny lipowo-dębowo-grabowy, odmiana małopolska z bukiem i jodłą TilioCarpinetum. Oprócz tego, w dolinie rzeki Straduni, powinny dominować niżowe łęgi olszowe i
jesionowo-olszowe siedlisk wodnogruntowych okresowo lekko zabagnionych Fraxino-Alnetum.
Obecny charakter roślinności to efekt przekształceń środowiska przez człowieka, szczególnie na
potrzeby rozwoju rolnictwa. Naturalne lasy zostały zastąpione przez uprawy polne i łąkowe, a tereny
podmokłe prawie w całości zmeliorowano, w związku z czym siedliska i zbiorowiska roślinne
znajdujące się na tym terenie znacznie odbiegają od tego, co potencjalnie powinno w tym miejscu
występować. Na obszarze niniejszego opracowania praktycznie brak jest terenów leśnych, w części
wschodniej i południowej występują jedynie nieliczne zagajniki. Przeważającymi elementami
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ekosystemu są tu obecnie zbiorowiska segetalne, związane z uprawami rolnymi, zaś w południowej
części opracowania także obszary porośnięte roślinnością trawiastą, ściśle związaną z doliną rzeki
Straduni.
W obrębie terenów intensywnej produkcji rolnej, do najcenniejszych elementów przyrodniczych
należy zaliczyć wystąpienia zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych, pełniących bardzo często funkcje
remiz ochronnych. Ponadto na omawianych terenach najczęściej spotykane są zbiorowiska
chwastów charakterystyczne dla pól uprawnych, występujące także na granicy lasów i łąk lub pól,
terenach wydeptywanych i ruderalnych. Chwasty z klasy Stellarietea media, towarzyszące uprawom
rolnym zbożowym i okopowym, na omawianych terenach spotykane są bardzo często, podobnie jak
grupa zbiorowisk roślinnych o charakterze antropogenicznym z klas Artemisietea vulgaris.
Zbiorowiska te związane są z terenami zmienionymi przez człowieka, głównie terenami
zabudowanymi, zakładami przemysłowymi oraz śmietniskami, okrajkami i miejscami
wydeptywanymi. Są to jednak zbiorowiska o małych walorach przyrodniczych.
Typ zbiorowiska
Zbiorowiska pól uprawnych z
klas Centauretalia cyani,
Polygono-Chenopodietalia

Zbiorowiska ruderalne z klas
Stellarietea i Artemisietea

Zbiorowiska szuwarów
Phragmitetea
Zbiorowiska łąkowe MolinioArrhenatheretea

Charakterystyka
Zbiorowiska chwastów gruntów
ornych z uprawami zbożowymi
i okopowymi
Ekspansywne zbiorowiska
pierwszych stadiów sukcesji na
terenach zdewastowanych, w
tym podlegających zabudowie i
eksploatacji z mało
wymagającymi gatunkami
stanowiącymi zagrożenie dla
bardziej naturalnych zespołów
roślinności
Zbiorowiska strefy przejściowej
wód i lądów, a także lokalnych
silnie zawodnionych obniżeń
Kwietne zbiorowiska świeżych i
podmokłych lak

Rozmieszczenie
Pospolite zbiorowiska dla całej
Opolszczyzny, dominują w
rejonach silnego rozwoju
rolnictwa
Głównie na terenach
zabudowanych, w większych
zasięgach na terenach miast.
Częste na nieużytkach
porolnych, poeksploatacyjnych
oraz wzdłuż dróg i linii
kolejowych

Doliny rzeczne, obrzeża
zbiorników wodnych
Doliny rzeczne, rzadko tereny
rolne na wysoczyznach

Na południowej i południowo-wschodniej części opracowania, wzdłuż prawego brzegu rzeki
Straduni, rozciągają się obszary łąkowe.
Na podmokłych nieużytkach, na niewielkich powierzchniach wykształciły się łozowiska z przewagą
wierzby szarej Salix cinerea i wierzby pięciopręcikowej Salix pentandra – Salicetum pentadrocinereae.
Dolina rzeki Straduni oraz drobne zbiorniki wodne stanowią dogodne siedliska dla rozwoju
zbiorowisk wodnych, reprezentowanych na terenie gminy Walce przez fitocenozy z klas Lemnetea i
Potametea. Zbiorowiska wodne mają bardzo dużą wartość przyrodniczą tego obszaru, gdyż
występują w nich również gatunki chronione i rzadkie. Do takich zbiorowisk należą:
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 zespół z dominacją osoki aloesowatej Striatiotetum aloidis,
 zespół z dominacją rdestnicy alpejskiej Potametum alpini,
 zespół rdestnicy stępionej Potametum obtusifolii,
 zespół z dominacją włosienicznika skąpopręcikowego Ranunculetum fluitantis
 zespół „lilii wodnych” Nupharo-Nymphaeetum.
Wśród pospolitych zbiorowisk stwierdzono na tym obszarze występowanie zespołu rzęsy drobnej i
spirodeli wielokorzeniowej Spirodeletum polyrhizae, w którym dominuje jeden gatunek
charakterystyczny: rzęsa drobna Lemna minor oraz znacznie rzadziej spirodela wielokorzeniowa
Spirodela polyrhiza.
Zbiorowiska szuwarowe i wielkoturzycowe na terenie zajmują stosunkowo niewielkie powierzchnie i
występują w miejscach podmokłych, m.in. w dolinie Straduni oraz w podmokłych miejscach w
sąsiedztwie rowów i strumieni. Ich wartość przyrodnicza jest duża, choć zwykle są one ubogie w
gatunki roślin. Do najczęściej spotykanych należą płaty zespołów ze związku Phragmition. Do
najbardziej rozpowszechnionych należy zespół trzciny pospolitej Phragmitetum australis i manny
mielec Glycerietum maximae.
Wzdłuż cieków wodnych lub w lokalnych obniżeniach terenu rozwijają się zespoły wysokich turzyc ze
związku Magnocaricion. Zbiorowiska te na badanym terenie nie zajmują większych powierzchni, co
jest skutkiem stałej presji gospodarki człowieka na żyznych terenach dolin rzecznych. Wśród
wykształcających się tam zbiorowisk najczęściej spotyka się szuwary turzyc: zaostrzonej Carex
gracilis, błotnej C. acutiformis, dzióbkowatej C. rostrata, dwustronnej C. disticha oraz szuwar mozgi
trzcinowatej Phalaris arundinacea.
Seminaturalne i antropogeniczne zbiorowiska żyznych łąk kośnych z klasy Molinio-Arrhenatheretea
występują na terenie gminy Walce dosyć rzadko. Łąki wilgotne z rzędu Molinietalia występują bardzo
rzadko na niższych terasach Straduni, na siedliskach łęgów i grądów niskich. Do grupy łąk
ekstensywnych zaliczyć należy również zespół sitowia leśnego Scirpetum sylvatici. Płaty tego
zbiorowiska rozwijają się najczęściej na niewielkich powierzchniach pośród kompleksów łąkowych,
przede wszystkim tych wyłączonych z uprawy. Jest to zbiorowisko dość ubogie florystycznie i
pokrojowo upodabnia się do turzycowisk. Dosyć rzadko spotykane w dolinie Straduni są łąki z
udziałem śmiałka darniowego oraz situ rozpierzchłego. Łąki te wykształcają się na skutek wadliwej
gospodarki, polegającej głównie na zbyt intensywnym wypasie na siedliskach zabagnionych. Należą
do grupy zbiorowisk o niskiej wartości paszowej i przyrodniczej. Wykształcają się na siedliskach łąk
bagiennych, bądź z powodu intensyfikacji koszenia, a następnie porzucenia łąki, bądź z powodu
wypasu.
Wymienione wyżej typy łąk charakteryzują się stosunkowo niewielkimi odchyleniami od stanu
naturalnego i z tego względu posiadają wysoką wartość ekologiczną. Oprócz nich na obszarze gminy
Walce, gdzie znajduje się omawiany obszar, występują zespoły łąkowe o znacznym stopniu
przekształcenia, głównie wskutek melioracji rolniczych. Intensyfikacja rolnictwa spowodowała
zmiany w składzie i strukturze zespołów łąkowych, dlatego też są najczęściej dosyć ubogie w gatunki
i zajmują zazwyczaj niewielkie powierzchnie. Najczęściej spotykanym zbiorowiskiem łąkowym na
terenie gminy Walce są łąki wyczyńcowe Alopecuretum pratensis, które należą do łąk bardzo
intensywnie uprawianych i niezbyt cennych pod względem przyrodniczym. Większość zbiorowisk
łąkowych, zwłaszcza wrażliwych na zmiany wilgotnościowe, należy na tym terenie do potencjalnie
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zagrożonych. Zaprzestanie wykaszania lub zmiana sposobu ich użytkowania jest przyczyną zarastania
wielu łąk łanami trzcinnika piaskowego Calamagrostis epigejos oraz gatunkami nawłoci Solidago sp.
Cenne gatunki roślin
Zgodnie z Opracowaniem ekofizjograficznym dla obszaru gminy Walce (2009), na obszarze gminy
Walce stwierdzono występowanie 9 chronionych i rzadkich gatunków roślin, z których część znalazła
się w „Czerwonej liście roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce” oraz „Czerwonej liście roślin
zagrożonych w województwie opolskim”. W tabelach poniżej wymieniono gatunki roślin objętych
ochroną ścisłą i częściową.
Tabela 4. Wykaz gatunków roślin objętych ochroną ścisłą występujących w gminie Walce
Rodzina
storczykowate
Jaskrowate
jaskrowate

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Kruszczyk szerokolistny
Włosienicznik rzeczny (jaskier rzeczny)
Włosienicznik wodny

Epipactis helleborine
Batrachium fluitans
Batrachium aquatile

Źródło: Opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru gminy Walce, 2009

Tabela 5. Wykaz gatunków roślin objętych ochroną częściową występujących w gminie Walce
Rodzina
Nazwa polska
Nazwa łacińska
araliowate
Bluszcz pospolity
Hedera helix
grzybieniowate
Grążel żółty
Nuphar lutea
piżmaczkowate
Kalina koralowa
Viburnum opulus
szparagowate
Konwalia majowa
Convallaria majalis
szakłakowate
Kruszyna
zwyczajna
(kruszyna Frangula alnus
pospolita)
agrestowate
Porzeczka czarna
Ribes nigrum
Źródło: Opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru gminy Walce, 2009

Ponadto, na terenie gminy Walce występuje także wiele gatunków rzadkich i ginących, wśród
których można znaleźć:
 Łączeń baldaszkowy, łac. Butomus umbellatus (narażony na wyginięcie w skali województwa)
 Okrężnica bagienna, łac. Hottonia palustris (zagrożenie niższego ryzyka)
 Osoka aloesowata, łac. Stratiotes aloides ((narażony na wyginięcie w skali województwa)
 Rdestnica alpejska, łac. Potamogeton alpinus (narażony na wymarcie w skali krajowej)
 Rdestnica stepiona, łac. Potamogeton obtusifolius (bliski zagrożeniu w skali województwa)
 Sitowie korzenioczepne, łac. Scirpus radicans (narażony na wymarcie w skali krajowej)
 Tojeść bukietowa, łac. Lysimachia thyrsiflora (zagrożenie niższego ryzyka)
5.8. Fauna
Zarówno opracowywany, jak i cały obszar gminy Walce, z uwagi na przeważające w tym rejonie
tereny intensywnej produkcji rolnej oraz znikomy udział terenów leśnych, pod względem
różnorodności gatunkowej fauny jest dość ubogi. Ilość zwierzyny kopytnej i płowej jest praktycznie
marginalna. Występujące na tych terenach gatunki zwierząt są charakterystyczne dla terenów
otwartych oraz zabudowy typowej dla wsi.
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Ze względu na brak informacji dotyczących inwentaryzacji faunistycznej dla omawianego obszaru,
zestawienie dotyczy całego obszaru gminy Walce.
a) Bezkręgowce
Na terenie gminy Walce stwierdzono występowanie kilku gatunków bezkręgowców. W tabeli nr 6
przedstawiono najpowszechniej występujące.
Tabela 6. Wykaz gatunków bezkręgowców występujących w gminie Walce
Gromada

Nazwa polska

Nazwa łacińska

pajęczaki

Tygrzyk
paskowany

Argiope bruennichi

ślimaki

Ślimak winniczek

Helix pomatia

Środowisko życia
porośnięte wysoką trawą,
suche i wilgotne łąki, nieużytki,
ogrody
cieniste obszary o dużej
wilgotności, lasy, parki, ogrody

Źródło: Opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru gminy Walce, 2009

b) Płazy i Gady
Teren gminy Walce, ze względu na słabe warunki hydrologiczne i niewielką ilość drobnych
zbiorników wodnych, nie stanowi atrakcyjnego miejsca do rozrodu płazów. Miejsca ich rozrodu
stanowią najczęściej nieliczne drobne zbiorniki zlokalizowane w dolinach rzek. Płazy można także
spotkać w pobliżu zabudowań, na ziemiach lekkich. Pośród zdominowanego przez rolniczy krajobraz
terenu opracowania, zbiorniki wód stanowią ważne w skali lokalnej miejsca rozrodu dla tej grupy
zwierząt. Na terenie gminy Walce stwierdzono występowanie kilku gatunków płazów i gadów, które
zestawiono w tabeli nr 7.
Tabela 7. Wykaz gatunków płazów i gadów występujących w gminie Walce
Nazwa polska

Nazwa łacińska

Środowisko życia
PŁAZY

Ropucha szara

Bufo bufo

Ropucha zielona

Bufo viridis

Rzekotka drzewna

Hyla arborea

Traszka zwyczajna

Triturus vulgaris

Żaba jeziorkowa

Rana lessonae

Żaba trawna

Rana temporaria

miejsca zacienione, zarośnięte, lekko
wilgotne, ogrody, parki, lasy
lasy, zadrzewione stepy, krzaki, tereny
trawiaste;
preferuje
miejsca
silnie
nasłonecznione
widne
lasy
liściaste
i
mieszane,
nasłonecznione skraje lasów, tereny
porośnięte krzewami, zarośla, łąki
lasy liściaste, iglaste i mieszane, także suche;
z uwagi na duże zdolności adaptacyjne również łąki, parki, tereny wilgotne,
porośnięte buszem, a nawet rolnicze i
zurbanizowane
nasłonecznione, niekiedy zarośnięte gęsto
roślinami brzegi niewielkich zbiorników
wodnych
tereny porośnięte krzewami, łąki (zarówno
suche, jak podmokłe) tereny trawiaste,
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bagna i torfowiska, także pola, ogrody, parki,
z siedlisk wodnych: stawy, rzeki i jeziora
kanały, rzeki, żwirownie i glinianki, różne
typy stawów i starorzecza, wśród siedlisk
lądowych najkorzystniejsze są wilgotne
tereny otwarte, tj. łąki (także okresowo
zalewane), zimuje w lekkiej glebie, w lasach
liściastych, wśród zadrzewień

Rana esculenta

GADY
Jaszczurka zwinka

Lacerta agilis

Jaszczurka żyworodna

Lacerta vivipara

Padalec zwyczajny

Anguis fragilis

Zaskroniec zwyczajny

Natrix natrix

Żmija zygzakowata

Vipera berus

gatunek wybitnie ciepłolubny; zamieszkuje
wszelkie suche i ciepłe siedliska, nasypy
kolejowe, przydroża, łąki, rumowiska skalne
oraz tereny ruderalne
często bytuje nad wodami, na wilgotnych
terenach porosłych roślinnością krzewiastą,
na zakrzewionych skarpach, na łąkach i
innych terenach trawiastych, w okolicach
strumieni, zwłaszcza silnie zarosłych; unika
terenów suchych
słoneczne polany, łąki, zwłaszcza wilgotne,
torfowiska, wrzosowiska, miedze, remizy
śródpolne, parki, ogrody, przydroża, bytuje
w zaroślach i na żywopłotach
występuje nad brzegami różnych zbiorników
wodnych – preferuje zarośnięte brzegi
starorzeczy i jezior, a także mokradła, okolice
zasobne w strumienie lub oczka wodne;
niekiedy spotykany w dalszej odległości od
wody, w lasach mieszanych i na skraju polan,
w parkach, ogrodach lub na wilgotnych
łąkach
torfowiska, rumowiska skalne, wilgotne łąki,
obrzeża bagien i moczarów, poręby leśne
itp.; siedliska muszą być bogate w miejsca
dobrze naświetlone

Źródło: Opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru gminy Walce, 2009

Wszystkie gady i płazy podlegają ochronie gatunkowej. Skuteczna ochrona płazów i gadów jest ściśle
związana z ochroną ich środowiska życia. Jednym z głównych zagrożeń dla płazów i gadów jest
chemizacja rolnictwa. Czynnikiem, który także masowo wyniszcza te grupy zwierząt jest komunikacja
– na drogach ginie ogromna liczba płazów i gadów, szczególnie w ich okresie godowym.
c) Ptaki
Tabela 8. Wykaz gatunków ptaków lęgowych występujących w gminie Walce
Nazwa polska

Nazwa łacińska

Przepiórka

Coturnix coturnix

Krętogłów

Jynx torquilla

Środowisko życia
rozległe pola uprawne, zwłaszcza zbożowe, ugory i
odłogi, podsuszone łąki
obrzeża lasów i zadrzewień różnego typu, także parki i
ogrody ze starymi dziuplastymi drzewami
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mokradła i bagna, starorzecza, brzegi rzek i wyspy w
nurcie, olsy

Źródło: Opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru gminy Walce, 2009

Ze względu na duże możliwości przemieszczania się ptaków obecność danego gatunku na
omawianym terenie, jak również wielkość populacji, może ulegać dużym zmianom. Dlatego
wskazane jest prowadzenie monitoringu ptaków w celu ich skutecznej ochrony. W przypadku
stwierdzenia nowych miejsc lęgowych gatunków rzadkich, konieczne jest przygotowanie stref
ochronnych wokół gniazd.
d) Ssaki
Zgodnie z Opracowaniem ekofizjograficznym dla obszaru gminy Walce (2009), na terenie gminy
Walce stwierdzono występowanie dwóch gatunków chronionych ssaków. Zestawiono je w tabeli
nr 9.
Tabela 9. Wykaz gatunków ssaków występujących w gminie Walce
Rząd

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Środowisko życia

nietoperze

Gacek brunatny

Plecotus auritus

tereny leśne i obszary zabudowane,
latem spotykany w budynkach
(głównie na strychach), w dziuplach
drzew oraz skrzynkach dla ptaków i
nietoperzy

gryzonie

Wiewiórka
pospolita

Sciurus vulgaris

lasy, parki i zadrzewienia

Źródło: Opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru gminy Walce, 2009

5.9. Walory krajobrazowe
Na fizjonomię krajobrazu składa się szereg czynników m. in.
 ukształtowanie terenu: udział terenów pofałdowanych oraz stopień ich nachylenia,
 liczbę naturalnych punktów i otwarć widokowych,
 występowanie urozmaiconej roślinności, w tym szczególnie roślinności naturalnej,
 liczba dominant architektonicznych,
 liczba unikalnych obiektów lub założeń zabytkowych,
 występowanie terenów o utrwalonej strukturze przestrzennej, wartościowej pod względem
architektonicznym,
 występowanie ciągów komunikacyjnych ze szpalerami drzew lub inną zielenią towarzyszącą.
Obszar opracowania stanowi tereny umiarkowanie atrakcyjne pod względem walorów zarówno
krajobrazowych. Teren ten praktycznie w całości stanowi przykład krajobrazu ukształtowanego przez
człowieka, z wyraźną dominacją pól uprawnych i łąk oraz zabudową. Omawiany teren znajduje się na
płaskiej wysoczyźnie morenowej, przez co jego urozmaicenie pod względem ukształtowania jest
niewielkie. Jedynie wcinająca się w południowej części opracowania rzeka Stradunia wprowadza
nieco urozmaicenia do tego krajobrazu.
Krajobraz ten jest umiarkowanie harmonijny, ponieważ występuje tu niewiele elementów
wzbogacających, takich jak zadrzewienia i zakrzaczenia, łąki oraz zbiorniki wodne. Urozmaicenie
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terenu stanowią szpalery drzew umiejscowione wzdłuż lokalnych dróg. Ponadto dolina Straduni
także została znacząco przekształcona przez działalność człowieka (uregulowanie rzeki,
przeprowadzone melioracje) - jedynie w jej północnej części, leżącej poza terenem opracowania,
dolina Straduni zachowała w pewnym stopniu cechy naturalności.
Na wzrost walorów krajobrazowych oraz wartości kulturalnej miejsca mają także wpływ zabytki,
przydrożne kapliczki, krzyże, pomniki, w tym pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej czy miejsca
o charakterze historycznym. Wieś Walce posiada kilkanaście zabytków wpisanych do gminnej
ewidencji i rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na terenie objętym sporządzeniem
mpzp, znajduje się zespół dworski zbudowany w drugiej połowie XVIII w., objęty ochroną
konserwatorską. Ponadto we wsi tej znajduje się także cenny zespół kościelny (kościół w stylu
neogotyckim z 1894r. z budynkiem starej plebani), zabytkowe domy mieszkalne oraz
osiemnastowieczny cmentarz, w którego obrębie znajduje się kamienna grota z ołtarzem polowym
oraz neogotycki pomnik krzyża, a także kilka cennych pod względem kulturowym kapliczek i figurek.
Zagrożenie walorów krajobrazowych
Krajobraz gminy Walce zmienił się znacznie w ciągu wieków, ze względu na wykorzystywanie jej
terenów na cele gospodarcze, przede wszystkim intensywną gospodarkę rolną oraz
zagospodarowanie dla celów osadniczych. Aktualny stan i struktura przyrodnicza obszaru
opracowania jest efektem przekształceń środowiska przez gospodarkę człowieka. Wczesny rozwój
osadnictwa ograniczył prawie całkowicie areał występowania lasów, które wykarczowano na rzecz
terenów rolniczych. Walory przyrodnicze tego rejonu zostały zachowane jedynie w niewielkim
stopniu. W związku z powyższym należy chronić najcenniejsze pozostałości przyrodnicze tego terenu,
przede wszystkim dolinę rzeki Straduni – szczególnie przed jej zainwestowaniem, w tym także przed
formami architektonicznymi agresywnymi kulturowo.
Należy także zwrócić uwagę na ochronę zabytków znajdujących się na terenie wsi Walce. Często
właścicielami zabytkowych zabudowań są osoby lub przedsiębiorstwa prywatne, które nie wykazują
o nie jakiejkolwiek troski, co staje się przyczyną ich zagłady (np. pałac przy ul. Zamkowej, po którym
na powierzchni gruntu nie pozostał najmniejszy ślad) lub poddają zabytkowe obiekty gruntownej
przebudowie, przez co te tracą swoje zabytkowe cechy (np. dom przy ul. Opolskiej 40).
5.10. Obszary i obiekty przyrodnicze, prawnie chronione
Na obszarze opracowania nie występują tereny objęte jakąkolwiek formą prawnej ochrony przyrody.
W południowej części opracowania planuje się utworzenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny
Straduni, który chroniłby walory krajobrazowe oraz przyrodnicze tych terenów. Na obszarze objętym
projektem mpzp znajdują się także stanowiska archeologiczne.
5.10.1. Obszary ustanowione na mocy ustawy o ochronie przyrody
5.10.1.1. Obszary Natura 2000 i Obszary Chronionego Krajobrazu
Na terenie objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego brak jest
obszarów Natura 2000 oraz ustanowionych Obszarów Chronionego Krajobrazu.
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Na wschód od analizowanego terenu, w odległości ok. 6,5 km od wsi gminnej Walce, przebiega
granica Obszaru Chronionego Krajobrazu „Łęg Zdziszowicki”, objętego programem Natura 2000
(PLH160011), stanowiącego obszar specjalnej ochrony siedliskowej, ze względu na występujące tam
łęgi wiązowo-jesionowe.
W kierunku północno-zachodnim od omawianego terenu, w odległości ok. 12 km znajduje się granica
Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”, także objętego programem Natura 2000
(PLH160005). Ten rozległy kompleks leśny stanowi obszar specjalnej ochrony siedliskowej ze względu
na występujące tam m.in. bory bagienne i torfowiska oraz grądy i łęgi wierzbowo-topolowe.
Projektowane Obszary Chronionego Krajobrazu
Na terenie objętym niniejszym opracowaniem projektowany jest Obszar Chronionego Krajobrazu
Doliny Straduni. Jego całkowita powierzchnia ma wynosić 3210ha. Ma zostać utworzony celem
zachowania mozaikowatych krajobrazów doliny Straduni oraz lessowego płaskowyżu z biocenozami
wodnymi, wodno-błotnymi, łąkowymi, kompleksami zadrzewień i lasów, a także celem zapewnienia
funkcjonalności korytarza ekologicznego o znaczeniu regionalnym. Obszar ten ma być chroniony
m.in. przed zagrożeniami ze strony rolnictwa i melioracji odwadniających.
5.10.1.2. Parki Krajobrazowe
Na omawianym terenie brak jest Parków Krajobrazowych.
Na północnym zachodzie, w odległości ok. 13 km od omawianego obszaru znajduje się Park
Krajobrazowy Góra św. Anny, obejmujący Grzbiet Chełmu, czyli zachodnią część Wyżyny Śląskiej,
którego najwyższym wzniesieniem jest Góra Św. Anny (404 m n.p.m.). Celem utworzenia parku było
zachowanie terenów o najcenniejszych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych,
charakterystycznych dla województwa opolskiego. Na obszarze parku znajduje się rezerwat
geologiczny, florystyczny, a także 4 rezerwaty leśne. Oprócz tego, ochroną objęte zostały także
zabytki architektoniczne, m.in. klasztor z bazyliką na Górze św. Anny, oraz liczne parki podworskie.
5.10.1.3. Pomniki przyrody
Na obszarze objętym opracowaniem nie znajduje się żaden pomnik przyrody.
5.10.2. Obszary chronione wchodzące w skład europejskich systemów przyrodniczych
Paneuropejska sieć ekologiczna ECONET (European Ecological Network) stanowi spójny
przestrzennie i funkcjonalnie system reprezentatywnych i najlepiej zachowanych pod względem
różnorodności biologicznej obszarów Europy. Została przyjęta przez Radę Europy w 1992 r.; wiąże się
ściśle z Konwencją o Różnorodności Biologicznej (1992) i Paneuropejską strategią ochrony
różnorodności biologicznej i krajobrazowej (1995). Elementem tego systemu, utworzonym zgodnie
z koncepcją i metodyką przyjętą w ECONET, jest Krajowa Sieć Ekologiczna ECONET-PL, która stanowi
wielkoprzestrzenny system obszarów węzłowych najlepiej zachowanych pod względem
przyrodniczym i reprezentatywnych dla różnych regionów przyrodniczych kraju, wzajemnie ze sobą
powiązanych korytarzami ekologicznymi, które zapewniają ciągłość więzi przyrodniczych w obrębie
tego systemu. Elementami sieci są obszary węzłowe z wyodrębnionymi biocentrami i strefami
buforowymi, korytarze ekologiczne oraz obszary wymagające unaturalnienia.
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Teren objęty opracowaniem znajduje się w bliskim sąsiedztwie rzeki Odry, stanowiącej element
krajowej sieci ekologicznej ECONET-PL w postaci korytarza ekologicznego o międzynarodowym
znaczeniu. Korytarz ten zapewnia ciągłość przestrzenno funkcjonalną doliny tej rzeki. Jest to szeroki i
dość dobrze zachowany korytarz, warunkujący istnienie powiązań przyrodniczych w obrębie tarasu
nadzalewowego.
5.10.3. Obiekty chronione na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami
5.10.3.1. Zabytki i miejsca dziedzictwa kulturowego
Do terenów zabytkowych, znajdujących się na omawianym obszarze zaliczają się:
 wpisane do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:
 Kościół pw. Św. Walentego położony przy ul. Opolskiej, wybudowany w latach 18921894,
 Dwór nr 249, położony przy pl. Górnym 8, pochodzący z 2 połowy XVIII w.,
modernizowany w latach 20-tych i 90-tych XX w.;
 ujęte w gminnej ewidencji zabytków:
 Grota (ołtarz polowy) na cmentarzu położonym przy ul. Opolskiej, pochodząca z lat
20-stych XX w.,
 Pomnik żołnierzy poległych podczas I Wojny Światowej, położony przy ul. Opolskiej,
pochodzący z lat 20-tych XX w.,
 Pomnik Krzyża na cmentarzu położonym przy ul. Opolskiej, pochodzący z końca XIX
w.,
 Dawna plebania (obecnie budynek gospodarczy) położona przy ul. Opolskiej 61,
pochodząca z końca XIX w.,
 Kapliczka położona przy ul. Podgórnej, pochodząca z końca XIX w.,
 Zespół dworsko-folwarczny położony przy pl. Górnym 3, 7, 8, 9, 10, 11, pochodzący
z przełomu XVIII/XIX w., modernizowany na początku i w latach 70-tych XX w.,
 Budynek gospodarczo-mieszkalny w zespole pałacowo-folwarcznym, położony przy
pl. Górnym 3,
 Zabudowania gospodarczo-mieszkalne w zespole pałacowo-folwarcznym położone
przy pl. Górnym 7, pochodzące z przełomu XVIII/XIX w. i początków XX w.,
modernizowane w latach 90-tych XX w.,
 Zabudowania gospodarczo-mieszkalne w zespole pałacowo-folwarcznym położone
przy pl. Górnym 9-10, pochodzące z przełomu XVIII/XIX w. i początków XX w.,
modernizowane w latach 70-tych XX w.,
 Dom w zespole pałacowo-folwarcznym położony przy pl. Górnym 11, pochodzący z
początku XX w.,
 Budynek gospodarczy w dawnym zespole pałacowo-folwarcznym położony przy
ul. Zamkowej 10, pochodzący z początku XIX w.,
 Spichlerz w dawnym zespole pałacowo-folwarcznym, położony przy ul. Zamkowej 10,
pochodzący z przełomu XIX/XX w.,
 Dom ludowy położony przy ul. Opolskiej 32, pochodzący z końca XIX w.,
modernizowany w 1925r. oraz latach 30-tych XX w.,
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Wiatrak holenderski, położony przy ul. 1 Maja 38, pochodzący z początku XIX w.,
modernizowany w latach 50-tych XX w.,
Dom przy ul. Opolskiej 24, wybudowany ok. 1925r.,
Dom (kamienica) przy ul. Opolskiej 36, wybudowany ok. 1900r.,
Dom (kamienica) przy ul. Opolskiej 38, pochodzący z lat 20-tych XX w.,
Dom przy ul. Opolskiej 44, wybudowany w 1928r.,
Dom przy ul. Opolskiej 49, wybudowany w 1929r.,
Dom przy ul. Opolskiej 51, wybudowany ok. 1925r., modernizowany w latach 80-tych
XX w.,
Dom przy ul. Podgórnej 15, pochodzący z końca XIX w.,
Dawny Zajazd przy ul. Studziennej 23, wybudowany w 1872r., modernizowany w
latach
70-tych XX w.,
Dom przy ul. Studziennej 23, wybudowany ok. 1920r.
5.10.3.2. Stanowiska archeologiczne

W północno-wschodniej części obszaru objętego sporządzeniem miejscowego planu znajdują się
stanowiska archeologiczne oznaczone numerami 96-38/2, 96-38/3, 96-38/6, 96-38/8, 96-38/9
i 96-38/10, stanowiące ślady osadnictwa z epoki kamienia, okresu rzymskiego oraz średniowiecza.
Projekt mpzp ustala ochronę ww. zabytków archeologicznych.
5.11. Korytarze ekologiczne
Korytarze ekologiczne stanowią obszary mało przekształcone przez człowieka, głównie lasy i doliny
rzeczne, cechujące się dużą bioróżnorodnością, będące szlakami komunikacji dla zwierząt, natomiast
w większym przedziale czasowym również dla roślin. W zależności od długości i wielkości można
mówić o korytarzach międzynarodowych, krajowych, regionalnych i lokalnych. Omawiany obszar w
części północno-zachodniej oraz południowej i południowo wschodniej wchodzi w skład różnego
rodzaju korytarzy ekologicznych.
Korytarze o znaczeniu międzynarodowym i krajowym
Według systemu sieci ekologicznej ECONET – Polska (1995) na omawianym terenie brak jest
obszarów węzłowych ani korytarzy ekologicznych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym,
jednakże teren ten znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Doliny Odry stanowiącej korytarz
ekologiczny o takiej właśnie randze. Odra, pomimo regulacji na przeważającej długości, jest ciągle
rzeką o wysokich walorach przyrodniczych, ważnym międzynarodowym korytarzem ekologicznym,
a w jej dolinie skupia się największe bogactwo siedlisk i gatunków w tej części Europy Środkowej.
Korytarze o znaczeniu regionalnym
Do korytarzy o znaczeniu regionalnym znajdujących się na obszarze objętym niniejszym
opracowaniem należy zaliczyć dolinę rzeki Straduni. Stanowiąc lewy dopływ Odry, dolina rzeki
Straduni zachowuje łączność z korytarzem o randze międzynarodowej - tym samym umożliwia
rozprzestrzenianie się gatunków roślin i zwierząt na dalsze obszary. Ponadto zapewnia łączność
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pomiędzy stosunkowo dobrze zachowanymi ostojami przyrody, zapewniając tym samym warunki do
dwustronnej wymiany materii.
Korytarze o znaczeniu lokalnym
Na omawianym obszarze występują także tereny spełniające funkcję lokalnych ciągów ekologicznych
zapewniających łączność pomiędzy terenami o istotniejszym znaczeniu. W północnej części
omawianego terenu znajduje się fragment obszaru podstawowego ciągu ekologicznego doliny
Swornicy, choć sama rzeka nie przepływa przez te tereny. Do innych terenów pełniących funkcje
lokalnych ciągów ekologicznych można zaliczyć występujące na tych terenach układy zieleni
przydrożnej i przywodnej, przydrożne rowy melioracyjne porośnięte krzewami bądź drzewami,
miedze, kępy drzew i zadrzewień śródpolnych, a także inne tereny aktywne biologiczne zapewniające
zwierzętom możliwość migracji.

Rysunek 4. System przyrodniczy na terenie gminy Walce
[źródło: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego, 2010]

6. Stan zasobów i funkcjonowanie środowiska, odporność na degradację i zdolność do
regeneracji wynikające z warunków określonych w opracowaniu ekofizjograficznym
Stan zasobów został szczegółowo omówiony w ekofizjografii sporządzonej na potrzeby miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
Rzeźna terenu
Rzeźba terenu jest elementem przyrody nieożywionej, odznaczającym się bardzo niską odpornością
na degradację i praktycznie nieodwracalnym.
Brak znaczących deniwelacji terenowych w obszarze analizy spowodował przekształcenie większości
gruntów w grunty rolne. Uprawa wpływa na przypowierzchniową warstwę gleby, powoduje
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przekształcenia mechaniczne i fizykochemiczne, jednak nie zmienia w sposób istotny pierwotnej
rzeźby terenu.
Ingerencja w głąb terenu następuje również w trakcie prowadzenia robót budowlanych związanych z
realizacją budynków, infrastruktury technicznej czy dróg.
Działalnością najbardziej wpływającą na przekształcenie terenu jest wydobycie surowców, jednak
obecnie znajdujące się na obszarze analizy złoża surowców nie są eksploatowane.
Wody płynące
Jakość wód powierzchniowych
Jakość wód powierzchniowych zależna jest od wielu czynników naturalnych i antropogenicznych.
Naturalnymi czynnikami kształtującymi chemizm wód są budowa geologiczna zlewni, klimat oraz typ
gleb występujących w sąsiedztwie cieku. Antropogeniczne czynniki jak urbanizacja,
uprzemysłowienie i rolnictwo są podstawowymi źródłami zanieczyszczenia wód powierzchniowych.
Największe ilości zanieczyszczeń i ścieków produkowane są przez zakłady przemysłowe i większe
skupiska ludności. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych powodowane jest przez złą gospodarkę
ściekową - zrzuty ścieków komunalnych, przemysłowych i rolniczych bez ich uprzedniego
oczyszczenia lub po niedostatecznym oczyszczeniu do rzek oraz do rowów melioracyjnych,
odprowadzanie do rzek nieoczyszczonych wód opadowych z terenów zakładów produkcyjnych,
ciągów komunikacyjnych i nawierzchni, odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych do
nieszczelnych szamb i do gruntu. Duże znaczenie mają również spływy powierzchniowe pochodzenia
rolniczego zawierające związki biogenne, środki ochrony roślin oraz wypłukiwane frakcje gleby.
Istotny wpływ na zanieczyszczenie wód ma także ilość pobieranej wody.
Tabela 10. Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczania odprowadzone do wód lub do
ziemi w dam3 w powiecie krapkowickim, województwie opolskim
oczyszczane

Lata

ogółem

razem

mechanicz
nie

z podwyższonym
usuwaniem
biogenów

biologi
cznie

nieoczyszczane
odprowadzone
sieci
z
razem
ą
zakładów
kana
przemysł
l

w dam3
2005
2011
2012

3738
3335
4451

3697
3329
4444

560
14
14

37
2
10

3100
3313
4420

41
6
7

11
6
7

30
-

źródło: GUS, 2012

Zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego w Opolu (2012) z terenu powiatu krapkowickiego,
bezpośrednio do wód lub do ziemi odprowadzanych jest coraz mniej ścieków nieoczyszczanych, zaś
do ich oczyszczania coraz częściej stosowane są zaawansowane metody, m.in. w podwyższonym
stopniu usuwające biogeny (wcześniej ścieki były jedynie podczyszczane mechanicznie). Pomimo
ograniczenia ilości wprowadzanych do wód zanieczyszczeń, ich ogólny poziom w okolicznych ciekach
jest nadal wysoki. Decyduje o tym zły stan sanitarny wód płynących, to zaś jest wynikiem nie tylko
odprowadzania do wód płynących nieoczyszczonych ścieków komunalnych, ale także zanieczyszczeń
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pochodzących ze spływów obszarowych: z gruntów ornych, użytków zielonych, miejsc nielegalnego
składowania odpadów, czy terenów wiejskich o nieuregulowanej gospodarce ściekowej. Duży wpływ
na jakość wód może mieć także zużycie nawozów minealnych na tych terenach. Zanieczyszczenia
wód powierzchniowych przyczyniają się często do ich eutrofizacji. Eutrofizacja to zjawisko
wzbogacania wody biogenami, w szczególności związkami azotu i fosforu, powodującymi
przyśpieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku, którego następują
niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości
tych wód. Azot i fosfor mogą przenikać do środowiska wodnego z naturalnych źródeł, np. w wyniku
wietrzenia skał czy przemian biochemicznych zachodzących w organizmach wodnych, jednak
zdecydowanie najwięcej związków fosforu trafia do wód wraz ze ściekami w wyniku działalności
człowieka, związanej z poprawą jakości życia, zaś wśród znaczących źródeł związków azotu w
wodach, poza nawożeniem ziemi pod uprawę, wymienić należy emisję tlenków azotu do atmosfery,
w wyniku której wraz z opadami atmosferycznymi do wód przedostają się niepożądane ładunki
azotu. Oceny eutrofizacji wód powierzchniowych dokonano w ramach lokalnego monitoringu przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. Badania te objęły między innymi rzekę Odrę i
Stradunię (przepływającą przez obszar objęty niniejszym opracowaniem) oraz pobliskie mniejsze
cieki, takie jak Potok Jakubowicki i Potok Ligocki (płynące na południowy-zachód od omawianego
terenu) – przy czym żaden z punktów pomiarowo-kontrolnych nie był rozmieszczony w granicach
obszaru objętego projektowanym miejscowym planem zagospodarowania terenu. Ocena wskazująca
na występowanie eutrofizacji wynikała z przekroczenia przynajmniej w jednym wskaźniku wartości
granicznych zapisanych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia
2002r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze
źródeł rolniczych(Dz. U. nr 241, poz. 2093). W tabeli nr 11 przedstawiono zestawienie punktów
kontrolnych wraz z wynikami oceny eutrofizacji.
Tabela 11. Ocena eutrofizacji wód powierzchniowych w woj. opolskim w latach 2008-2010
okres objęty
oceną
2008 - 2009
2008 - 2010
2008 - 2010

2008 - 2010

nazwa i kod JCWP

ogólna ocena
eutrofizacji

wskaźnik decydujący o
eutrofizacji

TAK

fosforany

TAK

OWO, azot azotanowy

Odra - Obrowiec
PLRW60001911759
Stradunia - Stradunia
PLRW600020117499
Jakubowicki Potok Kazimierz
PLRW600018117449

TAK

Ligocki Potok - Pokrzywnica
PLRW600018117489

TAK

OWO, azot amonowy, azot
Kjeldahla, fosfor ogólny,
fosforany
OWO, azot amonowy, azot
Kjeldahla, azot azotanowy, azot
ogólny, fosfor ogólny ,fosforany

Źródło: Stan środowiska w województwie opolskim, 2010

Jak wynika z powyższego zestawienia, we wszystkich punktach pomiarowych znajdujących się w
rejonie terenu objętego niniejszym opracowaniem, w latach 2008-2010 zaobserwowano
przekroczenie wartości granicznych w przynajmniej jednym ze wskaźników eutrofizacji, którymi są
m.in. fosfor ogólny, azot ogólny, azot azotanowy, azotany i chlorofil „a”. Z przeprowadzonych w
latach wcześniejszych badań wynika, że niegdyś wody rzeki Straduni, na odcinku od Jakubowickiego
Potoku do Odry (kod JCWP: PLRW600020117499) nie wykazywały znamion eutrofizacji, zatem ich
stan jakościowy w ostatnich latach uległ pogorszeniu. Odwrotnie niż w przypadku samego
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Jakubowickiego Potoku (kod JCWP: PLRW600018117449) – zgodnie z danymi WIOŚ, w roku 2010r.
odnotowano poprawę jakości wód w tym cieku, a klasę elementów fizykochemicznych określono
jako dobrą (patrz: tabela nr 12). Wskaźnikami eutrofizacji decydującymi o takiej a nie innej
kwalifikacji wód, był w omawianych przypadkach przede wszystkim ogólny węgiel organiczny (OWO)
oraz azot azotanowy, wiążące się głównie z produkcją rolniczą oraz azot amonowy, którego źródło
mogły stanowić ścieki komunalne.
Zgodnie z Ramowa Dyrektywa Wodną od 2008 roku jakość wód powierzchniowych oceniana jest na
podstawie jednolitych części wód powierzchniowych, biorąc pod uwagę stan lub potencjał
ekologiczny wód oraz ich stan chemiczny. W tabeli nr 12 przedstawiono wyniki oceny jakości wód
powierzchniowych w wybranych punktach kontrolno-pomiarowych monitoringu operacyjnego
przeprowadzanego przez WIOŚ na terenie powiatu krapkowickiego oraz w bliskim sąsiedztwie
w latach 2010 i 2011.
Tabela 12. Ocena jakości wód powierzchniowych w województwie opolskim w roku 2010 i 2011
Rzeka

Odra
Odra od Kanału
Gliwickiego do
Osobłogi
PLRW60001911759

Stradunia
Stradunia od
Jakubowickiego
Potoku do Odry
PLRW600020117499

Nazwa punktu
pomiarowo-kontrolnego

Odra-Obrowiec

Stradunia-Stradunia

Typ abiotyczny

Rzeka nizinna
piaszczysto-gliniasta

Rzeka nizinna żwirowa

Potok nizinny żwirowy

Potok nizinny żwirowy

Silnie zmieniona jcw [tak/nie]

T

N

N

N

Rok objęty oceną

2011

2010

2010

2010

Fitoplankton (wskaźnik
fitoplanktonowy IFPL)

Stan dobry (II)

-

-

-

Makrofity (makrofitowy
indeks rzeczny MIR)

-

Stan słaby (IV)

Stan dobry (II)

Stan umiarkowany (III)

Klasa elementów
biologicznych

Potencjał dobry (II)

Stan słaby (IV)

Stan dobry (II)

Stan umiarkowany (III)

Potencjał
maksymalny (I)

-

-

-

1.Elementy biologiczne

Klasyfikacja grup wskaźników i elementów jakości wód

Nazwa i kod klasyfikowanej
jednolitej części wód (jcw)

2. Klasa elementów
hydromorfologicznych

Potok Jakubowicki
Stradunia od źródła do
Potoku
Jakubowickiego
PLRW600018117449
Jakubowicki Potok –
Kazimierz

Ligocki Potok
Ligocki Potok
PLRW600018117489
Ligocki Potok
- Pokrzywnica

azot azotanowy

-

Klasa elementów fizykochemicznych

Poniżej potencjału
dobrego (PPD)

Poniżej stanu dobrego
(PSD)

Stan dobry (II)

Poniżej stanu dobrego
(PSD)

Klasa elementów fizykochemicznych –
specyficzne zanieczyszczenia
syntetyczne i niesyntetyczne

-

-

-

-

Stan/potencjał ekologiczny

Potencjał
umiarkowany (III)

Stan słaby (IV)

Stan dobry (II)

Stan umiarkowany (III)

STAN

ZŁY

-

3.Elementy
fizykochem

chlorki

tlen rozpuszczony
azot amonowy
azot Kjeldahla
azot azotanowy
azot ogólny
fosfor ogólny

Wskaźniki fizykochem.
sklasyfikowane poniżej
stanu/potencjału dobrego

Żródło: Stan środowiska w województwie opolskim, 2010 i 2011
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Stan ekologiczny wyznaczają elementy biologiczne, charakteryzujące występowanie w wodach
różnych zespołów organizmów, wspomagane przez elementy hydromorfologiczne i elementy
fizykochemiczne. Jak wynika z powyższych danych, stan ekologiczny wód powierzchniowych
(w przypadku wód silnie zmienionych i sztucznych - potencjał ekologiczny) w ciekach
przepływających w pobliżu omawianego terenu jest – w zależności od cieku: słaby, umiarkowany i
dobry. Stan dobry i umiarkowany oznacza, że występują jedynie niewielkie lub umiarkowane
odchylenia od charakteru naturalnego, stan słaby wskazuje na znaczne odchylenia od charakteru
naturalnego. Dobrym stanem ekologicznym (II klasa) w 2010 roku charakteryzowały się wody
Jakubowickiego Potoku w miejscowości Kazimierz. W punkcie pomiarowo kontrolnym StraduniaStradunia badane wody posiadały słaby stan ekologiczny (IV klasa). Wody rzeki Odry na wysokości
miejscowości Obrowiec (w roku 2011) oraz wody Ligockiego Potoku (w roku 2010) charakteryzowały
się natomiast odpowiednio potencjałem umiarkowanym (III klasa) i stanem umiarkowanym (III
klasa). W trzech punktach pomiarowo-kontrolnych oceniono, iż stan/potencjał chemiczny jest
poniżej dobrego, co świadczy o ogólnym złym stanie wód w tym rejonie.
W związku z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
opracował w 2011 roku Plan gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry. Określono w nim
ocenę ryzyka nieosiągnięcia założonych celów środowiskowych dla poszczególnych jednolitych części
wód powierzchniowych (JCWP) (osiągnięcia dobrego stanu wszystkich wód do roku 2015). W tabeli
nr 13 przedstawiono dane dotyczące rzek położonych na omawianym obszarze lub w jego bliskim
sąsiedztwie.
Tabela 13. Charakterystyka jednolitej części wód powierzchniowych zgodnie z Planem
gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry oraz Programem wodno-środowiskowym kraju
Jednolita część wód
powierzchniowych (JCWP)
Region
wodny
Nazwa i kod JCWP

Nazwa
obszaru
dorzecza

Status

Ocena
stanu

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów
środowiskowych

region
wodny
Środkowej
Odry

obszar
dorzecza
Odry

silnie
zmieniona
część wód

zły

zagrożona
(wpływ działalności antropogenicznej
prowadzonej w innych zlewniach,
oddziałuje na stan JCW oraz brak
możliwości ograniczenia wpływu tych
oddziaływań; istnieje konieczność
przesunięcia w czasie założenia
osiągnięcia celów środowiskowych przez
JCW)

Stradunia od źródła do
Potoku Jakubowickiego
PLRW600018117449

region
wodny
Środkowej
Odry

obszar
dorzecza
Odry

naturalna
część wód

zły

niezagrożona

Dopływ poniżej
Dobieszowic
PLRW600018117474

region
wodny
Środkowej
Odry

obszar
dorzecza
Odry

naturalna
część wód

zły

niezagrożona

Odra od Kanału
Gliwickiego do Osobłogi
PLRW60001911759
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Stradunia od
Jakubowickiego Potoku do
Odry
PLRW600020117499

region
wodny
Środkowej
Odry

obszar
dorzecza
Odry

naturalna
część wód

zły

niezagrożona

Ligocki Potok
PLRW600018117489

region
wodny
Środkowej
Odry

obszar
dorzecza
Odry

naturalna
część wód

zły

niezagrożona

2015

zagrożona
(wpływ działalności antropogenicznej
prowadzonej w innych zlewniach,
region
obszar
oddziałuje na stan JCW oraz brak
Swornica
wodny
naturalna
dorzecza
zły
możliwości ograniczenia wpływu tych
PLRW600017117549
Środkowej
część wód
Odry
oddziaływań; istnieje konieczność
Odry
przesunięcia w czasie założenia
osiągnięcia celów środowiskowych przez
JCW)
Źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, RZGW we Wrocławiu

Jak przedstawia powyższa tabela, stan wód cieków przepływających w rejonie omawianego terenu
oceniany jest jako zły, przy czym jedynie Odra i Swornica zagrożone są nieosiągnięciem celów
środowiskowych dla ich JCWP. Główną przyczyną jest działalność antropogeniczna i brak możliwości
technicznych umożliwiających osiągnięcie wymaganych przez RDW celów tj. co najmniej stanu
dobrego jakości wód do 2015 roku.
Podsumowując, wyniki badań wód powierzchniowych wskazują na występujący w dalszym ciągu
problem zanieczyszczenia wód biogenami (związkami azotu i fosforu) oraz substancjami
organicznymi (wskaźnikiem jest ogólny węgiel organiczny). Źródłem biogenów są głównie
nieoczyszczone lub niedostatecznie oczyszczone ścieki związane z bytowaniem ludzi i zwierząt (na co
wskazują również wyniki oznaczeń wskaźników mikrobiologicznych ) oraz działalność rolnicza.
Ponadto według Stanu środowiska w województwie opolskim w małych rzekach, które prowadzą
swoje wody przez tereny nieskanalizowane (w tym m.in. rzeka Stradunia), w roku 2010 ocena wód
służących do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia wykazywała ponadnormatywną zawartość
bakterii grupy coli typu kałowego. Zagrożeniem dobrego stanu jest przesiąkanie do wód
zanieczyszczeń w obszarach o niewystarczająco rozwiniętym systemie zbierania, oczyszczania i
odprowadzania ścieków komunalnych – dotyczy to przede wszystkim obszarów wiejskich.
Zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych
Do degradacji wód powierzchniowych w omawianym rejonie przyczyniają się przede wszystkim
niekontrolowane zrzuty ścieków z terenów zabudowanych, trafiające do gruntu, rowów
melioracyjnych bądź bezpośrednio do wód, sektor komunalny i wielkoobszarowa gospodarka rolna.
Stąd też czynnikami powodującymi presję w środowisku wodnym na omawianym obszarze mogą
być:
 Zanieczyszczenia obszarowe pochodzenia komunalnego
Zagrożenie dla jakości wód powierzchniowych na tym terenie stanowić może
nieuporządkowana gospodarka ściekowa w gminie. Gmina Walce charakteryzuje się słabo
rozwiniętą siecią kanalizacyjną, według danych Urzędu Statystycznego w Opolu, w 2011 roku
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z sieci kanalizacyjnej korzystało zaledwie 21,4% ogółu ludności zamieszkującej tę gminę,
podczas gdy z sieci wodociągowej 94,7% - ta dysproporcja może stanowić zagrożenie dla
wód przez zanieczyszczenie ich ściekami komunalnymi odprowadzanymi z gospodarstw
domowych (np. poprzez nieszczelne szamba).
 Zanieczyszczenia obszarowe pochodzenia rolniczego
Obszar gminy Walce jest w przeważającej części użytkowany rolniczo, dlatego zagrożenia
wynikające z niewłaściwego (nadmiernego lub niezgodnego z planem nawożenia) nawożenia
pól uprawnych, ze spływu substancji pochodzących z nawozów i środków ochrony roślin
z intensywnie użytkowanych pól, czy niewłaściwej gospodarki gnojowicą i gnojówką, mogą
stanowić problem na terenie gminy.
 Zanieczyszczenia obszarowe pochodzenia przemysłowego
Na omawianym terenie brak jest znaczących punktów przemysłowych: znajduje się tu
jedynie zakład zajmujący się produkcją foliowych opakowań, niemniej wpływ na jakość wód
mogą mieć znajdujące się na terenie powiatu krapkowickiego duże zakłady przemysłowe w
Zdzieszowicach, Kędzierzynie-Koźlu itd.
 Zanieczyszczenia komunikacyjne
Zanieczyszczenie wód powierzchniowych związkami azotu może być powodowane także
poprzez ich emisję do atmosfery w wyniku spalania paliw. Następnie wraz z opadami
atmosferycznymi niepożądane ładunki zanieczyszczeń przedostają się do wód. Głównym
źródłem emisji tych zanieczyszczeń do atmosfery jest na omawianych terenach komunikacja
drogowa.
 Składowiska odpadów
Składowiska odpadów położone na terenie województwa opolskiego nie wywierają
zagrożenia, może to być jedynie zagrożenie potencjalne. Na terenie gminy Walce brak jest
obecnie eksploatowanych składowisk odpadów. We wsi Rozkochów położonej w gminie
Walce znajduje się składowisko, które eksploatowano do 2005r., zaś zakończenie działań
związanych z jego rekultywacją przewiduje się na rok 2014. Głównym źródłem zagrożenia dla
wód może jednak stanowić lokalizacja „dzikich” wysypisk odpadów, na których mogą
znajdować się odpady niebezpieczne, zagrażające wodom powierzchniowym i podziemnym.
Uwzględniając planowany zbiornik retencyjny Walce, należy zauważyć, że duża zlewnia oraz znaczna
liczba wsi bez sieci kanalizacyjnej stanowić może zagrożenie dla stanu sanitarnego jego wód –
zanieczyszczenia z pobliskich terenów będą akumulować się w wodach zbiornika.
Wody podziemne
Jakość wód podziemnych
Największe zagrożenia dla wód podziemnych związane są z przedostawaniem się do warstwy
wodonośnej ścieków bytowo – gospodarczych, przesiąkaniem do głębszych warstw
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zanieczyszczonych wód powierzchniowych oraz niewłaściwym stosowaniem i składowaniem
nawozów mineralnych, nawozów sztucznych i środków ochrony roślin.
Na terenie gminy Walce nie zlokalizowano w ostatnich latach żadnych punktów pomiarowokontrolnych dla wód poziemnych. Najbliższe otwory badawcze zlokalizowane w jednolitych częściach
wód podziemnych (JCWDp) na obszarze których znajduje się omawiany obszar, znajdują się w
Zdzieszowicach, Krapkowicach oraz Gogolinie. W tabeli nr 14 podano wyniki badań jakości wód
podziemnych przeprowadzonych w ramach monitoringu diagnostycznego w 2012r.
Tabela 14. Wyniki badań oraz klasyfikacja jakości wód podziemnych w wybranych punktach
monitoringu diagnostycznego w województwie opolskim w 2012r.
Nr Monbada
Powiat
Gmina
Miejscowość
Nazwa dorzecza
RZGW
JCWPd
Kod UE JCWPd
Stratygrafia
Głębokość
Charakter zwierciadła
Tyo ośrodka
Uzytkowanie
Wskaźniki w III klasie
Wskaźniki w IV klasie
Wskaźniki w V klasie
Klasa jakości - zw. Org
Klasa Jakości w punkcie w 2012r.

619
krapkowicki
Zdzieszowice
Zdzieszowice
dorzecze Odry
Wrocław
116
PLGW6220116
Pg+Ng
(paleogen + neogen)
74,5
napięte
porowy
Grunty orne
Fe
III
(wody zadowalającej
jakości)

1230
krapkowicki
Krapkowice
Krapkowice
dorzecze Odry
Wrocław
114
PLGW6220114
Pg+Ng
(paleogen + neogen)
21
napięte
porowy
Roślinność drzewiasta
i krzewiasta
-

2656
krapkowicki
Gogolin
Gogolin
dorzecze Odry
Wrocław
116
PLGW6220116
T1
(trias)
27,5
swobodne
szczelinowo-krasowy
Zabudowa miejska
luźna
-

II
(wody dobrej jakości)

II
(wody dobrej jakości)

Źródło: Monitoring diagnostyczny wód podziemnych 2012, GIOŚ

Jak wynika z danych podanych w powyższej tabeli, wody podziemne kontrolowane w 2012r. na
terenie powiatu krapkowickiego, charakteryzowały się zróżnicowanym poziomem zanieczyszczenia,
przy czym były to wody odpowiadające II i III klasie, a zatem wody dobrej i zadowalającej jakości o
dobrym stanie chemicznym. W punkcie kontrolnym w Zdzieszowicach stwierdzono zwiększone
stężenie żelaza, stąd nadanie tym wodom III klasy.
Zgodnie z Planem gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry, stan ilościowy i chemiczny
jednolitych części wód podziemnych, które obejmują omawiany teren (JCWPd nr 114 i 116) oceniono
jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych, tj. dobrego stanu jakości wód do 2015r., uznano za
niezagrożone. Charakterystykę i ocenę jednolitych części wód podziemnych przedstawiono w tabeli
nr 15.
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Tabela 15. Charakterystyka jednolitej części wód podziemnych na omawianym terenie, zgodnie
z Planem gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry oraz Programem wodnośrodowiskowym kraju
JCWPd

Lokalizacja

Europejski kod
JCWPd

nazwa
JCWPd

PLGW6220114

114

PLGW6220116

116

Ocena stanu

Region wodny

Obszar
dorzecza

Region wodny
Środkowej
Odry
Region wodny
Środkowej
Odry

obszar
dorzecza
Odry
obszar
dorzecza
Odry

Ocena ryzyka
nieosiągnięcia
celów
środowiskowych

ilościowego

chemicznego

dobry

dobry

niezagrożona

dobry

dobry

niezagrożona

Źródło: Plan gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry, RZGW we Wrocławiu

Jeśli chodzi o zaopatrzenie ludności w wodę pitną, to wszystkie wsie gminy Walce zaopatrywane są
ze zbiorowych układów wodociągowych (94,7% ogółu ludności gminy korzysta z sieci wodociągowej).
Zaopatrzenie w wodę pitną jest realizowane wodociągiem z ujęcia zlokalizowanego we wsi
Rozkochów. Są to 3 studnie głębinowe. Wodę pobiera się z pokładów III – rzędowych, z głębokości
70 metrów. Wysokie parametry jakościowe wody zapewnia nowoczesna stacja uzdatniania, której
produkcja wynosi 600 m3/dobę, potencjalna 1200m3/dobę, a docelowa nawet 2400 m3/dobę.
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu nie wskazała w roku 2011 wodociągu w
Rozkochowie jako produkującego wodę o nieodpowiedniej jakości.
Zagrożenia dla jakości wód podziemnych
Potencjalne ogniska zanieczyszczeń wód podziemnych to:
 chemizacja rolnictwa, intensywne nawożenie i stosowanie środków ochrony roślin bez
uwzględnienia planu nawożenia, rolnicze wykorzystywanie ścieków niewiadomego
pochodzenia
 nieuregulowana gospodarka ściekowa, zrzuty ścieków, osadniki, fermy hodowlane
 „dzikie” wysypiska odpadów,
 szlaki komunikacyjne, parkingi i place postojowe dla samochodów
 emisje pyłów i gazów.
GLEBA
Gleba należy do nieodnawialnych zasobów środowiska i spełnia szereg funkcji, a przede wszystkim
stanowi siedlisko wzrostu i rozwoju roślin i zwierząt, a także transformacji składników mineralnych
i organicznych.
Różne czynniki pochodzenia naturalnego oraz antropogenicznego wpływają na spadek urodzajności
gleb, powodując ich degradację. Skutkiem ich działania jest obniżenie jakości i ilości próchnicy w
glebach, zmiana kwasowości i struktury gleb, a w konsekwencji spadek zasobności i żyzności gleby.
Zawartość próchnicy oraz obecność kompleksu sorpcyjnego w glebie jest bardzo istotnym
czynnikiem decydującym o migracji zanieczyszczeń do wód. Duży wpływ ma również pokrycie
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roślinnością, która zwiększa odporność gleby na erozję oraz ogranicza migrację zanieczyszczeń w
głąb profilu glebowego. Dodatkowo roślinność posiada właściwość oczyszczającą glebę
z zanieczyszczeń, w tym z metali ciężkich oraz zabezpiecza przed erozją wietrzna i wodną.
Zagrożenie dla gleb stanowi erozja wietrzna, a ubytki gleb powstałe na skutek erozji są praktycznie
nieodwracalne. Nadmiernie uproszczona struktura ekologiczna obszarów rolniczych zwiększa siłę
wiatru i parowanie z roślin, przyczyniając się do jałowienia gleb. Korzystnym elementem
zagospodarowania pól uprawnych wzbogacającym krajobraz oraz polepszającym kondycję gleb są
zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne i śródłąkowe, naturalne drobne oczka wodne i tereny
podmokłe sprzyjające retencji wód oraz specyficzne zbiorowiska roślinne miedz rozdzielających
poszczególne uprawy.
Zagrożenie dla gruntów ornych stanowi zanieczyszczenie pierwiastkami śladowymi, metalami
ciężkimi przedostającymi się do środowiska w wyniku działalności człowieka, głównie przemysłu i
komunikacji. Na omawianym obszarze nie występują istotne źródła zanieczyszczeń gleb czy
powietrza – duże ciągi komunikacyjne, choć znajdują się w pobliżu, nie przebiegają bezpośrednio
przez omawiany obszar, dzięki czemu ich wpływ na jakość środowiska na tych terenach nie jest
znaczący. Brak tu także dużych ośrodków przemysłowych – na terenie projektu mpzp znajduje się
jedna fabryka oraz chlewnia, mogąca stanowić pewną uciążliwość poprzez emisję odorów. Wpływ na
jakość gleby ze strony przemysłu mogą mieć ośrodki znajdujące się w Kędzierzynie Koźlu i
Krapkowicach, emitowane tam zanieczyszczenia mogą być transportowane przez wiatr na dalsze
odległości, w tym także na omawiane tereny.
Gleby odznaczają się zwykle stosunkowo dużą odpornością w odniesieniu do chemizmu, jednak
znacznie mniejszą w odniesieniu do erozji i uszkodzeń mechanicznych. Pod względem chemicznym
zdolność do regeneracji gleby jest dość duża (poprzez szereg zabiegów agrotechnicznych, w tym np.
nawożenie, wapnowanie dające możliwość przywrócenia właściwego chemizmu zdegradowanej
gleby).
Jakość gleby
Zgodnie z danymi przedstawionymi w tabeli 16, na terenie powiatu krapkowickiego przeważają gleby
IV i V klasy bonitacyjnej. Lepiej pod tym względem prezentuje się gmina Walce, gdzie odnotowuje się
przewagę gleb III i IV klasy bonitacyjnej (patrz: tabela 17).
Tabela 16. Klasyfikacja bonitacyjna gruntów ornych w powiecie krapkowickim
Klasa gruntów
Powiat
Rok
Powierzchnia w %
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
2007
0,7
5,6
9,6
21,8
25,3
Krapkowicki
2011
0,8
4,5
9,7
22,2
25,2
Województwo
2007
0,5
7,4
33,9
36,3
Źródło: WIOŚ 2007 oraz Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Krapkowickiego
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V
25,4
25,4
15,5

VI
12,6
12,2
6,4
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Tabela 17. Klasy bonitacyjne gleb występujących w gminie Walce
Rodzaj użytkowania
klasa
Powierzchnia
I
II
31,8
III
1483,0
grunty orne
IV
3467,4
V
777,3
VI
78,0
I
II
8,1
III
440,5
użytki zielone
IV
402,2
V
84,8
VI
14,6

2015

Procentowy udział
0,5
25,4
59,4
13,3
1,4
0,8
45,8
41,9
8,8
1,5

Źródło: Opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru gminy Walce, 2009

Sam omawiany teren, na którym zlokalizowana jest wieś Walce oraz tereny do niej przyległe,
charakteryzuje się natomiast przewagą gleb wysokich klas bonitacyjnych, podlegających szczególnej
ochronie, tj. klas II, IIIa i IIIb. Są to gleby rdzawe, występujące naprzemiennie z glebami brunatnymi o
niższych (IV-VI) klasach bonitacji. Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, gleby klas
I-III podlegają ochronie poprzez ograniczanie zmiany ich przeznaczenia na grunty nie rolne.
Największe obszary charakteryzujące się glebami wysokich klas znajdują się w północno-wschodniej i
południowo-zachodniej części omawianego terenu. Ponadto gleby występujące na omawianym
terenie zaliczają się do kompleksów II-V przydatności rolniczej, przy czym wyższe kompleksy
przydatności rolniczej odnoszą się do gleb wyższych klas bonitacyjnych. W dolinie rzeki Straduni
przeważają gleby organiczne - torfy, mursze, gleby mułowo - torfowe, klasy IV - VI użytków zielonych,
zaliczone do kompleksów II i III przydatności rolniczej.
Na terenie powiatu krapkowickiego przeważają gleby kwaśne. Udział odczynu gleb prezentuje się
następująco:
- odczyn bardzo kwaśny
- odczyn kwaśny
- odczyn lekko kwaśny
- odczyn obojętny
- odczyn zasadowy

10-20%
30-35%
35-40%
ok. 10%
poniżej 10%

Jedną z przyczyn zakwaszenia gleb są kwaśne opady, wprowadzające do gleby jony siarczanowe,
azotanowe, chlorkowe i hydronowe oraz inne zanieczyszczenia wymywane z atmosfery. Degradujące
działanie kwaśnych opadów na podłoże oraz zwiększone zakwaszenie gleby polega na rozkładzie
minerałów pierwotnych i wtórnych, uwalnianiu z glinokrzemianów glinu, który w formie jonowej ma
właściwości toksyczne, wymywaniu składników mineralnych z kompleksu sorpcyjnego oraz na
znacznym zmniejszaniu aktywności mikroorganizmów.
Ponadto kwaśny odczyn gleby sprawia, że rośliny przyswajają większe ilości metali ciężkich, takich
jak: miedź, nikiel, ołów i cynk. Metale ciężkie występują naturalnie w środowisku w niewielkich
ilościach, zwiększone stężenia tych pierwiastków pochodzą zazwyczaj ze źródeł antropogenicznych.
Poniżej przedstawiono główne źródła zanieczyszczeń powietrza i gleby metalami ciężkimi.
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Pierwiastek
KADM
MIEDŹ
NIKIEL
OŁÓW
CYNK

2015

Źródło pochodzenia antropogenicznego
przemysł, komunikacja, niewłaściwe nawożenie, nawodnienie ściekami,
stosowanie osadów ściekowych
emisją pyłów z hut miedzi, nawożenie gnojowicą, stosowanie osadów ściekowych,
nieracjonalne stosowanie środków ochrony roślin
emisja pyłów przemysłowych, nawożenie ściekami i osadami komunalnymi
spaliny samochodowe, spalanie odpadów, hutnictwo ołowiu, stosowanie farb
przemysł, nawożenie nawozami organicznymi, nawadnianie pól wodami
zanieczyszczonymi przez ścieki komunalnej oraz transport samochodowy

Na omawianym terenie nie były przeprowadzane szczegółowe badania dotyczące zanieczyszczenia
gleb metalami ciężkimi, jednakże dane odnoszące się do całego powiatu krapkowickiego, zebrane
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, dają pewien obraz ewentualnego
zanieczyszczenia gleb tego regionu metalami ciężkimi. W tabeli 18 zestawiono wyniki analiz WIOŚ
dotyczące stanu gleb w powiecie krapkowickim.
Tabela 18. Zawartość metali ciężkich w glebach powiatu krapkowickiego
Zawartość naturalna
Zawartość
(gleby lekkie-gleby
Pierwiastek
ciężkie)
mg/kg gleby
Kadm
0,46
0,3-1,0
Miedź
10,28
10-25
Nikiel
10,88
10-50
Ołów
23,04
20-60
Cynk
57,04
50-100

Wartości
dopuszczalne1
4
150
100
100
300

Źródło: WIOŚ 2007 oraz Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Krapkowickiego

Dane zawarte w powyższej tabeli wskazują, że ogólnie, ze względu na wartości średnie, gleby
w powiecie krapkowickim nie odznaczają się przekraczaniem wartości granicznych, co wskazuje, że
gleby te mogą być przeznaczone pod wszystkie uprawy polowe.
Zagrożenia dla jakości gleb
 intensyfikacja produkcji rolnej i nadmierna chemizacja rolnictwa, intensywne nawożenie
i stosowanie środków ochrony roślin bez uwzględnienia planu nawożenia, rolnicze
wykorzystywanie ścieków niewiadomego pochodzenia
 szlaki komunikacyjne, parkingi i postoje dla samochodów
 emisja gazowych i pyłowych zanieczyszczeń przemysłowych, w tym metali ciężkich

1

gleba na głębokości 0-30 cm, wartości dopuszczalne dla gruntów zaliczonych do użytków rolnych z wyłączeniem gruntów
pod stawami i gruntów pod rowami, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, nieużytki oraz grunty zabudowane i
zurbanizowane z wył. terenów przemysłowych, użytków kopalnych i terenów komunikacyjnych [Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, Dz. U. nr 165, poz.
1359)
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„dzikie” wysypiska odpadów,

 zakłócanie stosunków wodnych
POWIETRZE
Elementem charakteryzującym się bardzo wysoką zdolnością do regeneracji jest powietrze
atmosferyczne. Do likwidacji jego zanieczyszczenia wystarczy likwidacja źródła. Największy wpływ na
zanieczyszczenie powietrza ma emisja pyłów i gazów, pochodząca z energetycznego spalania paliw.
Ilość zanieczyszczeń wprowadzanych z energetycznego spalania paliw uzależniona jest od
zapotrzebowania na energię cieplną. Zapotrzebowanie to uzależnione jest od sezonu i zwiększa się w
okresie zimowym. Źródłami zanieczyszczeń powietrza na omawianym obszarze są przede wszystkim
budynki ogrzewane indywidualnie, tereny komunikacyjne, zakład produkcyjny zlokalizowany
w północnej części opracowania, chlewnie znajdujące się na działkach leżących w północnej części
wsi Walce oraz niewielkie zakłady usługowe na terenie wsi Walce.
Jakość powietrza
Stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na omawianym terenie związany jest z emisją
zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł zlokalizowanych we wsi Walce oraz przenoszonych z rejonu
Zdzieszowic i Kędzierzyna, jednakże te nie mają dużego wpływu z uwagi na rzadko występujące na
tych terenach wiatry z kierunków wschodnich i północno-wschodnich.
Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza na omawianym terenie jest tzw. niska emisja
pochodząca z indywidualnych systemów grzewczych - przede wszystkim lokalnych i indywidualnych
kotłowni.

3%
9%

12%

węgiel
energia elektryczna
olej opałowy
gaz płynny

5%

inne

71%

Rysunek 5. Struktura paliwowa pokrycia zapotrzebowania z kotłowni indywidualnych na
terenie gminy Walce w 2005 r. [źródło: Frodo PP 2005]
Zgodnie z danymi zamieszczonymi w Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe Gminy Walce (2005) większość budynków jednorodzinnych z terenu
47

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce

2015

gminy Walce zaopatrywana jest w ciepło z indywidualnych kotłowni węglowych. Paliwa stałe (koks
i węgiel) przeważają w strukturze paliwowej pokrycia zapotrzebowania z kotłowni indywidualnych.
Z roku na rok rośnie ilość odbiorców pokrywających zapotrzebowanie na ciepło przy wykorzystaniu
energii elektrycznej.
Oprócz niskiej emisji, najbardziej znaczącymi źródłami zanieczyszczenia powietrza jest zakład
produkcyjny (B+K Polska Sp. z o.o. w Walcach) oraz tereny chlewni wraz ze znajdującymi się na nich
zbiornikami na gnojowicę (emisja siarkowodoru i amoniaku). Ponadto na terenie wsi Walce
zanieczyszczenia powietrza powstają w wyniku emisji z terenów usług produkcyjnych, bytowych,
warsztatów naprawczych oraz emisji spowodowanych ruchem samochodowym.
Tabela 19. Wyniki pomiarów stężeń poszczególnych zanieczyszczeń dla powiatu krapkowickiego
w roku 2011 i 2012 (WIOŚ 2012, 2013)
Stężenie [µg/m³]
Rodzaj
zanieczys
zczenia

Lokalizacja
stanowisk
pomiarowych

Powiat

2011

Typ
pomiaru

średnie
roczne

2012

w sezonie
w sezonie
średnie
pozagrzew
grzewczym
roczne
czym

Zdzieszowice,
krapkowicki automat.
14,2
ul. Piastów
Krapkowice,
krapkowicki pasywny
6,1
ul. Moniuszki
Krapkowice,
SO2
krapkowicki pasywny
5,9
ul. Buczka
Gogolin,
krapkowicki pasywny
9,7
ul. Szkolna
Głogówek,
prudnicki
pasywny
7,6
ul. Batorego
Zdzieszowice,
krapkowicki automat.
20,7
ul. Piastów
Krapkowice,
krapkowicki pasywny
19,6
ul. Moniuszki
Krapkowice,
krapkowicki pasywny
19,6
NO2
ul. Buczka
Gogolin,
krapkowicki pasywny
24,2
ul. Szkolna
Głogówek,
prudnicki
pasywny
15,4
ul. Batorego
Zdzieszowice,
krapkowicki automat.
9,5
ul. Piastów
benzen
Krapkowice,
krapkowicki pasywny
1,6
(C6H6)
ul. Moniuszki
Januszkowice,
krapkowicki pasywny
1,5
ul. Krótka
Zdzieszowice,
PM10
krapkowicki automat.
44,8
ul. Piastów
*PDS śr – poziom dopuszczalny substancji w powietrzu średniorocznie

18,2

8,2

-

9,8

2,4

6,5

9,6

2,4

6,1

14,8

3,5

9,1

13

2,2

8,5

22,2

16,6

15,6

26,3

13

19,8

25

14,3

19,4

29,7

17,5

21,9

21

9,9

14,6

11

7,8

7,7

2,4

1

1,8

2

1

1,6

56,2

25,6

34,1

PDS
śr*

20

40

5

40

Na podstawie danych w powyższej tabeli uznać należy, że stan powietrza atmosferycznego w
powiecie krapkowickim jest dobry. Wyraźnie widoczna jest sezonowość stężeń dwutlenku siarki,
dwutlenku azotu i pyłu PM10 – najwyższe stężenia tych związków występowały w okresie grzewczym
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i osiągały wtedy znacznie wyższe wartości niż w sezonie pozagrzewczym. Świadczy to o tym, że
istotny wpływ na poziomy stężeń pyłu mają procesy związane z tzw. niską emisją.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w Ocenie jakości powietrza w województwie
opolskim za rok 2012 (tabela 20), wykonał klasyfikację jakości powietrza w poszczególnych strefach
według poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych. Oceny została dokonana przy
uwzględnieniu grup kryteriów ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu
na ochronę roślin. Powiat krapkowicki został zakwalifikowany do strefy opolskiej.
Tabela 20. Jakość powietrza w strefie opolskiej (WIOŚ 2012)
Symbol klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń
NO22

SO2

CO

PM10

PM2,5**

BaP

As

Cd

Ni

Pb

O3*

ze względu na
ochronę
zdrowia ludzi

A

A

A

C

C

C

A

A

A

A

C

ze względu na
ochronę roślin

A

A

-

-

-

-

-

-

-

-

C

gdzie:







klasa A – poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej, nie jest wymagane prowadzenie
działań na rzecz poprawy jakości powietrza;
klasa C – poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową lub wartość dopuszczalną powiększoną o
margines tolerancji, należy określić obszary przekroczen oraz dążyć do osiągnięcia wartości kryterialnych,
niezbędne jest opracowanie programu ochrony powietrza POP;
„-” – nie przeprowadzono klasyfikacji.
* - wg poziomu docelowego
** - wg poziomu dopuszczalnego

Według danych przedstawionych w powyższej tabeli, przy uwzględnieniu kryterium jakim jest
ochrona zdrowia, zanieczyszczenia przekraczające wartości stężeń dopuszczalnych powiększonych o
margines tolerancji i znajdujące się w klasie strefy C to: ozon, pył PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)piren.
Zakwalifikowanie do klasy strefy C oznacza, że wymagane jest przygotowanie programu ochrony
powietrza. Stężenia pozostałych zanieczyszczeń nie zostały przekroczone i znajdują się w klasie
strefy A.
Przy uwzględnieniu kryterium, jakim jest ochrona roślin, jedynym zanieczyszczeniem, jakie zostało
przekroczone i zakwalifikowane do klasy strefy C, jest ozon.
Zagrożenia dla jakości powietrza
 stosowanie indywidualnych systemów grzewczych, wykorzystywanie paliw o niskiej wartości
opałowej


szlaki komunikacyjne

 emisja gazowych i pyłowych zanieczyszczeń przemysłowych.

2

dla roślin NOx,
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KLIMAT AKUSTYCZNY
Hałas stanowi jedno ze źródeł zanieczyszczenia środowiska. W ostatnich latach odnotowuje się
wzrost poziomu hałasu, co wiąże się z rozwojem komunikacji, uprzemysłowieniem i postępującą
urbanizacją gminy. Odczuwany jest przez ludzi jako jeden z najbardziej uciążliwych czynników
wpływających ujemnie na środowisko i samopoczucie.
Spośród różnych rodzajów hałasu, według źródła ich powstawania, można wyróżnić dwa najbardziej
znaczące: hałas przemysłowy powodowany przez urządzenia i maszyny w obiektach przemysłowych i
usługowych oraz hałas komunikacyjny pochodzący od środków transportu drogowego, kolejowego i
lotniczego.
Na terenie gminy Walce nie przeprowadzano pomiarów hałasu w środowisku. Można założyć, że
najbardziej uciążliwe źródła hałasu w tym rejonie to lokalny przemysł, komunikacja drogowa i
zakłady drobnej wytwórczości, rzemieślnicze, usługowe.
Hałas przemysłowy
Hałas przemysłowy na omawianym terenie stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym, występujące
głównie na terenach sąsiadujących z zakładem produkcyjnym B+K Sp. z o.o., ewentualnie z terenami
chlewni. Poziom hałasu przemysłowego jest kształtowany indywidualnie dla każdego obiektu i zależy
od parku maszynowego, zastosowanej izolacji hal produkcyjnych, a także prowadzonych procesów
technologicznych oraz funkcji urbanistycznej sąsiadujących z nim terenów. Źródła hałasu na terenie
zakładu produkcyjnego B+K to urządzenia klimatyzacyjno-wentylacyjne, urządzenia nawiewnowywiewne, urządzenia do obsługi silosów oraz hałas emitowany z hali produkcyjnej. Źródła hałasu na
terenach chlewni to wentylatory, podnośniki oraz urządzenia do obsługi silosów zbożowych.
Z uwagi na słabo rozwinięty przemysł na terenie objętym opracowaniem, skutki hałasu
przemysłowego nie są uciążliwe dla mieszkańców.
Pewną uciążliwość powodują zakłady rzemieślnicze i usługowe zlokalizowane blisko zabudowy o
charakterze mieszkalnym. Ich wpływ na ogólny klimat akustyczny nie jest znaczący, jednak są one
przyczyną lokalnych negatywnych skutków odczuwalnych przez okolicznych mieszkańców. Do
zakładów takich należą najczęściej: warsztaty mechaniki pojazdowej, blacharskie, ślusarskie,
stolarskie, kamieniarskie i krawieckie.
Na terenie gminy Walce nie ma zakładów posiadających decyzję ustalającą dopuszczalny poziom
hałasu przenikającego do środowiska.
Hałas komunikacyjny
Do najpowszechniejszych i najbardziej uciążliwych źródeł hałasu należy komunikacja drogowa. Środki
transportu są ruchomymi źródłami hałasu decydującymi o parametrach klimatu akustycznego przede
wszystkim na terenach zurbanizowanych. Z uwagi na wzrastającą liczbę pojazdów i zwiększające się
natężenie ich ruchu można przyjąć, że ogółem na omawianym terenie utrzymuje się tendencja
wzrostowa natężenia hałasu związanego z ruchem kołowym. Przyczyną wzrostu uciążliwości jest
również zła jakość nawierzchni dróg. Budowa obwodnicy może przyczynić się do zmniejszenia ruchu
w centrum wsi, tym samym poprawiając klimat akustyczny na tym terenie.
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7. Tendencje zmian środowiska przy braku realizacji ustaleń zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
W przypadku braku realizacji projektowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
na obszarze wsi Walce i terenów sąsiednich, należy spodziewać się zmian w środowisku takich jak:
 postępująca naturalna sukcesja na tereny niezagospodarowane rolniczo ani niezabudowane,
 zachowanie terenów niezabudowanych na terenie wsi Walce w miejscach wskazanych w
obecnie obowiązującym mpzp jako grunty rolne (w projekcie w tych miejscach przewiduje
się zabudowę mieszkaniową i usługową),
 zachowanie w dolinie Straduni oraz na obszarze lokalnego korytarza ekologicznego doliny
Swornicy terenów użytków zielonych: łąk i pastwisk– obecnie zakazuje się przekształcania
istniejących użytków zielonych w grunty orne – w projekcie mpzp na części tych terenów
planowany jest zbiornik retencyjny,
 zachowanie terenów przeznaczonych pod zalesienia – w projekcie mpzp tereny te wskazane
są jako rola,
 brak szczegółowych uregulowań w zakresie odprowadzania ścieków, ochrony przyrody,
emisji zanieczyszczeń do środowiska itp., będzie skutkowało zanieczyszczeniem środowiska
(regulacje dotyczące ww. zagadnień w obecnie obowiązującym mpzp przedstawione są
bardzo ogólnie).

8. Skutki dla środowiska, które mogą wynikać z projektowanego przeznaczenia terenu
W niniejszej prognozie ocenia się skutki mogące wynikać z projektowanego przeznaczenia terenu
pod funkcje określone w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które
mogą wpływać na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wytwarzanie odpadów,
wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, emitowanie hałasu i pól elektromagnetycznych oraz
powodować ryzyko wystąpienia awarii.
Analogicznie ocenia się skutki wpływu realizacji ustaleń projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na powierzchnię ziemi, glebę, kopaliny, wody powierzchniowe
i podziemne, klimat, zwierzęta i rośliny.
Niniejsza prognoza odnosi się do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który
obejmuje obszary wyznaczone we wcześniejszych opracowaniach planistycznych:



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walce,
przyjętym Uchwałą Rady Gminy Walce nr IX/57/2011 z dnia 28 września 2011 r.;
Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Walce, przyjętym uchwałą Rady
Gminy Walce nr XXXVI/249/02 z dnia 19 kwietnia 2002 r., zmienionym uchwałą Rady Gminy
Walce nr XXXVII/226/05 z dnia 5 grudnia 2005r., uchwałą Rady Gminy Walce nr XXVII/207/09
z dnia 15 września 2009r. oraz uchwałą Rady Gminy Walce nr III/14/10 z dnia 29 grudnia
2010r.

W związku z uchwałą nr IX/57/2011 Rady Gminy Walce z dnia 28 września 2011 r. w sprawie
uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
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Walce, Rada Gminy Walce dnia 16 maja 2012r. przyjęła uchwałę Nr XVI/105/2012 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce.
Planowane zmiany w projekcie mpzp w stosunku do obecnie obowiązującego mpzp odnosić się mają
między innymi do:
 zwiększenia we wsi Walce powierzchni terenów przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe i usługowe (w obecnym mpzp wskazane jako grunty rolne lub tereny
rezerwowe zabudowy mieszkaniowej),
 zwiększenia na obszarze objętym projektem mpzp terenów obsługi produkcyjnej w
gospodarstwach rolnych (północna część opracowania),
 wskazania terenów stanowiących złoża kruszyw naturalnych,
 wskazanie na omawianym terenie przebiegu korytarzy ekologicznych oraz projektowanego
Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Straduni”,
 ujęcie w planie projektu zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Straduni.
Poza tym w większości przeznaczenie terenów zostało utrzymane z poprzednich opracowań
planistycznych.
W opracowaniu mpzp określa się następujące przeznaczenie terenów:
MN
MW
MN,U

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej

MW,U

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy usługowej

MW,MN,U

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej, zabudowy usługowej

U

tereny zabudowy usługowej

UP

tereny usług społecznych

UO

teren usług oświaty

UKs
US
UT
RM

teren usług sakralnych
teren sportu i rekreacji
tereny turystyki i wypoczynku
tereny zabudowy zagrodowej

RU

tereny obsługi produkcyjnej w gospodarstwach rolnych

P

teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

P,U

teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowy usługowej

PE

teren eksploatacji kruszywa naturalnego

ZC

tereny cmentarza

KS
E
K
ZR

teren parkingu
obiekty i urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej
obiekty i urządzenia infrastruktury kanalizacyjnej
tereny zieleni rekreacyjnej

R

tereny rolnicze

ZI

teren izolacyjnej

ZL

tereny lasów
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WS

tereny wód powierzchniowych śródlądowych

KDZ

tereny dróg klasy zbiorczej

KDL

tereny dróg klasy lokalnej

KDD

tereny dróg klasy dojazdowej

KP-P

tereny ciągów pieszych – place

KPj

tereny ciągów pieszo-jezdnych

KP

tereny ciągów pieszych

2015

Z analizy wprowadzonych funkcji przewiduje się, że w związku ze zwiększeniem terenów
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i usługową oraz rozbudową infrastruktury technicznej,
mogą powstać takie zagrożenia dla środowiska, jak:
 wzrost zanieczyszczeń środowiska spowodowany niedostateczną siecią kanalizacyjną,
 zanieczyszczenie powietrza przez emisję pyłów i gazów pochodzących z energetycznego
spalania paliw,
 zanieczyszczenie terenów położonych w pobliżu dróg (istniejących i planowanych) metalami
ciężkimi, wynikające z ruchu komunikacyjnego,
 zmiany w krajobrazie w wyniku budowy zbiornika retencyjnego i mogącego się z tym wiązać
rozwoju turystyki.
8.1. Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Obszar objęty opracowaniem w przeważającej części stanowią tereny użytkowane rolniczo, w tym
przede wszystkim grunty orne. Centralną część opracowania stanowią natomiast tereny zabudowane
wsi Walce. Zwarta zabudowa mieszkaniowa koncentruje się głównie wzdłuż dróg. Tereny położone
wokół wsi Walce, użytkowane rolniczo i wolne od zabudowy oraz tereny leżące w dolinie rzeki
Straduni, stanowią dogodny obszar przewietrzania, zapewniający dopływ świeżego powietrza na
tereny zabudowy.
W części północno-zachodniej wsi Walce przewiduje się zachowanie wyznaczonych we
wcześniejszych opracowaniach planistycznych terenów przeznaczonych pod obiekty produkcyjne,
składy i magazyny, ewentualnie pod zabudowę usługową (symbole P i P,U), w związku z czym przy
ewentualnej rozbudowie istniejącego już na tych terenach zakładu produkcyjnego B+K lub powstania
nowych zakładów, może wzrosnąć na tych obszarach stężenie substancji wytwarzanych w procesach
produkcyjnych, np. wzrost stężenia w powietrzu octanu etylu wykorzystywanego przez zakład
B+K w procesach drukowania i klejenia. Przewidywany jest także wzrost na tych terenach
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych emitowanych w wyniku ogrzewania budynków. W celu
ograniczenia ewentualnych uciążliwości dla terenów mieszkaniowych znajdujących się w sąsiedztwie
terenów przemysłowych, na ich granicy należy wprowadzić zieleń izolacyjną, składającą się z drzew
i krzewów, wytłumiającą hałas i zatrzymującą zanieczyszczenia.
W północnej części terenu opracowania wskazuje się nowe tereny obsługi produkcyjnej
w gospodarstwach rolnych (RU), na których dopuszcza się obiekty inwentarskie o łącznej obsadzie
nie większej niż 210 DJP (DJP - duża jednostka inwentarska, stosowana przy określaniu liczby
zwierząt inwentarskich w gospodarstwie rolnym; 1DJP odpowiada jednej krowie o wadze ok. 500 kg).
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Hodowla zwierząt inwentarskich na duża skalę może powodować emisje do powietrza związków
powstających w wyniku procesów fizjologicznych zwierząt, niemniej tereny te są znacznie oddalone
od innych terenów zabudowanych, nie powinny więc być uciążliwe dla otoczenia. W przypadku
innych terenów, na których przewiduje się możliwą obecność obiektów inwentarskich (MN, MN,U i
RM) zapisy planu ograniczają obsadę do maksymalnie 40-100 DJP w zależności od terenu, jednak
mimo tego ograniczenia, biorąc pod uwagę, że tereny te znajdują się w pobliżu obszarów
mieszkaniowych, nie można wykluczyć uciążliwości wynikających z emisji zanieczyszczeń odorowych
(amoniak, siarkowodór).
W północno-wschodniej, zachodniej i południowo-zachodniej części wsi Walce planowane jest
powiększenie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W związku z
powyższym przewidywany jest wzrost gęstości zabudowy, a co za tym idzie - zwiększenie emisji
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych powstałych w wyniku dopuszczenia w mpzp ogrzewania
budynków z indywidualnych źródeł ciepła. Polepszenie stanu sanitarnego na terenie wsi będzie
postępować sukcesywnie w miarę rozbudowy systemu sieci gazowej. Projekt planu zakłada rozwój
sieci gazowej w liniach rozgraniczających dróg, o średnicy min. Ø 32 mm. Zmiana źródła ciepła z
węgla kamiennego na gaz ziemny, pozwoli na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Duży wpływ na zanieczyszczenie powietrza ma również ruch komunikacyjny, w szczególności trasy
przebiegające przez centrum wsi. Rozwój zabudowy generuje rozwój sieci komunikacyjnej, co
skutkuje wzrostem natężenia ruchu samochodowego oraz emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych do
środowiska. Wyznaczenie kolejnych terenów wskazanych pod zainwestowanie, spowoduje wzrost
zapotrzebowania na rozwój infrastruktury drogowej, głównie dróg lokalnych, dojazdowych, oraz
wzmoże związany z nią ruch samochodowy. Budowa nowej drogi powiatowej, biegnącej wzdłuż
północno-wschodniej granicy wsi Walce, stanowiącej niejako jej obwodnicę (oznaczenie na planie
symbolem KDZ1 i KDZ3) oraz nowej drogi gminnej w części północno-zachodniej (symbol KDZ2),
przyczyni się co prawda do zwiększenia zanieczyszczeń wzdłuż tych dróg wskutek emisji spalin, lecz
jednocześnie spowoduje zmniejszenie ruchu samochodowego w samej miejscowości Walce, tym
samym przyczyniając się do zmniejszenia kumulacji zanieczyszczeń powietrza we wsi. Będzie więc
miało to niejako skutek pozytywny, szczególnie że zgodnie z zapisami projektowanego mpzp, linie
zabudowy na terenach mieszkaniowych sąsiadujących z terenami komunikacji zostaną odsunięte od
granic działki, a wzdłuż planowanych dróg posadzone zostaną szpalery drzew, które będą stanowiły
bufor dla emitowanych przez pojazdy zanieczyszczeń powietrza, a także będą ograniczać uciążliwości
związane z emitowaniem hałasu przez te pojazdy na terenach sąsiadujących.
W okresie budowy dróg oraz rozbudowy wsi Walce, tj. w okresie powstawania nowych budynków
mieszkalnych, usługowych czy produkcyjnych oraz towarzyszącej im infrastruktury technicznej, może
także nastąpić tymczasowy wzrost zapylenia i zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w wyniku
emisji spalin z maszyn i pojazdów wykorzystywanych do obsługi budów. Emisja ta będzie miała
charakter krótkotrwały.
W projektowanym mpzp zakazano lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko z wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej (chów lub hodowla
zwierząt inwentarskich, z uwagi na ograniczenia w dopuszczalnej liczbie inwentarza, stanowią
przedsięwzięcia mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko). Wszelka działalność prowadzona
na obszarze objętym planem musi być prowadzona z zachowaniem dopuszczalnego poziomu hałasu
zgodnie z przepisami odrębnymi.
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8.2. Wytwarzanie odpadów
Teren będący przedmiotem niniejszego opracowania zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla
Województwa Opolskiego na lata 2012-2018 znajduje się w Południowo-Wschodnim Regionie
Gospodarki Odpadami, stanowiącym jeden z czterech takich regionów wydzielonych w
województwie opolskim. W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi omawiany obszar obsługuje
Związek Międzygminny „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, który został zarejestrowany
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 2 lipca 2008r. Należy do niego realizacja
takich zadań, jak:
 objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenach gmin – członków Związku systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
 odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
 tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 rekultywacja składowisk odpadów komunalnych.
Zgodnie z informacjami podanymi przez ZM „Czysty Region”, firmami odbierającymi odpady
komunalne z terenu gminy Walce są na dzień dzisiejszy Remondis Gliwice Sp. z o.o. oraz Veolia
Usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Krapkowicach.

Rysunek 6. Wyszczególnienie województwa opolskiego na regiony Gospodarki Odpadami
Komunalnymi [źródło: Plan Gospodarowania Odpadami dla Województwa Opolskiego]
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Wcześniej wszystkie zbierane z terenów gminy Walce odpady komunalne były gromadzone na
składowisku w Gogolinie, leżącym w gminie Gogolin, jednakże zgodnie z wyżej wspomnianym
Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego, gmina ta zadeklarowała chęć
przystąpienia do Centralnego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, w związku z czym
obecnie odpady z gminy Walce są wywożone na składowisko odpadów w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie
znajduje się Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region”
Sp. z o.o. (wcześniej zakład budżetowy Miejskie Składowisko Odpadów). RCZiUO „Czysty Region” w
Kędzierzynie Koźlu posiada m. in. instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów,
która jest własnością gminy Kędzierzyn-Koźle i Związku Międzygminnego „Czysty Region”. Dzięki
uruchomieniu tej instalacji, RCZiUO osiągnęło wymagane poziomy odzysku i ograniczyło ilość
odpadów biodegradowalnych unieszkodliwianych w procesie składowania.
Odpady na terenie gminy Walce zbierane są w sposób selektywny, co sprzyja ochronie środowiska.
Zarząd Międzygminny „Czysty Region” wprowadził uproszczony system selektywnej zbiórki
odpadów, który w zależności od typu zabudowy (zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna),
prowadzony jest w systemie workowym lub pojemnikowym. W zależności od rodzaju odpadu, w
poszczególnych workach/pojemnikach gromadzone są: tzw. odpady suche (razem papier, plastik,
metale), szkło opakowaniowe, odpady organiczne i odpady zmieszane. Opróżnianie pojemników lub
zbieranie worków odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Oprócz tego ZM „Czysty Region” organizuje mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK), do których można dodatkowo w wyznaczonych terminach oddawać odpady
surowcowe, komunalne ulegające biodegradacji, odpady niebezpieczne takie jak leki, chemikalia,
baterie i akumulatory oraz odpady budowlane i rozbiórkowe.
Odpady z zakładu B+K Polska Sp. z o.o. wytwarzane w wyniku procesów produkcyjnych, gromadzone
są na terenie zakładu w specjalnie do tego przeznaczonych, szczelnych i zamkniętych pojemnikach.
Część odpadów poddawana jest procesowi przetwarzania (odpady folii) w celu przygotowania ich do
odzysku. Pozostałe, po zgromadzeniu partii wysyłkowej o odpowiedniej wielkości i opakowaniu, na
podstawie indywidualnych umów przekazywane są firmom posiadającym stosowne uprawnienia w
zakresie gospodarowania odpadami.
Realizacja ustaleń projektu mpzp będzie skutkować przede wszystkim wzrostem ilości powstających
odpadów komunalnych. Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych ściśle zależy od liczby ludności
przypadającej na jednostkę powierzchni. Nie bez znaczenia w tym zakresie jest również liczba
zakładów wytwórczych i usługowych. W związku ze zwiększeniem terenów przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową i usługową zwiększy się ilość powstających odpadów komunalnych,
pochodzących z gospodarstw domowych tj. odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne,
odpady zielone, papier i tektura, drewno) i odpady niebezpieczne (m.in.: przeterminowane
lekarstwa, świetlówki, baterie, rozpuszczalniki, kwasy i alkalia, środki ochrony roślin, zużyte
urządzenie elektryczne i elektroniczne) oraz odpady z sektora usługowego.
Wyznaczenie terenów zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów będzie również skutkować
powstawaniem większej ilości odpadów charakterystycznych dla tego typu działalności gospodarczej.
Projekt mpzp zachowuje wyznaczone we wcześniejszych opracowaniach planistycznych obszary
przeznaczone pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej
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(symbole P i P,U), a także wskazuje nowe obszary pod tereny obsługi produkcyjnej
w gospodarstwach rolnych (symbol RU).
W związku z prowadzonymi pracami budowlanymi na nowych terenach inwestycyjnych przewiduje
się także wzrost ilości odpadów pochodzących z budowy, remontów i demontażu obiektów
budowlanych i infrastruktury drogowej. Wytwarzanie tych odpadów jest krótkotrwałe i sporadyczne,
odbywające się wyłącznie na etapie realizacji obiektów lub w czasie późniejszych ich remontów.
Wzrastająca świadomość ekologiczna ludności oraz obecna polityka gminy Walce dotycząca
gospodarki odpadami powinny wyeliminować przypadki nielegalnego składowania odpadów na
terenach do tego nieprzeznaczonych, np. w lasach, rowach czy lokalnych zagłębieniach terenu. Nie
można jednak całkowicie wykluczyć takich przypadków. Choć są one sporadyczne, należy brać pod
uwagę możliwość występowania na omawianym terenie odpadów organicznych, bytowych,
rolniczych, a nawet budowlanych, wielkogabarytowych czy odpadów niebezpiecznych, stwarzających
ogromne zagrożenie dla jakości środowiska i stanu jego czystości.
8.3. Wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewiduje rozwój obszarów
dotychczas niezainwestowanych - głównie pod tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej oraz
tereny obsługi produkcyjnej w gospodarstwach rolnych. W związku z tym przewiduje się wzrost ilości
wytwarzanych ścieków bytowo-gospodarczych oraz odprowadzanych wód deszczowych
i roztopowych z powierzchni utwardzonych.
Walce są miejscowością częściowo objętą siecią wodno–kanalizacyjną. Zgodnie z danymi Urzędu
Statystycznego w Opolu, w 2011 roku 94,7% ogółu ludności gminy Walce korzystało z instalacji
wodociągowej, a zaledwie 21,4% z instalacji kanalizacyjnej. Po realizacji projektu „Budowa kanalizacji
sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce” stopień
skanalizowania wynosi 55,2%. Ścieki z terenów objętych siecią kanalizacyjną odprowadzane są na
oczyszczalnię w Zdzieszowicach, na pozostałych terenach regulacja gospodarki ściekowej nadal
odbywa się przez przejściowe gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych –
szambach, skąd następnie dostarczanie są one wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego w
Walcach (wcześniej pełniącego funkcję biologicznej oczyszczalni ścieków) lub bezpośrednio do
oczyszczalni w Zdzieszowicach. Zgodnie z danymi GUS, w 2011 roku na terenie gminy Walce
funkcjonowało 1195 zbiorników bezodpływowych oraz 10 przydomowych oczyszczalni ścieków. Brak
jest zatem na tych terenach w pełni rozwiniętej infrastruktury kanalizacyjnej, mogącej odprowadzać
nieczystości w sposób niezagrażający środowisku. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dopuszcza do czasu objęcia poszczególnych terenów siecią kanalizacyjną zastosowanie
indywidualnych zbiorników na nieczystości, wskazując przy tym, że mają to być zbiorniki szczelne.
Zbiorniki bezodpływowe powinny być regularnie opróżniane, a ich zawartość wywożona do
oczyszczalni ścieków. W przypadku wystąpienia nieszczelności zbiorników z nieczystościami ciekłymi
pojawia się zagrożenie dla środowiska, gdyż zanieczyszczenia te mogą przedostawać się do wód
powierzchniowych, zanieczyszczać ziemię i glebę oraz przedostawać się w głąb profilu glebowego do
wód podziemnych. Budowa kanalizacji sanitarnej wykluczy zagrożenia tego typu.
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Ścieki przemysłowe oraz socjalno-bytowe powstające na terenach zakładu B+K Polska Sp. z o.o. są
odprowadzane bezpośrednio do systemu kanalizacji sanitarnej, gdzie łączą się z pozostałymi
ściekami wytwarzanymi na terenie wsi Walce i razem są odprowadzane na oczyszczalnię ścieków.
Ważne jest, aby ewentualne kolejne zakłady produkcyjne także miały dostęp do kanalizacji
sanitarnej, ponieważ powstające w trakcie procesów technologicznych ciekłe zanieczyszczenia
w sytuacji przedostania się do ziemi lub wód, mogą stanowić źródło skażenia środowiska.
Wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych realizowane jest na warunkach
określonych w przepisach odrębnych.
Niewłaściwe przechowywanie obornika i gnojowicy na terenach ferm może powodować
przedostawanie się zanieczyszczeń do gleby i wód, dlatego niezwykle ważne jest, aby zbiorniki do
przechowywania stałych i płynnych odchodów zwierzęcych były szczelne, tak samo, jak podłoże
obiektów budowlanych, w których przetrzymywane są zwierzęta inwentarskie, Zgodnie z dobrą
praktyką rolniczą wszystkie produkowane w gospodarstwie płynne i stale nawozy naturalne powinny
być przechowywane w specjalnych, szczelnych zbiornikach lub na płytach usytuowanych w
odpowiedniej odległości od zabudowań i granic zagrody wiejskiej, a także od studni stanowiących
źródło zaopatrzenia w wodę dla ludzi i zwierząt. Podłogi pomieszczeń inwentarskich i płyty gnojowe
powinny być zabezpieczone przed przenikaniem wycieków do gruntu i zaopatrzone w instalacje
odprowadzające wycieki do szczelnych zbiorników na gnojówkę i wode gnojową.
Zagrożenie dla środowiska stanowi również spływ nieoczyszczonych wód opadowych z terenów
o nieprzepuszczalnym lub słaboprzepuszczalnym podłożu, takich jak drogi, dachy, podjazdy, place czy
parkingi. Wzrost powierzchni utwardzonych powoduje spotęgowanie spływu powierzchniowego,
a wody spływające z takich powierzchni zmywają przy okazji zanieczyszczenia z danych obszarów.
Aby wyeliminować to zagrożenie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala budowę
sieci kanalizacji deszczowej, przy czym w celu ochrony wód powierzchniowych, ziemi oraz pośrednio
wód podziemnych, wprowadza zakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych
zanieczyszczonych produktami organicznymi, ropopochodnymi i mineralnymi do ciągów kanalizacji
sanitarnej, do wód otwartych i do ziemi bez ich uprzedniego podczyszczenia. Zapisy mpzp
dopuszczają odprowadzanie wód opadowych i roztopowych bezpośrednio do gruntu na własnej
działce, przy czym zapisy dotyczące ich podczyszczenia także są wymagane.
Zapisy planu w prawidłowy sposób zapewniają ochronę zasobów wód powierzchniowych oraz
podziemnych.
8.4. Przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakłada zwiększenie zabudowy
jednorodzinnej i usługowej, rozbudowę układu drogowego oraz budowę towarzyszącej im
infrastruktury. Ponieważ tereny objęte projektem mpzp to tereny wykazujące niewielkie
zróżnicowanie pod względem struktury przestrzennej, o niewielkich spadkach (0-3%), więc wpływ na
naturalną rzeźbę terenu nie będzie znaczący. W kwestii ewentualnych przekształceń obszarów
o większych spadkach (dolina rzeki Straduni) - projekt mpzp przewiduje ograniczenia ich użytkowania
poprzez zakaz lokalizowania budynków oraz wykonywania nasadzeń drzew w odległości mniejszej niż
kolejno 5,0 m i 3,0 m od górnej krawędzi skarpy rzeki Straduni. Dzięki tym zapisom ewentualne
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przekształcenia naturalnego ukształtowania tych terenów także powinny być znikome. Wyjątek
będzie stanowiła sytuacja, gdy zrealizowany zostanie zapis mpzp dotyczący utworzenia na rzece
Straduni zbiornika retencyjnego. Wybudowanie zapory i utworzenie jeziora zaporowego może
przyczynić się do wzmożonej erozji wodnej i erozji dennej (eworsji), która w rezultacie może
powodować podmywanie brzegów, przekształcając brzegi doliny. Na kształt dna i głębokość
zbiornika będzie także miała akumulacja rumowiska niesionego przez nurt. Budowa zbiornika
retencyjnego spowoduje przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu doliny rzeki.
Na naturalną rzeźbę terenu w pewnym stopniu wpłyną prace związane z budową nowych obiektów.
W trakcie prac związanych z ich budową zostanie naruszona wierzchnia warstwa gruntów w związku
z wykonywaniem wykopów fundamentowych oraz wykopów pod urządzenia związane z
infrastrukturą i podbudową dróg. Po zakończeniu prac budowlanych zmiany w ukształtowaniu
terenu nie powinny jednak odznaczać się w krajobrazie. Na większości terenów przeznaczonych pod
tereny mieszkaniowe, usługi i tereny obsługi produkcyjnej, składów i magazynów (symbole: MN,
MW,U, U oraz P i P,U) zmianie może ulec pokrycie terenu, lecz rzeźba terenu zostanie zmieniona w
stopniu niewielkim. Realizacja zabudowy na terenach oznaczonych symbolem RU – tereny obsługi
produkcyjnej w gospodarstwach rolnych również nie powinna powodować znaczących przekształceń
rzeźby.
Istotnym przekształceniem terenu charakteryzuje się obszar oznaczony symbolem PE – teren
eksploatacji kruszywa naturalnego (kopalnia odkrywkowa). W wyniku dotychczasowej eksploatacji
złoża naruszona została naturalna rzeźba terenu i struktura gruntu. Choć obecnie złoże nie jest
eksploatowane, jego ewentualne przyszłe wykorzystanie może powodować nasilenie erozji oraz
osuwanie się fragmentów stoków, w wyniku podbierania materiału skalnego u podstawy. Proces
rekultywacji po zakończeniu eksploatacji kopalni nie przywróci naturalnego ukształtowania terenu.
8.5. Zanieczyszczenia gleby bądź powierzchni ziemi
Przeznaczenie terenu pod funkcje określone w projekcie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego nie wiąże się z zanieczyszczeniem gleby lub ziemi pod warunkiem prawidłowej
gospodarki odpadami i ściekami.
Ustalenia planu ograniczają możliwość zanieczyszczenia gleb oraz powierzchni ziemi poprzez
wprowadzenie szeregu zapisów dotyczących m. in. stosowania szczelnych zbiorników na nieczystości
ciekłe w przypadku terenów nieobjętych kanalizacją sanitarną oraz zakazujących odprowadzania
wód opadowych i roztopowych zanieczyszczonych produktami organicznymi, ropopochodnymi i
mineralnymi do ciągów kanalizacji sanitarnej, do wód otwartych i do ziemi bez uprzedniego
podczyszczenia. Niemniej dysproporcja pomiędzy rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na
obszarze miejscowości Walce może stanowić poważny problem. Ponieważ domostwa są podłączone
do sieci wodociągowej, natomiast w znaczącym stopniu brak jest systemu kanalizacji, w wyniku
przyjęcia rozwiązania polegającego na stosowaniu indywidualnych zbiorników na nieczystości ciekłe
pojawia się możliwość zanieczyszczenia gleby nieczystościami odprowadzanymi z gospodarstw
domowych poprzez realizację nieszczelnych szamb. Budowa sieci kanalizacyjnej wykluczy zagrożenia
tego typu. W przypadku zagród wiejskich, wykluczenie zanieczyszczenia gleby bądź powierzchni
ziemi na skutek wycieków ze zbiorników na odchody zwierzęce, możliwe jest poprzez stosowanie
dobrej praktyki rolniczej.
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Ponadto w trakcie przeprowadzania prac budowlanych na terenach przeznaczonych pod zabudowę
powinno się uwzględniać wymogi ochrony gleby przed zanieczyszczeniami. Przed wykonaniem prac
budowlanych wierzchnią, ok. 20-centymetrową, warstwę gleby, należy zdjąć, a następnie składować
w odpowiednio ukształtowanych pryzmach, zabezpieczonych przed oddziaływaniem czynników
atmosferycznych. Zachowaną w ten sposób ziemię urodzajną można wykorzystać do rekultywacji
terenu po zakończeniu budowy. W trakcie prac budowlanych należy także zabezpieczyć
powierzchnię gleby przed niekontrolowanymi odciekami, składowaniem materiałów budowlanych,
deponowaniem odpadów oraz dewastacją.
Lokalne zanieczyszczenie gleby może wystąpić w pobliżu dróg, co związane jest m.in. z ich zimowym
utrzymaniem np. poprzez wykorzystanie soli do odladzania ich nawierzchni. Gromadzące się na
powierzchni dróg substancje ropopochodne oraz inne związane z ruchem samochodowym, w trakcie
opadów atmosferycznych zmywane są na pobocze, a następnie do gleb, co może dalej skutkować
zanieczyszczeniem nimi wód powierzchniowych i podziemnych. Aby tego uniknąć, należy budować
wzdłuż poboczy systemy kanalizacji deszczowej lub systemy podczyszczające wody zbierane z jezdni,
ewentualnie sadzić wzdłuż dróg roślinność o właściwościach pochłaniających i przetwarzających
zanieczyszczenia znajdujące się w glebie bądź powietrzu.
8.6. Emitowanie hałasu i pól elektromagnetycznych
Klimat akustyczny kształtowany jest przez stacjonarne i ruchome źródła hałasu. Stacjonarne źródła
hałasu to obiekty i instalacje przemysłowe oraz place budowy. Udział w kształtowaniu klimatu
akustycznego mają również miejsca publiczne takie jak centra handlowe, skwery, deptaki, szkoły.
Ruchome źródła hałasu to przede wszystkim hałas kolejowy i drogowy.
Głównym źródłem hałasu na terenie sołectwa Walce jest komunikacja drogowa. Projekt mpzp
przewiduje utworzenie obwodnicy miejscowości Walce, prowadząc drogę głównie wzdłuż terenów
wolnych od zabudowań mieszkalnych. Na terenach mieszkaniowych sąsiadujących z ww. drogą,
projekt mpzp przewiduje odsunięcie linii zabudowy od granicy, aby nie narażać mieszkańców na
podwyższone poziomy hałasu generowane przez pojazdy. Utworzenie obwodnicy przyczyni się to do
wyprowadzenia ruchu drogowego poza centrum wsi, co w znaczący pozytywny sposób wpłynie na
klimat akustyczny tej miejscowości.
Dodatkowo plan wprowadza nakaz tworzenia szpalerów drzew wzdłuż terenów przeznaczonych pod
drogi. Drzewa stanowią dobrą izolację akustyczną oraz zmniejszają zanieczyszczenie powietrza
poprzez pochłanianie zanieczyszczeń.
Wzmożone natężenie hałasu może także występować w północnej części wsi, na terenach
przeznaczonych pod przemysł i obiekty produkcyjne oraz na terenie wyrobiska kruszywa
naturalnego, w przypadku jego ewentualnej eksploatacji. W celu ograniczenia ewentualnych
uciążliwości dla znajdujących się w ich sąsiedztwie terenów mieszkaniowych, na ich granicy należy
wprowadzić zieleń izolacyjną, składającą się z drzew i krzewów, wytłumiającą hałas i zatrzymującą
zanieczyszczenia.
Dopuszczalny poziom hałasu na omawianych obszarach, pochodzący z terenów drogowych oraz
z innych obiektów i działalności będących źródłem hałasu, nie może przekraczać norm określonych w
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rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826 ze zm). W projekcie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wskazano obowiązek zachowania dopuszczalnego poziomu
hałasu zgodnie z przepisami odrębnymi dla terenów chronionych akustycznie (tereny mieszkaniowe,
tereny związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, tereny zabudowy zagrodowej,
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe).
W przypadku promieniowania elektromagnetycznego szkodliwego dla środowiska, a powodowanego
działalnością człowieka wyróżnić należy:
 promieniowanie jonizujące – powstaje w wyniku użytkowania wzbogaconych i naturalnych
substancji promieniotwórczych w energetyce jądrowej, ochronie zdrowia, przemyśle, badaniach
naukowych,
 promieniowanie niejonizujące – powstaje w wyniku działania zespołów sieci i urządzeń
elektrycznych, urządzeń elektromedycznych do badań diagnostycznych i zabiegów
fizykochemicznych, stacji nadawczych, urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych,
radiolokacyjnych i radionawigacyjnych.
Na omawianym terenie zlokalizowana jest linia elektromagnetyczna wysokiego napięcia 400 kV
relacji Dobrzeń - Wielopole, od której projekt mpzp wyznacza strefę ochronną szerokości 80,0 m
(po 40,0 m w obie strony od osi linii). W strefie tej obowiązuje zakaz lokalizacji budynków
przeznaczonych na pobyt ludzi, nie przewiduje się zatem bezpośredniego negatywnego wpływu
promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie ludzi.
Przez omawiany teren przebiegają także dwie napowietrzne linie elektromagnetyczne wysokiego
napięcia 110 kV: I tor relacji Blachownia-Ceglana, II tor relacji Zdzieszowice-Hajduki (północna
i południowa granica obszaru). Dla linii elektromagnetycznej 110 kV projekt mpzp wyznacza strefę
ochronną 30,0 m (po 15,0 m w obie strony od osi linii), w której obowiązuje zakaz lokalizacji
budynków przeznaczonych na pobyt ludzi. Linie te przebiegają przez tereny użytkowane rolniczo,
a więc takie, gdzie nie przewiduje się stałego pobytu ludności, w związku z czym bezpośrednie
niekorzystne oddziaływanie instalacji elektroenergetycznej na mieszkańców nie powinno wystąpić.
Aktualnie bezpośrednie zaopatrzenie mieszkańców wsi Walce w energię elektryczną odbywa się
poprzez układ sieci średniego napięcia (15 kV). Na większości obszarów przeprowadzone są linie
napowietrzne, w centrum wsi częściowo skablowane. Rozprowadzenie energii elektrycznej siecią
niskiego napięcia obejmuje tereny zainwestowane. Większość stacji transformatorowych to stacje
słupowe, jedynie w centrum wsi Walce i w terenach przemysłowych występują stacje trafo
wbudowane.
Zachowanie odpowiedniej odległości od linii energetycznych (zakaz lokalizacji zabudowy w zasięgu
stref ochronnych) pozwolą w znacznym stopniu ograniczyć narażenie ludności na niekorzystny
wpływ tego typu instalacji i urządzeń.
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8.7. Wykorzystanie zasobów środowiska
Obszar objęty planem to teren typowo rolniczy, charakteryzujący się umiarkowanymi walorami
naturalnymi. Niemniej zasoby środowiska warunkują rozwój społeczny i gospodarczy danego miejsca
i powinny być wykorzystywane zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju tj. w sposób
zapewniający zachowanie ich dla przyszłych pokoleń.
Plan zakłada ochronę terenów zieleni. Pomimo znaczących przekształceń wynikających z działalności
człowieka, nadal najcenniejsze tereny tego obszaru to dolina rzeki Straduni, wzdłuż której rozciągają
się obszary łąkowe z najcenniejszymi na terenie tego opracowania zbiorowiskami i gatunkami
roślinnymi. Na planie tereny te oznaczone są symbolami 17R-22R i 25R-26R i 30R-31R, a ich
podstawowe przeznaczenie przewidziane jest jako łąki. Projekt planu zabrania lokalizacji na nich
budynków, dopuszcza jedynie lokalizację urządzeń wodnych i realizację mostów, a w przypadku
ewentualnych przekształceń w grunty orne, dopuszcza wyłącznie utrzymanie tych już istniejących.
Plan zachowuje także znajdujące się na omawianym obszarze tereny leśne (symbol ZL).
W wyniku realizacji ustaleń mpzp dotyczących utworzenia nowych terenów mieszkaniowousługowych na terenach obecnie użytkowanych rolniczo, w momencie wprowadzenia tam
zabudowy, znajdujące się na tych terenach zasoby przyrodnicze środowiska ulegną przekształceniu.
Na podstawie projektu mpzp uzyskano zgodę na odrolnienie około 20 ha gruntów klasy I-III.
Wprowadzenie zabudowy na tereny do tej pory niezabudowane skutkować będzie zniszczeniem
pokrywy glebowej oraz roślinnej. Zmiany te będą długoterminowe, w znaczący sposób wpłyną na
niezabudowany teren.
Ponadto wzrost ilości zabudowań, zarówno mieszkalnych, jak i przeznaczonych na cele usługowe
i produkcyjne, spowoduje zwiększenie zapotrzebowania na korzystanie z takich zasobów środowiska,
jak woda. W celu ograniczenia dewastacji, konieczne jest racjonalne ich wykorzystywanie, zgodnie
z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Na obszarze objętym planem znajduje się także złoże kruszyw naturalnych: mieszanek żwirowopiaskowych (symbol PE), w związku z czym przewiduje się ich ewentualną dalszą eksploatację, która
obecnie jest wstrzymana.
Mpzp w prawidłowy sposób gospodaruje ładem przestrzennym obszaru. Nowa zabudowa
mieszkaniowa oraz usługowa zlokalizowana jest na terenach rolniczych i nieużytkach, sąsiadujących z
terenami już zabudowanymi lub przeznaczonymi pod zabudowę. Przed realizacją przedsięwzięcia,
jakim jest budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Straduni, należałoby wykonać dokładną
inwentaryzację przyrodniczą, w celu uniknięcia zniszczenia zbiorowisk cennych przyrodniczo i siedlisk
cennych gatunków ryb oraz gatunków charakterystycznych dla łąk podmokłych. W przypadku
wystąpienia cennych zbiorowisk lub gatunków, należałoby rozważyć alternatywne rozwiązania
mające na celu działanie przeciwpowodziowe i wspomagające rolnictwo. W przypadku budowy
zbiornika, należy uwzględnić jego położenie wzdłuż korytarza ekologicznego, konieczne jest więc
zastosowanie rozwiązań zachowujących jego ciągłość (np. przepławki dla ryb, zachowanie naturalnej
roślinności przynajmniej wzdłuż jednego z brzegów). Czynności mające na celu zachowanie drożności
korytarza ekologicznego należy uwzględnić na etapie przygotowywania i zatwierdzania projektu
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zbiornika, a od ich realizacji powinno być uzależnione uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz
pozwolenia na budowę zbiornika.
8.8. Wpływ na zwierzęta i rośliny
Plan miejscowy w porównaniu do obecnie istniejącego opracowania planistycznego zakłada
powiększenie terenów mieszkaniowo-usługowych oraz terenów obsługi produkcyjnej
w gospodarstwach rolnych. Powiększenie ww. obszarów zostanie ustanowione kosztem terenów
rolnych, charakteryzujących się ubogą florą i fauną. Obszary porośnięte bogatą roślinnością
naturalną i pełniące istotne funkcje przyrodnicze w większości zostaną w planie zachowane
(oznaczone w miejscowym planie symbolami: ZL - tereny lasów, 17R-22R i 25R-26R - tereny rolnicze,
których przeznaczenie podstawowe to łąki, oraz 30R-31R - tereny rolnicze, których przeznaczenie
podstawowe to łąki i zbiornik retencyjny). Dużą stratą - ze względu na bardzo niewielki udział
powierzchni zalesionych na omawianym obszarze - jest rezygnacja w planie mpzp z terenów
przeznaczonych pod zalesienie. Zwiększenie powierzchni lasów polepszyłoby stan występującej na
takich siedliskach flory i fauny, a także doprowadziłoby do utworzenia dodatkowych lokalnych
korytarzy ekologicznych dla migrującej zwierzyny.
Przewidziany w zapisach planu zbiornik retencyjny na terenach oznaczonych symbolem 30R-31R,
jeśli będzie zbiornikiem zaporowym stale piętrzącym wodę, może mieć istotny wpływ na zbiorowiska
roślinne znajdujące się na terenach zalanych, a także na faunę charakterystyczną dla łąk podmokłych
czy wód płynących. Budowa zbiornika wiąże się z koniecznością przegrodzenia rzeki zaporą, wskutek
czego odcinek rzeki i naturalna roślinność jej brzegu zostanie zastąpiona ekosystemem wodnym
zbliżonym do jeziornego (powstanie tzw. jezioro zaporowe). Reżim hydrologiczny rzeki także ulegnie
zmianie – zmniejszy się m.in. dynamika przepływu, nastąpi zamulanie się dna zbiornika i wzrośnie
temperatura wody. Konsekwencją budowy zapory i retencjonowania wody może być zmniejszenie
przepływu i głębokości rzeki poniżej zapory, wskutek czego nastąpi przesunięcie się w dół rzeki stref
o odpowiedniej głębokości dla niektórych gatunków ryb (nastąpi zmniejszenie się areału tych
gatunków). Zapora ograniczy ciągłość ekologiczną rzeki, utrudniając migrację i dyspersje ryb i innych
organizmów wodnych (zwłaszcza gatunków słabiej pływających) - stąd bardzo ważne przy realizacji i
zatwierdzaniu projektu zbiornika uwzględnienie przepławek dla ryb. Realizacja przedsięwzięcia,
jakim jest zbiornik retencyjny, będzie oddziaływała na skład i liczebność flory wodnej, skład i
liczebność bezkręgowców bentosowych, skład, liczebność i strukturę wiekową ichtiofauny3. Na
omawianym terenie pojawią się zbiorowiska roślinne i gatunki zwierząt właściwe jeziorom.
Flora
Obszar sołectwa Walce charakteryzuje się znacznym udziałem terenów otwartych. Gatunki roślin są
pospolite, charakterystyczne głównie dla terenów użytkowanych rolniczo i nieprzedstawiające
wysokiej wartości przyrodniczej, jednakże stanowią siedlisko zwierząt, w tym ptaków. Zgodnie z
prognozą oddziaływania na środowisko do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego na terenie gminy Walce występują siedliska przyrodnicze podlegające w Polsce
ochronie prawnej na mocy prawa polskiego lub europejskiego, lecz leżą one poza obszarem
3

Załącznik 1 Wytyczne do ekspertyzy w zakresie oceny wpływu/oddziaływania przedsięwzięcia na cele ochrony wód
w rozumieniu art. 4.1. w związku z art. 4.7. Ramowej Dyrektywy Wodnej
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niniejszego opracowania. Na terenie gminy stwierdzono występowanie kilku gatunków roślin
prawnie chronionych: 3 znajdujące się pod ochroną ścisłą, 6 objętych ochroną częściową. Mogą one
występować na omawianym obszarze, przede wszystkim na terenach leśnych i w okolicach rzeki.
Prognozuje się, iż na obszarze niniejszego opracowania, w miejscach przeznaczonych pod zabudowę,
dojdzie do zmiany składu gatunkowego roślinności. Występująca tam obecnie roślinność
charakterystyczna dla terenów rolniczych i łąkowo-pastwiskowych, podczas realizacji miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego zostanie zastąpiona przez gatunki roślin ozdobnych,
ogrodowych. Oddziaływanie wyznaczonych obszarów na rośliny związane będzie także z emisją niską
w okresie zimowym oraz użytkowaniem terenów przez ludzi (uszkodzenia mechaniczne roślinności,
zadeptywanie, wypalanie łąk, zaśmiecenie i zanieczyszczenie).
Projektowane ciągi zadrzewień towarzyszące przebudowie układów drogowych wpłyną pozytywnie
na ograniczenie siły wiatru, pośrednio poprawiając stan gleb i ograniczając erozję wietrzną. Ze
względu na brak wysokiej roślinności na obszarze analizy, zadrzewienia mogą stać się siedliskiem
życia dla wielu gatunków zwierząt.
Podczas zagospodarowywania obszarów o ustanowionej przez plan miejscowy funkcji terenów
zieleni urządzonej i mieszkaniowej mogą zostać wprowadzone do środowiska gatunki roślin
ozdobnych, mogących mieć negatywny wpływ na rodzimą florę i faunę (wypierają gatunki rodzime,
zmniejszaj bioróżnorodność itp.). Zaleca się ograniczanie gatunków „obcych” na rzecz rodzimych
gatunków roślin, o wymaganiach zgodnych z siedliskiem.
Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Straduni i wiążące się z tym częściowe zalanie jej doliny,
w przypadku ciągłego spiętrzania wody w zbiorniku będzie łączyło się ze zubożeniem powierzchni
zbiorowisk łąkowych na omawianym terenie, zaś w strefie przybrzeżnej zbiornika - z pojawieniem się
roślinności charakterystycznej dla wód stojących. Zagrożone będą także łąki podmokłe poniżej
zapory, wcześniej regularnie zalewane wodami rzeki Straduni. W przypadku realizacji inwestycji,
ważne jest właściwe zarządzanie gromadzeniem wody w zbiorniku, zapewniające możliwość
wystąpienia wiosennych zalewów doliny poniżej zbiornika (występowania okresowych „małych
powodzi”), niezbędnych do rozwoju roślinności naturalnej na tych terenach - należałoby uwzględnić
tę kwestię przy ewentualnym wydawaniu pozwolenia wodno-prawnego na budowę zbiornika.
Przed realizacją przedsięwzięcia, jakim jest budowa zbiornika retencyjnego, należy wykonać
inwentaryzację przyrodniczą, celem uniknięcia zniszczenia cennych przyrodniczo zbiorowisk
roślinnych z gatunkami chronionymi, mogącymi występować na tych terenach.
Fauna
Z fauny, na terenie sołectwa Walce można spotkać głównie drobne ssaki, gady i ptaki, zaś na
terenach wilgotnych, w pobliżu rzeki Straduni, także płazy, a w samej Straduni - ryby. Według
prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej na potrzeby studium ostoje fauny znajdujące
się na terenie gminy Walce (głównie duże tereny leśne oraz dolina Odry wraz ze starorzeczami),
położone są poza obszarem niniejszego opracowania.
Realizacja ustaleń zawartych w projekcie planu nie pogorszy stanu siedlisk zwierząt
charakterystycznych dla terenów leśnych. Drobne zagajniki i zadrzewienia stanowią siedlisko życia
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dla drobnej fauny, przyczyniając się do zwiększenia bioróżnorodności. Tereny leśne pełnią także
funkcję oczyszczającą zarówno glebę, jak i powietrze.
Nieznacznie pogorszy się stan siedlisk gatunków roślin i zwierząt charakterystycznych dla terenów
rolniczych, gdyż część terenów otwartych znajdujących się w pobliżu istniejącej już zabudowy
mieszkaniowej, została w planie przeznaczona pod jej rozszerzenie. Przeznaczenie pod inwestycje
terenów do tej pory niezabudowanych spowoduje zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej, co
przyczyni się do ograniczenia areału występowania głównie gatunków roślin i zwierząt
synantropijnych, gdyż rozwój zabudowy przewidywany jest w większości na obszarach występowania
roślinności ruderalnej i segetalnej. Jednakże z uwagi na to, iż omawiane tereny nadal będą
sąsiadować z obszarami użytkowanymi rolniczo, roślinność i zwierzęta reprezentatywne dla tych
terenów zostaną w danym rejonie zachowane.
Tereny łąkowe, występujące głównie w dolinie rzeki Straduni, mogą ulec znaczącemu pomniejszeniu
w wyniku budowy zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki, jeśli będzie to zbiornik stale spiętrzający
wodę. Ubytek powierzchni łąk spowoduje tym samym zmniejszenie siedlisk gatunków zwierząt
charakterystycznych dla terenów łąk podmokłych. Utworzenie sztucznego zbiornika zmieni także
środowisko życia zwierząt zasiedlających wody Straduni. Zbiorniki zaporowe z uwagi na swoją
budowę mają charakter rzeczno-jeziorowy, co wpływa na ich skład gatunkowy oraz liczebność roślin i
zwierząt. W celu minimalizacji negatywnych skutków inwestycji, należy zapewnić drożność zapory
dla wędrówki wstępującej i zstępującej ryb i innych organizmów wodnych poprzez budowę urządzeń
takich jak przepławki, zapewnić ciągłość korytarza ekologicznego doliny Straduni dla zwierząt
lądowych poprzez zachowanie naturalnej roślinności przynajmniej wzdłuż jednego brzegu zbiornika,
właściwe zarządzanie gromadzeniem wody w zbiorniku, które zapewni właściwy reżim hydrologiczny
w rzece poniżej zbiornika, niezbędny do rozrodu ryb i innych organizmów wodnych, a także zapewni
możliwość wystąpienia zalewów doliny poniżej zbiornika, dzięki czemu utrzymane zostaną siedliska
gatunków zwierząt charakterystycznych dla łąk podmokłych - kwestie te należałoby uwzględnić przy
ewentualnym wydawaniu pozwolenia wodno-prawnego na budowę zbiornika.
Przed realizacją przedsięwzięcia, jakim jest budowa zbiornika retencyjnego, należy wykonać
inwentaryzację przyrodniczą, celem uniknięcia eksterminacji lokalnych populacji cennych gatunków
zwierząt, mogących występować na tych terenach.
Tereny mieszkaniowe, usługowe i produkcyjne, zarówno już istniejące, jak i planowane wpływają
i będą wpływały na życie zwierząt oraz siedliska roślin. Zwarta zabudowa, szczególnie w centrum wsi,
stwarza bariery migracyjne dla dziko występujących zwierząt (płoty i ogrodzenia uniemożliwiające
migrację dużej i częściowo drobnej zwierzyny). Stopień oddziaływania „bariery” zależy od wielkości
terenów i ich wzajemnego położenia. Sąsiedztwo terenów mieszkaniowych sprzyja występowaniu
gatunków związanych z siedzibami ludzkimi (gryzonie, ptaki, na obszarach zewnętrznych drobne
drapieżniki). Negatywne oddziaływanie na zwierzęta, poza barierą migracyjną, związane jest głównie
z emisją niską w okresie zimowym oraz hałasem. Oceniono również, iż na terenach oznaczonych
w projekcie planu symbolami P oraz P,U negatywny wpływ na zwierzęta może mieć także hałas oraz
emisja zanieczyszczeń do powietrza i. Dokładne oddziaływanie tych terenów na zwierzęta zależy od
rodzaju prowadzonej działalności/stosowanych technologii w istniejącym lub projektowanym
obiekcie. Zarówno tereny położone w obrębie miejscowości, jak i tereny zainwestowane leżące poza
nią, stanowią zależnie od rozmiaru mniejszą lub większą barierę migracyjną dla zwierząt.
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Negatywny wpływ na zwierzęta będzie wynikał także ze stworzenia barier migracyjnych, jakie
stanowią drogi - siła oddziaływania zależy od parametrów tej drogi oraz nasilenia ruchu. W Walcach
zaprojektowano drogę stanowiącą niejako obwodnicę wsi – będzie to droga klasy zbiorczej, zakłada
się więc, że natężenie ruchu będzie na niej znaczące. Pozostałe drogi projektowane i istniejące,
należą do dróg klasy lokalnej i dojazdowej i charakteryzują się niewielkim natężeniem ruchu.
Projekt planu wprowadza takie kilka zapisów chroniących środowisko przyrodnicze. Są to:
 zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla
których raport oddziaływania inwestycji na środowisko jest obligatoryjny, z wyjątkiem
obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Dla przedsięwzięć mogących zawsze
negatywnie oddziaływać na środowisko bądź oddziaływać potencjalnie istnieją oddzielne
procedury, w których określa się działania ograniczające negatywne oddziaływanie oraz
wskazujące tereny przeznczone do kompensacji przyrodniczej;
 zakaz realizacji ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń z prefabrykowanych elementów
betonowych, żelbetowych i blachy;
 dopuszczenie stosowania ogrodzeń w formie żywopłotów;
 zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do rowów w odległości mniejszej niż 1,5 m od
linii brzegu;
Ustalenia planu nie powinny powodować negatywnych konsekwencji dla roślin i zwierząt. W
przypadku realizacji zbiornika retencyjnego wskazanego w projekcie planu - minimalizacja
negatywnych skutków tej inwestycji, powinna być uwzględniona przy realizacji i zatwierdzaniu
projektu zbiornika, a także uzyskiwaniu pozwolenia wodno-prawnego i pozwolenia na budowę.
Minimalizacja powinna polegać na podjęciu kroków mających na celu zachowanie ciągłości korytarza
ekologicznego wzdłuż rzeki, np. poprzez realizację propozycji zawartych w niniejszej prognozie.
8.9. Wpływ na ekosystemy i różnorodność biologiczną
Różnorodność biologiczną można rozumieć jako stopień zachowania naturalnie występujących
gatunków oraz zbiorowisk, a także odmian roślin oraz ras zwierząt użytkowych.
Realizacja ustaleń projektu mpzp spowoduje częściową utratę istniejących siedlisk w wyniku
zabudowy terenów do tej pory niezainwestowanych (przede wszystkim pól uprawnych oraz
nieużytków, w tym gleb klas I-III). Zmiany te spowodują lokalne straty w bioróżnorodności, na skutek
poważnego przekształcenia występujących tu warunków przyrodniczych. W przypadku wkroczenia
zabudowy na tereny użytkowane rolniczo nie można mówić o istotnych stratach bioróżnorodności.
Zmniejszeniu ulegnie powierzchnia terenów biologicznie czynnych, zmniejszy się powierzchnia
terenów, na których w naturalny sposób może zachodzić proces infiltracji wód opadowych, lecz nie
ulegną zniszczeniu cenne biocenozy.
Projekt mpzp wprowadza zapisy, które chronią najcenniejsze istniejące obszary przyrodnicze wsi
Walce i jej okolic. Ochronie podlega dolina rzeki Straduni, będąca głównym elementem systemu
przyrodniczego omawianego obszaru. Zachowane zostają tereny łąkowe z cennymi zbiorowiskami i
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gatunkami roślinnymi, a także istniejące niewielkie kompleksy leśne zlokalizowane w zachodniej
części opracowania.
W przypadku realizacji inwestycji, jaką jest utworzenie sztucznego zbiornika retencyjnego, jeśli
będzie to zbiornik stale spiętrzający wodę, na terenach zalanych i do nich przyległych pojawi się flora
i fauna charakterystyczna dla wód stojących. Minimalizacja negatywnego wpływu zbiornika na
roślinność i zwierzęta występujące obecnie na tych terenach powinna polegać na uwzględnieniu
ciągłości korytarza ekologicznego oraz zachowaniu właściwego reżimu rzeki i okresowemu zalewaniu
terenów poniżej zapory. Wskazania te powinny zostać ujęte w dokumentacji zatwierdzającej projekt
zbiornika i pozwoleniu wodno-prawnym oraz pozwoleniu na budowę.
W projekcie mpzp brak jest wskazań terenów przeznaczonych pod zalesienia, które wyznaczało
wcześniej przygotowane opracowanie planistyczne tego terenu – jest to duża strata dla tych
terenów, gdyż lasy oprócz tego, że stanowią siedlisko życia wielu gatunków roślin i zwierząt, pełnią
także funkcje glebochronne oraz oczyszczają powietrze z zanieczyszczeń.
Zapisy projektu planu zapewniają zmniejszenie antropopresji poprzez rozbudowę zbiorczego
systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków, zapewnienie dostępu do paliw niskoemisyjnych,
modernizację dróg (oczyszczanie wód opadowych z koron dróg), zmniejszenia wodochłonności,
energochłonności, materiałochłonności gospodarki oraz sektora komunalnego.
W wyniku realizacji zabudowy na terenach dotychczas użytkowanych rolniczo lub stanowiących
tereny nieużytków rolniczych z roślinnością segetalną i ruderalną, nastąpi zmniejszenie powierzchni
siedlisk, co może wiązać się ze zubożeniem świata roślin i zwierząt. Wraz z zabudową mieszkaniową
pojawią się nowe gatunki roślin, niemniej jednak w większości przypadków będą to gatunki
niedostosowane do lokalnych warunków siedliskowych i niezgodne z ich naturalnym zasięgiem.
Można wówczas mówić o wzroście różnorodności gatunków, ale nie o zwiększeniu bioróżnorodności,
która wyraża się w tworzeniu w pełni funkcjonującej biocenozy.
8.10.

Wpływ na krajobraz

Planowana w obszarze rolnym zabudowa mieszkaniowa i usługowa, ze względu na szczegółowe
ustalenia dotyczące budynków, ich gabarytów, połaci dachowych, a także powierzchni biologicznie
czynnej działek oraz powierzchni reklamowych, nie wpłyną negatywnie na krajobraz.
Zaburzenia w estetyce obszaru mogą wystąpić w trakcie przeprowadzania prac budowlanych
związanych z przebudową układu drogowego oraz wznoszeniem nowych budynków, będą one miały
jednak charakter przejściowy. Po zakończeniu przebudowy dróg posadzone zostaną ciągi drzew,
które pozytywnie wpłyną na odbiór krajobrazu. Na cechy wizualne miejscowości Walce wpłyną
dodatnio ustanowione przez plan tereny zieleni urządzonej (oznaczone symbolem ZR), które zastąpią
nieużytki, stopniowo zarastające roślinnością segetalną.
Pozytywnie ocenia się zachowanie kompleksów leśnych oraz doliny Straduni wolnej od zabudowy,
jako istotnego elementu w systemie przyrodniczym sołectwa, a także wpływającego pozytywnie na
jego krajobraz.
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Znaczący wpływ na krajobraz będzie miała realizacja zbiornika retencyjnego na rzece Straduni. Duże
budowle wodne zmieniają obraz doliny i nie dają się wkomponować w otoczenie, można jedynie
próbować harmonizować je z otoczeniem. Zbiornik ma m.in. pełnić funkcję rekreacyjną, istnieje więc
prawdopodobieństwo, że powstanie plaża oraz terenowe urządzenia sportu i rekreacji, urządzenia
wodne.
Wpływ na krajobraz będzie miała także realizacja zabudowy mieszkaniowej i usługowej na terenach
dotychczas niezabudowanych, jednakże mpzp lokalizuje te tereny w bezpośredniej granicy wsi,
uzupełniając niejako wcześniej obowiązujący plan miejscowy. Obszary zabudowy będą ograniczone
od strony zachodniej, północnej i częściowo wschodniej przebiegiem obwodnicy wsi obsługującej
ruch ponadlokalny. Równoważy to zachowanie terenów wolnych od zabudowy na pozostałych
terenach opracowania, oznaczonych symbolem R.
Krajobraz sołectwa w związku z realizacją planu nie ulegnie znacznej zmianie. Obecnie teren
charakteryzuje się znacznym udziałem terenów otwartych, domy jednorodzinne są posadowione na
dużych działkach, niekiedy z dużym udziałem zadrzewień. Plan zakłada zwiększenie zabudowy
jednorodzinnej oraz usługowej. Charakter Walec zmieni się na podmiejski.
8.11.

Wpływ na zabytki i dobra materialne

Walce charakteryzują się wysokimi walorami w zakresie dziedzictwa kulturowego. Na terenie
miejscowości Walce wśród zabytków nieruchomych zlokalizowane są 33 obiekty, w tym 7 stanowią
zabytki archeologiczne wpisane do rejestru zabytków, 2 zabytki ujawnione w rejestrze
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz 24 obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków ustala:
 ochronę zabytków archeologicznych (stanowisk archeologicznych nr ew. AZP) w formie stref
ochrony konserwatorskiej, w granicach zgodnych z oznaczeniem na rysunku planu:
 96-38/3 zlokalizowane w liniach rozgraniczających tereny 2ZC; 26KDD,
 96-38/6 zlokalizowane w liniach rozgraniczających tereny 60MN, 9ZR,
 96-38/7 zlokalizowane w liniach rozgraniczających teren 13R,
 96-38/8 zlokalizowane w liniach rozgraniczających tereny 2RU, 50KDD,
 96-38/9 zlokalizowane w liniach rozgraniczających tereny 15R, 50KDD,
 95-38/10zlokalizowane w liniach rozgraniczających teren 19R,
 96-38/2 zlokalizowane w liniach rozgraniczających teren 16R,
 ochronę konserwatorską zabytków wpisanych do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, oznaczonych na rysunku planu symbolem graficznym:
 kościół pw. Św. Walentego, zlokalizowany w liniach rozgraniczających terenu 1UKs,
 dwór nr 249, zlokalizowany w liniach rozgraniczających terenu 83MN;
 ochronę konserwatorską zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków, oznaczonych na
rysunku planu symbolem graficznym:
 grota (ołtarz polowy) na cmentarzu przy ul. Opolska,
 pomnik poległym żołnierzom I wojny światowej, przy ul. Opolska,
 pomnik krzyża, przy ul. Opolska,
 dawna plebanie, obecnie budynek gospodarczy, przy ul. Opolska 61,
68

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce





















2015

kapliczka, przy ul. Podgórna,
zespół dworsko-folwarczny, przy Pl. Górny 3,7,8,9,10,11,
budynek gospodarczo-mieszkalny w zespole pałacowo-folwarcznym, przy pl. Górny 3,
zabudowania gospodarczo-mieszkalne w zespole pałacowo-folwarcznym, przy pl. Górny 7,
zabudowania gospodarczo-mieszkalne w zespole pałacowo-folwarcznym, przy pl. Górny 9,
dom w zespole pałacowo-folwarcznym, przy pl. Górny 11,
budynek gospodarczy, przy ul. Zamkowa 10,
spichlerz, przy ul. Zamkowa 10
dom ludowy, przy ul. Opolska 32,
wiatrak holenderski, przy ul. 1 Maja 38,
dom, przy ul. Opolska 24,
dom (kamienica), przy ul. Opolska 36,
dom (kamienica), przy ul. Opolska 38,
dom, przy ul. Opolska 44,
dom, przy ul. Opolska 49,
dom, przy ul. Opolska 51,
dom, przy ul. Podgórna 15,
dawny Zajazd przy ul. Studzienna 23,
dom przy ul. Studzienna 23.

Dla stref ochrony konserwatorskiej obowiązują przepisy w zakresie ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego prawidłowo ustala zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego.
Ponadto w wyniku realizacji ustaleń planu estetyka zabudowy będzie kształtowana w sposób
uporządkowany oraz ze wskazaniem na zachowanie i poprawę warunków życia ludności.
Odpowiednie zapisy planu wpłyną pozytywnie na wartość dóbr materialnych, podniosą wartość
nieruchomości i przyczynią się do wprowadzenia ładu przestrzennego na omawianym terenie.
8.12.

Ryzyko wystąpienia poważnych awarii

Zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska przez poważną awarię rozumie się „zdarzenie, w
szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego,
magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji,
prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub
powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem”. O zaliczeniu zakładu do kategorii o zwiększonym
ryzyku lub o dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii decyduje minister ds. gospodarki
w porozumieniu z ministrem ds. zdrowia, ministrem ds. wewnętrznych i ministrem ds. ochrony
środowiska (Dz. U. 2002 Nr 58 poz. 535 ze zm.).
Na terenie objętym opracowaniem brak zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia
poważnych awarii.
Na terenie zakładu B+K znajdującym się w północnej części wsi Walce nie przewiduje się
gromadzenia rodzajów i ilości substancji, które kwalifikowałyby przedsięwzięcie do grupy zakładów
o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Eksploatacja
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urządzeń dzięki przestrzeganiu reżimu przeglądów technicznych oraz instrukcji obsługi, prowadzona
jest w sposób ograniczający do minimum możliwość wystąpienia jakiejkolwiek awarii zagrażającej
środowisku.
Także na terenach chlewni i ferm nie przewiduje się możliwości wystąpienia zagrożenia środowiska
o charakterze poważnej awarii przemysłowej. Skala hodowli prowadzonych w wyniku realizacji
przedsięwzięć nie kwalifikuje tych obiektów do ferm hodowli przemysłowych zagrażających
środowisku naturalnemu. W przypadku zwiększonej śmiertelności stada w związku z chorobą lub
zatruciem zwierząt, stado obejmowane jest kontrolą lekarza weterynarii, a sztuki padłe mogą być
odbierane wyłącznie przez upoważnioną do utylizacji jednostkę. Aktualne przepisy weterynaryjne,
nakazujące tryb postępowania w takich przypadkach, eliminują zagrożenia dla środowiska.
Niemniej choć w ustaleniach planu miejscowego zakazano lokalizacji na omawianych terenach
inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wyłączono zeń tereny
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.
9. Istniejące problemy ochrony środowiska
Wiele problemów ochrony środowiska na omawianym obszarze i obszarach z nim sąsiadujących
wynika z działalności człowieka, wśród których wyróżnia się:
- nieuporządkowana gospodarka wodno-ściekowa (znacząca dysproporcja między stopniem
zwodociągowania a skanalizowaniem jednostek osadniczych), odprowadzanie ścieków do
nieszczelnych szamb lub wywożenie ich na pola uprawne, użytki zielone albo zrzuty do
rowów czy bezpośrednio do wód, składowanie odpadów w miejscach do tego nie
wyznaczonych i nieurządzonych, spływy zanieczyszczeń z obszarów użytkowanych rolniczo,
zagrażające jakości wód powierzchniowych i podziemnych;
- emisja do atmosfery gazów i pyłów pochodzących z palenisk domowych, kotłowni przy
obiektach gospodarczych, a także z transportu drogowego;
Realizacja ustaleń planu nie będzie wpływała na obszary Natura 2000, gdyż znajdują się one w
znacznej odległości od omawianego terenu. Natomiast planowany zbiornik retencyjny na rzece
Straduni może powodować zakłócenia w drożności korytarza ekologicznego, jakim jest dolina tej
rzeki. W przypadku realizacji ww. zbiornika należy zapewnić ciągłość korytarza, np. zachowując
naturalną roślinność przynajmniej na jednym brzegu, umożliwiając bezpieczne migrowanie dziko
żyjących zwierząt, czy zastosowanie przepławek dla ryb w czole zapory, dzięki czemu będą one mogły
przemieszać się w górę rzeki. Działania te powinno uwzględnić się przy tworzeniu projektu zbiornika.
Prognoza nie przewiduje, by założenia planu powodowały skutki środowiskowe na szeroką skalę.
10. Ocena rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i innych ustaleń zawartych w projekcie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
10.1.

Zgodność
projektowanego
użytkowania
i
zagospodarowania
z uwarunkowaniami określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym

terenów

Z analizy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że projektowane
zagospodarowanie terenu jest zgodne z zaleceniami określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym.
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Opracowanie ekofizjograficzne przygotowane na potrzeby zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, zaktualizowane na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Walce, wskazało, że w planie zagospodarowania przestrzennego m.in. należało uwzględnić:
- zachowanie zadrzewień, w szczególności przy granicach działek i obszarów,
- wprowadzenie nowych nasadzeń drzew lub krzewów, w szczególności przy ciągach
komunikacyjnych i drogach dojazdowych do pól,
- wprowadzanie nowej zieleni przydomowej i towarzyszącej,
- wprowadzenie nowej zabudowy na terenach wiejskich zgodnie z wytycznymi
architektonicznymi zawartymi w ustaleniach planu, mającymi na uwadze zachowanie lub
przywrócenie harmonijnego krajobrazu,
- pozostawienie części działek przeznaczonych pod nową zabudowę jako terenów zielonych,
nieutwardzonych,
- w miarę możliwości przywrócenie naturalnych stosunków wodnych,
- wyłączenie spod realizacji zabudowy i zainwestowania m.in. dolinę rzeki Straduni, a w
promieniu min. 1 km od dolin rzecznych nie wprowadzanie obiektów mogących stanowić
dysonans krajobrazowy lub zagrażać funkcji jaką pełnią doliny (korytarze ekologiczne),
- zachowanie rzeźby terenu typowej dla dolin rzecznych (krawędzie, łagodne zbocza,
starorzecza),
- wprowadzenie pasów zieleni przydrożnej w ciągach drogowych, kokonu zieleni wokół
skoncentrowanych terenów zabudowanych i przewidzianych do zabudowy, zadrzewień i
zakrzaczeń wzbogacających i wzmacniających tereny pól i łąk.
Opracowanie ekofizjograficzne wskazuje obszary rzek i ich dolin jako najcenniejsze na terenie gminy.
Plan przewiduje ochronę tych terenów poprzez zachowanie ich walorów oraz ograniczenie ich
zabudowy (zakaz lokalizowania budynków w odległości mniejszej niż 5 m od górnej krawędzi skarpy
rzeki Straduni). Także tereny leśne znajdujące się na omawianym terenie objęte są w planie ochroną.
Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym, tereny pod zabudowę mieszkaniową i usługową,
ustanowione lub zachowane w planie miejscowym, ze względu na stałe przebywanie w nich ludzi
objęte są ochroną przed hałasem. Planowane tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
znajdują się poza obszarami, na których znajdują się obiekty mogące generować hałas przekraczający
dopuszczalne normy, zgodne z przepisami odrębnymi.
10.2. Zgodność z przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska
Ustalenia projektu planu są zgodne w podstawowym zakresie z przepisami ustawy Prawo ochrony
środowiska, ustawy Prawo wodne, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy o ochronie
przyrody i innych ustaw oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw, zawierających przepisy
dotyczące ochrony środowiska.
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10.3. Zgodność z przepisami zawartymi w aktach o utworzeniu obszarów i obiektów
chronionych oraz planach ochrony
Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się obecnie poza
granicami obszarów chronionych prawem, jednakże w jego południowej części planowane jest
utworzenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Straduni.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.), na
obszarze chronionego krajobrazu mogą być wprowadzone m.in. następujące zakazy:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień
i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak
znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu);
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy
urządzeń wodnych;
4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem
urządzeń wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub
zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna
lub rybacka;
7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;
8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i
innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących
prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.
Przy czym ww. zakazy nie dotyczą wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa
państwa, prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym,
a także realizacji inwestycji celu publicznego.
Uchwała sejmiku województwa wyznaczająca dany obszar chronionego krajobrazu zawiera także
ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy właściwe dla danego obszaru
chronionego krajobrazu lub jego części, wybrane spośród powyższych, wynikające z potrzeb jego
ochrony.
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Dolina rzeki Straduni jest objęta w planie ochroną. Plan przewiduje ochronę tych terenów poprzez
zachowanie ich walorów oraz ograniczenie ich zabudowy (zakaz lokalizowania budynków w
odległości mniejszej niż 5 m od górnej krawędzi skarpy rzeki). Planowany na terenie projektowanego
OCHK Doliny Straduni zbiornik retencyjny ma być realizowany w ramach inwestycji celu publicznego,
a jego główna funkcja to retencja na potrzeby rolnictwa, zatem jego realizacja powinna być możliwa
także po utworzeniu obszaru chronionego krajobrazu na tym terenie. Należy jednak pamiętać, aby
przy realizacji przedsięwzięcia, jakim jest zbiornik retencyjny, uwzględnić także fakt, iż tereny te
stanowią korytarz ekologiczny dla flory i fauny (zarówno lądowej, jak i wodnej) i jego ciągłość
powinna zostać zachowana.
10.4. Skuteczność ochrony bioróżnorodności
Przeznaczenie terenów pod funkcje określone w projekcie mpzp oraz realizacja jego ustaleń nie
powinny istotnie wpłynąć na strukturę przyrodniczą całego sołectwa oraz różnorodność biologiczną
gatunków, siedlisk i ekosystemów.
Obszary najcenniejsze pod względem przyrodniczym zostaną zachowane, a szczegółowe zapisy
analizowanego dokumentu sprzyjają ich ochronie. Według ekofizjografii najcenniejsza pod względem
różnorodności biologicznej jest dolina rzeki Straduni, uzupełniona o obszary wspomagające, takie jak
lasy, łąki i pastwiska oraz zadrzewienia i zakrzewienia. Rzeka Stradunia jest główną osią ekologiczną
tego terenu, stanowi bowiem łącznik z doliną Odry, a ponadto przepływa przez najcenniejsze
biologicznie tereny tego obszaru, które są miejscami bytowania wielu gatunków zwierząt, w tym
ptaków.
Na terenie sołectwa Walce o różnorodności stanowią nadrzeczne łąki, kępy śródpolne, zadrzewienia
przydrożne, roślinność wzdłuż rowów (przywodna) oraz niewielkie fragmenty ekosystemu leśnego.
Na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową określono udział terenu biologicznie
czynnego minimum 30-75% powierzchni wydzielonej działki budowlanej. Na tereny usług,
charakteryzujące się zazwyczaj niewielką ilością roślinności, narzucono wymóg utrzymania udziału
terenu biologicznie czynnego na poziomie minimum 20-30%. Zachowanie minimalnej powierzchni
biologicznie czynnej gwarantuje utrzymanie terenów aktywnie biologicznie. Ocenia się, iż na
omawianym obszarze, szczególnie na terenach zainwestowanych, zmieni się udział roślinności
naturalnej na korzyść roślinności półnaturalnej i urządzonej.
Na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną oraz
zabudowę usługową roślinność naturalna jest i nadal będzie wypierana przez roślinność półnaturalną
bądź sztuczną. Na obszarach tych zanikają gatunki wrażliwe (rzadkie, podlegające ochronie)
i pojawiają się gatunki introdukowane (związane z nasadzeniami w przydomowych ogrodach,
wzbogacając różnorodność gatunkową kosztem liczebności roślinności rodzimej, ograniczają
różnorodność ekosystemowa). Na terenach wzdłuż dróg, nasypów, w sąsiedztwie terenów budów,
występują zbiorowiska roślinności ruderalnej. Natomiast na terenie oznaczonym symbolem P i P,U
negatywny wpływ na bioróżnorodność może mieć różnorodny charakter produkcji i związane z nim
różne rodzaje emisji zanieczyszczeń.
Podsumowując można jednak stwierdzić, że projektowany plan miejscowy nie powinien zagrażać
ochronie różnorodności biologicznej w skali sołectwa, gminy czy regionu. Do celów inwestycyjnych
wybrano tereny najmniej cenne w środowisku przyrodniczym.
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10.5. Proporcje pomiędzy terenami o różnych formach użytkowania a pozostałymi terenami
W wyniku realizacji ustaleń projektu planu nastąpi przede wszystkim przekształcenie części terenów
otwartych, aktywnych biologicznie na tereny zabudowy (głównie mieszkaniowej i usługowej). Plan
określa tereny, które zarówno ze względu na pełnione funkcje przyrodnicze, a także ze względu na
występujące w ich obrębie zagrożenia, mają ograniczone prawo do zabudowy, są to:








tereny zieleni rekreacyjnej i urządzonej,
tereny zieleni izolacyjnej,
tereny leśne,
tereny rolnicze,
tereny parkingu,
tereny wód powierzchniowych i skarpy rzeki,
strefy ochronne od linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia.

Stosunkowo niewiele w obrębie sołectwa Walce występuje obszarów o wyższych wartościach
przyrodniczych. Są to głównie tereny łąkowe leżące w dolinie Straduni oraz niewielkie kompleksy
leśne. Projekt planu zachowuje w większości obszary wartościowe pod względem przyrodniczym.
W wyniku realizacji ustaleń projektu mpzp zwiększy się powierzchnia terenów zabudowanych,
jednakże w stosunku do stanu istniejącego, a także projektowanego we wcześniejszych
opracowaniach planistycznych wzrost powierzchni budowlanych nie będzie znaczący. Rozwój
terenów budowlanych przewiduje się głównie w północnej części miejscowości Walce, przede
wszystkim w kierunku zachodnim, do przebiegu projektowanych dróg. .
Dominującą powierzchnię w strukturze wsi zajmują obszary przeznaczone pod funkcje
mieszkaniowo-usługowe. Północny obszar wsi Walce w znacznej mierze zostanie przeznaczony pod
funkcje przemysłowe, magazynowe i usługowe. W części południowo-wschodniej wsi w większym
stopniu zostanie zachowany charakter wolny od zabudowy - na terenach do tej pory użytkowanych
rolniczo utworzone zostaną tereny zieleni rekreacyjnej.
Na pozostałych terenach objętych niniejszym opracowaniem, znajdujących się poza terenami
zabudowanymi miejscowości Walce, w większości zostaną zachowane tereny użytkowane rolniczo.
Nieznacznie wzrośnie powierzchnia terenów przeznaczonych do obsługi produkcyjnej
w gospodarstwach rolnych, z dopuszczeniem na tych terenach zabudowy zagrodowej.
11. Ocena określonych w projekcie planu warunków wynikających z potrzeby ochrony środowiska,
prawidłowości gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gatunków rolnych i leśnych
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określa kierunki zmian w strukturze
przestrzennej wsi, przeznaczenia terenów oraz kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania
i użytkowania terenów, wynikające z potrzeby ochrony środowiska i gospodarowania zasobami
przyrody. Uwzględnia obowiązek ochrony powierzchni ziemi, gleb, powietrza, wód
powierzchniowych i podziemnych oraz potrzeby ochrony środowiska wynikające z polityki
ekologicznej kraju, z zapisów ustaw szczegółowych regulujących problematykę ekologiczną oraz
z planu zagospodarowania przestrzennego województwa i programów ochrony środowiska.
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Niniejsze opracowanie stanowi zmianę aktualnego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, stąd w tabeli poniżej uwzględniono także ustalenia obowiązującego opracowania
planistycznego, tj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce, przyjętego
uchwałą Rady Gminy Walce nr XXXVI/249/02 z dnia 19 kwietnia 2002 r., zmienionego uchwałą Rady
Gminy Walce nr XXXVII/226/05 z dnia 5 grudnia 2005r., uchwałą Rady Gminy Walce nr XXVII/207/09
z dnia 15 września 2009r. oraz uchwałą Rady Gminy Walce nr III/14/10 z dnia 29 grudnia 2010r.
Oceniano zmiany, jakie nastąpią w stosunku do stanu istniejącego, niemniej jednak należy mieć na
uwadze, iż większość terenów wyznaczono już w poprzednich opracowaniach planistycznych. Stąd
przy ocenie wpływu realizacji projektu mpzp szczególnie wzięto pod uwagę jaki wpływ na
środowisko będzie miała realizacja nowoprojektowanych obszarów.
W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wyznaczono
o następującym przeznaczeniu:
MN

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

MW

tereny zabudowy zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

MN,U
MW,MN,U
MW,U

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, zabudowy usługowej
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy usługowej

U

tereny zabudowy usługowej

UP

tereny usług społecznych

UO

teren usług oświaty

UKs

teren usług sakralnych

US

teren sportu i rekreacji

UT

tereny turystyki i wypoczynku

RM

tereny zabudowy zagrodowej

RU

tereny obsługi produkcyjnej w gospodarstwach rolnych

P

teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

P,U

teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowy usługowej

PE

teren eksploatacji kruszywa naturalnego

ZC

tereny cmentarza

KS

teren parkingu

E

obiekty i urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej

K

obiekty i urządzenia infrastruktury kanalizacyjnej

ZR

tereny zieleni rekreacyjnej

R

tereny rolnicze

ZI

teren izolacyjnej

ZL

tereny lasów
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WS

tereny wód powierzchniowych śródlądowych

KDZ

tereny dróg klasy zbiorczej

KDL

tereny dróg klasy lokalnej

KDD

tereny dróg klasy dojazdowej

KP-P

tereny ciągów pieszych – place

KPj

tereny ciągów pieszo-jezdnych

KP

tereny ciągów pieszych

2015

Oddziaływania na środowisko wynikające z realizacji ustaleń omawianego projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla nowych terenów inwestycyjnych w odniesieniu do
obowiązujących dokumentów planistycznych oceniono, uwzględniając przeznaczenie danego terenu
w ww. dokumencie planistycznym oraz jego obecny stopień zainwestowania (środowiskowa funkcja
terenu). W procesie dokonywania oceny oddziaływania na środowisko posłużono się następującą
skalą:

STAN ISTNIEJĄCY

cenny teren
niezabudowany
teren
niezabudowany
teren zabudowany
teren zabudowany
i niezabudowany
teren
niezabudowany
teren zabudowany
i niezabudowany
teren
niezabudowany
teren
niezabudowany

PRZEZNACZENIE TERENU W
DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCYM
MPZP

cenny teren niezabudowany
teren niezabudowany

PRZEZNACZENIE
TERENU W
PROJEKTOWANYM
MPZP

cenny teren
niezabudowany
teren
niezabudowany

SKALA
ODDZIAŁYWANIA

pozytywne
brak oddziaływania

teren zabudowany

teren zabudowany

brak oddziaływania

teren zabudowany

teren zabudowany

słabe negatywne

teren zabudowany

teren zabudowany

słabe negatywne

teren zabudowany
i niezabudowany
teren zabudowany
i niezabudowany

teren zabudowany
teren zabudowany

teren niezabudowany

teren zabudowany

umiarkowane
negatywne
umiarkowane
negatywne
umiarkowane
negatywne

gdzie:
 ODDZIAŁYWANIE POZYTYWNE – dotyczy utrzymania bez zmiany przeznaczenia najbardziej
cennych elementów przyrodniczych i zbiorowisk – terenów o najwyższych wartościach
przyrodniczych, w tym pozostałych na tym terenach niewielkich kompleksów leśnych,
zbiorowisk łąkowych doliny Straduni oraz terenów parkowych na terenie wsi; dotyczy także
terenów we wcześniejszych opracowaniach planistycznych przeznaczonych pod zabudowę,
obecnie zaś wskazanych jako tereny zieleni;


BRAK ISTOTNEGO ODDZIAŁYWANIA (zachowany stan istniejący, tereny otwarte) – dla
terenów aktualnie użytkowanych rolniczo, dla których zachowano dotychczasowe
przeznaczenie; w granicach niniejszych obszarów zachowuje się zadrzewienia śródpolne
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ułatwiające migrację gatunków, a także w ich granicach zachodzi naturalny proces infiltracji
wód opadowych;


BRAK ISTOTNEGO ODDZIAŁYWANIA (zachowany stan istniejący) – w przypadku utrzymania
dotychczasowego przeznaczenia terenu w obrębie obszarów o intensywnym stopniu
zainwestowania; nie przewiduje się znaczącego przyrostu zabudowy i zmiany stopnia
oddziaływania danego obszaru na środowisko; w wyniku zmiany sposobu ogrzewania lub
termoizolacji budynków możliwie jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza;



ODDZIAŁYWANIE SŁABE NEGATYWNE – w przypadku terenów budowlanych wyznaczonych
w poprzednich opracowaniach planistycznych, na których brak istniejącej zabudowy lub proces
inwestycyjny jest już zapoczątkowany, lecz są to tereny zainwestowane nadal w stosunkowo
niewielkim stopniu;



ODDZIAŁYWANIE UMIARKOWANE NEGATYWNE – dotyczy terenów przeznaczonych w
projekcie planu wyłącznie pod zabudowę, które w poprzednich opracowaniach planistycznych
były przeznaczone pod zabudowę tylko częściowo, w pozostałej zaś części były przeznaczone
pod tereny zielone lub tereny użytków rolnych,;



ODDZIAŁYWANIE NEGATYWNE – dotyczy terenów przeznaczonych w projekcie planu pod
zabudowę, które w poprzednich opracowaniach planistycznych były przeznaczone pod tereny
zielone lub tereny użytków rolnych oraz dotyczy terenów przeznaczonych pod drogi, zarówno
istniejące, jak i projektowane; drogi stanowią źródło zanieczyszczeń powietrza oraz wód,
stanowią także bariery migracyjne dla zwierząt

Poniższa tabela prezentuje szczegółową ocenę zagospodarowania poszczególnych terenów w
aspekcie ich wpływu na środowisko.
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STAN ISTNIEJĄCY




teren
częściowo
zabudowany,
pojedyncze drzewa,
grunty
zakrzewione
ulegające
naturalnej
sukcesji
roślinności
drzewiastej i krzewiastej.

PRZEZNACZENIE TERENU
OKREŚLONE W
OBOWIĄZUJĄCYM MPZP 2002r.
RR.1. – teren użytków rolnych,
z przeznaczeniem pod pola
uprawne
MZ - teren
zabudowy
zagrodowej,
z
przeznaczeniem
pod
zabudowę mieszkalną i
gospodarczą,
produkcją rolną.





teren
częściowo
zabudowany,
Teren użytkowany rolniczo,
Fragment użytku rolniczego
IIIb klasy jakości gleb.

związaną z

MJ. 3. - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
z przeznaczeniem pod
jednorodzinne domy
mieszkalne

USTALENIA PROJEKTOWANEGO MPZP
WSKAŹNIKI, STANDARDYOCHRONA
FUNKCJA TERENU
ŚRODOWISKA, PRZYRODY,
KRAJOBRAZU*
1MN - zabudowa mieszkaniowa
 powierzchnia biologicznie czynna
jednorodzinna w formie
minimum 50% powierzchni działki
wolnostojącej
budowlanej,
 utrzymanie istniejącej zabudowy
zagrodowej z możliwością
rozbudowy i nadbudowy przy
zachowaniu udziału PBC min.
10%,
 obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
 zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 100 DJP
10MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej









Teren
częściowo
zabudowany, głównie przy

MJ. 3. - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,

71MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie



powierzchnia biologicznie czynna
minimum 55% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 25 DJP

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 55% powierzchni działki

OCENA WPŁYWU NA
ŚRODOWISKO
oddziaływanie słabe
negatywne
- zachowanie funkcji większości
terenu zgodnej z dotychczasowym
użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym,
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

oddziaływanie umiarkowane
negatywne
- funkcja terenu niezgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym,
- zmiana przeznaczenia gruntów o
dobrej klasie bonitacyjnej na cele
nierolnicze,
- wprowadzenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

oddziaływanie słabe
negatywne
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drodze,
Teren użytkowany rolniczo

z przeznaczeniem pod
jednorodzinne domy
mieszkalne

wolnostojącej


budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych.

RR.1. - teren użytków rolnych, z
przeznaczeniem pod pola
uprawne





Pojedynczo zlokalizowane
zagrody,
Tereny użytkowane
rolniczo,
Gleby wysokich klas
bonitacyjnych – IIIb.

MN. 2. - teren projektowanej
zabudowy mieszkaniowej, z
przeznaczeniem
pod
wolnostojące, jednorodzinne
domy mieszkalne

79MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej





powierzchnia biologicznie czynna
minimum 50% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych.

RR.2. - teren użytków rolnych,
stanowiących perspektywiczną
rezerwę pod rozwój zabudowy,
z przeznaczeniem pod pola
uprawne




ciasno zlokalizowana
zabudowa wzdłuż drogi,
Tereny użytkowane
rolniczo.

MN.1. - teren projektowanej
zabudowy mieszkaniowej, z
przeznaczeniem
pod
wolnostojące, jednorodzinne
domy mieszkalne
MJ.4. - teren
zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
z
przeznaczeniem
pod
jednorodzinne
domy
mieszkalne

72MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej
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powierzchnia biologicznie czynna
minimum 55% powierzchni działki
budowlanej,
obszar
najwyższej
ochrony
Głównego
Zbiornika
Wód
Podziemnych.

2015

- funkcja terenu niezgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym,
- wprowadzenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

oddziaływanie umiarkowane
negatywne
- zachowanie funkcji części terenu
zgodnej z dotychczasowym
użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym,
- zmiana przeznaczenia gruntów o
dobrej klasie bonitacyjnej na cele
nierolnicze,
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

oddziaływanie słabe
negatywne
- zachowanie funkcji części terenu
zgodnej z dotychczasowym
użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym,
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- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym





Pojedynczo zlokalizowane
zagrody,
Tereny
użytkowane
rolniczo,
Zadrzewienia (zagajnik).

MJ. 3. - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
z przeznaczeniem pod
jednorodzinne domy
mieszkalne

18MN, 19MN - zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna w
formie wolnostojącej












Teren niezabudowany,
Tereny
użytkowane
rolniczo.

MN. 2. - teren projektowanej
zabudowy mieszkaniowej, z
przeznaczeniem
pod
wolnostojące, jednorodzinne
domy mieszkalne

77MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej lub bliźniaczej










Pojedyncza zagroda,
Teren użytkowany rolniczo.

MN. 2. - teren projektowanej
zabudowy mieszkaniowej, z
przeznaczeniem
pod

76MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej
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powierzchnia biologicznie czynna
minimum 55% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych,
teren otoczony zielenią izolacyjną
(chroniąca przed ewentualnym
negatywnym wpływam terenów
przeznczonych pod funkcje
produkcyjne, usługowe
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 25 DJP
powierzchnia biologicznie czynna
minimum 50% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych,
teren otoczony zielenią izolacyjną
(chroniąca przed ewentualnym
negatywnym wpływam terenów
przeznczonych pod funkcje
zabudowy wielorodzinnej,
usługowej.
powierzchnia biologicznie czynna
minimum 75% powierzchni działki
budowlanej,

oddziaływanie słabe
negatywne
- funkcja terenu w większości
niezgodna z dotychczasowym
użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym (w
tym jako rezerwa pod zabudowę),
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

oddziaływanie negatywne
- funkcja terenu niezgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym (w
tym jako rezerwa pod zabudowę),
- wprowadzenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

oddziaływanie słabe
negatywne
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wolnostojące, jednorodzinne
domy mieszkalne







Teren zabudowany,
Pojedyncze
drzewa
i
krzewy,
Częściowo tereny o glebach
wysokich
klas
bonitacyjnych – IIIb

MJ. 3. - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
z
przeznaczeniem
pod
jednorodzinne
domy
mieszkalne.

75MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej i bliźniaczej






RR.1. - teren użytków rolnych, z
przeznaczeniem
pod pola
uprawne





Teren zabudowany,
Teren użytkowany rolniczo,
Gleby
wysokich
klas
bonitacyjnych

RR.1. - teren użytków rolnych,
z przeznaczeniem pod pola
uprawne



74MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej




UM
–
teren
zabudowy
usługowo - mieszkaniowej

MJ.4. - teren
zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
z
przeznaczeniem
pod
jednorodzinne
domy



81

2015

obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych,
teren otoczony zielenią izolacyjną
(chroniąca przed ewentualnym
negatywnym wpływam terenów
przeznczonych pod funkcje
zabudowy wielorodzinnej,
usługowej.

- funkcja terenu niezgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym (jako
rezerwa pod zabudowę),
- wprowadzenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 40% powierzchni działki
budowlanej,
obszar
najwyższej
ochrony
Głównego
Zbiornika
Wód
Podziemnych,
teren otoczony zielenią izolacyjną
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 25 DJP

oddziaływanie słabe
negatywne

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 75% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych,
strefy ochrony sanitarnej od
cmentarza
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 25 DJP

- możliwe zmniejszenie
powierzchni czynnej biologicznie,
- możliwość zabudowy gleb
objętych ochroną jest minimalna,
teren w większości to gleby klas IV
i V,
- pojawienie się zabudowy wiąże
się z okresową emisją
zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym oraz
koniecznością zagospodarowania
ścieków.

oddziaływanie słabe
negatywne
- funkcja terenu niezgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym (jako
rezerwa pod zabudowę),
- wprowadzenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
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oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

mieszkalne




teren
częściowo
zabudowany,
głównie
wzdłuż dróg
teren użytkowany rolniczo.

RR 2. - teren użytków rolnych,
stanowiących perspektywiczną
rezerwę pod rozwój zabudowy,
z przeznaczeniem pod pola
uprawne

6MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej





powierzchnia biologicznie czynna
minimum 75% powierzchni działki
budowlanej,
obszar
najwyższej
ochrony
Głównego
Zbiornika
Wód
Podziemnych.

MN.1. - teren projektowanej
zabudowy mieszkaniowej, z
przeznaczeniem
pod
wolnostojące, jednorodzinne
domy mieszkalne








teren
częściowo
zabudowany
użytkowane rolniczo

teren
częściowo
zabudowany
użytkowane rolniczo
częściowo tereny o glebach
wysokich
klas

2015

MN.1. - teren projektowanej
zabudowy mieszkaniowej, z
przeznaczeniem
pod
wolnostojące, jednorodzinne
domy mieszkalne

5MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej

MN.1. - teren projektowanej
zabudowy mieszkaniowej, z
przeznaczeniem
pod
wolnostojące, jednorodzinne
domy mieszkalne

4MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej
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powierzchnia biologicznie czynna
minimum 75% powierzchni działki
budowlanej,
obszar
najwyższej
ochrony
Głównego
Zbiornika
Wód
Podziemnych.

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 60% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód

oddziaływanie umiarkowane
negatywne
- funkcja terenu częściowo
niezgodna z dotychczasowym
użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym (jako
rezerwa pod zabudowę),
- wprowadzenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

oddziaływanie umiarkowane
negatywne
- funkcja terenu niezgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym (jako
rezerwa pod zabudowę),
- wprowadzenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

oddziaływanie umiarkowane
negatywne
- funkcja terenu niezgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
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bonitacyjnych – IIIa




Teren niezabudowany,
Teren użytkowany rolniczo,

Podziemnych.

MN.1. - teren projektowanej
zabudowy mieszkaniowej, z
przeznaczeniem
pod
wolnostojące, jednorodzinne
domy mieszkalne

3MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej





powierzchnia biologicznie czynna
minimum 50% powierzchni działki
budowlanej,
obszar
najwyższej
ochrony
Głównego
Zbiornika
Wód
Podziemnych.

RR.1. - teren użytków rolnych,
z przeznaczeniem pod pola
uprawne




tereny
użytkowane
rolniczo,
częściowo tereny o glebach
wysokich
klas
bonitacyjnych – IIIa

MN.1. - teren projektowanej
zabudowy mieszkaniowej, z
przeznaczeniem
pod
wolnostojące, jednorodzinne
domy mieszkalne

2MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej
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powierzchnia biologicznie czynna
minimum 75% powierzchni działki
budowlanej,
obszar
najwyższej
ochrony
Głównego
Zbiornika
Wód
Podziemnych.

2015

- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym (w
tym jako rezerwa pod zabudowę),
- zmiana przeznaczenia gruntów o
dobrej klasie bonitacyjnej na cele
nierolnicze,
- wprowadzenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

oddziaływanie negatywne
- funkcja terenu niezgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym (w
tym jako rezerwa pod zabudowę),
- wprowadzenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

oddziaływanie negatywne
- funkcja terenu niezgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym (w
tym jako rezerwa pod zabudowę),
- wprowadzenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
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sezonie grzewczym





Teren
częściowo
zabudowany,
tereny
użytkowane
rolniczo,
pojedyncze kępy drzew i
krzewów

MM.2 – teren zabudowy
mieszanej, z przeznaczeniem
pod zabudowę zagrodową,
mieszkalną i gospodarczą, oraz
mieszkaniową jednorodzinną

7MN,9MN - zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna w
formie wolnostojącej lub
bliźniaczej



8MN, 11MN - zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna w
formie wolnostojącej lub
bliźniaczej



12MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie





powierzchnia biologicznie czynna
minimum 45% powierzchni działki
budowlanej,
obszar
najwyższej
ochrony
Głównego
Zbiornika
Wód
Podziemnych.

MJ.4. - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
z
przeznaczeniem
pod
jednorodzinne
domy
mieszkalne
RR 2. - teren użytków rolnych,
stanowiących perspektywiczną
rezerwę pod rozwój zabudowy,
z przeznaczeniem pod pola
uprawne









Teren
częściowo
zabudowany,
tereny
użytkowane
rolniczo,
częściowo tereny o glebach
wysokich
klas
bonitacyjnych – IIIb,
Tereny ulegające naturalnej
sukcesji drzew i krzewów.

MJ.4. - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
z
przeznaczeniem
pod
jednorodzinne
domy
mieszkalne

Teren niezabudowany,
tereny
użytkowane

RR 2. - teren użytków rolnych,
stanowiących perspektywiczną



powierzchnia biologicznie czynna
minimum 60% powierzchni działki
budowlanej,
obszar
najwyższej
ochrony
Głównego
Zbiornika
Wód
Podziemnych.

RR 2. - teren użytków rolnych,
stanowiących perspektywiczną
rezerwę pod rozwój zabudowy,
z przeznaczeniem pod pola
uprawne
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powierzchnia biologicznie czynna
minimum 75% powierzchni działki

oddziaływanie umiarkowane
negatywne
- funkcja terenu częściowo zgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym,
- zmiana przeznaczenia gruntów o
dobrej klasie bonitacyjnej na cele
nierolnicze,
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

oddziaływanie umiarkowane
negatywne
- funkcja terenu częściowo zgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym,
- zmiana przeznaczenia gruntów o
dobrej klasie bonitacyjnej na cele
nierolnicze,
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

oddziaływanie negatywne
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rolniczo, z zadrzewieniami
śródpolnymi

rezerwę pod rozwój zabudowy,
z przeznaczeniem pod pola
uprawne.

wolnostojącej lub bliźniaczej

Teren niezabudowany,
tereny
użytkowane
rolniczo, z zadrzewieniami
śródpolnymi,
częściowo tereny o glebach
wysokich
klas
bonitacyjnych – IIIa

RR 2. - teren użytków rolnych,
stanowiących perspektywiczną
rezerwę pod rozwój zabudowy,
z przeznaczeniem pod pola
uprawne

13MN, 14MN - zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna w
formie wolnostojącej

Teren
częściowo
zabudowany,
tereny
użytkowane
rolniczo,
częściowo tereny o glebach
wysokich
klas
bonitacyjnych – IIIb

MJ.4. - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
z
przeznaczeniem
pod
jednorodzinne
domy
mieszkalne







budowlanej,
obszar
najwyższej
ochrony
Głównego
Zbiornika
Wód
Podziemnych.

- funkcja terenu niezgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym (jako
rezerwa pod zabudowę),
- wprowadzenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 75% powierzchni działki
budowlanej,
obszar
najwyższej
ochrony
Głównego
Zbiornika
Wód
Podziemnych

oddziaływanie negatywne

MM.2 – teren zabudowy
mieszanej, z przeznaczeniem
pod zabudowę zagrodową,
mieszkalną i gospodarczą, oraz
mieszkaniową jednorodzinną

15MN, 16MN, 17MN - zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna w
formie wolnostojącej







RR 2. - teren użytków rolnych,
stanowiących perspektywiczną
rezerwę pod rozwój zabudowy,
z przeznaczeniem pod pola
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2015

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 75% powierzchni działki
budowlanej,
obszar
najwyższej
ochrony
Głównego
Zbiornika
Wód
Podziemnych
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 100 DJP

- funkcja terenu niezgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym (w
tym jako rezerwa pod zabudowę),
- zmiana przeznaczenia gruntów o
dobrej klasie bonitacyjnej na cele
nierolnicze,
- wprowadzenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

oddziaływanie umiarkowane
negatywne
- funkcja terenu częściowo zgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym,
- zmiana przeznaczenia gruntów o
dobrej klasie bonitacyjnej na cele
nierolnicze,
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2015

- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

uprawne

MZ - teren

zabudowy
zagrodowej,
z
przeznaczeniem
pod
zabudowę
mieszkalną
i
gospodarczą,
związaną z
produkcją rolną

MM.2. - teren

zabudowy
mieszanej, z przeznaczeniem
pod zabudowę zagrodową,
mieszkalną i gospodarczą, oraz
mieszkaniową jednorodzinną







Teren niezabudowany,
Tereny
użytkowane
rolniczo,
Częściowo tereny o glebach
wysokich
klas
bonitacyjnych – IIIb

RR.1. - teren użytków rolnych,
z przeznaczeniem pod pola
uprawne

Teren użytkowany rolniczo,
Tereny ulegające naturalnej
sukcesji drzew i krzewów.

RR 2. - teren użytków rolnych,
stanowiących perspektywiczną
rezerwę pod rozwój zabudowy,
z przeznaczeniem pod pola
uprawne
MJ. 3. - teren zabudowy

21MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej lub bliźniaczej





20MN, 22MN - zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna w
formie wolnostojącej lub
bliźniaczej
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powierzchnia biologicznie czynna
minimum 50% powierzchni działki
budowlanej,
obszar
najwyższej
ochrony
Głównego
Zbiornika
Wód
Podziemnych

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 75% powierzchni działki
budowlanej,
obszar
najwyższej
ochrony
Głównego
Zbiornika
Wód
Podziemnych

oddziaływanie negatywne
- funkcja terenu niezgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym (w
tym jako rezerwa pod zabudowę),
- zmiana przeznaczenia gruntów o
dobrej klasie bonitacyjnej na cele
nierolnicze,
- wprowadzenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

oddziaływanie słabe
negatywne
- funkcja terenu niezgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
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mieszkaniowej jednorodzinnej,
z
przeznaczeniem
pod
jednorodzinne
domy
mieszkalne.








tereny
w
części
zabudowane,
tereny w części użytkowane
rolniczo,
częściowo tereny o glebach
wysokich
klas
bonitacyjnych – IIIb

MJ. 3. - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
z
przeznaczeniem
pod
jednorodzinne
domy
mieszkalne

tereny niezabudowane,
tereny użytkowane rolniczo

MJ. 3. - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
z
przeznaczeniem
pod
jednorodzinne
domy
mieszkalne.

23MN, 24MN - zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna w
formie wolnostojącej lub
bliźniaczej



dla części terenu zakaz budowy
obiektów inwentarskich o łącznej
obsadzie zwierząt większej niż 25
DJP

wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym (w
tym jako rezerwa pod zabudowę),
- wprowadzenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym



powierzchnia biologicznie czynna
minimum 60% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
dla części terenu zakaz budowy
obiektów inwentarskich o łącznej
obsadzie zwierząt większej niż 25
DJP

oddziaływanie umiarkowane
negatywne





RR 2. - teren użytków rolnych,
stanowiących perspektywiczną
rezerwę pod rozwój zabudowy,
z przeznaczeniem pod pola
uprawne

27MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej lub bliźniaczej
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2015

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 60% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 25 DJP

- funkcja terenu w części zgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym,
- zmiana przeznaczenia gruntów o
dobrej klasie bonitacyjnej na cele
nierolnicze,
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

oddziaływanie słabe
negatywne
- funkcja terenu niezgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym,
- wprowadzenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce





tereny
częściowo
zabudowane,
z zielenią
przydomową
i zadrzewieniami,
tereny użytkowane rolniczo

MJ. 3. - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
z
przeznaczeniem
pod
jednorodzinne
domy
mieszkalne.

26MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej lub bliźniaczej










tereny niezabudowane,
tereny użytkowane rolniczo

MJ. 3. - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
z
przeznaczeniem
pod
jednorodzinne
domy
mieszkalne.

25MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej lub bliźniaczej











tereny
częściowo
zabudowane, z zielenią
przydomową
i zadrzewieniami,
tereny użytkowane rolniczo

R(MN) - teren rezerwowy
zabudowy mieszkaniowej

28MN, 29MN - zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna w
formie wolnostojącej





UR
teren
usług
rzemieślniczych,
z
przeznaczeniem pod zakłady
rzemiosła produkcyjnego i
usługowego wraz zapleczem
administracyjno – socjalnym.
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powierzchnia biologicznie czynna
minimum 50% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 25 DJP

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 60% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 25 DJP

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 75% powierzchni działki
budowlanej,
obiekt posiadający cechy
zabytkowe ujęte w gminnej
ewidencji
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych

2015

oddziaływanie słabe
negatywne
- funkcja terenu w części zgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym,
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

oddziaływanie umiarkowane
negatywne
- funkcja terenu niezgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę tylko
częściowo wyznaczony we
wcześniejszym opracowaniu
planistycznym, częściowo zaś
wskazany na cele rolnicze,
- wprowadzenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

oddziaływanie słabe
negatywne
- funkcja terenu w części zgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym,
- zagęszczenie zabudowy będzie

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce



MM.2.

- teren zabudowy
mieszanej, z przeznaczeniem
pod zabudowę zagrodową,
mieszkalną i gospodarczą oraz
mieszkaniową jednorodzinną.
MJ.3. - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
z
przeznaczeniem
pod
jednorodzinne
domy
mieszkalne.
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dla części terenu zakaz budowy
obiektów inwentarskich o łącznej
obsadzie zwierząt większej niż 25
DJP

2015

wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce













tereny
w
części
zabudowane,
tereny w części użytkowane
rolniczo,
częściowo tereny o glebach
wysokich
klas
bonitacyjnych – IIIa

MJ.3. - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
z
przeznaczeniem
pod
jednorodzinne
domy
mieszkalne.

tereny
w
części
zabudowane,
tereny w części użytkowane
rolniczo,
częściowo tereny o glebach
wysokich
klas
bonitacyjnych – IIIa

MJ.2., MJ.3. - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
z
przeznaczeniem
pod
jednorodzinne
domy
mieszkalne.

tereny w przeważającej
części
zabudowane,
z
zielenią
przydomową
i zadrzewieniami,
tereny
częściowo

MJ.3. - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
z
przeznaczeniem
pod
jednorodzinne
domy
mieszkalne.

30MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej lub bliźniaczej







31MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej lub bliźniaczej







32MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej lub bliźniaczej
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powierzchnia biologicznie czynna
minimum 60% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 25 DJP

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 60% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 25 DJP

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 45% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód

2015

oddziaływanie umiarkowane
negatywne
- funkcja terenu w części zgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym,
- zmiana przeznaczenia gruntów o
dobrej klasie bonitacyjnej na cele
nierolnicze,
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

oddziaływanie umiarkowane
negatywne
- funkcja terenu w części zgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym,
- zmiana przeznaczenia gruntów o
dobrej klasie bonitacyjnej na cele
nierolnicze,
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

oddziaływanie słabe
negatywne
- funkcja terenu w większości
zgodna z dotychczasowym

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce













użytkowane rolniczo, sady
tereny ulegające naturalnej
sukcesji drzew i krzewów
częściowo tereny o glebach
wysokich
klas
bonitacyjnych – IIIb

RO - teren ogrodów, z
podstawowym przeznaczeniem
pod ogrody przydomowe oraz
sady.

tereny w przeważającej
części
zabudowane,
z
zielenią
przydomową
i zadrzewieniami,
tereny
częściowo
użytkowane rolniczo, sady
tereny ulegające naturalnej
sukcesji drzew i krzewów
częściowo tereny o glebach
wysokich
klas
bonitacyjnych – IIIb

MJ.3. - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
z
przeznaczeniem
pod
jednorodzinne
domy
mieszkalne.

tereny
w
części
zabudowane,
tereny ulegające naturalnej
sukcesji drzew i krzewów

MJ.3. - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
z
przeznaczeniem
pod
jednorodzinne
domy
mieszkalne
MC - teren koncentracji
mieszkalnictwa i usług o
charakterze centrotwórczym, z
przeznaczeniem pod zabudowę
mieszkaniową
rodzinną
z
usługami handlu detalicznego,
gastronomii, rozrywki, kultury,



1MW,MN,U- zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej,
zabudowy mieszkniowej
jednorodzinnej, zabudowy
usługowe






7MN,U - terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
zabudowy usługowej






91

Podziemnych
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 25 DJP

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 20% powierzchni działki
budowlanej,
strefy ochrony sanitarnej od
cmentarza
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 20% powierzchni działki
budowlanej
strefa ochrony konserwatorskiej
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych

2015

użytkowaniem,
- teren pod zabudowę w
większości wyznaczony we
wcześniejszym opracowaniu
planistycznym,
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

oddziaływanie słabe
negatywne
- funkcja terenu w większości
zgodna z dotychczasowym
użytkowaniem,
- teren pod zabudowę w
większości wyznaczony we
wcześniejszym opracowaniu
planistycznym,
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

brak istotnego oddziaływania
- teren zainwestowany, realizacja
projektu mpzp będzie polegała na
utrzymaniu obecnej funkcji terenu

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce

2015

obsługi ruchu turystycznego,
informacji i łączności, obsługi
finansowej i ubezpieczeniowej,
administracji oraz usługami
bytowymi.











tereny w przeważającej
części
zabudowane,
z
zielenią
przydomową
i zadrzewieniami,
tereny
częściowo
użytkowane rolniczo,
częściowo tereny o glebach
wysokich
klas
bonitacyjnych – IIIb

MJ.3. - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
z
przeznaczeniem
pod
jednorodzinne
domy
mieszkalne

tereny w dużej cześci
zabudowane, z zielenią
przydomową,
tereny
częściowo
użytkowane rolniczo,
częściowo tereny o glebach
wysokich
klas
bonitacyjnych – IIIb

MI.1. - teren zabudowy
mieszkaniowej,
z
przeznaczeniem
pod
wolnostojące, jednorodzinne
domy
mieszkalne
(zespół
zabudowy rolno-robotniczej o
jednakowych
cechach
zabudowy).

69MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej lub bliźniaczej








12MN,U - terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
zabudowy usługowej
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powierzchnia biologicznie czynna
minimum 50% powierzchni działki
budowlanej,
strefa sanitarna od cmentarza 150
m
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 25 DJP

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 30% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 100 DJP

oddziaływanie słabe
negatywne
- funkcja terenu w większości
zgodna z dotychczasowym
użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym,
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

oddziaływanie umiarkowane
negatywne
- funkcja terenu w większości
zgodna z dotychczasowym
użytkowaniem,
- teren pod zabudowę tylko
częściowo wyznaczony we
wcześniejszym opracowaniu
planistycznym, część wskazana na
cele rolnicze,
- zmiana przeznaczenia gruntów o
dobrej klasie bonitacyjnej na cele
nierolnicze,
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce

2015

oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym






tereny
w
części
zabudowane, z zielenią
przydomową
i
zadrzewieniami,
tereny w części użytkowane
rolniczo,
częściowo tereny o glebach
wysokich
klas
bonitacyjnych – IIIb

MI.1. - teren zabudowy
mieszkaniowej,
z
przeznaczeniem
pod
wolnostojące, jednorodzinne
domy
mieszkalne
(zespół
zabudowy rolno-robotniczej o
jednakowych
cechach
zabudowy)

66MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej lub bliźniaczej







powierzchnia biologicznie czynna
minimum 50% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 25 DJP

MJ.1. teren
zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
z
przeznaczeniem
pod
wolnostojące lub bliźniacze
jednorodzinne
domy
mieszkalne
RR 2. - teren użytków rolnych,
stanowiących perspektywiczną
rezerwę pod rozwój zabudowy,
z przeznaczeniem pod pola
uprawne



tereny niezabudowane,
tereny użytkowane rolniczo

MJ.4. - teren
zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
z
przeznaczeniem
pod
jednorodzinne
domy
mieszkalne

68MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej lub bliźniaczej







RR 2. - teren użytków rolnych,
stanowiących perspektywiczną
rezerwę pod rozwój zabudowy,
z przeznaczeniem pod pola
uprawne
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powierzchnia biologicznie czynna
minimum 50% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
na części terenu strefa ochrony
konserwatorskiej
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 25 DJP

oddziaływanie umiarkowane
negatywne
- funkcja terenu w części zgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym, (w
tym jako rezerwa pod zabudowę),
- zmiana przeznaczenia gruntów o
dobrej klasie bonitacyjnej na cele
nierolnicze,
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

oddziaływanie umiarkowane
negatywne
- funkcja terenu niezgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym (jako
rezerwa pod zabudowę),
- wprowadzenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce

2015

emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym







tereny
w
części
zabudowane,
tereny w części użytkowane
rolniczo,
częściowo tereny o glebach
wysokich
klas
bonitacyjnych – IIIb

MJ.3. - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
z
przeznaczeniem
pod
jednorodzinne
domy
mieszkalne

tereny
zabudowane,
z zielenią
przydomową
i zadrzewieniami

ME
teren
zabudowy
mieszkaniowej ekstensywnej, z
przeznaczeniem
pod
jednorodzinną
zabudowę
mieszkaniową, sytuowaną w
ciągu
lokalnego
korytarza
ekologicznego.
MC - teren koncentracji
mieszkalnictwa i usług o
charakterze centrotwórczym, z
przeznaczeniem pod zabudowę
mieszkaniową
rodzinną
z
usługami handlu detalicznego,
gastronomii, rozrywki, kultury,
obsługi ruchu turystycznego,
informacji i łączności, obsługi
finansowej i ubezpieczeniowej,
administracji oraz usługami

67MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej lub bliźniaczej







44MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej
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powierzchnia biologicznie czynna
minimum 50% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
na części terenu strefa ochrony
konserwatorskiej

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 55% powierzchni działki
budowlanej,
obiekt posiadający cechy
zabytkowe ujęte w gminnej
ewidencji
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 25 DJP

oddziaływanie umiarkowane
negatywne
- funkcja terenu w części zgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym (w
tym jako rezerwa pod zabudowę),
- zmiana przeznaczenia gruntów o
dobrej klasie bonitacyjnej na cele
nierolnicze,
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

oddziaływanie słabe
negatywne
- funkcja terenu w większości
zgodna z dotychczasowym
użytkowaniem,
- teren pod zabudowę w
większości wyznaczony we
wcześniejszym opracowaniu
planistycznym,
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce







tereny w znaczącej części
zabudowane,
tereny
częściowo
użytkowane rolniczo

tereny
w
części
zabudowane,
tereny w części użytkowane
rolniczo

bytowymi.
RO - teren ogrodów, z
podstawowym przeznaczeniem
pod ogrody przydomowe oraz
sady.
MM.1. - teren zabudowy
mieszanej, z przeznaczeniem
pod zabudowę zagrodową,
mieszkalną i gospodarczą, oraz
mieszkaniową jednorodzinną.
UM
teren
zabudowy
usługowo-mieszkaniowej,
z
przeznaczeniem pod usługi
handlu
detalicznego,
gastronomii, rozrywki, kultury,
administracji,
obsługi
finansowej i ubezpieczeniowej,
ochrony zdrowia i opieki
społecznej oraz łączności, z
towarzyszącą
zabudową
mieszkaniową,
wieloi
jednorodzinną.
MM.1. - teren zabudowy
mieszanej, z przeznaczeniem
pod zabudowę zagrodową,
mieszkalną i gospodarczą, oraz
mieszkaniową jednorodzinną.
UM
teren
zabudowy
usługowo-mieszkaniowej,
z
przeznaczeniem pod usługi
handlu
detalicznego,
gastronomii, rozrywki, kultury,
administracji,
obsługi
finansowej i ubezpieczeniowej,
ochrony zdrowia i opieki
społecznej oraz łączności, z

34MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej lub bliźniaczej







43MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej lub bliźniaczej
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powierzchnia biologicznie czynna
minimum 45% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 25 DJP

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 45% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 25 DJP

2015

oddziaływanie słabe
negatywne
- funkcja terenu w większości
zgodna z dotychczasowym
użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym,
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

oddziaływanie słabe
negatywne
- funkcja terenu w części zgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym,
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce










tereny
w
części
zabudowane,
tereny w części użytkowane
rolniczo

towarzyszącą
zabudową
mieszkaniową,
wieloi
jednorodzinną.
MM.1. - teren zabudowy
mieszanej, z przeznaczeniem
pod zabudowę zagrodową,
mieszkalną i gospodarczą, oraz
mieszkaniową jednorodzinną.

42MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej lub bliźniaczej



tereny w minimalnej części
zabudowane,
tereny głównie użytkowane
rolniczo
częściowo tereny o glebach
wysokich
klas
bonitacyjnych – IIIb

MJ.4. - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
z
przeznaczeniem
pod
jednorodzinne
domy
mieszkalne
RR.1. - teren użytków rolnych,
z przeznaczeniem pod pola
uprawne.

36MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej lub bliźniaczej

tereny
w
zabudowane, z
przydomową
zadrzewieniami

MJ.4. - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
z
przeznaczeniem
pod
jednorodzinne
domy

35MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej lub bliźniaczej

części
zielenią
i
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powierzchnia biologicznie czynna
minimum 45% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 55% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 55% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony

2015

oddziaływanie słabe
negatywne
- funkcja terenu w części zgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym,
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

oddziaływanie negatywne
- funkcja terenu w większości
niezgodna z dotychczasowym
użytkowaniem,
- teren pod zabudowę tylko
częściowo wyznaczony we
wcześniejszym opracowaniu
planistycznym,
- zmiana przeznaczenia gruntów o
dobrej klasie bonitacyjnej na cele
nierolnicze,
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

oddziaływanie słabe
negatywne
- funkcja terenu w większości

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce












tereny w części użytkowane
rolniczo
częściowo tereny o glebach
wysokich
klas
bonitacyjnych – IIIb

mieszkalne
RO - teren ogrodów, z
podstawowym przeznaczeniem
pod ogrody przydomowe oraz
sady.

tereny
w
części
zabudowane, z zielenią
przydomową
i
zadrzewieniami
tereny w części użytkowane
rolniczo,
częściowo tereny o glebach
wysokich
klas
bonitacyjnych – IIIb

MJ.3., MJ.4. - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
z
przeznaczeniem
pod
jednorodzinne
domy
mieszkalne
R(MN) - teren rezerwowy
zabudowy mieszkaniowej

37MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej lub bliźniaczej

tereny
niezabudowane,
użytkowane rolniczo,
tereny o glebach wysokich
klas bonitacyjnych – IIIb

R(MN) - teren rezerwowy
zabudowy mieszkaniowej

38MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej lub bliźniaczej
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Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 25 DJP

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 55% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 25 DJP

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 55% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
obiekt posiadający cechy
zabytkowe ujęte w gminnej
ewidencji
zakaz budowy obiektów

2015

zgodna z dotychczasowym
użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym,
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

oddziaływanie umiarkowane
negatywne
- funkcja terenu w części zgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym (w
tym jako rezerwa pod zabudowę),
- zmiana przeznaczenia gruntów o
dobrej klasie bonitacyjnej na cele
nierolnicze,
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

oddziaływanie negatywne
- możliwe zmniejszenie dużej
powierzchni czynnej biologiczni
oraz areału gleb chronionych,
- pojawienie się zabudowy wiąże
się z okresową emisją
zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym oraz
koniecznością zagospodarowania
ścieków

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce

2015

inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 25 DJP












tereny
w
części
zabudowane, z zielenią
przydomową
i
zadrzewieniami
tereny
w
większości
użytkowane rolniczo,
częściowo tereny o glebach
wysokich
klas
bonitacyjnych – IIIb

MJ.3. - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
z
przeznaczeniem
pod
jednorodzinne
domy
mieszkalne
R(MN) - teren rezerwowy
zabudowy mieszkaniowej

39MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej

tereny
w
większości
zabudowane, z zielenią
przydomową,
tereny w niewielkiej części
użytkowane rolniczo,
częściowo tereny o glebach
wysokich
klas
bonitacyjnych – IIIb

MI.2. - teren
zabudowy
mieszkaniowej,
z
przeznaczeniem
pod
wolnostojące, jednorodzinne
domy
mieszkalne
(zespół
zabudowy
robotniczej
o
jednakowych
cechach
zabudowy).
RO
tereny
ogrodów,
towarzyszące
zabudowie
mieszkaniowej

40MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej lub bliźniaczej

tereny zabudowane,

MI.2.

41MN - zabudowa mieszkaniowa

-

teren

zabudowy
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powierzchnia biologicznie czynna
minimum 30% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 25 DJP

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 50% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych

powierzchnia biologicznie czynna

oddziaływanie umiarkowane
negatywne
- funkcja terenu w części zgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym,
- zmiana przeznaczenia gruntów o
dobrej klasie bonitacyjnej na cele
nierolnicze,
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

oddziaływanie słabe
negatywne
- funkcja terenu w większości
zgodna z dotychczasowym
użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym,
- zmiana przeznaczenia gruntów o
dobrej klasie bonitacyjnej na cele
nierolnicze
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

oddziaływanie słabe

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce








tereny w niewielkiej części
użytkowane rolniczo,
częściowo tereny o glebach
wysokich
klas
bonitacyjnych – IIIb

tereny
częściowo
zabudowane, z zielenią
przydomową,
częściowo tereny o glebach
wysokich
klas
bonitacyjnych – IIIb

mieszkaniowej,
z
przeznaczeniem
pod
wolnostojące, jednorodzinne
domy
mieszkalne
(zespół
zabudowy
robotniczej
o
jednakowych
cechach
zabudowy).
MM.2 – teren zabudowy
mieszanej, z przeznaczeniem
pod zabudowę zagrodową,
mieszkalną i gospodarczą, oraz
mieszkaniową jednorodzinną

MZ - teren

zabudowy
zagrodowej, z przeznaczeniem
pod zabudowę mieszkalną i
gospodarczą,
związaną z
produkcją rolną

jednorodzinna w formie
wolnostojącej lub bliźniaczej




49MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej lub bliźniaczej





MJ.4. - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
z
przeznaczeniem
pod
jednorodzinne
domy
mieszkalne



tereny
w
zabudowane, z
przydomową
zadrzewieniami

części
zielenią
i

ME
–
teren
zabudowy
mieszkaniowej ekstensywnej, z
przeznaczeniem
pod
jednorodzinną
zabudowę
mieszkaniową, sytuowaną w



45MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej lub bliźniaczej
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minimum 45% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 25 DJP

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 45% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 25 DJP

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 45% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód

2015

negatywne
- funkcja terenu w większości
zgodna z dotychczasowym
użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym,
- zmiana przeznaczenia gruntów o
dobrej klasie bonitacyjnej na cele
nierolnicze
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

oddziaływanie umiarkowane
negatywne
- funkcja terenu w części zgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym,
- zmiana przeznaczenia gruntów o
dobrej klasie bonitacyjnej na cele
nierolnicze,
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

brak istotnego oddziaływania
- teren zainwestowany, realizacja
projektu mpzp będzie polegała na
utrzymaniu obecnej funkcji terenu

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce

ciągu
lokalnego
ekologicznego






tereny
częściowo
zabudowane, z zielenią
przydomową,
tereny w części użytkowane
rolniczo,
tereny o glebach wysokich
klas bonitacyjnych – IIIb

korytarza

ME
teren
zabudowy
mieszkaniowej ekstensywnej, z
przeznaczeniem
pod
jednorodzinną
zabudowę
mieszkaniową, sytuowaną w
ciągu
lokalnego
korytarza
ekologicznego.



46MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna













tereny zabudowane,
zielenią przydomową

tereny
zabudowane,

z

z

częściowo
zielenią

ME
teren
zabudowy
mieszkaniowej ekstensywnej, z
przeznaczeniem
pod
jednorodzinną
zabudowę
mieszkaniową, sytuowaną w
ciągu
lokalnego
korytarza
ekologicznego
ZN - teren zieleni parkowej
niskiej, z przeznaczeniem pod
ogólnodostępną
zieleń
publiczną, stanowiącą lokalny
korytarz ekologiczny terenów
zabudowanych
UC – teren koncentracji usług
komercyjnych,
z

47MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej







48MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
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2015

Podziemnych
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 25 DJP
powierzchnia biologicznie czynna
minimum 20% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
obiekt posiadający cechy
zabytkowe ujęte w gminnej
ewidencji
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 25 DJP

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 60% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 25 DJP

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 55% powierzchni działki

oddziaływanie umiarkowane
negatywne
- funkcja terenu w części zgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym,
- zmiana przeznaczenia gruntów o
dobrej klasie bonitacyjnej na cele
nierolnicze,
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

brak istotnego oddziaływania
- teren zainwestowany, realizacja
projektu mpzp będzie polegała na
utrzymaniu obecnej funkcji terenu

brak istotnego oddziaływania

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce

przydomową






tereny
częściowo
zabudowane, z zielenią
przydomową,
tereny w części użytkowane
rolniczo,
częściowo tereny o glebach
wysokich
klas
bonitacyjnych – III

przeznaczeniem pod usługi
kultury,
rozrywki,
handlu
detalicznego,
gastronomii,
obsługi ruchu turystycznego,
administracji,
informacji
i
łączności, obsługi finansowej i
ubezpieczeniowej oraz usługi
bytowe
MJ.1. teren
zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
z
przeznaczeniem
pod
wolnostojące lub bliźniacze
jednorodzinne
domy
mieszkalne
RO - teren ogrodów, z
podstawowym przeznaczeniem
pod ogrody przydomowe oraz
sady.

wolnostojącej lub bliźniaczej


63MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej lub bliźniaczej
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budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 60% powierzchni działki
budowlanej,
projektowany Obszar
Chronionego Krajobrazu „Dolina
Straduni”,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 25 DJP

2015

- teren zainwestowany, realizacja
projektu mpzp będzie polegała na
utrzymaniu obecnej funkcji terenu

oddziaływanie słabe
negatywne
- funkcja terenu zgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym,
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym, a także
zmniejszeniem powierzchni
korytarza ekologicznego

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce










tereny zabudowane, z
zielenią przydomową i
zadrzewieniami,
tereny w części użytkowane
rolniczo,
częściowo tereny o glebach
wysokich
klas
bonitacyjnych – III

MJ.1. teren
zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
z
przeznaczeniem
pod
wolnostojące lub bliźniacze
jednorodzinne
domy
mieszkalne

tereny
w
części
zabudowane, z zielenią
przydomową
i
zadrzewieniami,
tereny w części użytkowane
rolniczo

MJ.3. - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
z
przeznaczeniem
pod
jednorodzinne
domy
mieszkalne

62MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej lub bliźniaczej







60MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej lub bliźniaczej









tereny zabudowane,
zielenią przydomową

z

KZ - tereny tras komunikacji
drogowej

59MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej







tereny

w

przeważającej

RO

-

teren

ogrodów,

z

58MN - zabudowa mieszkaniowa
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powierzchnia biologicznie czynna
minimum 45% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 25 DJP

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 60% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 25 DJP

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 30% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
powierzchnia biologicznie czynna

2015

oddziaływanie umiarkowane
negatywne
- funkcja terenu w części zgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym,
- zmiana przeznaczenia gruntów o
dobrej klasie bonitacyjnej na cele
nierolnicze,
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

oddziaływanie słabe
negatywne
- funkcja terenu w części zgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę w
większości wyznaczony we
wcześniejszym opracowaniu
planistycznym,
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

brak istotnego oddziaływania
- teren zainwestowany, realizacja
projektu mpzp będzie polegała na
utrzymaniu obecnej funkcji terenu

oddziaływanie słabe

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce











części
zabudowane,
z
zielenią przydomową i
zadrzewieniami,
tereny
częściowo
użytkowane rolniczo,
częściowo tereny o glebach
wysokich
klas
bonitacyjnych – III

podstawowym przeznaczeniem
pod ogrody przydomowe oraz
sady
MJ.3. - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
z
przeznaczeniem
pod
jednorodzinne
domy
mieszkalne

jednorodzinna w formie
wolnostojącej lub bliźniaczej

Teren
częściowo
zabudowany,
Teren
rolniczy
z
zadrzewieniami
śródpolnymi.

MJ.1. - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
z
przeznaczeniem
pod
wolnostojące lub bliźniacze
jednorodzinne
domy
mieszkalne,
ZL - teren zalesień, wyłączony
z zabudowy, z podstawowym
przeznaczeniem
pod
planowane lasy
o funkcji
gospodarczej i wodochronnej.

61MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna

MJ.2. teren
zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
z
przeznaczeniem
pod
jednorodzinne
domy
mieszkalne

50MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna

Mozaika
terenów
zabudowanych i rolniczych,
gleby klas IIIb.
Budynki
intensywnej
gospodarki rolniczej (duża
uciążliwość).
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minimum 50% powierzchni działki
budowlanej,
stanowisko archeologiczne,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 25 DJP

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 60% powierzchni działki
budowlanej,
obszar
najwyższej
ochrony
Głównego
Zbiornika
Wód
Podziemnych,
dolina Straduni – korytarz
ekologiczny, projektowany obszar
Chronionego Krajobrazu
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 25 DJP
powierzchnia biologicznie czynna
minimum 60% powierzchni działki
budowlanej,
obszar
najwyższej
ochrony
Głównego
Zbiornika
Wód
Podziemnych
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie

2015

negatywne
- funkcja terenu w większości
zgodna z dotychczasowym
użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym,
- zmiana przeznaczenia gruntów o
dobrej klasie bonitacyjnej na cele
nierolnicze,
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

oddziaływanie słabe
negatywne
- zachowanie funkcji terenu
zgodnej z dotychczasowym
użytkowaniem, tereny
dotychczasowo niezabudowane
- możliwe zmniejszenie
powierzchni czynnej biologicznie

brak istotnego oddziaływania
- teren zainwestowany, realizacja
projektu mpzp będzie polegała na
utrzymaniu obecnej funkcji terenu

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce

2015

zwierząt większej niż 25 DJP



Pojedyncza zagroda,
Mozaika
terenów
zabudowanych i rolniczych,
gleby klas IIIb.

MJ.2. teren
zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
z
przeznaczeniem
pod
jednorodzinne
domy
mieszkalne

51MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej oraz bliźniaczej













Teren w większości
zabudowany,
Fragment terenu
nieużytkowanego rolniczo,
gleby klas IIIb

MJ.2. teren
zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
z
przeznaczeniem
pod
jednorodzinne
domy
mieszkalne

52MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna












Teren
w
większości
zabudowany,
Użytki rolne, gleby klas IIIb

MJ.2. teren
zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
z
przeznaczeniem
pod
jednorodzinne
domy
mieszkalne

57MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna
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powierzchnia biologicznie czynna
minimum 60% powierzchni działki
budowlanej,
obszar
najwyższej
ochrony
Głównego
Zbiornika
Wód
Podziemnych,
zabytek wpisany do ewidencji
strefa ochrony konserwatorskiej
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 25 DJP
powierzchnia biologicznie czynna
minimum 40% powierzchni działki
budowlanej,
obszar
najwyższej
ochrony
Głównego
Zbiornika
Wód
Podziemnych,
zabytek wpisany do ewidencji,
strefa ochrony konserwatorskiej
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 25 DJP
powierzchnia biologicznie czynna
minimum 40% powierzchni działki
budowlanej,
obszar
najwyższej
ochrony
Głównego
Zbiornika
Wód
Podziemnych,
zabytek wpisany do ewidencji,
strefa ochrony konserwatorskiej
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie

oddziaływanie umiarkowane
negatywne
- możliwe zmniejszenie
powierzchni czynnej biologiczni
oraz areału gleb chronionych,
- pojawienie się zabudowy wiąże
się z okresową emisją
zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym oraz
koniecznością zagospodarowania
ścieków.

oddziaływanie umiarkowane
negatywne
- możliwe zmniejszenie
powierzchni czynnej biologiczni
oraz areału gleb chronionych,
- pojawienie się zabudowy wiąże
się z okresową emisją
zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym oraz
koniecznością zagospodarowania
ścieków.

oddziaływanie słabe
negatywne
- zachowanie funkcji terenu
zgodnej z dotychczasowym
użytkowaniem, tereny
dotychczasowo niezabudowane
- możliwe zmniejszenie
powierzchni czynnej biologicznie,
- zmian przeznaczenia gruntów
rolnych na nie rolne

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce

2015

zwierząt większej niż 25 DJP


Teren zabudowany

RR.1. - teren użytków rolnych, z
przeznaczeniem
pod
pola
uprawne.

65MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej lub bliźniaczej










Teren
zabudowany
w
niewielkim stopniu,
Użytki rolne, gleby klas IIIb

RO
tereny
towarzyszące
mieszkaniowej

ogrodów,
zabudowie

55MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej lub bliźniaczej




ME
teren
zabudowy
mieszkaniowej ekstensywnej, z
przeznaczeniem
pod
jednorodzinną
zabudowę
mieszkaniową, sytuowaną w
ciągu
lokalnego
korytarza
ekologicznego



Teren
częściowo
zabudowany,
Użytki rolne, gleby klas IIIb.

MJ. 3. - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
z
przeznaczeniem
pod
jednorodzinne
domy
mieszkalne.




56MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej lub bliźniaczej
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powierzchnia biologicznie czynna
minimum 25% powierzchni działki
budowlanej,
obszar
najwyższej
ochrony
Głównego
Zbiornika
Wód
Podziemnych
obiekty posiadające cechy
zabytkowe ujęte w gminnej
ewidencji

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 60% powierzchni działki
budowlanej,
obszar
najwyższej
ochrony
Głównego
Zbiornika
Wód
Podziemnych,
strefa ochrony konserwatorskiej
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 25 DJP

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 50% powierzchni działki
budowlanej,
obiekt posiadający cechy
zabytkowe ujęte w gminnej
ewidencji
obszar
najwyższej
ochrony
Głównego
Zbiornika
Wód
Podziemnych
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie

brak istotnego oddziaływania
- teren zainwestowany, realizacja
projektu mpzp będzie polegała na
utrzymaniu obecnej funkcji terenu

oddziaływanie umiarkowane
negatywne

- możliwe zmniejszenie
powierzchni czynnej biologiczni
oraz areału gleb chronionych,
- pojawienie się zabudowy wiąże
się z okresową emisją
zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym oraz
koniecznością zagospodarowania
ścieków.

oddziaływanie słabe
negatywne
- możliwe zmniejszenie
powierzchni czynnej biologicznie,
- możliwość zabudowy gleb
objętych ochroną jest minimalna,
teren w większości to gleby klasy
III,
- pojawienie się zabudowy wiąże
się z okresową emisją

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce









Teren zabudowany,

Teren
w
większości
zabudowany,
Częściowo tereny o glebach
wysokich
klas
bonitacyjnych – IIIa

teren zabudowany,
gleby klas IIIb

MG
–
teren
zabudowy
mieszkalno-gospodarczej,
z
przeznaczeniem pod zabudowę
mieszkalną
(związaną
z
gospodarstwem
rolnym,
jednorodzinną i małe domy
mieszkalne) oraz gospodarczą,
stanowiącą pozostałość po
zabytkowym
układzie
zabudowy
gospodarczej
dworskiej i zamkowej.

64MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej lub bliźniaczej

MG
–
teren
zabudowy
mieszkalno-gospodarczej,
z
przeznaczeniem pod zabudowę
mieszkalną
(związaną
z
gospodarstwem
rolnym,
jednorodzinną i małe domy
mieszkalne) oraz gospodarczą,
stanowiącą pozostałość po
zabytkowym
układzie
zabudowy
gospodarczej
dworskiej i zamkowej
RO
tereny
ogrodów,
towarzyszące
zabudowie
mieszkaniowej

73MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej

MG
–
teren
zabudowy
mieszkalno-gospodarczej,
z
przeznaczeniem pod zabudowę
mieszkalną
(związaną
z

65MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej lub bliźniaczej
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2015

zwierząt większej niż 25 DJP

zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym oraz
koniecznością zagospodarowania
ścieków.

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 60% powierzchni działki
budowlanej,
obszar
najwyższej
ochrony
Głównego
Zbiornika
Wód
Podziemnych,
obiekty
posiadające
cechy
zabytkowe ujęte w gminnej
ewidencji zabytków
strefa ochrony konserwatorskiej

brak istotnego oddziaływania

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 50% powierzchni działki
budowlanej,
obszar
najwyższej
ochrony
Głównego
Zbiornika
Wód
Podziemnych,
zabytek wpisany do rejestru
zabytków
strefa ochrony konserwatorskiej

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 50% powierzchni działki
budowlanej,
obszar
najwyższej
ochrony

- teren zainwestowany, realizacja
projektu mpzp będzie polegała na
utrzymaniu obecnej funkcji terenu

oddziaływanie umiarkowane
negatywne

- możliwe zmniejszenie
powierzchni czynnej biologiczni
oraz areału gleb chronionych,
- pojawienie się zabudowy wiąże
się z okresową emisją
zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym oraz
koniecznością zagospodarowania
ścieków

oddziaływanie słabe
negatywne

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce

gospodarstwem
rolnym,
jednorodzinną i małe domy
mieszkalne) oraz gospodarczą,
stanowiącą pozostałość po
zabytkowym
układzie
zabudowy
gospodarczej
dworskiej i zamkowej
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Głównego
Zbiornika
Wód
Podziemnych,
obiekt
posiadający
cechy
zabytkowe ujęte w gminnej
ewidencji
strefa ochrony konserwatorskiej

2015

- możliwe zmniejszenie
powierzchni czynnej biologicznie,
- możliwość zabudowy gleb
objętych ochroną jest minimalna,
teren w większości to gleby klasy
III,
- pojawienie się zabudowy wiąże
się z okresową emisją
zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym oraz
koniecznością zagospodarowania
ścieków.

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce











Teren
niezabudowany,
użytkowany rolniczo

teren
częściowo
zabudowany,
użytkowany rolniczo,
gleby klas III

teren zabudowany

teren
w
zabudowany,

większości



MN.2. - teren projektowanej
zabudowy mieszkaniowej, z
przeznaczeniem
pod
wolnostojące, jednorodzinne
domy mieszkalne

78MN - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej lub bliźniaczej

MM.1. teren zabudowy
mieszanej, z przeznaczeniem
pod zabudowę zagrodową,
mieszkalną i gospodarczą, oraz
mieszkaniową jednorodzinną

33 MN - przeznaczenie
podstawowe: zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna w
formie wolnostojącej lub
bliźniaczej



UM
teren
zabudowy
usługowo-mieszkaniowej,
z
przeznaczeniem pod usługi
handlu
detalicznego,
gastronomii, rozrywki, kultury,
administracji,
obsługi
finansowej i ubezpieczeniowej,
ochrony zdrowia i opieki
społecznej oraz łączności, z
towarzyszącą
zabudową
mieszkaniową,
wieloi
jednorodzinną.
MJ.4. teren
zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,

34MN - przeznaczenie
podstawowe: zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna w
formie wolnostojącej lub
bliźniaczej











35 MN - przeznaczenie
podstawowe: zabudowa
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powierzchnia biologicznie czynna
minimum 50% powierzchni działki
budowlanej,
obszar
najwyższej
ochrony
Głównego
Zbiornika
Wód
Podziemnych

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 50% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 45% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 25 DJP

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 50% powierzchni działki

2015

oddziaływanie negatywne
- możliwe zmniejszenie dużej
powierzchni czynnej biologiczni
oraz areału gleb chronionych,
- pojawienie się zabudowy wiąże
się z okresową emisją
zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym oraz
koniecznością zagospodarowania
ścieków

oddziaływanie umiarkowane
negatywne

- możliwe zmniejszenie
powierzchni czynnej biologiczni
oraz areału gleb chronionych,
- pojawienie się zabudowy wiąże
się z okresową emisją
zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym oraz
koniecznością zagospodarowania
ścieków

brak istotnego oddziaływania
- teren zainwestowany, realizacja
projektu mpzp będzie polegała na
utrzymaniu obecnej funkcji terenu

oddziaływanie słabe
negatywne

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce









częściowo
rolniczo

użytkowany

Pojedyncza zagroda,
Teren
w
większości
użytkowany rolniczo

Teren
w
większości
zabudowany,
Część użytków o klasie gleb
III

z
przeznaczeniem
jednorodzinne
mieszkalne.

pod
domy

mieszkaniowa jednorodzinna w
formie wolnostojącej lub
bliźniaczej

MJ.4. teren
zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
z
przeznaczeniem
pod
jednorodzinne
domy
mieszkalne.

36MN - przeznaczenie
podstawowe: zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna w
formie wolnostojącej lub
bliźniaczej



MM.1. teren zabudowy
mieszanej, z przeznaczeniem
pod zabudowę zagrodową,
mieszkalną i gospodarczą, oraz
mieszkaniową jednorodzinną
RO
tereny
ogrodów,
towarzyszące
zabudowie
mieszkaniowej

14MN,U – zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna,
zabudowa usługowa,
















Teren

zabudowany

w

MG

–

teren

zabudowy

53MN - zabudowa mieszkaniowa
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budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 50% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 30% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
teren częściowo obejmuje strefa
ochrony konserwatorskiej
obiekt posiadający cechy
zabytkowe ujęte w gminnej
ewidencji
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 100 DJP

powierzchnia biologicznie czynna

2015

- możliwe zmniejszenie
powierzchni czynnej biologicznie,
- pojawienie się zabudowy wiąże
się z okresową emisją
zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym oraz
koniecznością zagospodarowania
ścieków.

oddziaływanie negatywne
- możliwe zmniejszenie dużej
powierzchni czynnej biologiczni,
- pojawienie się zabudowy wiąże
się z okresową emisją
zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym oraz
koniecznością zagospodarowania
ścieków

oddziaływanie słabe
negatywne
- funkcja terenu w większości
zgodna z dotychczasowym
użytkowaniem,
- teren pod zabudowę w
większości wyznaczony we
wcześniejszym opracowaniu
planistycznym,
- zmiana przeznaczenia gruntów o
dobrej klasie bonitacyjnej na cele
nierolnicze,
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

oddziaływanie umiarkowane

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce








niewielkim stopniu,
Fragment użytku rolnego,
gleby klasy IIIb stanowią
niewielki areał.

mieszkalno-gospodarczej,
z
przeznaczeniem pod zabudowę
mieszkalną
(związaną
z
gospodarstwem
rolnym,
jednorodzinną i małe domy
mieszkalne) oraz gospodarczą,
stanowiącą pozostałość po
zabytkowym
układzie
zabudowy
gospodarczej
dworskiej i zamkowej

jednorodzinna w formie
wolnostojącej lub bliźniaczej

tereny w przeważającej
części
zabudowane,
z
zielenią przydomową i
zadrzewieniami,
tereny
częściowo
użytkowane rolniczo,
częściowo tereny o glebach
wysokich
klas
bonitacyjnych – IIIb

MJ.3., MJ.4. - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
z
przeznaczeniem
pod
jednorodzinne
domy
mieszkalne.
RO - teren ogrodów, z
podstawowym przeznaczeniem
pod ogrody przydomowe oraz
sady.

1MN,U - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej, zabudowa
usługowa; dopuszczalna
rozbudowa i nadbudowa
istniejącej zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej














tereny w przeważającej
części
zabudowane,
z
zielenią przydomową i
zadrzewieniami,
tereny
częściowo
użytkowane rolniczo

MZ - teren
zabudowy
zagrodowej, z przeznaczeniem
pod zabudowę mieszkalną i
gospodarczą,
związaną
z
produkcją rolną.
RR.2. - teren użytków rolnych,
stanowiących perspektywiczną
rezerwę pod rozwój zabudowy,

2MN,U - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej, zabudowa
usługowa; dopuszczalna
rozbudowa i nadbudowa
istniejącej zabudowy zagrodowej
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minimum 50% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych,

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 30% powierzchni działki
budowlanej,
dopuszczenie możliwości
rozbudowy istniejącej zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej
przy zachowaniu powierzchni
biologicznie czynnej minimum
20% powierzchni działki
budowlanej,
strefa sanitarna od cmentarza 50
m i 150 m,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 30% powierzchni działki
budowlanej,
dopuszczenie możliwości
rozbudowy istniejącej zabudowy
zagrodowej przy zachowaniu
powierzchni biologicznie czynnej
minimum 20% powierzchni działki

2015

negatywne

- możliwe zmniejszenie
powierzchni czynnej biologiczni
oraz areału gleb chronionych,
- pojawienie się zabudowy wiąże
się z okresową emisją
zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym oraz
koniecznością zagospodarowania
ścieków

oddziaływanie słabe
negatywne
- funkcja terenu w większości
zgodna z dotychczasowym
użytkowaniem,
- teren pod zabudowę w
większości wyznaczony we
wcześniejszym opracowaniu
planistycznym,
- zmiana przeznaczenia gruntów o
dobrej klasie bonitacyjnej na cele
nierolnicze,
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

oddziaływanie słabe
negatywne
- funkcja terenu w większości
zgodna z dotychczasowym
użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
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z przeznaczeniem pod pola
uprawne.









tereny zabudowane,
zielenią przydomową
zadrzewieniami

z
i

AC - teren koncentracji usług o
charakterze centrotwórczym –
komercyjnych i publicznych z
przeznaczeniem
pod usługi
handlu
detalicznego,
gastronomii, kultury i nauki,
kultu religijnego, obsługi ruchu
turystycznego, informacji i
łączności,
obiekty
wystawiennicze
i
muzea,
instytucje
finansowe
i
ubezpieczeniowe, administracji
publicznej
i
organizacji
społecznych oraz zarządy i bazy
socjalno-administracyjne
jednostek gospodarczych.
UM
teren
zabudowy
usługowo-mieszkaniowej,
z
przeznaczeniem pod usługi
handlu
detalicznego,
gastronomii, rozrywki, kultury,
administracji,
obsługi
finansowej i ubezpieczeniowej,
ochrony zdrowia i opieki
społecznej oraz łączności, z

3MN,U - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej, zabudowa
usługowa; dopuszczalna
rozbudowa i nadbudowa
istniejącej zabudowy zagrodowej z
wyłączeniem budynków
inwentarskich
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budowlanej,
strefa sanitarna od cmentarza 50
m i 150 m,
częściowo strefa ochrony
konserwatorskiej
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 100 DJP
powierzchnia biologicznie czynna
minimum 5% powierzchni działki
budowlanej,
dopuszczenie możliwości
rozbudowy istniejącej zabudowy
zagrodowej, z wyłączeniem
budynków inwentarskich, przy
zachowaniu powierzchni
biologicznie czynnej minimum
20% powierzchni działki
budowlanej,
strefa sanitarna od cmentarza 50
m i 150 m,
obiekt posiadający cechy
zabytkowe ujęte w gminnej
ewidencji
strefa ochrony konserwatorskiej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych

2015

opracowaniu planistycznym (w
tym jako rezerwa pod zabudowę),
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

brak istotnego oddziaływania
- teren zainwestowany, realizacja
projektu mpzp będzie polegała na
utrzymaniu obecnej funkcji terenu

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce












tereny zabudowane,
zielenią przydomową
zadrzewieniami

z
i

tereny
w
części
zabudowane, z zielenią
przydomową,
tereny
częściowo
użytkowane rolniczo,
częściowo tereny o glebach
wysokich
klas
bonitacyjnych – III

tereny
w
części
zabudowane, z zielenią
przydomową,
tereny
częściowo
użytkowane rolniczo

towarzyszącą
zabudową
mieszkaniową,
wieloi
jednorodzinną.
UM
teren
zabudowy
usługowo-mieszkaniowej,
z
przeznaczeniem pod usługi
handlu
detalicznego,
gastronomii, rozrywki, kultury,
administracji,
obsługi
finansowej i ubezpieczeniowej,
ochrony zdrowia i opieki
społecznej oraz łączności, z
towarzyszącą
zabudową
mieszkaniową,
wieloi
jednorodzinną.
UM
teren
zabudowy
usługowo-mieszkaniowej,
z
przeznaczeniem pod usługi
handlu
detalicznego,
gastronomii, rozrywki, kultury,
administracji,
obsługi
finansowej i ubezpieczeniowej,
ochrony zdrowia i opieki
społecznej oraz łączności, z
towarzyszącą
zabudową
mieszkaniową,
wieloi
jednorodzinną.

UO.1. - teren usług oświaty i
wychowania, z przeznaczeniem
dla realizacji celu publicznego
jakim jest budowa szkoły,
obiektów i urządzeń sportu i
rekreacji
oraz
żywienia

4MN,U - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej, zabudowa
usługowa








5MN,U - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej, zabudowa
usługowa








6MN,U - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej, zabudowa
usługowa
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powierzchnia biologicznie czynna
minimum 30% powierzchni działki
budowlanej,
strefa sanitarna od cmentarza 150
m,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 100 DJP
powierzchnia biologicznie czynna
minimum 30% powierzchni działki
budowlanej,
strefa sanitarna od cmentarza 150
m,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 100 DJP

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 20% powierzchni działki
budowlanej,
strefa sanitarna od cmentarza 50
m i 150 m,
częściowo strefa ochrony

2015

brak istotnego oddziaływania
- teren zainwestowany, realizacja
projektu mpzp będzie polegała na
utrzymaniu obecnej funkcji terenu

oddziaływanie umiarkowane
negatywne
- funkcja terenu częściowo zgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym,
- zmiana przeznaczenia gruntów o
dobrej klasie bonitacyjnej na cele
nierolnicze,
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

oddziaływanie słabe
negatywne
- funkcja terenu w większości
zgodna z dotychczasowym
użytkowaniem,

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce

zbiorowego i zieleni związanej z
funkcją terenu











tereny w przeważającej
części
zabudowane,
z
zielenią przydomową i
zadrzewieniami,
tereny
częściowo
użytkowane rolniczo

tereny zabudowane

MC - teren koncentracji
mieszkalnictwa i usług o
charakterze centrotwórczym, z
przeznaczeniem pod zabudowę
mieszkaniową
rodzinną
z
usługami handlu detalicznego,
gastronomii, rozrywki, kultury,
obsługi ruchu turystycznego,
informacji i łączności, obsługi
finansowej i ubezpieczeniowej,
administracji oraz usługami
bytowymi.
MJ.3. - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
z
przeznaczeniem
pod
jednorodzinne
domy
mieszkalne.
MC - teren koncentracji
mieszkalnictwa i usług o
charakterze centrotwórczym, z
przeznaczeniem pod zabudowę
mieszkaniową
rodzinną
z
usługami handlu detalicznego,
gastronomii, rozrywki, kultury,
obsługi ruchu turystycznego,
informacji i łączności, obsługi
finansowej i ubezpieczeniowej,
administracji oraz usługami

7MN,U - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej, zabudowa
usługowa











8MN,U - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej, zabudowa
usługowa
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konserwatorskiej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 100 DJP
powierzchnia biologicznie czynna
minimum 20% powierzchni działki
budowlanej,
strefa sanitarna od cmentarza 50
m i 150 m,
strefa ochrony konserwatorskiej,
obiekty posiadające cechy
zabytkowe ujęte w gminnej
ewidencji
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 100 DJP

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 20% powierzchni działki
budowlanej,
strefa ochrony konserwatorskiej
obiekt posiadający cechy
zabytkowe ujęte w gminnej
ewidencji
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
zakaz budowy obiektów

2015

- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym,
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

oddziaływanie słabe
negatywne
- funkcja terenu w większości
zgodna z dotychczasowym
użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym,
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

brak istotnego oddziaływania
- teren zainwestowany, realizacja
projektu mpzp będzie polegała na
utrzymaniu obecnej funkcji terenu

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce

bytowymi.




tereny niezabudowane,
tereny
użytkowane
rolniczo,
tereny o glebach wysokich
klas bonitacyjnych – IIIa

UR
teren
usług
rzemieślniczych,
z
przeznaczeniem pod zakłady
rzemiosła produkcyjnego i
usługowego wraz zapleczem
administracyjno – socjalnym.

9MN,U - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie
wolnostojącej, zabudowa
usługowa











tereny niezabudowane,
tereny
użytkowane
rolniczo,
tereny o glebach wysokich
klas bonitacyjnych – IIIa i
IIIb

UR
teren
usług
rzemieślniczych,
z
przeznaczeniem pod zakłady
rzemiosła produkcyjnego i
usługowego wraz zapleczem
administracyjno – socjalnym.

10MN,U - zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna w
formie wolnostojącej, zabudowa
usługowa









tereny
w
zabudowane, z
przydomową

części
zielenią
i

UM
teren
zabudowy
usługowo-mieszkaniowej,
z
przeznaczeniem pod usługi

11MN,U - zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna w
formie wolnostojącej, zabudowa
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inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 100 DJP
powierzchnia biologicznie czynna
minimum 30% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 100 DJP

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 30% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 100 DJP

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 30% powierzchni działki
budowlanej,

2015

oddziaływanie umiarkowane
negatywne
- funkcja terenu niezgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym,
- zmiana przeznaczenia gruntów o
dobrej klasie bonitacyjnej na cele
nierolnicze,
- wprowadzenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

oddziaływanie umiarkowane
negatywne
- funkcja terenu niezgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym,
- zmiana przeznaczenia gruntów o
dobrej klasie bonitacyjnej na cele
nierolnicze,
- wprowadzenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

oddziaływanie umiarkowane
negatywne

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce









zadrzewieniami,
tereny
częściowo
użytkowane rolniczo,
częściowo tereny o glebach
wysokich
klas
bonitacyjnych – IIIb

handlu
detalicznego,
gastronomii, rozrywki, kultury,
administracji,
obsługi
finansowej i ubezpieczeniowej,
ochrony zdrowia i opieki
społecznej oraz łączności, z
towarzyszącą
zabudową
mieszkaniową,
wieloi
jednorodzinną.

usługowa

tereny
w
części
zabudowane, z zielenią
przydomową,
tereny
częściowo
użytkowane rolniczo,
tereny o glebach wysokich
klas bonitacyjnych – IIIa

MI.1. - teren zabudowy
mieszkaniowej,
z
przeznaczeniem
pod
wolnostojące, jednorodzinne
domy
mieszkalne
(zespół
zabudowy rolno-robotniczej o
jednakowych
cechach
zabudowy).

12MN,U - zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna w
formie wolnostojącej, zabudowa
usługowa















tereny
w
większości
zabudowane, z zielenią
przydomową
i
zadrzewieniami

MJ.3. - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
z
przeznaczeniem
pod
jednorodzinne
domy
mieszkalne.

13MN,U - zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna w
formie wolnostojącej, zabudowa
usługowa






115

2015

strefa sanitarna od cmentarza 50
m i 150 m,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 100 DJP

- funkcja terenu częściowo zgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym,
- zmiana przeznaczenia gruntów o
dobrej klasie bonitacyjnej na cele
nierolnicze,
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 30% powierzchni działki
budowlanej,
strefa sanitarna od cmentarza 50
m i 150 m,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 100 DJP

oddziaływanie umiarkowane
negatywne

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 30% powierzchni działki
budowlanej,
strefa sanitarna od cmentarza
50 m,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych

- funkcja terenu częściowo zgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym,
- zmiana przeznaczenia gruntów o
dobrej klasie bonitacyjnej na cele
nierolnicze,
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

brak istotnego oddziaływania
- teren zainwestowany, realizacja
projektu mpzp będzie polegała na
utrzymaniu obecnej funkcji terenu

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce











tereny zabudowane, z
zielenią przydomową i
zadrzewieniami,
częściowo tereny o glebach
wysokich
klas
bonitacyjnych – IIIb

tereny
niezabudowane,
częściowo
użytkowane
rolniczo,
częściowo
nieużytki

tereny
niezabudowane,
użytkowane rolniczo

MJ.3. - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
z
przeznaczeniem
pod
jednorodzinne
domy
mieszkalne.
KD - tereny tras komunikacji
drogowej, z przeznaczeniem
pod istniejące i projektowane
ulice
gminne
–
klasy
dojazdowa.

15MN,U - zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna w
formie wolnostojącej, zabudowa
usługowa

UM
teren
zabudowy
usługowo-mieszkaniowej,
z
przeznaczeniem pod usługi
handlu
detalicznego,
gastronomii, rozrywki, kultury,
administracji,
obsługi
finansowej i ubezpieczeniowej,
ochrony zdrowia i opieki
społecznej oraz łączności, z
towarzyszącą
zabudową
mieszkaniową,
wieloi
jednorodzinną.
RR.1. - teren użytków rolnych,
z przeznaczeniem pod pola
uprawne.

16MN,U - zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna w
formie wolnostojącej, zabudowa
usługowa














17MN,U - zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna w
formie wolnostojącej, zabudowa
usługowa
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zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 100 DJP
powierzchnia biologicznie czynna
minimum 30% powierzchni działki
budowlanej,
strefa sanitarna od cmentarza 150
m,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 100 DJP
powierzchnia biologicznie czynna
minimum 30% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 100 DJP

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 30% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych

2015

brak istotnego oddziaływania
- teren zainwestowany, realizacja
projektu mpzp będzie polegała na
utrzymaniu obecnej funkcji terenu

brak istotnego oddziaływania
- teren zainwestowany, realizacja
projektu mpzp będzie polegała na
utrzymaniu obecnej funkcji terenu

oddziaływanie negatywne
- funkcja terenu niezgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- we wcześniejszym opracowaniu
planistycznym teren wskazany
jako tereny rolnicze,
- wprowadzenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz okresową emisją

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
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zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym, a także
koniecznością zagospodarowania
ścieków
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Istniejący
wielorodzinny

budynek

Tereny
niezabudowane,
użytkowane rolniczo

UM - teren zabudowy usługowo
–
mieszkaniowej,
z
przeznaczeniem pod usługi
handlu
detalicznego,
gastronomii, rozrywki, kultury,
administracji,
obsługi
finansowej i ubezpieczeniowej,
ochrony zdrowia i opieki
społecznej oraz łączności, z
towarzyszącą
zabudową
mieszkaniową,
wieloi
jednorodzinną.

1MW - teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej

ZO – teren zieleni osiedlowej, z
przeznaczeniem
pod
ogólnodostępny park osiedlowy
z
towarzyszącymi
urządzeniami
rekreacji
i
wypoczynku.

1MW,U - tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej,
zabudowy usługowej,













UC - teren koncentracji usług
komercyjnych,
z
przeznaczeniem pod usługi
kultury,
rozrywki,
handlu
detalicznego,
gastronomii,
obsługi ruchu turystycznego,
administracji,
informacji
i
łączności, obsługi finansowej i
ubezpieczeniowej oraz usługi
bytowe


tereny
zabudowane,
przydomową,

z

częściowo
zielenią

MC - teren koncentracji
mieszkalnictwa i usług o
charakterze centrotwórczym, z
przeznaczeniem pod zabudowę
mieszkaniową
rodzinną
z

2MW,U - tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej,
zabudowy usługowej,
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powierzchnia biologicznie czynna
minimum 20% powierzchni działki
budowlanej,
obszar
najwyższej
ochrony
Głównego
Zbiornika
Wód
Podziemnych,
zabytek wpisany do ewidencji,
strefa ochrony konserwatorskiej.

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 20% powierzchni działki
budowlanej,
obszar
najwyższej
ochrony
Głównego
Zbiornika
Wód
Podziemnych,
na
terenie
znajduje
się
projektowana zieleń izolacyjna.

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 10% powierzchni działki
budowlanej,
obszar
najwyższej
ochrony
Głównego
Zbiornika
Wód

2015

brak istotnego oddziaływania
- obowiązująca linia zabudowy
uniemożliwia dalsza zabudowę
terenu

oddziaływanie umiarkowane
negatywne
- funkcja terenu niezgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę częściowo
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym,
- wprowadzenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym
- pojawienie się zabudowy wiąże
się z okresową emisją
zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym oraz
koniecznością zagospodarowania
ścieków

brak istotnego oddziaływania
- teren zainwestowany, realizacja
projektu mpzp będzie polegała na
utrzymaniu obecnej funkcji terenu

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce

usługami handlu detalicznego,
gastronomii, rozrywki, kultury,
obsługi ruchu turystycznego,
informacji i łączności, obsługi
finansowej i ubezpieczeniowej,
administracji oraz usługami
bytowymi
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Podziemnych,
strefa sanitarna od cmentarza 50
m i 150 m
strefa ochrony konserwatorskiej.

2015
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Teren w przeważającej
części zabudowany

Tereny niezabudowane,
Nieużytki
ulegające
naturalnej sukcesji drzew i
krzewów.

tereny zabudowane, z
zielenią przydomową,
tereny
częściowo
użytkowane
rolniczo,
o glebach wysokich klas
bonitacyjnych – III

UM
teren
zabudowy
usługowo-mieszkaniowej,
z
przeznaczeniem pod usługi
handlu
detalicznego,
gastronomii, rozrywki, kultury,
administracji,
obsługi
finansowej i ubezpieczeniowej,
ochrony zdrowia i opieki
społecznej oraz łączności, z
towarzyszącą
zabudową
mieszkaniową,
wieloi
jednorodzinną.
MJ. 3. - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
z
przeznaczeniem
pod
jednorodzinne
domy
mieszkalne,
MC - teren koncentracji
mieszkalnictwa i usług o
charakterze centrotwórczym, z
przeznaczeniem pod zabudowę
mieszkaniową
rodzinną
z
usługami handlu detalicznego,
gastronomii, rozrywki, kultury,
obsługi ruchu turystycznego,
informacji i łączności, obsługi
finansowej i ubezpieczeniowej,
administracji oraz usługami
bytowymi.
MR - teren zabudowy rolnej
rozproszonej, z przeznaczeniem
pod zabudowę zagrodową,
mieszkalną i gospodarczą,
związaną z produkcją rolną.
RR.1. - teren użytków rolnych, z

3MW,U - tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej,
zabudowy usługowej,





1MW,MN,U - tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej,
jednorodzinnej oraz zabudowy
usługowej,








1RM - zabudowa zagrodowa,
dopuszczalna agroturystyka
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powierzchnia biologicznie czynna
minimum 20% powierzchni działki
budowlanej,
obszar
najwyższej
ochrony
Głównego
Zbiornika
Wód
Podziemnych,

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 20% powierzchni działki
budowlanej,
obszar
najwyższej
ochrony
Głównego
Zbiornika
Wód
Podziemnych,
strefa sanitarna od cmentarza 50
m i 150 m,
strefa ochrony konserwatorskiej.

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 15% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych

2015

brak istotnego oddziaływania
- teren zainwestowany, realizacja
projektu mpzp będzie polegała na
utrzymaniu obecnej funkcji terenu

oddziaływanie umiarkowane
negatywne
- funkcja terenu niezgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym,
- wprowadzenie zabudowy będzie
wiązało się ze znacznym
zmniejszeniem powierzchni
czynnej biologicznie oraz
z okresową zwiększoną emisją
zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

oddziaływanie umiarkowane
negatywne
- funkcja terenu w większości
zgodna z dotychczasowym
użytkowaniem,
- teren pod zabudowę w części

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce

przeznaczeniem
uprawne.











pod

pola

tereny
w
części
zabudowane, z zielenią
przydomową,
tereny
częściowo
użytkowane rolniczo,
tereny ulegające naturalnej
sukcesji drzew i krzewów
częściowo tereny o glebach
wysokich
klas
bonitacyjnych – III i IIIb

MR - teren zabudowy rolnej
rozproszonej, z przeznaczeniem
pod zabudowę zagrodową,
mieszkalną i gospodarczą,
związaną z produkcją rolną.
RR.1. - teren użytków rolnych, z
przeznaczeniem
pod
pola
uprawne.
RZ - teren użytków zielonych,
wyłączony z zabudowy, z
przeznaczeniem pod łąki i
pastwiska,
intensywnie
użytkowane gospodarczo.

2RM - zabudowa zagrodowa,
dopuszczalna agroturystyka

tereny
w
części
zabudowane, z zielenią
przydomową
i
zadrzewieniami,
tereny
częściowo
użytkowane rolniczo,

RP
teren
intensywnej
produkcji
rolnej,
z
przeznaczeniem
pod
specjalistyczne
obiekty
produkcji roślinnej i zwierzęcej.
RZ - teren użytków zielonych,
wyłączony z zabudowy, z
przeznaczeniem pod łąki i
pastwiska,
intensywnie
użytkowane gospodarczo.
MZ teren
zabudowy
zagrodowej,
z
przeznaczeniem pod zabudowę

3RM - zabudowa zagrodowa,
dopuszczalna agroturystyka



zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 60 DJP

wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym,
częściowo wskazany na cele
rolnicze,
- zmiana przeznaczenia gruntów o
dobrej klasie bonitacyjnej na cele
nierolnicze



powierzchnia biologicznie czynna
minimum 15% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 60 DJP

oddziaływanie umiarkowanie
negatywne
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powierzchnia biologicznie czynna
minimum 15% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
na
terenie
znajduje
się
projektowana zieleń izolacyjna
zakaz
budowy
obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 100 DJP

- funkcja terenu w części zgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym,
- zmiana przeznaczenia gruntów o
dobrej klasie bonitacyjnej na cele
nierolnicze,
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

oddziaływanie słabe
negatywne
- funkcja terenu w części zgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym,
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce

mieszkalną i
gospodarczą,
związaną z produkcją rolną.
RR.1. - teren użytków rolnych, z
przeznaczeniem
pod
pola
uprawne.
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tereny
w
części
zabudowane, z zielenią
przydomową,
tereny ulegające naturalnej
sukcesji drzew i krzewów
częściowo tereny o glebach
wysokich
klas
bonitacyjnych – III

pojedyncza zagroda
tereny w części użytkowane
rolniczo,
obszar
wskazany
jako
źródło
zagrożeń
rolniczych???

MZ teren
zabudowy
zagrodowej,
z
przeznaczeniem pod zabudowę
mieszkalną i
gospodarczą,
związaną z produkcją rolną.
RR.1. - teren użytków rolnych, z
przeznaczeniem
pod
pola
uprawne.
RP
teren
intensywnej
produkcji
rolnej,
z
przeznaczeniem
pod
specjalistyczne
obiekty
produkcji roślinnej i zwierzęcej.

4RM - zabudowa zagrodowa,
dopuszczalna agroturystyka

RP
teren
intensywnej
produkcji
rolnej,
z
przeznaczeniem
pod
specjalistyczne
obiekty
produkcji roślinnej i zwierzęcej.

5RM - zabudowa zagrodowa,
dopuszczalna agroturystyka



















teren
zabudowany
w
niewielkiej części,
głównie
użytkowany
rolniczo,
gleby klas III

MZ teren
zabudowy
zagrodowej,
z
przeznaczeniem pod zabudowę
mieszkalną i
gospodarczą,
związaną z produkcją rolną.

6RM - zabudowa zagrodowa,
dopuszczalna agroturystyka







RR. 2. teren użytków rolnych,
stanowiących perspektywiczną
rezerwę pod rozwój zabudowy,
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powierzchnia biologicznie czynna
minimum 15% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
na
terenie
znajduje
się
projektowana zieleń izolacyjna.
zakaz
budowy
obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 100 DJP

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 15% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
wokół całego terenu znajduje się
projektowana zieleń izolacyjna.
zakaz
budowy
obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 60 DJP
powierzchnia biologicznie czynna
minimum 15% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
wokół całego terenu znajduje się
projektowana zieleń izolacyjna.
zakaz
budowy
obiektów

2015

oddziaływanie umiarkowanie
negatywne
- funkcja terenu w części zgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym,
- zmiana przeznaczenia gruntów o
dobrej klasie bonitacyjnej na cele
nierolnicze,
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

oddziaływanie słabe
negatywne
- funkcja terenu zgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

oddziaływanie słabe
negatywne
- funkcja terenu zgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce













tereny
w
części
zabudowane, z zielenią
przydomową,
tereny
częściowo
użytkowane rolniczo,
częściowo tereny o glebach
wysokich
klas
bonitacyjnych – IIIa i IIIb

z przeznaczeniem pod pola
uprawne
MZ teren
zabudowy
zagrodowej,
z
przeznaczeniem pod zabudowę
mieszkalną i
gospodarczą,
związaną z produkcją rolną.

MZ teren
zabudowy
zagrodowej,
z
przeznaczeniem pod zabudowę
mieszkalną i
gospodarczą,
związaną z produkcją rolną.

tereny
zabudowane,

RZ - teren użytków zielonych,
wyłączony z zabudowy, z

częściowo
zielenią








tereny
w
części
zabudowane, z zielenią
przydomową,
tereny
częściowo
użytkowane rolniczo,
częściowo tereny o glebach
wysokich
klas
bonitacyjnych – IIIb

z

7RM - zabudowa zagrodowa,
dopuszczalna agroturystyka

8RM - zabudowa zagrodowa,
dopuszczalna agroturystyka








9RM - zabudowa zagrodowa,
dopuszczalna agroturystyka
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inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 100 DJP
powierzchnia biologicznie czynna
minimum 15% powierzchni działki
budowlanej,
pas zieleni izolacyjnej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
zakaz obiektów inwentarskich o
łącznej obsadzie zwierząt większej
niż 100 DJP

emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 15% powierzchni działki
budowlanej,
pas zieleni izolacyjnej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 100 DJP

oddziaływanie umiarkowane
negatywne

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 50% powierzchni działki

oddziaływanie umiarkowane
negatywne
- funkcja terenu w części zgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym (w
tym jako rezerwa pod zabudowę),
- zmiana przeznaczenia gruntów o
dobrej klasie bonitacyjnej na cele
nierolnicze,
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

- funkcja terenu w części zgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym,
- zmiana przeznaczenia gruntów o
dobrej klasie bonitacyjnej na cele
nierolnicze,
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym

oddziaływanie słabe
negatywne

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
















przydomową
i
zadrzewieniami,
tereny
niezabudowane,
składowisko gruzu,
obszar
wskazany
jako
źródło zagrożeń rolniczych

tereny
w
części
zabudowane, z zielenią
przydomową
i
zadrzewieniami,
tereny
częściowo
użytkowane
rolniczo,
pastwiska,
tereny ulegające naturalnej
sukcesji drzew i krzewów,
tereny stanowiące korytarz
ekologiczny

tereny
w
części
zabudowane, z zielenią
przydomową
i
zadrzewieniami,
tereny
częściowo
użytkowane rolniczo,
tereny ulegające naturalnej

przeznaczeniem pod łąki i
pastwiska,
intensywnie
użytkowane gospodarczo.
RO - teren ogrodów, z
podstawowym przeznaczeniem
pod ogrody przydomowe oraz
sady.
ME
teren
zabudowy
mieszkaniowej ekstensywnej, z
przeznaczeniem
pod
jednorodzinną
zabudowę
mieszkaniową, sytuowaną w
ciągu
lokalnego
korytarza
ekologicznego.
MZ teren
zabudowy
zagrodowej,
z
przeznaczeniem pod zabudowę
mieszkalną i
gospodarczą,
związaną z produkcją rolną.
RZ - teren użytków zielonych,
wyłączony z zabudowy, z
przeznaczeniem pod łąki i
pastwiska,
intensywnie
użytkowane gospodarczo.

MR - teren zabudowy rolnej
rozproszonej, z przeznaczeniem
pod zabudowę zagrodową,
mieszkalną i gospodarczą,
związaną z produkcją rolną.
RZ - teren użytków zielonych,
wyłączony z zabudowy, z






10RM - zabudowa zagrodowa,
dopuszczalna agroturystyka









11RM - zabudowa zagrodowa,
dopuszczalna agroturystyka
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budowlanej,
na
terenie
znajduje
się
projektowana zieleń izolacyjna.
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 60 DJP

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 15% powierzchni działki
budowlanej,
projektowany Obszar
Chronionego Krajobrazu „Dolina
Straduni”,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 100 DJP

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 15% powierzchni działki
budowlanej,
projektowany Obszar
Chronionego Krajobrazu „Dolina
Straduni”,
teren narażony na

2015

- funkcja terenu w części zgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę w części
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym,
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym,
- teren wskazany jako źródło
zagrożeń rolniczych

oddziaływanie umiarkowane
negatywne
- funkcja terenu w części zgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę w części
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym,
częściowo wyłączony z zabudowy,
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym, a także ze
zmniejszeniem powierzchni
korytarza ekologicznego

oddziaływanie negatywne
- funkcja terenu w części zgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę w części
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym,

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce














sukcesji drzew i krzewów,
tereny stanowiące korytarz
ekologiczny,
częściowo tereny o glebach
wysokich
klas
bonitacyjnych – IIIb,
obszar
narażony
na
niebezpieczeństwo
powodzi

przeznaczeniem pod łąki i
pastwiska,
intensywnie
użytkowane gospodarczo.

tereny
w
części
zabudowane, z zielenią
przydomową
i
zadrzewieniami,
tereny
częściowo
użytkowane rolniczo,
tereny stanowiące korytarz
ekologiczny,
częściowo tereny o glebach
wysokich
klas
bonitacyjnych – III i IIIb,

MR - teren zabudowy rolnej
rozproszonej, z przeznaczeniem
pod zabudowę zagrodową,
mieszkalną i gospodarczą,
związaną z produkcją rolną.
RZ - teren użytków zielonych,
wyłączony z zabudowy, z
przeznaczeniem pod łąki i
pastwiska,
intensywnie
użytkowane gospodarczo.

12RM - zabudowa zagrodowa,
dopuszczalna agroturystyka

tereny zabudowane

MR - teren zabudowy rolnej
rozproszonej, z przeznaczeniem
pod zabudowę zagrodową,
mieszkalną i gospodarczą,
związaną z produkcją rolną.

13RM - zabudowa zagrodowa,
dopuszczalna agroturystyka
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niebezpieczeństwo powodzi,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 40 DJP

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 15% powierzchni działki
budowlanej,
projektowany Obszar
Chronionego Krajobrazu „Dolina
Straduni”,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 40 DJP

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 15% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
zakaz budowy obiektów

2015

częściowo wyłączony z zabudowy,
- zmiana przeznaczenia gruntów o
dobrej klasie bonitacyjnej na cele
nierolnicze,
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym,
- teren zalewowy, istnieje więc
ryzyko wystąpienia powodzi

oddziaływanie umiarkowane
negatywne
- funkcja terenu w części zgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę w części
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym,
częściowo wyłączony z zabudowy,
- zmiana przeznaczenia gruntów o
dobrej klasie bonitacyjnej na cele
nierolnicze,
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym, a także ze
zmniejszeniem powierzchni
korytarza ekologicznego

brak istotnego oddziaływania
- teren zainwestowany, realizacja
projektu mpzp będzie polegała na
utrzymaniu obecnej funkcji terenu

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce














tereny
w
części
zabudowane, z zielenią
przydomową
i
zadrzewieniami,
tereny
częściowo
użytkowane rolniczo, z
zadrzewieniami
śródpolnymi,
tereny stanowiące korytarz
ekologiczny,
częściowo tereny o glebach
wysokich
klas
bonitacyjnych – IIIb,

MR - teren zabudowy rolnej
rozproszonej, z przeznaczeniem
pod zabudowę zagrodową,
mieszkalną i gospodarczą,
związaną z produkcją rolną.
RR.1. - teren użytków rolnych, z
przeznaczeniem
pod
pola
uprawne.

tereny zabudowane, z
zielenią przydomową i
zadrzewieniami,
tereny ulegające naturalnej
sukcesji drzew i krzewów,
staw,
tereny stanowiące korytarz
ekologiczny

MR - teren zabudowy rolnej
rozproszonej, z przeznaczeniem
pod zabudowę zagrodową,
mieszkalną i gospodarczą,
związaną z produkcją rolną.

14RM - zabudowa zagrodowa,
dopuszczalna agroturystyka









15RM - zabudowa zagrodowa,
dopuszczalna agroturystyka
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inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 40 DJP
powierzchnia biologicznie czynna
minimum 15% powierzchni działki
budowlanej,
projektowany Obszar
Chronionego Krajobrazu „Dolina
Straduni”,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 40 DJP

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 15% powierzchni działki
budowlanej,
projektowany Obszar
Chronionego Krajobrazu „Dolina
Straduni”,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 40 DJP

2015

oddziaływanie umiarkowane
negatywne
- funkcja terenu w części zgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę w części
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym,
częściowo wskazany na cele
rolnicze,
- zmiana przeznaczenia gruntów o
dobrej klasie bonitacyjnej na cele
nierolnicze,
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym, a także ze
zmniejszeniem powierzchni
korytarza ekologicznego

oddziaływanie słabe
negatywne
- funkcja terenu zgodna
z dotychczasowym użytkowaniem,
- teren pod zabudowę
wyznaczony we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym,
- zagęszczenie zabudowy będzie
wiązało się ze zmniejszeniem
powierzchni czynnej biologicznie
oraz z okresową zwiększoną
emisją zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym, a także ze
zmniejszeniem powierzchni
korytarza ekologicznego

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce





tereny zabudowane, z
zielenią przydomową i
zadrzewieniami,
częściowo tereny o glebach
wysokich
klas
bonitacyjnych – IIIb,

MR - teren zabudowy rolnej
rozproszonej, z przeznaczeniem
pod zabudowę zagrodową,
mieszkalną i gospodarczą,
związaną z produkcją rolną.

16RM - zabudowa zagrodowa,
dopuszczalna agroturystyka















Teren
niezabudowany,
użytkowany rolniczo.

Teren zabudowany,
Wydepczysko

Teren
częściowo
zabudowany,
Użytkowany rolniczo, gleby
klasy IIIb

UC - teren koncentracji usług
komercyjnych,
z
przeznaczeniem pod usługi
kultury,
rozrywki,
handlu
detalicznego,
gastronomii,
obsługi ruchu turystycznego,
administracji,
informacji
i
łączności, obsługi finansowej i
ubezpieczeniowej oraz usługi
bytowe
UM - teren zabudowy usługowo
–
mieszkaniowej,
z
przeznaczeniem pod usługi
handlu
detalicznego,
gastronomii, rozrywki, kultury,
administracji,
obsługi
finansowej i ubezpieczeniowej,
ochrony zdrowia i opieki
społecznej oraz łączności, z
towarzyszącą
zabudową
mieszkaniową,
wieloi
jednorodzinną.

1U - zabudowa usługowa, usługi
rzemiosła

MI.1. – z przeznaczeniem pod
wolnostojące, jednorodzinne
domy
mieszkalne
(zespół
zabudowy rolno-robotniczej o

3U - zabudowa usługowa, usługi
rzemiosła







2U – zabudowa usługowa
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powierzchnia biologicznie czynna
minimum 15% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 40 DJP
powierzchnia biologicznie czynna
minimum 20% powierzchni działki
budowlanej,
obszar
najwyższej
ochrony
Głównego
Zbiornika
Wód
Podziemnych,
na terenie znajduje się
projektowany pas zieleni
izolacyjnej.
powierzchnia biologicznie czynna
minimum 20% powierzchni działki
budowlanej,
obszar
najwyższej
ochrony
Głównego
Zbiornika
Wód
Podziemnych,
strefa ochrony konserwatorskiej.

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 20% powierzchni działki
budowlanej,
obszar
najwyższej
ochrony

2015

brak istotnego oddziaływania
- teren zainwestowany, realizacja
projektu mpzp będzie polegała na
utrzymaniu obecnej funkcji terenu

brak istotnego oddziaływania
- obowiązująca linia zabudowy
uniemożliwia dalsza zabudowę
terenu

brak istotnego oddziaływania
- obowiązująca linia zabudowy
uniemożliwia dalsza zabudowę
terenu

brak istotnego oddziaływania
- obowiązująca linia zabudowy
uniemożliwia dalsza zabudowę

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce

jednakowych
zabudowy).

cechach








Teren użytkowany rolniczo,
grunty dobrych klas (IIIb)

Teren użytkowany rolniczo,
grunty dobrych klas (IIIa)

Teren użytkowany rolniczo,
grunty dobrych klas (IIIb)

UR
teren
usług
rzemieślniczych,
z
przeznaczeniem pod zakłady
rzemiosła produkcyjnego i
usługowego wraz zapleczem
administracyjno – socjalnym.

4U - zabudowa usługowa, usługi
rzemiosła

RR.1. - teren użytków rolnych, z

5U - zabudowa usługowa, usługi
rzemiosła

przeznaczeniem
pod
pola
uprawne,
KS
–
teren
zaplecza
motoryzacji, z przeznaczeniem
pod urządzenia i obiekty usług
technicznych
motoryzacji,
stacje paliw i parkingi.

KP - teren urządzeń obsługi
komunikacji, z przeznaczeniem
pod parkingi na samochody
osobowe, docelowo pod ulicę
gminną klasy - lokalna









6U - zabudowa usługowa, usługi
rzemiosła









Teren
niezabudowany,
nieużytkowany rolniczo.

MJ.4. - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,

7U - zabudowa usługowa
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Głównego
Zbiornika
Wód
Podziemnych,
strefa sanitarna od cmentarza
150 m
powierzchnia biologicznie czynna
minimum 20% powierzchni działki
budowlanej,
obszar
najwyższej
ochrony
Głównego
Zbiornika
Wód
Podziemnych.

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 20% powierzchni działki
budowlanej,
obszar
najwyższej
ochrony
Głównego
Zbiornika
Wód
Podziemnych.

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 20% powierzchni działki
budowlanej,
obszar
najwyższej
ochrony
Głównego
Zbiornika
Wód
Podziemnych,
na terenie znajduje się
projektowany pas zieleni
izolacyjnej.
powierzchnia biologicznie czynna
minimum 20% powierzchni działki

2015

terenu

oddziaływanie negatywne
- możliwe zmniejszenie dużej
powierzchni czynnej biologiczni
oraz areału gleb chronionych,
- pojawienie się zabudowy wiąże
się z okresową emisją
zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym oraz
koniecznością zagospodarowania
ścieków

oddziaływanie negatywne
- możliwe zmniejszenie dużej
powierzchni czynnej biologiczni
oraz areału gleb chronionych,
- pojawienie się zabudowy wiąże
się z okresową emisją
zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym oraz
koniecznością zagospodarowania
ścieków

oddziaływanie negatywne
- możliwe zmniejszenie dużej
powierzchni czynnej biologiczni
oraz areału gleb chronionych,
- pojawienie się zabudowy wiąże
się z okresową emisją
zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym oraz
koniecznością zagospodarowania
ścieków

oddziaływanie słabe
negatywne

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce

z
przeznaczeniem
jednorodzinne
mieszkalne

pod
domy
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budowlanej,
obszar
najwyższej
ochrony
Głównego
Zbiornika
Wód
Podziemnych

2015

- zagospodarowanie terenu o
niskich walorach
przyrodniczych

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce





Teren zabudowany

Teren użytkowany rolniczo

AC - teren koncentracji usług o
charakterze centrotwórczym –
komercyjnych i publicznych z
przeznaczeniem
pod usługi
handlu
detalicznego,
gastronomii, kultury i nauki,
kultu religijnego, obsługi ruchu
turystycznego, informacji i
łączności,
obiekty
wystawiennicze
i
muzea,
instytucje
finansowe
i
ubezpieczeniowe, administracji
publicznej
i
organizacji
społecznych oraz zarządy i bazy
socjolno-administracyjne
jednostek gospodarczych.
R(MN) - teren rezerwowy
zabudowy mieszkaniowej

8U - zabudowa usługowa







9U - zabudowa usługowa
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2015

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 20% powierzchni działki
budowlanej,
obszar
najwyższej
ochrony
Głównego
Zbiornika
Wód
Podziemnych,
strefa sanitarna od cmentarza 150
m,

brak istotnego oddziaływania

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 20% powierzchni działki
budowlanej,
obszar
najwyższej
ochrony
Głównego
Zbiornika
Wód
Podziemnych,
na terenie znajduje się
projektowany pas zieleni
izolacyjnej.

oddziaływanie negatywne

- teren zabudowany, w
dotychczas obowiązującym
dokumencie również
przeznczony pod funkcję
usługową

- możliwe zmniejszenie dużej
powierzchni czynnej biologiczni
- pojawienie się zabudowy, w tym
usług wiąże się z okresową emisją
zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym oraz
koniecznością zagospodarowania
dużej ilości ścieków

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce







Teren
zabudowany
w
niewielkiej części,
Teren użytkowany rolniczo,
gleby
dobrych
klas
użytkowania IIIb.

teren niezabudowany
teren użytkowany rolniczo

RR 2. - teren użytków rolnych,
stanowiących perspektywiczną
rezerwę pod rozwój zabudowy,
z przeznaczeniem pod pola
uprawne,
UM - teren zabudowy usługowo
–
mieszkaniowej,
z
przeznaczeniem pod usługi
handlu
detalicznego,
gastronomii, rozrywki, kultury,
administracji,
obsługi
finansowej i ubezpieczeniowej,
ochrony zdrowia i opieki
społecznej oraz łączności, z
towarzyszącą
zabudową
mieszkaniową,
wieloi
jednorodzinną.

10U - zabudowa usługowa

R(MN) - teren rezerwowy
zabudowy mieszkaniowej

11U - zabudowa usługowa













teren zabudowany
gleby klas III

MM.1. - teren zabudowy
mieszanej, z przeznaczeniem
pod zabudowę zagrodową,
mieszkalną i gospodarczą, oraz
mieszkaniową jednorodzinną

oddziaływanie umiarkowane
negatywne

- możliwe zmniejszenie
powierzchni czynnej biologiczni
oraz areału gleb chronionych,
- pojawienie się zabudowy wiąże
się z okresową emisją
zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym oraz
koniecznością zagospodarowania
ścieków,

Strefa sanitarna cmentarza.






powierzchnia biologicznie czynna
minimum 20% powierzchni działki
budowlanej,
obszar
najwyższej
ochrony
Głównego
Zbiornika
Wód
Podziemnych,
na terenie znajduje się
projektowany pas zieleni
izolacyjnej,
strefa sanitarna od cmentarza 150
m.

2015

12U - zabudowa usługowa
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powierzchnia biologicznie czynna
minimum 20% powierzchni działki
budowlanej,
obszar
najwyższej
ochrony
Głównego
Zbiornika
Wód
Podziemnych,
na terenie znajduje się
projektowany pas zieleni
izolacyjnej.

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 20% powierzchni działki
budowlanej,
obszar
najwyższej
ochrony
Głównego
Zbiornika
Wód
Podziemnych,
strefa ochrony sanitarnej od

oddziaływanie umiarkowane
negatywne

- możliwe zmniejszenie
powierzchni czynnej biologiczni
- pojawienie się zabudowy wiąże
się z okresową emisją
zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym oraz
koniecznością zagospodarowania
ścieków

brak istotnego oddziaływania
- teren zabudowany, w
dotychczas obowiązującym
dokumencie również
przeznczony pod funkcję
usługową

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce







Teren zabudowany

Teren niezabudowany
nieużytkowany rolniczo
brak zadrzewień

UC - teren koncentracji usług
komercyjnych,
z
przeznaczeniem pod usługi
kultury,
rozrywki,
handlu
detalicznego,
gastronomii,
obsługi ruchu turystycznego,
administracji,
informacji
i
łączności, obsługi finansowej i
ubezpieczeniowej oraz usługi
bytowe

13U zabudowa usługowa

MJ.4.

14U - zabudowa usługowa

- teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
z
przeznaczeniem
pod
jednorodzinne
domy
mieszkalne,





Teren niezabudowany
Użytek zielony III klasa
jakości gleb

UC - teren koncentracji usług
komercyjnych,
z
przeznaczeniem pod usługi
kultury,
rozrywki,
handlu
detalicznego,
gastronomii,
obsługi ruchu turystycznego,
administracji,
informacji
i
łączności, obsługi finansowej i
ubezpieczeniowej oraz usługi
bytowe,







MZ
teren
zabudowy
zagrodowej,
z
przeznaczeniem
pod
zabudowę
mieszkalną
i
gospodarczą,
związaną
z
produkcją rolną.





15U zabudowa usługowa

133



cmentarza
powierzchnia biologicznie czynna
minimum 20% powierzchni działki
budowlanej,
obszar
najwyższej
ochrony
Głównego
Zbiornika
Wód
Podziemnych,
na terenie znajduje się
projektowany pas zieleni
izolacyjnej.

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 20% powierzchni działki
budowlanej,
obszar
najwyższej
ochrony
Głównego
Zbiornika
Wód
Podziemnych,
na terenie znajduje się
projektowany pas zieleni
izolacyjnej.

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 20% powierzchni działki
budowlanej,
 obszar
najwyższej
ochrony
Głównego
Zbiornika
Wód
Podziemnych,
 przebieg linii wysokiego napięcia,
 na terenie znajduje się
projektowany pas zieleni
izolacyjnej.

2015

brak istotnego oddziaływania
- teren zabudowany, w
dotychczas obowiązującym
dokumencie również
przeznczony pod funkcję
usługową

oddziaływanie negatywne
- możliwe zmniejszenie dużej
powierzchni czynnej biologiczni
- pojawienie się zabudowy, w tym
usług wiąże się z okresową emisją
zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym oraz
koniecznością zagospodarowania
dużej ilości ścieków

oddziaływanie negatywne
- możliwe zmniejszenie dużej
powierzchni czynnej biologiczni
- pojawienie się zabudowy, w tym
usług wiąże się z okresową emisją
zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym oraz
koniecznością zagospodarowania
dużej ilości ścieków

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce

RZ - teren użytków zielonych,
wyłączony z zabudowy, z
przeznaczeniem pod łąki i
pastwiska,
intensywnie
użytkowane gospodarczo,
ZP - teren zieleni rekreacyjnej, z
przeznaczeniem
pod
projektowany ogólnodostępny
park gminny.
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Teren w dużej mierze
zabudowany,
nieużytkowany rolniczo

MG
–
teren
zabudowy
mieszkalno-gospodarczej,
z
przeznaczeniem pod zabudowę
mieszkalną
(związaną
z
gospodarstwem
rolnym,
jednorodzinną i małe domy
mieszkalne) oraz gospodarczą,
stanowiącą pozostałość po
zabytkowym
układzie
zabudowy
gospodarczej
dworskiej i zamkowej.

16U zabudowa usługowa, usługi
rzemiosła

Obszar zabudowany,
Niewielki udział terenu
wolnego od zabudowy,
Teren w części zadrzewiony

UP - teren usług publicznych, z
przeznaczeniem pod usługi z
zakresu administracji publicznej
i
organizacji
społecznych,
bankowości, kultury i oświaty,
bezpieczeństwa
ludności
i
ochrony mienia.

1 UP – usługi społeczne

Obszar zabudowany,
Niewielki udział terenu
wolnego od zabudowy,

UO.2. - teren usług oświaty i
wychowania, z przeznaczeniem
dla realizacji celu publicznego
jakim jest przedszkole wraz
urządzeniami
rekreacyjnymi,
związanymi z funkcją terenu.

2 UP – usługi społeczne





















Teren
częściowo
zabudowany,
Tereny ulegające naturalnej
sukcesji drzew i krzewów.

UM - teren zabudowy usługowo
–
mieszkaniowej,
z
przeznaczeniem pod usługi
handlu
detalicznego,

3 UP – usługi społeczne
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2015

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 20% powierzchni działki
budowlanej,
obszar
najwyższej
ochrony
Głównego
Zbiornika
Wód
Podziemnych,
na terenie znajduje się
projektowany pas zieleni
izolacyjnej.

brak istotnego oddziaływania

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 30% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych

brak istotnego oddziaływania

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 30% powierzchni działki
budowlanej,
strefa sanitarna od cmentarza 150
m,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych,
na terenie znajduje się
projektowany pas zieleni
izolacyjnej.

brak istotnego oddziaływania

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 30% powierzchni działki
budowlanej,
strefa sanitarna od cmentarza 150

oddziaływanie słabe
negatywne

- teren zabudowany, w
dotychczas obowiązującym
dokumencie również
przeznczony pod funkcję
usługową

- teren zabudowany, w
dotychczas obowiązującym
dokumencie również
przeznczony pod funkcję
usługową

- teren zabudowany, w
dotychczas obowiązującym
dokumencie również
przeznczony pod funkcję
usługową

- zagospodarowanie terenu o

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce

gastronomii, rozrywki, kultury,
administracji,
obsługi
finansowej i ubezpieczeniowej,
ochrony zdrowia i opieki
społecznej oraz łączności, z
towarzyszącą
zabudową
mieszkaniową,
wieloi
jednorodzinną,
RO
tereny
ogrodów,
towarzyszące
zabudowie
mieszkaniowej.
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m,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych,

2015

niskich walorach
przyrodniczych

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce












Gleby
wysokich
bonitacyjnych IIIb,
Teren w dużej
zabudowany

klas
części

Teren w części zabudowany
Teren użytkowany rolniczo
w zachodniej części.

Teren zabudowany (całość
stanowi budynek)

Teren
zabudowany
(budynki, duzy parking),
Zieleń
towarzysząca
zabudowaniom.

UM - teren zabudowy usługowo
–
mieszkaniowej,
z
przeznaczeniem pod usługi
handlu
detalicznego,
gastronomii, rozrywki, kultury,
administracji,
obsługi
finansowej i ubezpieczeniowej,
ochrony zdrowia i opieki
społecznej oraz łączności, z
towarzyszącą
zabudową
mieszkaniową,
wieloi
jednorodzinną,
UO.2. - teren usług oświaty i
wychowania, z przeznaczeniem
dla realizacji celu publicznego,
jakim jest przedszkole wraz
urządzeniami
rekreacyjnymi,
związanymi z funkcją terenu.
ME
–
teren
zabudowy
mieszkaniowej ekstensywnej, z
przeznaczeniem
pod
jednorodzinną
zabudowę
mieszkaniową, sytuowaną w
ciągu
lokalnego
korytarza
ekologicznego.

4 UP – usługi społeczne

UC - teren koncentracji usług
komercyjnych,
z
przeznaczeniem pod usługi
kultury,
rozrywki,
handlu
detalicznego,
gastronomii,
obsługi ruchu turystycznego,
administracji,
informacji
i
łączności, obsługi finansowej i
ubezpieczeniowej oraz usługi

7 UP – usługi społeczne






5 UP – usługi społeczne





6 UP – usługi społeczne
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2015

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 30% powierzchni działki
budowlanej,
strefa sanitarna od cmentarza 150
m,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych.

brak istotnego oddziaływania

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 30% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód

oddziaływanie słabe
negatywne

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 30% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych.

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 30% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych.

- teren zabudowany, w
dotychczas obowiązującym
dokumencie również
przeznczony pod funkcję
usługową

- zagospodarowanie terenu o
niskich walorach
przyrodniczych
brak istotnego oddziaływania
- brak możliwości dalszej
zabudowy terenu

oddziaływanie słabe
negatywne
- zagospodarowanie terenu o
niskich walorach
przyrodniczych

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce

bytowe.
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Teren niemalże w całości
zabudowany, dopełniony
zielenią
towarzysząca
zabudowaniom.

boisko sportowe,
fragment
terenu
użytkowany jest rolniczo.

UO.1 - teren usług oświaty i
wychowania, z przeznaczeniem
dla realizacji celu publicznego,
jakim jest budowa szkoły,
obiektów i urządzeń sportu i
rekreacji
oraz
żywienia
zbiorowego i zieleni związanej z
funkcją terenu.
US - teren sportu i rekreacji, z
przeznaczeniem
pod
urządzenia i obiekty sportu i
rekreacji
z
zielenią
towarzyszącą
i
małą
architekturą,

1UO - usługi oświaty






1US - usługi sportu i rekreacji









teren zabudowany - kościół

RR 2. - teren użytków rolnych,
stanowiących perspektywiczną
rezerwę pod rozwój zabudowy,
z przeznaczeniem pod pola
uprawne.
AC - teren koncentracji usług o
charakterze centrotwórczym –
komercyjnych i publicznych z
przeznaczeniem
pod usługi
handlu
detalicznego,
gastronomii, kultury i nauki,
kultu religijnego, obsługi ruchu
turystycznego, informacji i
łączności,
obiekty
wystawiennicze
i
muzea,
instytucje
finansowe
i
ubezpieczeniowe, administracji
publicznej
i
organizacji
społecznych oraz zarządy i bazy
socjolno-administracyjne
jednostek gospodarczych

1 UKs - teren usług sakralnych
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2015

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 20% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych,
strefy sanitarne od cmentarzy
50m, 150 m.
powierzchnia biologicznie czynna
minimum 40% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych,
strefy sanitarne od cmentarzy 150
m.

brak istotnego oddziaływania

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 10% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych,
strefy sanitarne od cmentarzy 150
m,
zabytek wpisany do rejestru
zabytków,
strefa ochrony konserwatorskiej.

brak istotnego oddziaływania

- brak możliwości dalszej
zabudowy terenu

oddziaływanie słabe
negatywne
- zagospodarowanie terenu o
niskich walorach
przyrodniczych

- brak możliwości dalszej
zabudowy terenu

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce









tereny użytkowane rolniczo

tereny użytkowane rolniczo

tereny użytkowane rolniczo




tereny
użytkowane
rolniczo,
zadrzewienia wzdłuż cieku,
zadrzewienia wzdłuż dróg



tereny użytkowane rolniczo

RR.1. - teren użytków rolnych, z
przeznaczeniem
pod
pola
uprawne.
RZ - teren użytków zielonych,
wyłączony z zabudowy, z
przeznaczeniem pod łąki i
pastwiska,
intensywnie
użytkowane gospodarczo.
RR.1. - teren użytków rolnych, z
przeznaczeniem
pod
pola
uprawne.
MR - teren zabudowy rolnej
rozproszonej, z przeznaczeniem
pod zabudowę zagrodową,
mieszkalną i gospodarczą,
związaną z produkcją rolną.

1R - grunty orne, dopuszczalne:
wody powierzchniowe (stawy),
zadrzewienia śródpolne,
urządzenia wodne, łąki




2R - grunty orne, dopuszczalne:
wody powierzchniowe (stawy),
zadrzewienia śródpolne,
urządzenia wodne, łąki




RR.1. - teren użytków rolnych, z
przeznaczeniem
pod
pola
uprawne.

3R, 9R, 10R, 11R, 12R – grunty
orne, dopuszczalne: wody
powierzchniowe (stawy),
zadrzewienia śródpolne,
urządzenia wodne, łąki
4R - grunty orne, dopuszczalne:
wody powierzchniowe (stawy),
zadrzewienia śródpolne,
urządzenia wodne, łąki




5R - grunty orne, dopuszczalne:



RR.1. - teren użytków rolnych, z
przeznaczeniem
pod
pola
uprawne.
RZ - teren użytków zielonych,
wyłączony z zabudowy, z
przeznaczeniem pod łąki i
pastwiska,
intensywnie
użytkowane gospodarczo.
RL - teren lasów, wyłączony z
zabudowy, z przeznaczeniem
pod istniejące lasy i zespoły
zadrzewień,
o
funkcji
wodochronnej i glebochronnej.
RR.1. - teren użytków rolnych, z
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2015

zakaz lokalizacji budynków,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych

brak istotnego oddziaływania

zakaz lokalizacji budynków,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych

oddziaływanie pozytywne

- realizacja projektu mpzp będzie
polegała na utrzymaniu obecnej
funkcji terenu

- realizacja projektu mpzp będzie
polegała na utrzymaniu obecnej
funkcji terenu,
- projekt mpzp eliminuje
możliwość zabudowy tego terenu
(we wcześniejszym opracowaniu
planistycznym teren częściowo
wskazany pod zabudowę)

zakaz lokalizacji budynków,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych

brak istotnego oddziaływania

zakaz lokalizacji budynków,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych

oddziaływanie słabe
negatywne

zakaz lokalizacji budynków,

- realizacja projektu mpzp będzie
polegała na utrzymaniu obecnej
funkcji terenu

- realizacja projektu mpzp będzie
polegała na utrzymaniu obecnej
funkcji terenu,
- projekt mpzp eliminuje tereny
wskazane we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym jako
tereny lasów; na opracowywanym
terenie udział lasów jest znikomy,
należałoby więc unikać zmiany
terenów potencjalnie leśnych na
rolnicze

oddziaływanie słabe

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce





tereny użytkowane rolniczo

tereny użytkowane rolniczo

przeznaczeniem
pod
pola
uprawne.
ZL - teren zalesień, wyłączony
z zabudowy, z podstawowym
przeznaczeniem
pod
planowane lasy
o funkcji
gospodarczej i wodochronnej.

wody powierzchniowe (stawy),
zadrzewienia śródpolne,
urządzenia wodne, łąki



RR.2. - teren użytków rolnych,
stanowiących perspektywiczną
rezerwę pod rozwój zabudowy,
z przeznaczeniem pod pola
uprawne.
ZL - teren zalesień, wyłączony
z zabudowy, z podstawowym
przeznaczeniem
pod
planowane lasy
o funkcji
gospodarczej i wodochronnej.

6R - grunty orne, dopuszczalne:
wody powierzchniowe (stawy),
zadrzewienia śródpolne,
urządzenia wodne, łąki




RR.1. - teren użytków rolnych, z
przeznaczeniem
pod
pola
uprawne.
RR.2. - teren użytków rolnych,
stanowiących perspektywiczną
rezerwę pod rozwój zabudowy,
z przeznaczeniem pod pola
uprawne.

7R, 14R - grunty orne,
dopuszczalne: wody
powierzchniowe (stawy),
zadrzewienia śródpolne,
urządzenia wodne, łąki
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obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych

zakaz lokalizacji budynków,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych

zakaz lokalizacji budynków,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych

2015

negatywne
- realizacja projektu mpzp będzie
polegała na utrzymaniu obecnej
funkcji terenu,
- projekt mpzp eliminuje tereny
wskazane we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym jako
tereny zalesień; na
opracowywanym terenie udział
lasów jest znikomy, należałoby
więc unikać zmiany terenów
potencjalnie leśnych na rolnicze

oddziaływanie słabe
negatywne
- realizacja projektu mpzp będzie
polegała na utrzymaniu obecnej
funkcji terenu,
- projekt mpzp eliminuje tereny
wskazane we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym jako
tereny zalesień; na
opracowywanym terenie udział
lasów jest znikomy, należałoby
więc unikać zmiany terenów
potencjalnie leśnych na rolnicze

brak istotnego oddziaływania
- realizacja projektu mpzp będzie
polegała na utrzymaniu obecnej
funkcji terenu,
- projekt mpzp eliminuje
możliwość zabudowy tego terenu
(we wcześniejszym opracowaniu
planistycznym teren częściowo
wskazany jako rezerwa pod
zabudowę), co odbierane jest jako
działanie pozytywne

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce














RR.1. - teren użytków rolnych, z
przeznaczeniem
pod
pola
uprawne.
ZL - teren zalesień, wyłączony
z zabudowy, z podstawowym
przeznaczeniem
pod
planowane lasy
o funkcji
gospodarczej i wodochronnej.
IT - teren telefonii komórkowej,
z przeznaczeniem pod stację
bazową telefonii komórkowej

8R - grunty orne, dopuszczalne:
wody powierzchniowe (stawy),
zadrzewienia śródpolne,
urządzenia wodne, łąki




tereny
użytkowane
rolniczo,
zadrzewienia śródpolne,
stanowisko archeologiczne

RR.1. - teren użytków rolnych, z
przeznaczeniem
pod
pola
uprawne.
ZL - teren zalesień, wyłączony
z zabudowy, z podstawowym
przeznaczeniem
pod
planowane lasy
o funkcji
gospodarczej i wodochronnej.

13R - grunty orne, dopuszczalne:
wody powierzchniowe (stawy),
zadrzewienia śródpolne,
urządzenia wodne, łąki





tereny
użytkowane
rolniczo,
zadrzewienia śródpolne,
stanowisko archeologiczne,
tereny ulegające naturalnej
sukcesji drzew i krzewów,
sąsiedztwo
terenu
zalesionego,
tereny stanowiące korytarz
ekologiczny

RR.1. - teren użytków rolnych, z
przeznaczeniem
pod
pola
uprawne.
ZL - teren zalesień, wyłączony
z zabudowy, z podstawowym
przeznaczeniem
pod
planowane lasy
o funkcji
gospodarczej i wodochronnej.
RZ - teren użytków zielonych,
wyłączony z zabudowy, z

15R - łąki, dopuszczalne: wody
powierzchniowe (stawy),
zadrzewienia śródpolne,
urządzenia wodne, grunty orne





tereny użytkowane rolniczo



142

zakaz lokalizacji budynków,
częściowo obszar najwyższej
ochrony Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych

zakaz lokalizacji budynków,
stanowisko archeologiczne,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych

zakaz lokalizacji budynków,
stanowisko archeologiczne,
projektowany Obszar
Chronionego Krajobrazu „Dolina
Straduni”,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych

2015

oddziaływanie słabe
negatywne
- realizacja projektu mpzp będzie
polegała na utrzymaniu obecnej
funkcji terenu,
- projekt mpzp eliminuje tereny
wskazane we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym jako
tereny zalesień; na
opracowywanym terenie udział
lasów jest znikomy, należałoby
więc unikać zmiany terenów
potencjalnie leśnych na rolnicze

oddziaływanie słabe
negatywne
- realizacja projektu mpzp będzie
polegała na utrzymaniu obecnej
funkcji terenu,
- projekt mpzp eliminuje tereny
wskazane we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym jako
tereny zalesień; na
opracowywanym terenie udział
lasów jest znikomy, należałoby
więc unikać zmiany terenów
potencjalnie leśnych na rolnicze

oddziaływanie słabe
negatywne
- realizacja projektu mpzp będzie
polegała na utrzymaniu obecnej
funkcji terenu,
- projekt mpzp eliminuje tereny
wskazane we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym jako
tereny zalesień; na
opracowywanym terenie udział
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tereny
użytkowane
rolniczo,
zadrzewienia śródpolne,
zadrzewienia wzdłuż dróg,
tereny zalewowe,
stanowisko archeologiczne,
tereny stanowiące korytarz
ekologiczny

tereny
użytkowane
rolniczo,
zadrzewienia śródpolne,
tereny stanowiące korytarz
ekologiczny

przeznaczeniem pod łąki i
pastwiska,
intensywnie
użytkowane gospodarczo.
RR.1. - teren użytków rolnych, z
przeznaczeniem
pod
pola
uprawne.
RZ - teren użytków zielonych,
wyłączony z zabudowy, z
przeznaczeniem pod łąki i
pastwiska,
intensywnie
użytkowane gospodarczo.
RL - teren lasów, wyłączony z
zabudowy, z przeznaczeniem
pod istniejące lasy i zespoły
zadrzewień,
o
funkcji
wodochronnej i glebochronnej.
RZ - teren użytków zielonych,
wyłączony z zabudowy, z
przeznaczeniem pod łąki i
pastwiska,
intensywnie
użytkowane gospodarczo.

lasów jest znikomy, należałoby
więc unikać zmiany terenów
potencjalnie leśnych na rolnicze

16R - łąki, dopuszczalne: wody
powierzchniowe (stawy),
zadrzewienia śródpolne,
urządzenia wodne, grunty orne







17R - łąki, dopuszczalne: wody
powierzchniowe (stawy),
zadrzewienia śródpolne,
urządzenia wodne, grunty orne






tereny ulegające naturalnej
sukcesji drzew i krzewów,
tereny
nieużytkowane
rolniczo

RL - teren lasów, wyłączony z
zabudowy, z przeznaczeniem
pod istniejące lasy i zespoły
zadrzewień,
o
funkcji
wodochronnej i glebochronnej.

18R - łąki, dopuszczalne: wody
powierzchniowe (stawy),
zadrzewienia śródpolne,
urządzenia wodne, grunty orne




tereny

RZ - teren użytków zielonych,

19R - łąki, dopuszczalne: wody



użytkowane

2015
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zakaz lokalizacji budynków,
stanowisko archeologiczne,
projektowany Obszar
Chronionego Krajobrazu „Dolina
Straduni”,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych

zakaz lokalizacji budynków,
projektowany Obszar
Chronionego Krajobrazu „Dolina
Straduni”,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
zakaz lokalizacji budynków,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych

zakaz lokalizacji budynków,

oddziaływanie słabe
negatywne
- realizacja projektu mpzp będzie
polegała na utrzymaniu obecnej
funkcji terenu,
- projekt mpzp eliminuje tereny
wskazane we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym jako
tereny lasów; na opracowywanym
terenie udział lasów jest znikomy,
należałoby więc unikać zmiany
terenów potencjalnie leśnych na
rolnicze

brak istotnego oddziaływania
- realizacja projektu mpzp będzie
polegała na utrzymaniu obecnej
funkcji terenu

oddziaływanie negatywne
- projekt mpzp eliminuje teren
wskazany we wcześniejszym
opracowaniu planistycznym jako
teren lasów, mimo iż obecnie
teren nie jest użytkowany rolniczo
i zachodzi na nim naturalna
sukcesja drzew i krzewów;
- na opracowywanym terenie
udział lasów jest znikomy,
należałoby więc unikać zmiany
terenów leśnych na rolnicze

brak istotnego oddziaływania
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rolniczo,
zadrzewienia wzdłuż dróg,
tereny zalewowe,
stanowisko archeologiczne,
tereny stanowiące korytarz
ekologiczny

wyłączony z zabudowy, z
przeznaczeniem pod łąki i
pastwiska,
intensywnie
użytkowane gospodarczo.

tereny
użytkowane
rolniczo,
zadrzewienia śródpolne

RZ - teren użytków zielonych,
wyłączony z zabudowy, z
przeznaczeniem pod łąki i
pastwiska,
intensywnie
użytkowane gospodarczo.
RR.1. - teren użytków rolnych, z
przeznaczeniem
pod
pola
uprawne.
RZ - teren użytków zielonych,
wyłączony z zabudowy, z
przeznaczeniem pod łąki i
pastwiska,
intensywnie
użytkowane gospodarczo.
RZ - teren użytków zielonych,
wyłączony z zabudowy, z
przeznaczeniem pod łąki i
pastwiska,
intensywnie
użytkowane gospodarczo.
RW - teren łąk wilgotnych,
wyłączony z zabudowy,
z
przeznaczeniem pod podmokłe
ekosystemy
łąkowe
i
szuwarowe z trzcinowiskami,
turzowiskami
oraz
rozproszonymi
remizami
zadrzewień i zakrzewień.
ZN - teren zieleni parkowej
niskiej, z przeznaczeniem pod
ogólnodostępną
zieleń

tereny
użytkowane
rolniczo,
zadrzewienia śródpolne,
tereny stanowiące korytarz
ekologiczny

tereny
użytkowane
rolniczo, łąki,
zadrzewienia wzdłuż dróg,
tereny zalewowe,
tereny stanowiące korytarz
ekologiczny

tereny użytkowane rolniczo

powierzchniowe (stawy),
zadrzewienia śródpolne,
urządzenia wodne, grunty orne






20R, 23R - łąki, dopuszczalne:
wody powierzchniowe (stawy),
zadrzewienia śródpolne,
urządzenia wodne, grunty orne




21R - łąki, dopuszczalne: wody
powierzchniowe (stawy),
zadrzewienia śródpolne,
urządzenia wodne, grunty orne






22R - łąki, dopuszczalne: wody
powierzchniowe (stawy),
zadrzewienia śródpolne,
urządzenia wodne, grunty orne






24R - łąki, dopuszczalne: wody
powierzchniowe (stawy),
zadrzewienia śródpolne,
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stanowisko archeologiczne,
projektowany Obszar
Chronionego Krajobrazu „Dolina
Straduni”,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
zakaz lokalizacji budynków,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych

2015

- realizacja projektu mpzp będzie
polegała na utrzymaniu obecnej
funkcji terenu

brak istotnego oddziaływania
- realizacja projektu mpzp będzie
polegała na utrzymaniu obecnej
funkcji terenu

zakaz lokalizacji budynków,
projektowany Obszar
Chronionego Krajobrazu „Dolina
Straduni”,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych

brak istotnego oddziaływania

zakaz lokalizacji budynków,
projektowany Obszar
Chronionego Krajobrazu „Dolina
Straduni”,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych

brak istotnego oddziaływania

zakaz lokalizacji budynków,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód

- realizacja projektu mpzp będzie
polegała na utrzymaniu obecnej
funkcji terenu

- realizacja projektu mpzp będzie
polegała na utrzymaniu obecnej
funkcji terenu

oddziaływanie pozytywne
- realizacja projektu mpzp będzie
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tereny
użytkowane
rolniczo, łąki,
zadrzewienia wzdłuż dróg,
tereny zalewowe,
tereny stanowiące korytarz
ekologiczny
tereny
częściowo
użytkowane rolniczo,
częściowo
tereny
składowania gruzu,
tereny stanowiące korytarz
ekologiczny

tereny użytkowane rolniczo

tereny użytkowane rolniczo

publiczną, stanowiącą lokalny
korytarz ekologiczny terenów
zabudowanych
MJ.3. - teren
zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
z
przeznaczeniem
pod
jednorodzinne
domy
mieszkalne
RZ - teren użytków zielonych,
wyłączony z zabudowy, z
przeznaczeniem pod łąki i
pastwiska,
intensywnie
użytkowane gospodarczo.

urządzenia wodne, grunty orne

25R - łąki, dopuszczalne: wody
powierzchniowe (stawy),
zadrzewienia śródpolne,
urządzenia wodne, grunty orne




RZ - teren użytków zielonych,
wyłączony z zabudowy, z
przeznaczeniem pod łąki i
pastwiska,
intensywnie
użytkowane gospodarczo.
RO - teren ogrodów, z
podstawowym przeznaczeniem
pod ogrody przydomowe oraz
sady
RR.2. - teren użytków rolnych,
stanowiących perspektywiczną
rezerwę pod rozwój zabudowy,
z przeznaczeniem pod pola
uprawne.

26R - łąki, dopuszczalne: wody
powierzchniowe (stawy),
zadrzewienia śródpolne,
urządzenia wodne, grunty orne




27R, 28R - łąki, dopuszczalne:
wody powierzchniowe (stawy),
zadrzewienia śródpolne,
urządzenia wodne, grunty orne




RR.1. - teren użytków rolnych, z
przeznaczeniem
pod
pola

29R – łąki, dopuszczalne: wody
powierzchniowe (stawy),
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2015

Podziemnych

polegała na utrzymaniu obecnej
funkcji terenu,
- projekt mpzp eliminuje
możliwość zabudowy tego terenu
(we wcześniejszym opracowaniu
planistycznym teren częściowo
wskazany pod zabudowę)

zakaz lokalizacji budynków,
projektowany Obszar
Chronionego Krajobrazu „Dolina
Straduni”

brak istotnego oddziaływania

zakaz lokalizacji budynków,
projektowany Obszar
Chronionego Krajobrazu „Dolina
Straduni”,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych

brak istotnego oddziaływania

zakaz lokalizacji budynków,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych

brak istotnego oddziaływania

zakaz lokalizacji budynków,
częściowo obszar najwyższej

- realizacja projektu mpzp będzie
polegała na utrzymaniu obecnej
funkcji terenu

- realizacja projektu mpzp będzie
polegała na utrzymaniu obecnej
funkcji terenu, wyłączonej z
zabudowy

- realizacja projektu mpzp będzie
polegała na utrzymaniu obecnej
funkcji terenu,
- projekt mpzp eliminuje
możliwość zabudowy tego terenu
(we wcześniejszym opracowaniu
planistycznym teren wskazany
jako rezerwa pod zabudowę), co
odbierane jest jako działanie
pozytywne

brak istotnego oddziaływania
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uprawne.

zadrzewienia śródpolne,
urządzenia wodne, grunty orne

tereny
użytkowane
rolniczo, łąki,
tereny zalewowe,
tereny stanowiące korytarz
ekologiczny

RZ - teren użytków zielonych,
wyłączony z zabudowy, z
przeznaczeniem pod łąki i
pastwiska,
intensywnie
użytkowane gospodarczo.
ZL - teren zalesień, wyłączony
z zabudowy, z podstawowym
przeznaczeniem
pod
planowane lasy
o funkcji
gospodarczej i wodochronnej.
MR - teren zabudowy rolnej
rozproszonej, z przeznaczeniem
pod zabudowę zagrodową,
mieszkalną i gospodarczą,
związaną z produkcją rolną.

30R - łąki, zbiornik retencyjny,
dopuszczalne: wody
powierzchniowe (stawy),
zadrzewienia śródpolne,
urządzenia wodne, grunty orne

tereny
użytkowane
rolniczo, łąki,
tereny zalewowe,
tereny stanowiące korytarz
ekologiczny

RZ - teren użytków zielonych,
wyłączony z zabudowy, z
przeznaczeniem pod łąki i
pastwiska,
intensywnie
użytkowane gospodarczo.

31R, 32R, 33R - łąki, zbiornik
retencyjny, dopuszczalne: wody
powierzchniowe (stawy),
zadrzewienia śródpolne,
urządzenia wodne, grunty orne
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ochrony Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych

- realizacja projektu mpzp będzie
polegała na utrzymaniu obecnej
funkcji terenu





zakaz lokalizacji budynków,
projektowany zbiornik retencyjny,
projektowany Obszar
Chronionego Krajobrazu „Dolina
Straduni”

oddziaływanie negatywne





zakaz lokalizacji budynków,
projektowany zbiornik retencyjny,
projektowany Obszar
Chronionego Krajobrazu „Dolina
Straduni”

- utworzenie zbiornika
retencyjnego będzie wiązało się ze
zmniejszeniem powierzchni
siedlisk charakterystycznych dla
tych obszarów i żyjącej na tych
obszarach zwierzyny,
- niewłaściwe zarządzanie wodami
w zbiorniku może doprowadzić do
całkowitej utraty na terenach
poniżej zapory zbiorowisk łąk
podmokłych wraz z
charakterystycznymi dla tych
terenów gatunkami zwierząt,
- zapora będzie stanowić zaporę
migracyjną dla zwierząt,
- w wodach zbiornika będą
kumulować się zanieczyszczenia
oddziaływanie negatywne
- utworzenie zbiornika
retencyjnego będzie wiązało się ze
zmniejszeniem powierzchni
siedlisk charakterystycznych dla
tych obszarów i żyjącej na tych
obszarach zwierzyny,
- niewłaściwe zarządzanie wodami
w zbiorniku może doprowadzić do
całkowitej utraty na terenach
poniżej zapory zbiorowisk łąk
podmokłych wraz z
charakterystycznymi dla tych
terenów gatunkami zwierząt,
- zapora będzie stanowić zaporę
migracyjną dla zwierząt,
- w wodach zbiornika będą

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
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kumulować się zanieczyszczenia



Teren użytkowany rolniczo,
gleby klas IIIb.

RR.1. – teren użytków rolnych,
z przeznaczeniem pod pola
uprawne.

1RU - tereny obsługi produkcyjnej
w gospodarstwach rolnych














Tereny
użytkowane
rolniczo (uprawy, użytki
zielone),
częściowo
podmokły,
Gleby klas IIIb,
Brak zadrzewień.

RR.1. – teren użytków rolnych,
z przeznaczeniem pod pola
uprawne.

2RU - tereny obsługi produkcyjnej
w gospodarstwach rolnych











Teren
niezabudowany,
użytkowany rolniczo.

PP - teren przemysłowo –
wytwórczy, z przeznaczeniem
pod zakłady przemysłowe.

1P,U - obiekty produkcyjne,
składy, magazyny, zabudowa
usługowa, usługi rzemieślnicze
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powierzchnia biologicznie czynna
minimum 15% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych,
na
terenie
znajduje
się
projektowana zieleń izolacyjna.
strefa techniczna od
napowietrznej linii energetycznej
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 210 DJP
powierzchnia biologicznie czynna
minimum 15% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych,
na
terenie
znajduje
się
projektowana zieleń izolacyjna.
stanowisko archeologiczne 95 –
38/8
zakaz budowy obiektów
inwentarskich o łącznej obsadzie
zwierząt większej niż 210 DJP
powierzchnia biologicznie czynna
minimum 15% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych.

oddziaływanie negatywne
- możliwe zmniejszenie dużej
powierzchni czynnej biologiczni
oraz areału gleb chronionych,
- w obowiązującym dokumencie
teren przeznaczony pod uprawę,
zwiększenie uciążliwości dla
środowiska i ludności.

oddziaływanie negatywne
- możliwe zmniejszenie dużej
powierzchni czynnej biologiczni
oraz areału gleb chronionych,
- w obowiązującym dokumencie
teren przeznaczony pod uprawę,
zwiększenie uciążliwości dla
środowiska i ludności.

oddziaływanie negatywne
- możliwe zmniejszenie dużej
powierzchni czynnej biologiczni
- zwiększenie uciążliwości dla
środowiska i ludności.
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Teren
niezabudowany,
użytkowany
rolniczo,
częściowo gleby dobrych
klas bonitacyjnych IIIb.

PP - teren przemysłowo –
wytwórczy, z przeznaczeniem
pod zakłady przemysłowe.

Teren zabudowany, teren
pozbawiony
powierzchni
funkcjonującej
przyrodniczo, hałdy gleby.

MG
–
teren
zabudowy
mieszkalno-gospodarczej,
z
przeznaczeniem pod zabudowę
mieszkalną
(związaną
z
gospodarstwem
rolnym,
jednorodzinną i małe domy
mieszkalne) oraz gospodarczą,
stanowiącą pozostałość po
zabytkowym
układzie
zabudowy
gospodarczej
dworskiej i zamkowej
PP - teren przemysłowo –
wytwórczy, z przeznaczeniem
pod zakłady przemysłowe.
PP - teren przemysłowo –
wytwórczy, z przeznaczeniem
pod zakłady przemysłowe.

teren
niezabudowany,
użytkowany rolniczo

2P,U - obiekty produkcyjne,
składy, magazyny, zabudowa
usługowa, usługi rzemieślnicze





3P,U - obiekty produkcyjne,
składy, magazyny, zabudowa
usługowa, usługi rzemieślnicze









4P,U - obiekty produkcyjne,
składy, magazyny, zabudowa
usługowa, usługi rzemieślnicze









Teren
zabudowany,

częściowo
w
tym

PP - teren przemysłowo –
wytwórczy, z przeznaczeniem

1P - obiekty produkcyjne, składy,
magazyny

148



powierzchnia biologicznie czynna
minimum 15% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych,
szpaler zielenieni izolacyjnej
powierzchnia biologicznie czynna
minimum 15% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych,
na
terenie
znajduje
się
projektowana zieleń izolacyjna.
obiekt posiadający cechy
zabytkowe ujęte w gminnej
ewidencji

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 15% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych,
szpaler zielenieni izolacyjnej

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 15% powierzchni działki

2015

oddziaływanie negatywne
- możliwe zmniejszenie dużej
powierzchni czynnej biologiczni
oraz areału gleb chronionych,
- zwiększenie uciążliwości dla
środowiska i ludności.

oddziaływanie słabe
negatywne
- zagospodarowanie terenu
o niskich walorach
przyrodniczych

oddziaływanie umiarkowane
negatywne
- możliwe zmniejszenie
powierzchni czynnej biologiczni
oraz areału gleb chronionych,
- pojawienie się zabudowy wiąże
się z okresową emisją
zanieczyszczeń powietrza w
sezonie grzewczym oraz
koniecznością zagospodarowania
ścieków,
- zwiększenie uciążliwości dla
środowiska i ludności.

oddziaływanie słabe
negatywne
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fabryka,
Cześć terenu użytkowana
rolniczo.

pod zakłady przemysłowe.













Teren
niezabudowany,
podmokły,
Teren
częściowo
zadrzewiony,
Teren odkrywkowej kopalni
żwiru i piasku, obecnie
surowiec
nie
jest
eksploatowany
Teren cmentarza,
W północnej części teren
użytkowany rolniczo.

Teren
cmentarza
(zadrzewienia).

RR.1. – teren użytków rolnych,
z przeznaczeniem pod pola
uprawne,

1 PE - powierzchniowa
eksploatacja kruszywa naturalnego




ZL - teren zalesień, wyłączony z
zabudowy, z podstawowym
przeznaczeniem
pod
planowane lasy o funkcji
gospodarczej i wodochronnej.
ZC. 2. - teren zieleni
cmentarnej, z przeznaczeniem
pod
czynny
cmentarz
ogólnowyznaniowy
oraz
rezerwę pod jego rozbudowę.

ZC. 1 - teren zieleni cmentarnej,
z
przeznaczeniem
pod
nieczynny
cmentarz
przykościelny.



1 ZC - cmentarz;
kaplica,
dom pogrzebowy,
kostnica,
zaplecze administracyjnogospodarcze;



2 ZC - cmentarz
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budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych,
szpaler zielenieni izolacyjnej.

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 15% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych,
zakaz eksploatacji surowców
mineralnych (20 m od drogi)

2015

- zagospodarowanie terenu o
niskich walorach
przyrodniczych
- w obowiązujących
dokumentach teren
przeznczony pod funkcję
przemysłowo – wytwórczą.
oddziaływanie negatywne
- możliwość wydobywania
surowców metodą odkrywkową,
W obowiązujących dokumentach
teren przeznczony pod użytki
rolne i zalesienia.

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 15% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych,

brak istotnego oddziaływania

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 15% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych,
stanowisko archeologiczne 95 –
38/8,
zabytek wpisany do gminnej
ewidencji zabytków.

brak istotnego oddziaływania
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tereny
niezabudowane,
użytkowane rolniczo

RZ - teren użytków zielonych,
wyłączony z zabudowy, z
przeznaczeniem pod łąki i
pastwiska,
intensywnie
użytkowane gospodarczo.

1UT, 2UT - plaża











Teren
niezabudowany,
zadrzewienia.

Teren o nieprzepuszczalnej
powierzchni (droga)

KD - tereny tras komunikacji
drogowej, z przeznaczeniem
pod istniejące i projektowane
ulice gminne – klasy dojazdowa

1KS - parking

-

2KS - parking













teren użytkowany rolniczo,
położony przy cieku.

RZ - teren użytków zielonych,
wyłączony z zabudowy, z
przeznaczeniem pod łąki i
pastwiska,
intensywnie
użytkowane gospodarczo.

3KS - parking









Teren
niezabudowany,
użytkowany rolniczo, gleby
klasy IIIb.

IE (GPZ) - Głównego Punktu
Zasilania, z transformatorami
110/15 kV

1E - obiekty i urządzenia
infrastruktury
elektroenergetycznej – główny
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powierzchnia biologicznie czynna
minimum 60% powierzchni
działki,
zakaz lokalizacji budynków,
obszary zalewu powodzią z 1997
roku,
obszar podstawowego ciągu
ekologicznego Dolina Straduni
powierzchnia biologicznie czynna
minimum 5% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych.

brak istotnego oddziaływania

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 5% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych,
strefy sanitarne od cmentarzy 150
m.

brak istotnego oddziaływania

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 5% powierzchni działki
budowlanej,
projektowany obszar
Chronionego Krajobrazu,
ciąg ekologiczny doliny Straduni,
strefa zalewu powodziowego z
1997 roku.

oddziaływanie negatywne

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 15% powierzchni działki
budowlanej,

oddziaływanie słabe
negatywne
- zagospodarowanie terenu o
niskich walorach
przyrodniczych

- możliwe zmniejszenie dużej
powierzchni czynnej biologiczni,
W obowiązujących dokumentach
teren przeznaczony pod użytki
zielone.

oddziaływanie słabe
negatywne

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce

punkt zasilania






teren,
na
posadowiony
transformator



Istniejąca przepompownia




którym
jest

Użytki zielone klasy III,
Istniejąca
oczyszczalnia
ścieków

symbol rysunkowy – istniejące
stacje
transformatorowe
slupowe
IO - teren urządzeń i obiektów
oczyszczania
ścieków,
z
przeznaczeniem
pod
pompownię oraz oczyszczalnię
ścieków.
IO - teren urządzeń i obiektów
oczyszczania
ścieków,
z
przeznaczeniem
pod
pompownię oraz oczyszczalnię
ścieków.

4E - obiekty i urządzenia
infrastruktury
elektroenergetycznej – główny
punkt zasilania
1K - obiekty i urządzenia
infrastruktury kanalizacyjnej –
przepompownia





2K - obiekty i urządzenia
infrastruktury kanalizacyjnej –
przepompownia, oczyszczalnia
ścieków



KDZ – droga publiczna klasy
zbiorczej
KDL – droga publiczna klasy
lokalnej
KDD – droga publiczna klasy
dojazdowej
KPj – ciąg pieszo-jezdny
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obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych,
strefa techniczna od
napowietrznej linii energetycznej.
-

2015

- zagospodarowanie terenu o
niskich walorach
przyrodniczych

brak istotnego oddziaływania

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 15% powierzchni działki
budowlanej,
obszar najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych.
powierzchnia biologicznie czynna
minimum 15% powierzchni działki
budowlanej,

brak istotnego oddziaływania

powierzchnia biologicznie czynna
minimum 10-15% powierzchni
działki budowlanej

oddziaływanie negatywne

brak istotnego oddziaływania

- drogi oddziałują negatywnie
na środowisko, są źródłem
zanieczyszczeń powietrza, gleb
oraz wód (także na terenach
sąsiednich) oraz emitują hałas,
stanowią też bariery
migracyjne dla zwierząt

 ogólne zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1. obowiązek zachowania dopuszczalnego poziomu hałasu zgodnie z przepisami odrębnymi dla
terenów chronionych akustycznie oznaczonych na rysunku planu symbolami:
o MW; MN; RM – jak dla terenu przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
o MN,U; MW,U; MN,MW,U – jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowousługowe,
o UO – jak dla terenów przeznaczonych pod budynki związane ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży,
o US, ZR, UT – jak dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
2. zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
z wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej;
3. granicę projektowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Straduni” zgodnie z
rysunkiem planu, obowiązują nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia zawarte w
niniejszej uchwale oraz zgodnie z przepisami odrębnymi;
4. obszar podstawowego ciągu ekologicznego Dolina Straduni zgodnie z rysunkiem planu,
obowiązują nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia zawarte w niniejszej uchwale;
5. obszar podstawowego ciągu ekologicznego Dolina Swornicy zgodnie z rysunkiem planu,
obowiązują nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia zawarte w niniejszej uchwale;
6. strefę ochrony sanitarnej od cmentarza o szerokości 50m zgodnie z rysunkiem planu,
obowiązują nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia zawarte w niniejszej uchwale;
7. strefę ochrony sanitarnej od cmentarza o szerokości 150m zgodnie z rysunkiem planu,
obowiązują nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia zawarte w niniejszej uchwale;
8. nakaz realizacji szpalerów drzew oznaczonych na rysunku planu;
9. nakaz realizacji zieleni izolacyjnej oznaczonej na rysunku planu;
10. utrzymanie, konserwację oraz zapewnienie ciągłości i swobody przepływu cieków wodnych i
rowów melioracyjnych stanowiących podstawowe elementy systemu odwodnienia
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12. Ocena zagrożeń środowiska, które mogą powstać na terenie objętym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego oraz na terenie pozostającym w zasięgu oddziaływania
wynikającego z realizacji jego ustaleń, w tym wpływ na zdrowie ludzi
W rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska znaczące oddziaływanie
na środowisko oznacza również znaczące oddziaływanie na zdrowie ludzi. O znaczącym
oddziaływaniu na środowisko (zdrowie ludzi) można mówić w sytuacji, gdy przekraczane
są dopuszczalne normy zanieczyszczeń określone w przepisach o ochronie środowiska. W wyniku
realizacji ustaleń projektu mpzp nie przewiduje się przekroczenia tych norm.
Na omawiany terenie wprowadzono zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko, za wyjątkiem urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Plan
nakłada również obowiązek wprowadzenia przy granicy z terenami zabudowy mieszkaniowej strefy
zieleni izolacyjnej (ZI) zabezpieczającej zabudowę mieszkaniową przed potencjalnymi uciążliwościami
zagospodarowania obszaru P oraz innymi terenami mogącymi powodować uciążliwości dla
środowiska i ludzi.
W przypadku realizacji ustaleń projektu planu miejscowego nie przewiduje się negatywnego wpływu
na zdrowie ludzi. Dla prawidłowej ochrony zdrowia ludzi nakazuje się zachowanie ustaleń
projektowanego dokumentu, w szczególności zachowanie wskazanych terenów zieleni, minimalnych
powierzchni biologicznie czynnych oraz prowadzenie prawidłowej gospodarki ściekowej i gospodarki
odpadami. Ponadto na terenie miejscowości Walce plan nakłada obowiązek dotrzymania norm
poziomu hałasu dla terenów chronionych akustycznie tj. oznaczonych symbolami MW; MN; RM;
MN,U; MW,U; MW,MN,U; UO; US; ZR oraz UT. Ponadto projekt planu wprowadza strefy ochronne
od linii elektromagnetycznych wysokiego napięcia, chroniące przed negatywnym wpływem
promieniowania elektromagnetycznego. W znacznej części strefa technologiczna linii energetycznej
wysokiego napięcia przebiega przez tereny rolnicze, w których plan zakazuje lokalizacji budynków, co
dodatkowo ogranicza narażenie ludności na uciążliwość związaną z promieniowaniem
elektromagnetycznym. Plan wprowadza także strefę sanitarną od cmentarza zgodnie z przepisami
odrębnymi.
Na poprawę, jakości życia wpływać będzie utworzenie obwodnicy Walców, co spowoduje
zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego w centrum wsi, a tym samym ograniczy uciążliwość
akustyczną oraz zmniejszy emisję zanieczyszczeń na terenach zamieszkanych. Wprowadzenie na
teren Walców nowych szpalerów drzew oraz nakaz uzupełniania istniejących również będzie miało
pozytywny wpływ na mieszkańców. Nie przewiduje się wystąpienia oddziaływań mogących w sposób
bezpośredni zagrozić zdrowiu ludzi, wynikających z ustaleń planu.
13. Ocena skutków dla istniejących form ochrony przyrody oraz innych obszarów chronionych.
Obszar objęty niniejszym opracowaniem położony jest poza obszarami chronionymi prawem.
Planowany Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Straduni został ujęty w zapisach planu. Tereny te
są w planie objęte ochroną. Należy przy tym jednak wspomnieć, że w przypadku realizacji zbiornika
retencyjnego na terenie ww. planowanego obszaru chronionego krajobrazu należy zapewnić ciągłość
korytarza ekologicznego, obsadzając brzegi zbiornika roślinnością, umożliwiającą bezpieczne
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migrowanie dziko żyjących zwierząt, a także zastosowanie przepławek dla ryb w czole zapory, dzięki
czemu będą one mogły przemieszać się w górę rzeki.
14. Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko
obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe,
średnioterminowe, długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko
Zgodnie z przyjętą metodyką określono kategorie oddziaływań na poszczególne komponenty
środowiska ze strony ocenianego planu miejscowego. Obejmują one potencjalne oddziaływania
wynikające z możliwości lokalizacji inwestycji na omawianym terenie. Identyfikację oddziaływań
przedstawiono w tabeli nr 21.
Tabela 21. Kategorie oddziaływań ustaleń planu na poszczególne komponenty środowiska
Lp.

Komponent
środowiska

1

Powietrze

2

Klimat akustyczny

Kategorie oddziaływań na środowisko
Ustalenia planu zwiększają tereny budowy mieszkaniowej i
usługowej, co wiąże się ze zwiększeniem emisji zanieczyszczeń do
atmosfery wynikające z indywidualnego ogrzewania budynków.
Będzie to oddziaływanie lokalne, bezpośrednie, średnioterminowe
(ze względu na sezonowość - będzie się zwiększało w sezonie
zimowym).
W trakcie wprowadzania nowej zabudowy oraz budowy nowych
dróg może nastąpić tymczasowy wzrost zanieczyszczenia powietrza
wynikający z emisji spalin z maszyn wykorzystywanych do obsługi
budów. Będzie to oddziaływanie bezpośrednie, krótkotrwałe.
Zwiększenie atrakcyjności terenu pod kątem, usługowym
i mieszkaniowym, będzie skutkowało zwiększeniem ilości pojazdów
i co za tym idzie zwiększeniem emisji spalin, choć przewiduje się
także, że rozbudowa infrastruktury drogowej, szczególnie budowa
obwodnicy, przyczyni się do zmniejszenia ruchu w centrum wsi
Walce, tym samym poprawiając lokalnie jakość powietrza
(oddziaływanie bezpośrednie, długoterminowe); choć na terenach
nowo powstałych dróg wzrośnie zanieczyszczenie powietrza,
tworzone wzdłuż dróg szpalery drzew będą niwelować ich
negatywny wpływ na tereny sąsiednie.
Na terenach obsługi produkcyjnej w gospodarstwach rolnych, gdzie
dopuszcza się obiekty inwentarskie o obsadzie do 210 DJP, a także
innych terenach, na których dopuszczalny jest chów lub hodowla
zwierząt, istnieje możliwość emisji zanieczyszczeń odorowych.
Będzie to oddziaływanie lokalne, bezpośrednie.
Hałas będzie emitowany podczas prac budowlanych (na etapie
realizacji przedsięwzięć) - będzie to oddziaływanie krótkotrwałe i
bezpośrednie na warunki życia zwierząt i ludzi. W przypadku
zwierząt oddziaływanie to może mieć nieodwracalne skutki, gdyż
wrażliwe gatunki mogą nie powrócić na teren inwestycji.
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3

Klimat

4

Powierzchnia ziemi

2015

Hałas na etapie eksploatacji, w tym hałas drogowy, może także
bezpośrednio oddziaływać na ludzi i zwierzęta oraz pośrednio na
warunki siedliskowe zwierząt. Prognozuje się jednakże, iż gatunki
zwierząt zajmujące teren wsi Walce to gatunki synantropijne,
potrafiące przystosować się do życia w miejscu silnie
przekształconym przez człowieka, zaś nasadzenia drzew wzdłuż
nowo powstających dróg będą niwelować wytwarzany na tych
terenach hałas.
Hałas emitowany na terenach produkcyjnych będzie
oddziaływaniem długoterminowym, bezpośrednim, będzie on
jednak dotyczył głównie samych terenów produkcyjnych - na
terenach sąsiednich negatywne oddziaływanie będzie ograniczone
dzięki wprowadzeniu zieleni izolacyjnej wzdłuż granic.
W skali globalnej dopuszczenie zaopatrzenia w ciepło
z indywidualnych źródeł ciepła może powodować zwiększenie
emisji CO2, a tym samym skutkować pogłębianiem się efektu
cieplarnianego.
Lokalnie zwiększenie zabudowy oraz wprowadzenie infrastruktury
na terenach otwartych może powodować zmniejszenie wilgotności
powietrza, poprzez zmniejszenie powierzchni, z której prowadzona
jest ewapotranspiracja. Zwiększenie zabudowy może mieć również
wpływ na kształtowanie lokalnych korytarzy powietrznych i zmianę
prędkości wiatru. Będzie to oddziaływanie bezpośrednie,
długotrwałe i stałe.
Zbiorniki retencyjne przyczyniają się do zwiększenia bilansu
promieniowania (wiosną jezioro zaporowe ochładza strefę
brzegową, a w drugiej połowie lata i jesienią, aż do pojawienia się
lodu działa ocieplająco). Ponadto zmniejsza się dobowa amplituda
zmian temperatury powietrza i różnicy miedzy skrajnymi
temperaturami miesięcznymi i rocznymi, zmienia się również
cyrkulacja powietrza oraz wzrasta wilgotność bezwzględna
i względna w rezultacie zwiększonego parowania z wolnej
powierzchni wodnej. Zmiany
klimatyczne będą stałe
i bezpośrednie.
Powierzchnia ziemi będzie podlegała bezpośredniemu trwałemu
oddziaływaniu w związku z zajęciem terenu pod zabudowę,
jednakże planowane zagospodarowanie nie wpłynie w znaczący
sposób na uksztaltowanie powierzchni. Teren charakteryzuje się
płaskimi powierzchniami, co znacznie ułatwia wprowadzanie
zabudowy, bez konieczności nadsypywania terenu celem
posadowienia budynków.
Budowa zbiornika retencyjnego pociąga za sobą intensyfikację
akumulacji aluwiów (rumowiska) niesionych przez nurt co
powoduje stopniowe zmniejszenie jego pojemności.
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5

Wody

6

Roślinność

7

Zwierzęta

8

Różnorodność
biologiczna

2015

W związku z ustaleniami planu powstaną nowe zabudowania, dla
których do czasu podłączenia do sieci kanalizacyjnej, przewiduje się
indywidualne zagospodarowanie ścieków. Stanowi to ryzyko
pośredniego zanieczyszczenia wód nieczystościami przedostającymi
się z nieszczelnych zbiorników do gruntu, a później w głąb profilu
glebowego. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej będzie
miała pozytywne, stałe, pośrednie oddziaływanie na jakość wód na
tym terenie.
Plan uwzględnia również przeznaczenie terenu pod funkcję
rolniczą. Niewłaściwe nawożenie czy wykorzystywanie środków
ochrony roślin może skutkować zanieczyszczeniem wód
powierzchniowych oraz podziemnych. Będzie to oddziaływanie
długoterminowe. Trwała zmiana hydrologii Straduni związana z
budowa zbiornika retencyjnego, może przyczynić się do
zmniejszenia przepływu rzeki w dolnym jej biegu.
Oddziaływanie na roślinność ustaleń planu będzie miało charakter
trwały i bezpośredni (zajęcie terenu). Zasięg tego oddziaływania
będzie miejscowy i będzie obejmował tereny w najbliższym
otoczeniu zajmowanej przez budynek działki. Zmieni się również
skład gatunkowy roślinności obecnie zajmującej teren wsi Walce.
Planowane
zagospodarowanie
terenu
będzie
sprzyjało
powstawaniu nowych zabudowań mieszkalnych, a wraz z nimi
pojawi się roślinność uporządkowana: ogrody, trawniki, zieleń
urządzona. Będzie to oddziaływanie bezpośrednie i stałe.
Ponadto utworzenie zbiornika retencyjnego spowoduje
zmniejszenie powierzchni siedlisk łąk wilgotnych. Będzie to
oddziaływanie bezpośrednie, stałe.
Bezpośredni i stały wpływ na zwierzęta będzie miało zajmowanie
terenów otwartych przez nowopowstające budynki (zajęcie miejsc
życia, żerowania i rozrodu). Dodatkowo zwiększenie emisji hałasu
będzie skutkowało wypłoszeniem niektórych gatunków zwierząt
będzie to oddziaływanie pośrednie i stałe. Budowa zbiornika
retencyjnego zmienia środowisko życia zwierząt zasiedlających
wody Straduni. Zmniejszenie przepływu, zalanie części doliny
spowoduje zmianę bytujących gatunków, pojawienie się nowych
okazów.
Na omawianym terenie brak jest cennych zbiorowisk, które
stanowiłyby unikatowe siedliska życia zwierząt oraz roślin. Na
większości obszarów dominuje roślinność segetalna i ruderalna,
ulegnie ona zmianie na roślinność towarzyszącą zabudowie
mieszkaniowej i usługowej, niejednokrotnie będą to gatunki
obcego pochodzenia niedostosowane do warunków siedliskowych.
Realizacja zapisów planu wpłynie również na strukturę
miejscowych populacji zwierząt, głównie ptaków i przedstawicieli
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drobnej fauny. Będą to oddziaływania pośrednie i długotrwałe, jego
skutki mogą być odroczone w czasie oraz niekiedy nieodwracalne.
Na różnorodność biologiczną będzie miało wpływ utworzenie
zbiornika retencyjnego - zmniejszy się powierzchnia siedlisk łąk
wilgotnych oraz ilość zwierzyny charakterystycznej dla tych siedlisk.
Pojawią się gatunki charakterystyczne dla wód stojących. Będzie to
oddziaływanie bezpośrednie, stałe.
Długotrwałe i stałe oddziaływanie na ludzi będzie związane ze
zwiększeniem emisji hałasu (większa ilość dróg, wzmożony ruch
związany ze zwiększeniem atrakcyjności terenu). Na warunki życia
ludności ma wpływ również stan powietrza na danym obszarze,
w związku z dopuszczeniem w planie zaopatrzenia w ciepło
z lokalnych źródeł ciepła, stan powietrza może ulec pogorszeniu.
Będzie to oddziaływanie stałe i bezpośrednie.
Lokalne oddziaływanie na ludzi mogą mieć znajdujące się w
sąsiedztwie miejsc ich zamieszkania fermy emitujące
zanieczyszczenia odorowe. Będzie to oddziaływanie bezpośrednie,
długoterminowe.
Krajobraz Wsi Walce w części przeznaczonej pod zabudowę
zostanie trwale przekształcony. Powstaną nowe budynki
mieszkalne, usługi, pojawią się szpalery drzew, zieleń urządzona,
trasy rowerowe dla turystów. Będzie to oddziaływanie
bezpośrednie i trwałe. Jednak zapisy planu uwzględniają
zachowanie walorów krajobrazowych tych terenów: uwzględniają
kolorystykę elewacji, dachów. Określają również ścisłe zasady
lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych. Zapisy planu dążą do
zapewnienia harmonijnego rozwoju krajobrazu.
Na krajobraz będzie miała stały i bezpośredni wpływ budowa
zapory i utworzenie zbiornika retencyjnego, co będzie wiązało się
ze zmianą rozległych otwartych terenów łąkowych z biegnącą przez
nie linią rzeki, na tereny trwale zalane wodą.

9

Ludzie

10

Krajobraz

11

Środowisko
kulturowe i dobra
materialne

Walory kulturowe miejsce będą zachowane oraz chronione. Będzie
to oddziaływanie długoterminowe i stałe.

Obiekty i obszary
chronionej przyrody,
w tym obszary
Natura 2000

Na terenie sołectwa Walce oraz w jego najbliższym sąsiedztwie
brak jest obszarów Natura 2000 oraz innych obszarów chronionych
prawem.
Na omawianym obszarze planowany jest Obszar Chronionego
Krajobrazu Doliny Straduni. Zbiornik retencyjny uwzględniony
w zapisach planu może kolidować z potencjalnymi zakazami oraz
nakazami ustanawianymi dla tego typu terenów.

12
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Tabela 22. Przewidywane negatywne oddziaływania realizacji zapisów projektu planu miejscowego
na poszczególne elementy środowiska.
RODZAJ

CZAS

BEZPOŚREDNIE

POŚREDNIE

WTÓRNE

SKUMULOWANE

KRÓTKOTERMINOWE

ŚREDNIOTERMINOWE

DŁUGOTERMINOWE

STAŁE

CHWILOWE

LOKALNE

PONADLOKALNE

RODZAJE
ODDZIAŁYWAŃ

PRZESTRZEŃ

RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA

-

-

0

0

0

0

-

-

0

-

0

LUDZIE

-

0

0

0

0

0

-

-

0

-

0

ZWIERZĘTA

-

-

0

0

0

0

0

-

0

-

0

ROŚLINY

-

0

0

0

0

0

0

-

0

-

0

WODA

-

-

0

0

0

0

-

0

0

-

0

POWIETRZE

-

0

0

0

0

-

-

0

0

-

0

POWIERZCHNIA ZIEMI

-

0

0

0

-

0

0

-

-

-

0

KRAJOBRAZ

-

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

KLIMAT

-

-

0

0

0

0

-

-

0

-

-

ZASOBY NATURALNE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ZABYTKI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DOBRA MATERIALNE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ELEMENTY
ŚRODOWISKA

„ - ‘’– oznacza możliwość wystąpienia negatywnego oddziaływania
„ 0 ” – oznacza brak negatywnego oddziaływania lub oddziaływanie zróżnicowane
Jak wynika z przeprowadzonej analizy, ustalenia oraz przeznaczenie terenu określone w projekcie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą powodować negatywne oddziaływania
na poszczególne elementy środowiska. Jednak przy zastosowaniu odpowiednich zasad realizacji
funkcji na poszczególnych terenach możliwe jest zminimalizowanie negatywnych oddziaływań.
O znaczącym negatywnym oddziaływaniu można mówić w przypadku, gdy na terenie opracowania
lokalizowane będą obiekty o dużej uciążliwości dla środowiska.
Plan wyklucza lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko innych, niż
określonych w tym dokumencie.
15. Możliwość rozwiązań eliminujących lub ograniczających
środowisko, w tym na krajobraz. Rozwiązania alternatywne

negatywne

oddziaływania

Podstawowe problemy z zakresu ochrony środowiska zostały w projekcie planu rozwiązane w sposób
prawidłowy. W trakcie analiz na etapie tworzenia miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego tworzono i porównywano różne warianty zagospodarowania terenu objętego
planem. Projekt planu uwzględnia wariant najkorzystniejszy pod względem społecznym,
ekonomicznym i ekologicznym.
W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko w ustaleniach projektowanego
dokumentu określono następujące zasady:






obowiązek zachowania dopuszczalnego poziomu hałasu zgodnie z przepisami
odrębnymi dla terenów chronionych akustycznie (wymienionych w tekście planu),
zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
innych, niż określone w tym dokumencie,
nakaz realizacji projektowanych szpalerów drzew oraz zieleni izolacyjnej,
w miejscach wskazanych na rysunku planu symbolem graficznym,
gromadzenie odpadów wytwarzanych na obszarze zgodnie z zasadami określonymi
w przepisach odrębnych;.
w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych zakazuje się
odprowadzania wód opadowych zanieczyszczonych produktami organicznymi,
ropopochodnymi i mineralnymi do wód otwartych i do gruntu bez uprzedniego
podczyszczenia.

Ponadto zaleca się:
 w przypadku realizacji zbiornika retencyjnego, w celu minimalizacji negatywnych skutków
inwestycji, budowę urządzeń zapewniających drożność zapory dla wędrówki wstępującej
i zstępującej ryb oraz innych organizmów wodnych (przepławki), zapewnienie ciągłości
rzecznego korytarza ekologicznego dla zwierząt lądowych poprzez pozostawienie naturalnej
roślinności wzdłuż jednego brzegu, ewentualnie wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień
stanowiących naturalne kryjówki dużej zwierzyny, zarządzanie gromadzeniem wód
w zbiorniku zapewniające odpowiedni reżim hydrologiczny w rzece poniżej zbiornika oraz
właściwe warunki do rozwoju roślinności naturalnej doliny rzeki Straduni,
 w celu ograniczenia zanieczyszczania terenów przyległych istniejącym i projektowanym
trasom komunikacyjnym wprowadzenie roślin o zdolnościach fitoremediacyjnych, które
mogą pochłaniać metale ciężkie i są odporne na nadmierne zasolenie gleby,
 minimalizację oddziaływań środowiskowych prac budowlanych, powodujących degradację
pokrywy glebowej. Powinny zostać podjęte działania, polegające na zdejmowaniu
wierzchniej warstwy gleby, a następnie jej ponownym układaniu w tym samym miejscu
(technika cut-and-cover). Tereny prowadzonych prac budowlanych powinny być oddzielone
od innych terenów fizycznymi barierami, których nie będzie wolno przekraczać pojazdom i
maszynom budowlanym ani robotnikom. Budowa tymczasowych dróg dojazdowych powinna
być ograniczona, a zaplecza budowy umieszczone powinny być w miejscach, gdzie w pobliżu
nie znajdują się żadne tereny chronione lub cieki wodne. Podczas prowadzenia prac
budowlanych niezbędne jest zraszanie wodą terenów pylących, przy tym dopuszczalne jest
jedynie palenie drewna na placu budowy,
 zapobieganie przedostawaniu się zanieczyszczeń do wód powierzchniowych
i podziemnych na terenach o funkcji usługowej. Należy stosować: uszczelniające bariery
osadowe, separatory grawitacyjne, separatory olejowe i odtłuszczacze, oraz sprzęt do
oczyszczania ścieków sanitarnych. W celu ograniczenia zanieczyszczenia wód
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powierzchniowych na obszarach niezurbanizowanych należy ograniczyć stosowania
pestycydów I i II klasy toksyczności, insektycydów oraz trudno rozkładających się
herbicydów, a także stosowanie środków chemicznych w gospodarce leśnej na rzecz
biologicznych metod walki ze szkodnikami,
w wypadku niezbędnej wycinki drzew na terenach nieleśnych wprowadzenie nowych
nasadzeń rekompensujących ubytki,
celem minimalizacji ewentualnych uciążliwości od projektowanej drogi KDL, należy
wprowadzić wzdłuż jej przebiegu szpalery drzew. Drzewa wzdłuż dróg spełniają szereg
funkcji fitoremediacyjnych, chronią powietrze oraz glebę przed zanieczyszczeniem.

16. Propozycje dotyczące metod analizy skutków realizacji ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Skutki realizacji ustaleń projektu planu będą podlegały bieżącemu monitoringowi odpowiednich
służb ochrony środowiska, służb ochrony przyrody, organów administracji oraz organizacji
ekologicznych. Bardzo istotna jest również postawa mieszkańców gminy, którzy powinni reagować
natychmiastową interwencją w przypadku stwierdzenia wystąpienia jakichkolwiek uciążliwości
wobec środowiska.
Za najistotniejsze, z punktu widzenia ochrony środowiska, należy uznać monitorowanie
następujących dziedzin i zagadnień:
 obserwacje zmian w strukturze użytkowania gruntów (m.in. poziom lesistości, ochrona wysokiej
jakości gruntów rolnych, wielkość powierzchni zainwestowanych),
 obserwacje procesu tworzenia spójnego systemu obszarów chronionych (m.in. zwiększanie
powierzchni obszarów ochrony prawnej i podnoszenie stopnia ochrony, opracowania planów
i programów dotyczących obszarów ochrony przyrodniczej i kulturowej, ochrona zasobów
wodnych, tereny zielone),
 obserwacje sposobów zagospodarowania na obszarach o wysokich walorach przyrodniczych
(m.in. zainwestowanie rekreacyjne, liczba turystów)
 obserwacje zmian jakości poszczególnych komponentów środowiska (m.in. powietrze, woda,
gleby, klimat akustyczny),
 obserwacje zmian w gospodarce zasobami wodnymi (m.in. ochrona przeciwpowodziowa,
długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, gospodarka odpadami).
Narzędziami przydatnymi w monitorowaniu skutków realizacji ustaleń mpzp mogą być:
 wskaźniki dotyczące zmian w powierzchni zajętej przez poszczególne
zagospodarowania przestrzeni,
 liczba wydawanych pozwoleń na budowę obiektów o różnym przeznaczeniu,
 obrót gruntami (powierzchnia gruntów, które zmieniają właściciela),
 liczba nowowznoszonych budynków,
 liczba obiektów zbudowanych nielegalnie i skuteczność ich likwidacji.

formy

Pojawienie się jakichkolwiek niezgodności powinno skutkować podjęciem stosownych działań,
mających na celu wyegzekwowanie od właścicieli lub zarządców uciążliwych obiektów dostosowanie
się do norm środowiskowych.
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Dodatkowo zgodnie z wymogiem art. 55 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r., Nr 0, poz. 1235), po
uchwaleniu planu dołącza się do niego pisemne podsumowanie zawierające m.in. propozycje
dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień
dokumentu. W przedmiotowym planie proponuje się objąć monitoringiem następujące komponenty
środowiska:
Przedmiot analizy

Metoda/źródła informacji

Częstotliwość

powierzchnia biologicznie czynna

mapa pokrycia terenu (ortofotomapy,
szczególnie wykonane w podczerwieni)

co 5 lat

częstotliwość wywozu
nieczystości ciekłych z terenów
nieobjętych kanalizacją zbiorczą

kontrola umów i protokołów wywozu

stan jakości powietrza

klimat akustyczny

monitoring prowadzony przez właściwe
organy (WIOŚ)
pomiary hałasu sprawdzające skuteczność
zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych w przypadku ich wprowadzenia, i innych
zabezpieczeń, pomiary hałasu na terenach
przemysłowych

corocznie
co 5 lat
co 5 lat lub częściej
w przypadku
zgłoszenia przekroczeń

stan czystości wód
powierzchniowych, szczególnie
w przypadku utworzenia
zbiornika retencyjnego

monitoring prowadzony przez właściwe
organy (m.in. WSSE, WIOŚ)

co 5 lat,
a w przypadku
zbiornika - co roku
w sezonie kąpielowym

ostoje ptactwa

obserwacje terenowe

corocznie

cenne gatunki roślin/zwierząt

inwentaryzacja przyrodnicza

co 10 lat

Zgodnie z art. 25 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r.
(Dz. U. z 2008r., nr 25, poz. 150 ze zm) wpływ ustaleń projektu planu na środowisko przyrodnicze
w zakresie: jakości poszczególnych elementów przyrodniczych, dotrzymywania standardów jakości
środowiska, obszarów występowania przekroczeń tych standardów, występujących zmian jakości
elementów przyrodniczych i przyczyn tych zmian kontrolowany będzie w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska. Zgodnie z art. 25-25b ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony
Środowiska (t.j. Dz. U. z 2013r., Nr 0, poz. 686 ze zm) informacje o środowisku i jego ochronie na
obszarze województwa gromadzone są przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska
i przekazywane Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, który nie rzadziej niż raz na 4 lata,
opracowuje raport o stanie środowiska w Polsce . Wyniki prowadzonego monitoringu prezentowane
są także corocznie w Raportach o stanie środowiska, wydawanych w formie ogólnodostępnych
publikacji przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
Monitoring skutków wdrażania i funkcjonowania ustaleń projektu planu prowadzić będzie również
Gmina Walce.
Obowiązek kontroli jakości powietrza wynika z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy.
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17. Trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy
Problemem pojawiającym się na etapie sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko był
ograniczony dostęp do niektórych danych lub brak opracowań z zakresu nauk przyrodniczych
prezentujących uwarunkowania w skali regionalnej lub lokalnej.
18. Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Walce jest częścią procedury mającej na celu uchwalenie zmiany planu. Potrzeba
wykonania prognozy wynika z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r., Nr 0, poz. 1235). Celem prognozy jest określenie
możliwych do wystąpienia w środowisku przyrodniczym skutków, wynikających z realizacji ustaleń
zmiany planu.
Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany planu zawiera m.in.:
 charakterystykę i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego oraz analizę i ocenę jego stanu,
 zestawienie aktualnie występujących problemów związanych z ochroną środowiska,
 wskazuje, jakie zmiany mogą zajść w środowisku w przypadku, gdy ustalenia zmiany planu
nie zostaną zrealizowane,
 określa jakie znaczące oddziaływania na środowisko mogą się pojawić, gdy ustalenia zmiany
planu zostaną zrealizowane,
 przedstawia środki zapobiegawcze lub ograniczające negatywne oddziaływania,
 pokazuje jak cele ochrony środowiska ustanowione na wyższych szczeblach są ujęte w
niniejszej prognozie.
Teren objęty prognozą administracyjnie znajduje się w sołectwie Walce, w gminie Walce, położonej
w województwie opolskim, w powiecie krapkowickim. Analizowany obszar zlokalizowany jest w
trójkącie między Kędzierzynem-Koźlem położonym na wchodzie, Głogówkiem – na zachodzie i
Krapkowicami na północy. Rozciąga się wzdłuż lewego brzegu rzeki Odry, stanowiącej korytarz
ekologiczny o randzie międzynarodowej. W przeważającej części są to tereny typowo rolnicze.
Plan zawiera ustalenia dotyczące określenia przeznaczenia terenów, zasad kształtowania ładu
przestrzennego i zagospodarowania terenów oraz reguluje zasady funkcjonowania infrastruktury
technicznej i komunalnej oraz zasady związane z komunikacją.
W stosunku do obecnego sposobu zagospodarowania obszaru, plan miejscowy przewiduje przede
wszystkim zwiększenie powierzchni terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz wyznaczenie
terenów pod projektowany Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Straduni i zbiornik retencyjny.
Przekształceniu podlegają głównie tereny użytkowane rolniczo lub nieużytki ulegające naturalnej
sukcesji. Wyjątek stanowią tereny łąk podmokłych wskazane pod zbiornik retencyjny, które
w przypadku realizacji zbiornika stale spiętrzającego wodę, ulegną zniszczeniu.
Plan wprowadza szpalery drzew, zieleń izolacyjną, która stanowi naturalny bufor dla
rozprzestrzeniających się zanieczyszczeń do powietrza i do wód. W przypadku budowy zbiornika,
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plan przewiduje tworzenie przepławek dla ryb oraz wprowadzenia zadrzewień wzdłuż brzegu
zbiornika, w celu zachowania ciągłości korytarza ekologicznego w dolinie rzeki Straduni.
Ocenia się, iż realizacja pozostałych ustaleń projektu planu nie będzie powodowała istotnego
oddziaływania na środowisko. W przypadku wprowadzanych nowych obszarów zabudowy,
przewiduje się oddziaływanie o charakterze lokalnym. Plan zakazuje realizacji przedsięwzięć
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem istniejącego obszaru
oznaczonego symbolem P (teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów), a także obiektów
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określa podstawowe warunki
zagospodarowania terenu, wynikające z potrzeb ochrony środowiska i gospodarowania zasobami
przyrody. Uwzględnia obowiązek ochrony powierzchni ziemi, gleb, powietrza, wód podziemnych
i powierzchniowych oraz potrzeby ochrony środowiska wynikające z polityki ekologicznej kraju,
obowiązków określonych w ustawach szczegółowych regulujących problematykę ekologiczną oraz
planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego i programów ochrony środowiska
na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
Ustalenia projektu planu są zgodne w podstawowym zakresie z przepisami ustawy Prawo ochrony
środowiska, ustawy Prawo wodne, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy Prawo
geologiczne i górnicze, ustawy o ochronie przyrody i innych ustaw oraz przepisów wykonawczych do
tych ustaw, zawierających przepisy dotyczące ochrony środowiska.
O znaczącym oddziaływaniu na środowisko (zdrowie ludzi) można mówić w sytuacji, gdy
przekraczane są standardy emisyjne (dopuszczalne normy zanieczyszczeń) określone w przepisach o
ochronie środowiska. Ustalenia planu nie powinny skutkować wystąpieniem istotnych negatywnych
oddziaływań na środowisko i zdrowie ludzi, pomimo lokalizacji terenów zabudowy mieszkaniowej,
usługowej, produkcyjnej, dróg oraz zbiornika retencyjnego. Plan lokalizuje większość tych inwestycji
na terenach niepełniących istotnych funkcji przyrodniczych, poza zasięgiem lokalnych korytarzy
ekologicznych (wyjątek - zbiornik retencyjny). Tereny cenne przyrodniczo: tereny leśne i łąki zostają
w przeważającej części zachowane.
Ustalenia planu służą ogólnemu rozwojowi ekonomicznemu gminy, tworzą miejsca pracy w nowych
obiektach usługowych i zapewniają napływ ludzi chcących korzystać z właściwości uzdrowiskowych
tego terenu.
Realizacja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoli na ukształtowanie
prawidłowej struktury urbanistycznej i zachowanie ładu przestrzennego na analizowanym obszarze.
Plan zawiera ustalenia w zakresie zasad kształtowania ładu przestrzennego i zagospodarowania
terenu, zasad obsługi i zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną i komunalną, zasad ochrony
środowiska oraz obsługi komunikacyjnej.
W przypadku realizacji planu negatywny wpływ na środowisko wywierać może: zbiornik retencyjny,
jeśli będzie to zbiornik stale spiętrzający wodę (zagrożenie dla zbiorowisk podmokłych łąk
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i organizmów charakterystycznych dla tych terenów oraz organizmów wodnych), zwiększenie
terenów zabudowanych (zwiększenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, gleby i wód, zwiększenie
ilości wytwarzanych odpadów), zwiększenie terenów przemysłowych i produkcyjnych (wzrost emisji
zanieczyszczeń do powietrza i hałasu).
W prognozie wymieniono zasady i zalecenia mające na celu ograniczenie negatywnego
oddziaływania na środowisko ustaleń mpzp, a także najważniejsze wskaźniki monitoringu skutków
wdrażania postanowień dokumentu.
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