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Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice.

1. Podstawa prawna

Podstawę prawną do wykonania niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko stanowią:
1.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.  519, 785, 898, 

1089, 1529, 1566, 1888, 1999, 2056.);
2.  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. Poz. 

1073, 1566.);
3.  Ustawa  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-

łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405,
1566, 1999.);

4.  Stanowisko RDOŚ w Opolu w sprawie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w progno-
zie oddziaływania na środowisko (pismo nr WOOŚ.411.77.2017.MO  z  26 września 2017r.);

5.  Uchwała Nr XVII/128/2016  Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23 marca 2016r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i 
Myszowice.

2. Zakres opracowania

Zgodnie z art. 46  Ustawy  z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko, przy sporządzaniu planu miejscowego przeprowadza się strategiczną ocenę oddziaływania na środo-
wisko oraz sporządza prognozę oddziaływania na środowisko. Organ sporządzający plan miejscowy 
zgodnie z art.51 w/w ustawy sporządza prognozę oddziaływania na środowisko uwzględniając zakres pro-
gnozy określony w stanowisku RDOŚ i PPIS. Przedmiotową prognozę wykonywano równolegle do spo-
rządzanego projektu planu.

Zakres przestrzenny prognozy obejmuje tereny znajdujące się w granicach planu oraz obszary
przyległe w strefie potencjalnych oddziaływań ustaleń planu.

W prognozie wykorzystano informacje zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym dla studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów oraz w prognozach od-
działywań na środowisko ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi
Myszowice, Włodary dla parku wiatrowego „Włodary” i innych dokumentacjach przyrodniczych i plani-
stycznych. 

3.  Zawartość i główne cechy projektowanego planu, powiązania z innymi doku-
mentami, metoda opracowania.

Prognoza   sporządzana   jest   dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów 
wsi Włodary i Myszowice obejmującego obszar ograniczony granicami gminy Łambinowice i drogą powiatową 
1605O od północy. 

Teren objęty przedmiotowym planem obecnie jest objęty mpzp gminy Korfantów uchwalony uchwałą nr 

XVI/123/04 RM w Korfantowie z  28.01.2004 r., ( Dz.U. W. Op. z 2004 r., nr 13, poz. 23); 
Analizowane w prognozie dokumenty związane z projektem przedmiotowego miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego są projektem uchwały Rady Miejskiej w Korfantowie i składają się z części teksto-
wej (uchwała) oraz graficznej ( rysunek planu na mapie sytuacyjno-wysokościowej ) powiązane są z:

- uchwałą Nr XVII/128/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z 2016r.w sprawie przystąpienia do sporzą-

dzenia planu,
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- opracowaniem ekofizjograficznym ww. terenu sporządzonym na etapie poprzedzającym sporządzenie pro-

jektu planu – ekofizjografia do studium gminy z 2009 r.,

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów z  2010 r.,

- przepisami  szczególnymi z zakresu  ochrony  środowiska,  planowania przestrzennego, ochrony gruntów 

ornych i leśnych, ochrony dóbr kultury i zabytków, ochrony przyrody i innymi właściwymi w zakresie ustaleń 

planu przepisami odrębnymi.

Projekt planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego       składa się z części opisowej i  graficznej. 

Część opisowa zawiera w swej treści:
- przedmiot i obszar objęty planem;
- przeznaczenie terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania;
- zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 
- zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu; 
- zasady kształtowania krajobrazu;
- zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków; 
- wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 
- zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu;
- granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów;
- szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym; 
- szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy;
- zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 
- stawki procentowe stanowiące podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

W projekcie uchwały zawarto szczegółowe ustalenia i regulacje przestrzenne dla 6 terenów  funkcjo-
nalno-przestrzennych oznaczonych symbolami:

 R1 i R2  o podstawowym przeznaczeniu pod tereny rolne,
 E1  o podstawowym przeznaczeniu pod tereny infrastruktury technicznej  elektroenergetycznej  linii

110 kV (oznaczenie pierwotne RE – przebiegu linii zasadniczo na gruntach rolnych, użytkowanie rol-
ne pozostaje na większości trasy linii),

 ZLp1  o podstawowym przeznaczeniu pod projektowane zagospodarowanie leśne (zalesienie terenu
rolnego klasy VI),

 ZL1 i  ZL2   o podstawowym przeznaczeniu pod lasy (tereny określone geodezyjnie jako „Ls”).

Część graficzna obejmująca obszar objęty planem wykonana została na mapie sytuacyjno – wysoko-
ściowej w skali 1:1000 tworząc rysunek planu. Na rysunku tym wprowadzone oznaczenia mające rangę usta-
leń obowiązujących i ustaleń informujących. Do obowiązujących zaliczono m.in.: granicę obszaru objętego pla-
nem, linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, nieprzekraczalne linie zabudowy oraz symbole 
określające przeznaczenie terenów z numerem wyróżniającym spośród innych terenów.
 

Sporządzany plan obejmuje zasadniczo teren rolny i leśny z uwagi na przesunięcie przebiegu linii 
określonej planem z 2004 r.. Zmiana trasy linii została spowodowana rezygnacją z przebiegu linii poprzez teren
leśny (ZL2) nie wymuszając jego częściowej wycinki. Obsługa komunikacyjna terenów planu będzie odbywać 
się istniejącym układem dróg t.j. drogą powiatową „1605 O” przebiegającą stycznie do północnej granicy planu.

W trakcie sporządzania prognozy dokonano wizji terenu oraz wykorzystano dane z literatury i opraco-
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wanie ekofizjograficzne dla gminy Korfantów.  Wykaz opracowań źródłowych przedstawiono na końcu opraco-
wania. Ocenę skutków realizacji planu przedstawiono metodą opisową, bazując na znajomości terenu opraco-
wania oraz ustaleń planistycznych. W prognozie skonfrontowano przedstawione rozwiązania planistyczne z ist-
niejącymi uwarunkowaniami przyrodniczymi. Prognozę przedstawiono w zakresie, jaki umożliwia obecny stan 
dostępnej informacji o środowisku.

4. Stan istniejący zagospodarowania.

Ogólnie obszar projektu planu jest w przekształcony antropogenicznie oraz nie jest zurbanizowany. Zasadni-
czo są to pola uprawne o gruntach niskich klas ( IV, V i VI) nie wymagające właściwych zgód na przekształce-
nie na cele nierolne. Wykorzystanie istniejących przerw w terenach leśnych pozwala na całkowite ograniczenie
ewentualnych wycinek drzewostanu.  

Widok od drogi powiatowej terenu przejścia linii w stronę wsi Myszowice /gm. Korfantów/

Widok od drogi powiatowej na przejście styczne do terenu lasu wsi Jasienica Dolna /gm. Łambinowice/ 
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Na terenie planu występuje zieleń sklasyfikowana jako „Ls” która, będzie podlegała utrzymaniu z za-
kazem zmiany obecnego użytkowania. Teren klasy VI, pomiędzy drogą a pasem technicznym projektowanej li-
nii 110 kV, będzie przedmiotem dolesienia analogicznie jak w planie z 2004 roku. 
Na terenie opracowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego nie występują obszary i tereny 
chronione wyznaczone na podstawie przepisów o ochronie przyrody. 

5. Ocena stanu i funkcjonowania środowiska

5.1. Zasoby i walory środowiska  

5.1.1.  Położenie administracyjne i geograficzne, obszary chronione.
Obszar objęty planem  zlokalizowany jest w granicach administracyjnych wsi Myszowice i Włodary (gmina 

Korfantów). Położony jest zasadniczo na północno-zachodnich gruntach wsi Myszowice oraz mały fragment le-
śny (ZL2) na północnych gruntach wsi Włodary.
Pod względem regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski analizowany obszar położony jest w mezoregio-
nie Równina Niemodlińska (318.55). Jest to mezoregion fizycznogeograficzny stanowiący południową część 
Niziny Śląskiej. Od zachodu graniczy z Doliną Nysy Kłodzkiej, od wschodu i północnego wschodu z Pradoliną 
Wrocławską a od południa z Płaskowyżem Głubczyckim i Kotliną Raciborską. Przedmiotowy obszar planu tp 
część położona przy ujściowym odcinku Nysy Kłodzkiej do Odry na pograniczu dolin Nysy Kłodzkiej i Ścinawy 
Niemodlińskiej – jest to mikroregion zwany Wałem Niemodlińskim wał pagórków o długości 17 km i szerokości
 

5 km, uformowany został przez sączącą się z lodowca wodę i osady żwirów, piachów i gliny. Wał Niemodliński 
wypiętrza się na wysokości ok. 65 m, nad dnem Nysy Kłodzkiej i ok. 50 m. nad dnem Ścinawy Niemodlińskiej.
Najwyżej położone tereny zlokalizowane są w zachodniej części Wału Niemodlińskiego i przekraczają 200 m 
n.p.m. Wał Niemodliński stanowi wododział Nysy Kłodzkiej i Ścinawy Niemodlińskiej – swoją kulminację osiąga
na wysokości ok. – 220 m n.p.m. w okolicach Grabina. Obszary o największych deniwelacjach zlokalizowane 
są tam, gdzie Wał Niemodliński opada w kierunku doliny Ścinawy Niemodlińskiej (wschodnia część Wału Nie-
modlińskiego) i doliny Nysy Kłodzkiej (zachodnia część Wału Niemodlińskiego). Różnice wysokości względ-
nych sięgają tu miejscami 50 m. Na większości obszaru deniwelacje nie są jednak tak duże – zwykle nie prze-
kraczają 10 m. Wyjątkiem jest tu pas śródleśnych wydm, gdzie deniwelacja sięga 18 m, a także skarpy dolin 
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rzecznych – tu deniwelacja osiąga 20 m.
Obszar miejscowego planu to teren zasadniczo płaski o wysokości od 192 do 195,8 m npm (teren o lekkim spadku w stronę północno-wschodnią – do 
cieku zasilającego Potok Myszowicki. 

Kontur obszaru planu na tle stanu istniejącego – linia 110kV przejdzie terenem bez zadrzewień. 

Na obrazie satelitarnym obszaru wsi Myszowice widoczne lasy pomiędzy Włodarami a Jasienicą Dolną z przej-
ściem bez zadrzewień wykorzystanym dla przeprowadzenia linii 110 kV. Obraz o ziarnistej, zróżnicowanej foto-
strukturze przedstawia tereny użytków rolnych, użytkowane przez gospodarstwa o niewielkiej powierzchni. W 
krajobrazie wyraźnie zaznaczają się dolinki związane z ciekami wodnymi i stawy na granicy z gminą Łambino-
wice (dorzecze Nysy Kłodzkiej).  
Przedmiotowy obszar nie jest objęty granicami terenów chronionych. Obszar Borów Niemodlińskich, najbliższy 
teren przyrodniczo chroniony jest położony w odległości ok. 5,5 km. Najbliższy obszar siedliskowy Natura 2000
to odległość ok. 9,6 km (Bory Niemodlińskie „staw Ławnik”).

5.1.2.  Budowa geologiczna i hydrogeologia
Obszar północnej części  gminy Korfantów,  stanowiący część Równiny Niemodlińskiej,  znamionuje

niewielkie zróżnicowanie morfologiczne. Znaczący wpływ na niewielką rozmaitość morfologiczną miała Ścina-
wa Niemodlińska, która poprzez akumulację osadów dennych, zniwelowała wiele wcześniejszych form morfo-
logicznych.
Głębsze podłoże geologiczne tworzy neogeńskie zapadlisko tektonicznego tzw. rowu Paczków–Kędzierzy-
n-Koźle. Tworzą go zawodnione utwory neogenu, występujące na głębokości od 6,0 do ponad 200,0 m. Repre-
zentowane są one przez warstwy piasków drobnoziarnistych (seria poznańska) oraz lokalnie grubo- i średnio-
ziarnistych piasków lub żwirów (seria Gozdnicy).
Na analizowanym obszarze nie występują udokumentowane złoża surowców mineralnych.

Pierwszy poziom wód podziemnych w obrębie równiny akumulacji rzecznej występuje na głębokości 
od 0 do 2 m. W rzecznych piaskach drobnych i pylastych wody podziemne spotyka się na głębokości od 0 do 5
m. W piaskach lodowcowych i wodnolodowcowych średnich i grubych ze żwirami i otoczakami, na równinach 
denudacyjnych głębokość do wód podziemnych wynosi od 5 do 10 m.

Warunki hydrogeologiczne, w szczególności związane z zaleganiem zwierciadła wód gruntowych nie
stanowią przeszkody do zabudowy na większości obszaru opracowania, na których zabudowa jest możliwa.

Teren planu wchodzi w obręb Głównego zbiornika wód podziemnych nr 338 Subzbiornik Paczków–
Niemodlin  Utwory wodonośne łagodnie zapadają w kierunku północnym i północno-wschodnim i kontynuują 
się poza granicami zbiornika. Ponieważ na znacznym obszarze neogen stanowi jedyny użytkowy poziom wo-
donośny, przyjęto w stosunku do niego kryteria indywidualne wydzielając jako GZWP nr 338 warstwy wodono-
śne o łącznej miąższości ponad 10 m i przewodności ponad 20 m2/d.
W nowych granicach GZWP nr 338 ze zbiornika wyłączono obszary o sumarycznej powierzchni 416 km2 ze 
względu na ponadnormatywne zawartości fluoru (ponad 1,5 mg/dm3) i wartość sumarycznej wodoprzewodno-
ści warstw wodonośnych poniżej 20 m2/d. Ograniczono zasięg pionowy zbiornika przez wyłączenie obszarów 
naturalnych anomalii fluorkowych, w dolnych wodonośnych warstwach neogenu. Ponadto włączono do zbiorni-
ka obszary o powierzchni 66,9 km2 w rejonach, gdzie udokumentowano sumaryczną wodoprzewodność 
warstw wodonośnych wyższą od 20 m2/d. W obrębie zbiornika, w uaktualnionych granicach, pobór wód pod-
ziemnych z ujęć wynosi 4 730 m3/d (stan na 2011 r.), co stanowi ok. 37% oszacowanych zasobów dyspozycyj-
nych zbiornika. Według aktualnych pozwoleń wodnoprawnych, średnie zasoby eksploatacyjne ze wszystkich 
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ujęć eksploatujących wody piętra neogenu wynoszą 8 625 m3/d, co oznacza, że pozwolenia te wydano na ok. 
67% oszacowanych zasobów dyspozycyjnych zbiornika. Aktualny pobór wody stanowi ok. 55% wielkości zaso-
bów określonych w pozwoleniach wodnoprawnych. Jakość wód podziemnych na obszarze zbiornika jest 
zróżnicowana zarówno przestrzennie, jak i w profilu pionowym. We wschodniej, południowo-wschodniej oraz 
skrajnie zachodniej części zbiornika jakość jest zadowalająca (klasa III), a stan chemiczny jest dobry (obszar 
lokalizacji terenów przedmiotowego planu). Natomiast w rejonie Niemodlina oraz w wyłączonym obszarze w 
rejonie Nysy i Otmuchowa stwierdzono wody niezadowalającej i złej jakości. Wody poziomu wodonośnego 
neogenu praktycznie ze wszystkich studzien wymagają prostego uzdatniania, głównie z uwagi na podwyższo-
ne stężenia żelaza i manganu. Stężenia fluoru w wodach podziemnych piętra neogenu w zbiorniku o skorygo-
wanych granicach nie przekraczają 1 mg/dm3, przy średniej 0,25 mg/dm3 i nie wymagają uzdatniania. Obszar 
obejmujący GZWP nr 338 jest mało zróżnicowany pod względem zagospodarowania i użytkowania terenu. Do-
minującą funkcją gospodarczą tego obszaru jest rolnictwo, ze względu na korzystne warunki naturalne i dobre 
warunki klimatyczne (okres wegetacji 210 dni). Duże znaczenie dla rozwoju tego rejonu mają również obszary 
turystyczne: Jezioro Nyskie, Jezioro Otmuchowskie, Bory Niemodlińskie. Przemysł koncentruje się głównie w 
Nysie, która jest największym i najbardziej zaludnionym ośrodkiem tego rejonu oraz jest ważnym ośrodkiem 
gospodarczym i przemysłowym w województwie opolskim, wykazującym dużą dynamikę rozwoju. Ogólnie na 
obszarze zbiornika przemysł ma znaczenie uzupełniające i rozwinął się jeszcze na niewielką skalę w miastach 
Paczków i Otmuchów. Proponowany obszar ochronny, mający na celu utrzymanie dobrego stanu wód pod-
ziemnych zbiornika, zajmuje powierzchnię 95,5 km2, w tym 89,3 km2 w obrębie zbiornika, co stanowi 23,1% 
jego powierzchni. Działania mające na celu ochronę wód podziemnych neogeńskiego poziomu wodonośnego, 
związane z u stanowieniem tego obszaru ochronnego, nie wymagają podejmowania nadzwyczajnych decyzji i 
przedsięwzięć w odniesieniu do istniejących sposobów zagospodarowania terenu. Proponowane nakazy i za-
kazy w odniesieniu do istniejącej i ewentualnie planowanej działalności gospodarczej w granicach ustanowio-
nego obszaru ochronnego wynikają w zdecydowanej większości z już obowiązujących przepisów. Mają one 
zasadniczo charakter prewencyjny, a głównym celem jest uporządkowanie i możliwość prowadzenia racjonal-
nej działalności gospodarczej oraz jej kontrola w zakresie ochrony środowiska

Sieć rzeczna  to głównie rzeka Nysa Kłodzka – jednolita część wód powierzchniowych (JCWP) o ko-
dzie JCWP6000109 – rzeka nizinna piaszczysto – gliniasta o aktualnie dobrym stanie JCWP. Jej potencjał 
ekologiczny jest oceniany jako dobry i powyżej dobrego. Istotnym uzupełnieniem sieci rzecznej w systemie hy-
drologicznym gmin w sąsiedztwie tego odcunka rzeki cieki i związane z nimi stawy w tym stawy „Myszowickie”.
Dopływem w/w rzeki jest też Ścinawa Niemodlińska – jednolita część wód powierzchniowych (JCWP) o kodzie 
PLRW60001912899 – rzeka nizinna piaszczysto – gliniasta o aktualnie dobrym stanie JCWP. Potencjał ekolo-
giczny Ścinawy jest również oceniany jako dobry i powyżej dobrego. Ścinawa swoim dorzeczem nie obejmuje 
cieków terenu przedmiotowego planu przestrzennego.

5.1.3.  Rzeźba terenu
Pod względem geomorfologicznym obszar wsi Myszowice jest położony na terenach o stosunkowo

nieznacznym zróżnicowaniu wysokościowym i genetycznym form. Na obecny charakter rzeźby wpłynęły proce-
sy denudacyjnej i akumulacyjnej działalności lądolodów w szczególności ostatniego na tym terenie zlodowace-
nia Odry, a przede wszystkim procesy erozji i akumulacji fluwialnej Nysy Kłodzkiej zachodzące w plejstocenie i
holocenie. Tereny te to płaskie terasy nadzlewowe Nysy Kłodzkiej, wznoszące się na wysokość od ok. 200 m npm
do ok. 206 m npm. Na wysoczyźnie deniwelacje nie przekraczają 5-7 m, spadki terenu 5%.  Powierzchnia wysoczy-
zny nachylona jest nieznacznie w kierunku osi dolin Nysy Kłodzkiej na zachodzie i Ścinawy Niemodlińskiej na
wschodzie. Tereny charakteryzują się korzystnymi warunkami do zabudowy. 
Naturalna rzeźba obszaru opracowania jest rzeźbą płaską, nieznacznie nachyloną w kierunku rzeki Nysy Kłodz-
kiej. Naturalna rzeźba została przekształcona antropogenicznie przez intensywną gospodarkę rolną.

Na podstawie rozpoznania ukształtowania terenu i jego pokrycia na obszarze opracowania zidentyfi-
kowano następujące typy krajobrazu:

 krajobrazy obrzeży dolin rzecznych leśne drobnopowierzchniowe i zadrzewieniowe – obejmują część 
średnich kompleksów leśnych zlokalizowanych na skarpach dolin. Są to najczęściej lasy i zadrzewie-
nia – grądy zdegenerowane o średnich walorach przyrodniczych i fizjonomiczno-krajobrazowych. Są 
one podstawowymi elementami korytarzy ekologicznych rzek Nysy Kłodzkiej i Ścinawy Niemodliń-
skiej);

 krajobrazy wysoczyzny wału niemodlińskiego pomiędzy dolinami rzecznymi z gruntami ornymi. Inten-
syfikacja produkcji rolnej spowodowała zamianę typowych lasów zadrzewień i łąk na grunty orne. 
Obecnie użytkowanie orne obejmuje również strefę bezpośrednio przyległą do cieków. Grunty orne 
ograniczają funkcjonalność korytarzy ekologicznych i zmniejszają ich walory przyrodnicze oraz fizjo-
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nomiczne.
Wysokość bezwzględna na jakiej położony jest obszar opracowania wynosi ok. 192÷195,8 m n.p.m. Na terenie
opracowania zasadniczo nie stwierdza się czynnych procesów geomorfologicznych.

5.1.4.  Warunki klimatyczne
Warunki klimatyczne obszaru badań charakteryzują się następującymi parametrami (Klimat 1986, Atlas 1997):

 średnia temperatura roczna   8,5  ºC,
 średnia temperatura stycznia  -1,5 ºC,
 średnia temperatura kwietnia   8,0  ºC,
 średnia temperatura czerwca 18,0  ºC,
 średnia temperatura października   9,0  ºC,
 usłonecznienie 1450 - 1500 h,
 udział usłonecznienia faktycznego do astronomicznie możliwego  32 %,
 usłonecznienie w półroczu ciepłym  – 1050÷1100 h,
 usłonecznienie w półroczu zimnym  –   do 372,
 roczne sumy promieniowania całkowitego –  3600 ÷ 3700 MJ/m2,
 stosunek promieniowania faktycznego do dochodzącego do atmosfery – 41%,
 promieniowanie w półroczu ciepłym – 2800 ÷ 2900 - MJ/m2,
 promieniowanie w półroczu chłodnym – do 820 MJ/m2,
 średnia długość okresu bezprzymrozkowego – 170 dni, 
 wilgotność względna – 78 %,
 opady atmosferyczne – 660 mm 
 opady półrocza ciepłego – 420 mm,
 opady półrocza chłodnego – 240 mm,
 liczba dni z pokrywą śnieżną – 53 dni,
 średnia maksymalna grubość pokrywy śnieżnej – do 12 cm,
 maksymalna grubość pokrywy śnieżnej – 50 cm,
 data zaniku pokrywy śnieżnej – do 30 III,
 średnia roczna liczba dni z mgłą – 50 dni,
 średnia liczba dni z rosą od IV do X – 100 – 120 dni,
 średnia roczna liczba dni z burzą – 20 dni, 
 średnia roczna prędkość wiatru – S – 17 %, W – 16%,
 udział energetycznych prędkości wiatru > 4 – 15 m/s – 25 %,
 udział cisz atmosferycznych – 10 %.

Klimat gminy Korfantów należy do łagodniejszych. Przejawia się on niskimi amplitudami temperatur, niezbyt 
dużą liczbą opadów, długim sezonem wegetacyjnym. Zimy są tu łagodne i stosunkowo krótkie, lata długie i cie-
płe. Warunki klimatyczne sprzyjają czynnemu wypoczynkowi i rolnictwu.

5.1.5. Warunki hydrograficzne
Obszar opracowania należy do zlewni Nysy Kłodzkiej niemniej ten obszar zlewni charakteryzuje się

strumieniami i ciekami śródpolnymi spływającymi poprzez Jasienicę Dolną do starorzecza Nysy Kłodzkiej. Na
wschód od terenu projektu planu wody zbiera Ścinawa Niemodlińska, duży dopływ Nysy Kłodzkiej. Rzeka ta
ma także ograniczony obszar zlewni, wypływa z płaskowyżu głubczyckiego w obszarze gmin Nysa i Prudnik.
Charakterystyczną cechą reżimu hydrologicznego rzek, strumieni i cieków są przypływy związane z opadami
atmosferycznymi. 
W powodzi roku 1997 Ścinawa Nyska wystąpiła w bardzo ograniczonym zakresie a rozlewiska Nysy Kłodzkiej
nie przekroczyły obszarów Jasienicy Dolnej. Wg Map Zagrożenia Powodziowego czy Map Ryzyka Powodzio-
wego opracowanych przez KZGW obszar planu nie znajduje się w obszarze jakiegokolwiek zagrożenia powo-
dzią (arkusz M-33-60-A-c-3). Obszar ten położony poniżej drogi powiatowej prowadzącej z Myszowic do Jasie-
nicy Dolnej od południa jest objęty ciekiem śródpolnym z pasem zieleni łęgowej z ujściem do stawów na Do-
brzynce. Od zachodu, na granicy gmin Korfantów i Łambinowice poprzez teren leśny przepływa ciek wpadają-
cy do Dobrzynki poniżej stawów Myszowickich. Dobrzynka w obrębie Jasienicy Dolnej (gm. Łambinowice) po-
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przez Młynówkę wpada do Nysy Kłodzkiej. Cieki wymienione są zasilane opadami na ograniczonym płaskim
areale pól uprawnych i nie powodują zagrożeń powodziowych.
 

Teren mpzp po południowej stronie drogi powiatowej (mapy.isok.gov.pl)

5.1.6. Gleby
Uwarunkowania geologiczne, geomorfologicznych i klimatyczne terenów północno – zachodnich gmi-

ny Korfantów stworzyły  korzystne warunki dla powstania dość różnorodnych typów gleb. Występują tu nastę-
pujące typy genetyczne gleb:

 Gleby piaskowe różnych typów genetycznych (bielicowe, rdzawe, brunatne kwaśne):
 na piaskach gliniastych lekkich,

 Gleby pseudobielicowe:
 na piaskach gliniastych lekkich,

 Mady:
 średnie.

Udział poszczególnych kompleksów przydatności rolniczej gleb ornych obejmuje kompleksy przenno dobry i 
przenno-żytni. W obszarze stawowym są to użytki zielone średnie.
Ogólnie pod względem typologicznym obszar Równiny Niemodlińskiej na północy pokryta jest lessami spiasz-
czonymi i glinami lessopodobnymi, na południu glinami morenowymi i piaskami z głazami akumulacji lodowco-
wej, na których wytworzyły się gleby rdzawe, a tam gdzie warunki były bardziej wilgotne wytworzyły się gleby 
opadowoglejowe. W obszarze planu występują zasadniczo gleby bielicowe z kompleksu przenno-żytniego. Na 
całości terenu planu zasadniczo nie występują grunty rolne klas chronionych.

5.1.7. Szata roślinna /flora/
Wśród obszarów tworzących strukturę przyrodniczą tej części gminy najważniejszą rolę dla funkcjono-

wania przyrody ma zespół obszarów tworzących system ekologiczny gminy. Ekologiczny System Obszarów 
Chronionych (ESOCh) w gminie Korfantów tworzą zasadniczo następujące obszary:

 dolina Ścinawy Niemodlińskiej, stanowiąca korytarz ekologiczny o randze regionalnej, będąca ważną 
osią krajobrazową gminy (teren zasadniczo styczny do terenu planu); 

 wielkoprzestrzenny kompleks leśny, stanowiący obszary węzłowe o randze regionalnej, wchodzące w
skład Borów Niemodlińskich (teren w odległości ok 6 km m od terenu planu);

 cieki i zbiorniki wodne, mające znaczenie dla funkcjonowania obszarów węzłowych, korytarzy i sięga-
czy ekologicznych, obejmujące głównie rzeki i potoki oraz zbiorniki wodne w tym położone na grun-
tach gminy Korfantów.

Żaden z powyższych obszarów nie obejmuje terenu projektu planu.
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Na terenie opracowania zasadniczo nie stwierdzono występowania gatunków roślin chronionych i grzybów. Nie za-
notowano również prawidłowo wykształconych siedlisk przyrodniczych, które kwalifikowałyby się do objęcia 
ochroną. Niemniej zieleń wysoka terenów ZL1, ZL2 to łęgi  olszowo-jesionowe (91E0) o wieku drzew do 80 lat  
(olsza, jesion, dąb, brzoza, lipa, leszczyna, czeremcha). W miejscach lekko zabagnionych - w miejscu wolnego
spływu wód występuje z kolei łęg jesionowo- olszowy Fraxino-Alnetum, przeważnie z przewagą olszy czarnej 
Alnus glutinosa oraz domieszką jesionu wyniosłego Faxinus excelsior w drzewostanie oraz dość bogatym ru-
nem z dużym udziałem czartawy pospolitej Circaea lutetiana.
Wg ALP są to lasy wilgotne o funkcji gospodarczej. Z uwagi na wiek drzew zieleń ta winna podlegać utrzyma-
niu z dopuszczeniem jej rozwoju na teren rolny klasy VI. 

Łęg olszowo-jesionowy pomiędzy Myszowicami a Jasienicą Dolną /Las wilgotny/

5.1.8.  Fauna
Największe walory faunistyczne występują w Gminie Korfantów w obszarze Borów Niemodlińskich.

Teren planu jest oddalony od nich na ok. 6 km  (granica przebiega drogą poprzez wieś Wojstraż na wschód do
terenu planu). Zasadniczą część terenu stanowią obecnie otwarte przestrzenie pól uprawnych i zachodnie te-
reny lasu. Przebiegająca stycznie uczęszczana droga powiatowa i uprawy polowe  nie sprzyjają zasiedlaniu i
różnorodności fauny. 

Na podstawie oceny siedlisk można wnioskować, że na obszarze objętym planem dominują następujące typy 
przenikających się zgrupowań faunistycznych:

1) zgrupowanie fauny terenów upraw rolnych gruntów ornych z lokalnymi zadrzewieniami – jest to dominujące 
zgrupowanie faunistyczne, występujące w zubożonym składzie za sprawą intensywnego użytkowania rolnego 
obszaru. Do gatunków stwierdzanych w tej strefie należą m.in.: skowronek Alauda arvensis, przepiórka Cotur-
nix coturnix, kuropatwa Pedrix pedrix, bażant Phasianus colchicus, zając Lepus caeusis, ropucha szara Bufo 
bufo, nornik zwyczajny Microtus arvalis, mysz domowa Mus musculus, kret Talpa europaea;

2) zgrupowanie fauny naturalnych zadrzewieniowych obszarów dolinnych i przydolinnych – występujących w 
nieznacznej strefie w dolinkach rzecznych gdzie różnorodność faunistyczna jest większa. Oprócz gatunków ty-
powych dla terenów rolnych występują tu gatunki terenów zadrzewień, lasów i łąk.
Na terenie opracowania nie stwierdzono występowania chronionych gatunków zwierząt.

5.2.  Odporność na degradację i zdolność do regeneracji

Wg opracowania ekofizjograficznego gminy pod względem odporności ekologicznej na degradację teren objęty
planem zakwalifikowano do obszarów:
- o średniej odporności – obejmujących obszar lasu wilgotnego i jego otoczenia,
- z utraconą odpornością - obejmujących obszary dróg.

Ze względu na zdolność do regeneracji wyróżnia się następujące typy obszarów:
- o dużej zdolności – obejmujące większe obszary zieleni leśnej z ciekami wodnymi,
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- o małej zdolności - obejmujące obszary pól uprawnych,
- tereny z utraconą zdolnością - obejmujące tereny komunikacyjne.

5.3.  Stan i zagrożenia środowiska przyrodniczego związane z istniejącym sposobem i sta-
nem zagospodarowania obszarów objętych postanowieniami projektu planu

5.3.1 Zanieczyszczenie atmosfery

Wg publikowanej przez  WIOS oceny jakości powietrza w Województwie Opolskim za rok 2015 doty-
czących monitoringu zanieczyszczeń powietrza teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w strefie opol-
skiej. 
Na potrzeby oceny bieżącej (rocznej) wykonano klasyfikację stref w oparciu o następujące założenia: 
1/klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej; nie jest wymagane prowadzenie 
działań na rzecz poprawy jakości powietrza;
2/klasa B - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową, lecz nie przekracza wartości 
dopuszczalnej/docelowej powiększonej o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń wartości 
dopuszczalnych a także przyczyny ich występowania (dot. wyłącznie pyłu PM2,5);
3/klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową lub wartość dopuszczalną/docelową 
powiększoną o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń oraz dążyć do osiągnięcia wartości 
kryterialnych, niezbędne jest opracowanie programu ochrony powietrza POP;
4/klasa D1 – poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego , nie jest wymagane 
prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza;
5/klasa D2 – poziom stężeń ozonu przekracza poziomu celu długoterminowego , należy dążyć do osiągnięcia 
poziomu celu długoterminowego do roku 2020;

Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnie-
niem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia. 

Lp.
Nazwa
Strefy

Kod 
strefy

Klasa strefy

SO2 NO2 CO C6H6 O3
1) O3

2) PM1
0

Pb As Cd Ni
B(a)

P
PM2,

53)
PM2,5

1)

1
Strefa 

Opolska
PL

1602
A A A A C D2 C A A A A C C C1

Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnie-
niem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin. 

Lp.
Nazwa
strefy

Kod 
Strefy

Klasa strefy

SO2 NOx O3
1) O3

2)

1
Strefa 
opolska

PL 1602 A A A D2

1)  wg poziomu docelowego; 2)  wg poziomu celu długoterminowego; 3)  wg poziomu dopuszczalnego

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenach projektu zmiany planu to emisje związane z ogrze-
waniem i przygotowaniem c.w.u. w zabudowie przeznaczonej na pobyt ludzi, emisje komunikacyjne pochodzą-
ce z sąsiadujących dróg publicznych i terenów produkcji, składów, magazynów, usług i infrastruktury technicz-
nej. W wyniku spalania gazu, benzyn lub oleju napędowego powstają zanieczyszczenia takie jak w dwutlenek 
azotu, tlenek węgla, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, pyły, dwutlenek siarki i związki ołowiu związane 
ze spalaniem etylin. 

5.3.2 Gospodarka wodna i ściekowa

5.3.2.1 Stan czystości rzek 
Teren planu znajduje się w zasięgu jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej czę-
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ści wód powierzchniowych (JCWP) - rzeka Nysa Kłodzka – PLGW 6000109 – rzeka nizinna piaszczysto – gli-
niasta o aktualnie dobrym stanie. Jej potencjał ekologiczny jest oceniany jako dobry i powyżej dobrego.
Istotnym uzupełnieniem sieci rzecznej w systemie hydrologicznym gminy Korfantów są stawy. Stawy myszo-
wickie przebudowywane w latach 90 tych XX w. na północ od obszaru planu stwarzają dobrą obudowę lokalne-
go siedliska przyrodniczego. Stawy te są w zlewni Nysy Kłodzkiej niemniej ciek je zasilający (Dobrzynka) prze-
biega już poprzez tereny zabudowy wsi Myszowice. Obserwacje bezpośrednie wykazują w wodzie cieku zasi-
lającego dużą zawartość związków żelaza wypłukiwanych z gleby pól obszaru zasilającego. Zawartość takich 
związków jest charakterystyczna dla północnej części gminy Korfantów.

5.3.2.2 Wody podziemne
Teren planu wchodzi w obręb Główny zbiornik wód podziemnych nr 338 Subzbiornik Paczków–Niemodlin  
Utwory wodonośne łagodnie zapadają w kierunku północnym i północno-wschodnim i kontynuują się poza gra-
nicami zbiornika. Ponieważ na znacznym obszarze neogen stanowi jedyny użytkowy poziom wodonośny, przy-
jęto w stosunku do niego kryteria indywidualne wydzielając jako GZWP nr 338 warstwy wodonośne o łącznej 
miąższości ponad 10 m i przewodności ponad 20 m2/d.
W nowych granicach GZWP nr 338 ze zbiornika wyłączono obszary o sumarycznej powierzchni 416 km2 ze 
względu na ponadnormatywne zawartości fluoru (ponad 1,5 mg/dm3) i wartość sumarycznej wodoprzewodno-
ści warstw wodonośnych poniżej 20 m2/d. Ograniczono zasięg pionowy zbiornika przez wyłączenie obszarów 
naturalnych anomalii fluorkowych, w dolnych wodonośnych warstwach neogenu. Ponadto włączono do zbiorni-
ka obszary o powierzchni 66,9 km2 w rejonach, gdzie udokumentowano sumaryczną wodoprzewodność 
warstw wodonośnych wyższą od 20 m2/d. W obrębie zbiornika, w uaktualnionych granicach, pobór wód pod-
ziemnych z ujęć wynosi 4 730 m3/d (stan na 2011 r.), co stanowi ok. 37% oszacowanych zasobów dyspozycyj-
nych zbiornika. Według aktualnych pozwoleń wodnoprawnych, średnie zasoby eksploatacyjne ze wszystkich 
ujęć eksploatujących wody piętra neogenu wynoszą 8 625 m3/d, co oznacza, że pozwolenia te wydano na ok. 
67% oszacowanych zasobów dyspozycyjnych zbiornika. Aktualny pobór wody stanowi ok. 55% wielkości zaso-
bów określonych w pozwoleniach wodnoprawnych. Jakość wód podziemnych na obszarze zbiornika jest 
zróżnicowana zarówno przestrzennie, jak i w profilu pionowym. We wschodniej, południowo-wschodniej oraz 
skrajnie zachodniej części zbiornika jakość jest zadowalająca (klasa III), a stan chemiczny jest dobry (obszar 
lokalizacji terenów przedmiotowego planu).

5.3.3 Gospodarka ściekowa

Miasto Korfantów objęte jest systemem kanalizacji sanitarnej zasadniczo rozdzielczej. Oczyszczalnia 
w Korfantowie jest również punktem zlewnym dla wsi bez kanalizacji sanitarnej. 
W obrębie przedmiotu planu system kanalizacji deszczowej jest ograniczony do północnej części planu, jest to 
układ otwartych rowów deszczowych obudowujących drogę powiatową. Zasadniczo w obszarze planu brak 
jest obiektów budowlanych wytwarzających ścieki. 
Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna Korfantowa pochodzi z siedemdziesiątych lat XX wieku, obecnie Gmi-
na uzyskała pozwolenie budowlane i środki na jej modernizację i rozbudowę (obiekt zaprojektowany dla RLM =
2579).

5.3.4 Gospodarka odpadami

Na terenach  objętych  projektem planu nie  będą  wytwarzane  odpady  typu  komunalnego,  odpady
szczątkowe mogą być sporadycznie wytwarzane przy pracach polowych i leśnych przez maszyny i ludzi je ob-
sługujących. W Gminie Korfantów prowadzona jest zorganizowana gospodarka odpadami w układzie punktu
selektywnej zbiórki odpadów na terenie Korfantowa  i  Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami Nysa
(Zakład Unieszkodliwiania i Odzysku Odpadów Nysa w Domaszkowicach).

5.3.5 Hałas

Dopuszczalne poziomy hałasu reguluje Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Natu -
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ralnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
(t.j. Dz.U. z 2014 poz.112).

Sąsiadująca z terenem opracowania  droga powiatowa jest głównym źródłem hałasu komunikacyjne -
go. Hałas ten nie był monitorowany niemniej ruch na niej należy do ekstensywnych. Źródłem hałasu w cza -
sie prac polowych są maszyny rolnicze ale jest on w zasadzie sporadyczny i lokalny.

5.3.6 Promieniowanie niejonizujące

Głównymi źródłami promieniowania niejonizującego w środowisku gminy Korfantów są elektro-
energetyczne linie napowietrzne średniego napięcia (15 kV) i stacje transformatorowe. Zasilanie nowych 
stacji transformatorowych oraz nowych obiektów w obszarach zurbanizowanych będzie odbywać się w 
oparciu o linie kablowe stanowiące znikome źródło promieniowania niejonizującego.
Na terenie objętym opracowaniem wprowadza się linię elektroenergetyczną 110 kV wytwarzającą promie-
niowanie niejonizujące ale z uwagi na wysokość podpór do 40 m i teren bez jakiejkolwiek zabudowy 
wpływ tej linii na ludzi nie będzie znaczący. 

5.3.7 Wpływ na gleby

Na całym terenie zasadniczo  występują gleby industrioziemne i urbanoziemne. Charakteryzują się

one dużym przemieszaniem, przekształceniem mechanicznym i chemicznym. 

5.3.8 Wpływ na kopaliny

Na terenie objętym granicami planu nie występują udokumentowane złoża surowców mineralnych.

5.3.9 Ryzyko wystąpienia poważnych awarii

Na terenie objętym projektem dokumentu  nie występują obszary o podwyższonym ryzyku wystąpie-
nia awarii z poważnymi skutkami dla środowiska i zdrowia ludzi. 

5.3.10 Zagrożenie powodziowe.

Wg map zagrożenia powodziowego (arkusz M-33-60-A-c-3  opr. KZGW)  teren objęty planem nie 
znajduje się w obszarze jakiegokolwiek zagrożenia powodzią.

5.4 Określenie, analiza oraz ocena istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z 
punktu widzenia projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podle-
gających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

Obszar objęty mpzp ma charakter antropogeniczny – sasadniczo monokulturowe pola uprawne. Drobne 
laski części zachodniej planu to zasadniczo samosiewne drzewostany wzdłuż cieków wodnych.  Teren pozba-
wiony jest  cennych elementów przyrodniczych. Znaczny udział w szacie roślinnej mają przydrożne zbiorowi-
ska ruderalne i synantropijne. W zbiorowiskach tych brak jest gatunków rzadkich i chronionych. 
Na obszarze objętym projektowanym dokumentem nie występują obszary podlegające ochronie na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Obszar objęty planem zlokalizowany jest w znacznych odległościach od istniejących form ochrony 
przyrody i krajobrazu. Na obszarze oraz w strefie oddziaływania ekologicznego o wielkości 0,5 km, obszarowe 
formy ochrony przyrody nie występują.
Najbliżej zlokalizowane formy ochrony krajobrazu, utworzone na podstawie ustawy o ochronie przyrody, to:
▪ OChK Bory Niemodlińskie – zlokalizowany w odległości ok. 5,6 km na wschód od granicy obszaru objętego
planem;
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▪ PK Góry Opawskie – zlokalizowany ok. 21 km na południe od najbliższego punktu granic planu;
▪ OZW Natura 2000 Bory Niemodlińskie – zlokalizowany ok. 8,5 km od granicy obszaru planu.

W układzie docelowym można będzie podnieść rangę ekosystemu wodno-łąkowo-leśnego wzdłuż Dobrzynki i jej dopływów, szczegól-
nie w obrębie stawów Myszowickich ale zasadniczo są to tereny nie objęte przedmiotowym projektem planu. W części przebieg ten wy-
znacza istniejący mpzp gminy Korfantów z 2004 roku oraz mpzp linii 110 w obszarze gminy Łambinowice.

Wschodnim brzegiem będzie przebiegać linia 110 kV – patrz p. 5.1.5. str. 10

Podsumowując, nie stwierdzono tu problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia pro-
jektowanego dokumentu, szczególnie dotyczących obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

5.5. Tendencja do zmian przy braku realizacji ustaleń planu

Przy założeniu pozostawienia obecnej struktury środowiska przyrodniczego obszaru nowego planu
miejscowego jego funkcjonowanie zasadniczo ulega pogorszeniu. Linia 110 kV jest elementem planu miejsco-
wego z 2004 roku ale przebieg trasy przesunięty na południe o ok. 70 m wymaga znacznej wycinki lasu „wło-
darskiego”.  Przedmiotowy nowy plan tego obszaru gminy Korfantów pozwala uniknąć tej  zbędnej  wycinki.
Równocześnie trzeba zauważyć, że obszar przedmiotowego planu jest w dużej mierze uszczegółowieniem zapi-
sów obowiązującego planu przestrzennego zatwierdzonego Uchwała Nr XVI/123/04 Rady Miejskiej w Korfanto-
wie z dnia 28 stycznia 2004 roku. Zapisy obowiązującego planu w zakresie ochrony środowiska są niewystar-
czające, utrzymywanie ich może odbić się negatywnie na środowisku.

6.  Ocena rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i innych ustaleń planu

6.1 Zgodność projektowanego użytkowania i zagospodarowania terenu z uwarunkowaniami 
z opracowania ekofizjograficznego.

Zgodnie z uwarunkowaniami fizjograficznymi do studium gminy na terenie przedmiotowego planu nie 
występują większe ograniczenia geologiczne, geomorfologiczne, hydrograficzne i mikroklimatyczne dla 
ograniczonej, ekstensywnej zabudowy (linia 110 kV o dużym rozstawie słupów podporowych).  Rozwiązania 
funkcjonalno-przestrzenne przyjęte w projekcie planu są zgodne z uwarunkowaniami określonymi w opra-
cowaniu  ekofizjograficznym do studium gminy – kontynuacja gospodarki rolnej w obszarze pól uprawnych
z dopuszczeniem realizacji liniowych elementów infrastruktury technicznej (linia napowietrzna 110 kV rela-
cji GPZ Hajduki-GPZTułowice). 
Problematyka przedstawiona w rozdziałach 4 i 5 wskazuje na występowanie następujących uwarunkowań i 
problemów dotyczących ochrony środowiska:
- nie stwierdzono w zasięgu terenu objętego zmianą planu zagospodarowania przestrzennego występowania 
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ustanowionych obszarów i obiektów prawnie chronionych (na mocy ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody);

- teren objęty realizacją planu nie znajduje się w zasięgu jakiegokolwiek z obszarów europejskiej ekologicznej 
sieci Natura 2000;

-obszar prognozy nie jest miejscem występowania rzadkich lub chronionych gatunków roślin, chronionych sie-
dlisk przyrodniczych czy też innych nie chronionych lecz lokalnie cennych siedlisk roślinnych, jak np: torfowi-
ska, lasy, łąki itp.; nie jest to również teren występowania stanowisk lub siedlisk rzadkich gatunków fauny;

-obszar odznacza się korzystnymi warunkami wodnymi do lokalizacji inwestycji, nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

Układ funkcjonalno-przestrzenny mpzp i jego bezpośredniego otoczenia.

  
6.2 Zgodność z przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska, w szczególności ochro-
ny przyrody 

Ustalenia planu są zgodne z przepisami ochrony środowiska przyrodniczego, w szczególności z prze-
pisami ustawy o ochronie przyrody. Na terenie planu nie występują obszary i obiekty chronione. Ustalenia pla-
nu nie zagrażają obszarom i obiektom chronionym wyznaczonym na obszarze gminy. (Obszary Natura 2000
Bory Niemodlińskie). W obszarze opracowania istnieją dwa fragmenty lasów gospodarczych, składające się
zasadniczo z dębu szypułkowego, brzozy i olchy o wieku od 30 do 70 lat. Z uwagi na przyjmowane użytkowa-
niu tych obszarów lasy te winny zostać docelowo utrzymane. Na ich podbudowie należy wprowadzić dolesienia
na gruntach rolnych kl. VI z utrzymaniem „korytarza” gruntów rolnych dla przeprowadzenia linii 110 kV.

6.3 Zgodność ze stanowiskiem WROP

Zgodnie z wymogami sprecyzowanymi w piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu niniejsza prognoza
powinna zawierać ocenę zgodności ze stanowiskiem Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Opolu z dnia 1 października 2008 r., w
sprawie ochrony krajobrazu w procesie lokalizacji farm wiatrowych na terenie województwa opolskiego. Na obszarze opracowania nie
planuje się obszarów farm wiatrowych, toteż nie zachodzi zatem potrzeba odniesienia się do stanowiska WROP. Tereny planu nie są
położone w obszarach o wysokich i szczególnie wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu (wg Waloryzacji krajobrazu naturalnego
województwa opolskiego – wyrys poniżej). 
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Teren o wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu powyżej Łambinowic

6.4 Skuteczność ochrony różnorodności biologicznej

Obszar opracowania charakteryzuję się średnią różnorodnością biologiczną (w części tereny pół upraw-
nych i małych lasów gospodarczych). Pod tym względem nie są właściwe do prowadzenia szczególnego postę-
powania ochronnego. Przy odpowiednim zagospodarowaniu terenów planu mogą powstać nisze ekologiczne, cenne
szczególnie dla drobnych zwierząt i ptaków. Jednocześnie spodziewana jest stabilizacja synantropizacji flory i
fauny oraz ograniczenie udziału najmniej pożądanych gatunków ruderalnych.
Krajobraz analizowanego obszaru w wyniku realizacji ustaleń zmiany planu będzie miał nadal charakter zbliżo-
ny do naturalnego. Dominować będzie ekosystem polno-leśny. 

6.5  Ocena właściwych  proporcji między terenami o różnych formach użytkowania prze-
strzeni

Ustalenia planu zachowują właściwe proporcje między terenami zurbanizowanymi (droga) i  biologicznie
czynnymi. Zasadniczo na terenach rolnych dopuszcza się zabudowę związaną z rolnictwem przy czym założono niski
wskaźnik intensywności zabudowy 0,08-0,18. Wskaźniki te są porównywalne z innymi terenami o funkcjach podob-
nych na terenach w obszarze gminy Korfantów i wskazują na bardzo ekstensywne wykorzystywanie terenów charak-
terystyczne dla rolniczej przestrzeni produkcyjnej Opolszczyzny z dużym poszanowaniem kulturowego krajobrazu i
naturalnych układów przyrodniczych.

6.6   Cele ochrony  środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym
i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich 
te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowania dokumentu

W opracowaniu uwzględniono uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne wynikające z programów wyż-
szego rzędu oraz dokumentów planistycznych uwzględniających ochronę środowiska. W skali Unii Europej-
skiej wpisują się priorytety i cele VI Wspólnotowego Programu Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego.
 Do najważniejszych wyzwań programu należą:

 możliwość zapewnienia realizacji zasad zrównoważonego rozwoju,
 przystosowanie do zmian klimatu,
 ochrona różnorodności biologicznej

Jest to podstawowy dokument określającym cele ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym  w za-
kresie ochrony środowiska naturalnego. Założenia przyjęte w zmianie planu nie będą naruszać ustaleń w/w 
programu. 

17



Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice.

Jednym z najważniejszych celów ochrony środowiska na szczeblu wspólnotowym jest zachowanie 
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk flory i fauny na terenie ostoi siedliskowych Natura 2000 oraz na terenach 
Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk.

Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej w tym tworzenie sieci obszarów chronionych NATURA 
2000, ochrona i kształtowanie krajobrazu, rozwój parków narodowych i krajobrazowych jako wyraz dbałości o 
zachowanie dziedzictwa przyrody należą do celów zapisanych w Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015. 

Z obecnego rozpoznania zasięgu przestrzennego siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk flory i fauny 
wynika, że ustalenia zmiany planu nie zmierzają do ich przekształcenia. Istniejące oraz projektowane obszary 
Natura 2000 położone są poza granicami obszaru objętego opracowaniem. Ustalenia planu nie będą więc od-
działywać na te obszary.
Projekt zmiany miejscowego planu zgodny jest również z politykę ekologiczną Państwa, która zakłada ochronę
zasobów naturalnych  polegającą m. in. na ochronie przyrody, ochronie powierzchni ziemi. Założenia planu nie
naruszają również ustaleń  Programu Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2012- 2015 z 
perspektywą do 2019r., który formułuje główny ogólny cel  i potrzebę zachowania dobrego stanu środowiska 
jako podstawowego warunku równoważonego i harmonijnego rozwoju. Przyjęte w projekcie planu rozwiązania 
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza atmosferycznego poprzez  stosowanie wysoko-
sprawnych i niskoemisyjnych urządzeń do celów grzewczych, regionalnej gospodarki odpadami i ochrony przy-
rody poprzez utrzymanie jej walorów lokalnych, przyczynią się do poprawy jakości środowiska. 

Reasumując, cele i rozwiązania ochrony środowiska określone w projektowanym dokumencie, 
uwzględniają wymogi prawne ustanowione na szczeblu wspólnotowym i krajowym. Dzieje się tak ponieważ, 
normy wspólnotowe wprowadzone zostały do przepisów ustawowych oraz aktów wykonawczych do ustaw, a te
dokonują w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektyw Wspólnot Europejskich dotyczących: ochrony środo-
wiska, gospodarki odpadami oraz ochrony przyrody i bioróżnorodności. Cele i rozwiązania wynikające z tych 
przepisów zostały uwzględnione w projekcie dokumentu.

7. Ocena określonych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego warunków zagospodarowania terenu wynikających z potrzeb ochro-
ny środowiska, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony 
gruntów rolnych i leśnych

Ocenia się, że przyjęte dla poszczególnych terenów planu zapisy są prawidłowe. Pozostałe warunki 
ochrony środowiska przyrodniczego powinny zostać zrealizowane przez stosowanie przepisów szczególnych, 
w tym z zakresu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, gospodarki odpadami, ograniczania hałasu i 
zanieczyszczenia atmosfery. Ustalenia planu nie przewidują przedsięwzięć mogących zawsze znacząco od-
działywać na środowisko za wyjątkiem linii 110 kV.

Tereny przewidziane pod zainwestowanie określone symbolem RE w granicach projektu planu położone
w granicach administracyjnych wsi Myszowice, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie
gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1161.)  nie wymagają  uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolne. Są to grunty klas nie podlegające ochronie.
Także specyfika inwestycji elektroenergetycznej wymaga ograniczonego wyłączenia bezpośrednio w obrębie
podpory słupowej. Przy zastosowaniu podpór przestrzennych wyłączenie jest większe ale teren ten zostaje
bezpośrednio przejęty przez trawy i rośliny zielarskie przyczyniając się do wytworzenia śródpolnego mikrosie-
dliska przyrodniczego. Tereny RE w liniach rozgraniczających poza podporami będą  nadal gruntami upraw po-
lowych, na których nie będzie można lokalizować żadnej zabudowy w tym związanej z rolnictwem.

8. Ocena zagrożeń dla środowiska, w tym dla zdrowia ludzi związanych z progno-
zowanym sposobem i stanem zagospodarowania obszarów objętych postanowie-
niami projektu planu w obrębie obszarów objętych przewidywanym znaczącym 
oddziaływaniem 
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Na analizowanym obszarze, po realizacji ustaleń planu, wystąpią typowe dla terenów upraw rolnych i le-
śnych przez które przebiegają linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia zagrożenia dla środowiska przy-
rodniczego. Zagrożenia te zasadniczo nie Będą stanowią niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzi i zwierząt. 

Głównymi zagrożeniami środowiska są:
 hałas (komunikacyjny, technologiczny),
 zanieczyszczenie gleb;
 promieniowanie niejonizujące;
 ograniczona utrata powierzchni biologicznie czynnych.

Zagrożenia dla środowiska przyrodniczego nie będą zasadniczo odbiegać od zagrożeń aktualnie wy-
stępujących na obszarze objętym planem i w jego sąsiedztwie. Na terenach planu dopuszcza się przedsię-
wzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko podlegające procedurom ocen oddziaływa-
nia na środowisko, ale z uwagi na ich skalę, przedsięwzięcia te zasadniczo będą charakteryzowały się ograni-
czonym oddziaływaniem.
Ustalenia planu i przepisy szczególne w sposób prawidłowy regulują również zagadnienia z zakresu wytwarza-
nia i utylizacji odpadów, zasad i możliwości wprowadzania ścieków do wód lub ziemi oraz eliminacji zanie-
czyszczenia gleb. 

Istotnym zagrożeniem z wymienionych wyżej będzie niewielka utrata powierzchni biologicznie czyn-
nych przez ich zabudowę podporami linii. Ale w konsekwencji tego wyłączenia wbrew pozorom może nastąpić 
zwiększenie możliwości przetrwania naturalnego środowiska przyrodniczego.  Zasadniczo ekstensywna go-
spodarka terenami dostosowana do skali i potrzeb gminy będzie umożliwiała zachowanie środowiska przyrod-
niczego w ramach poprawnego, kulturowego krajobrazu gminy Korfantów. 

 

9. Ocena zmian w krajobrazie

Obszar planu położony jest stycznie do terenów zurbanizowanych pomiędzy Myszowicami a Jasieni-
cą Dolną. Nie przewiduje się znaczącego zdegradowania walorów krajobrazowych tych terenów. Zagospoda-
rowanie określone planem, zmierzające do uporządkowania zagospodarowania przy projektowanej linii 110 
kV, szczególnie przywrócenia walorów użytkowych terenów rolnych, przyczyni się do poprawy odbioru wizual-
nego terenów otwartych. 
Ustalenia planu wykluczają możliwość realizacji dysharmonizujących form, które mogłyby doprowadzić do zna-
czącej ingerencji w krajobraz. Dla obszaru gminy Korfantów nie został opracowany audyt krajobrazowy. Walo-
ryzacja krajobrazu naturalnego województwa opolskiego nie wyznacza w okolicach Myszowic obszarów o wy-
sokich czy szczególnych walorach fizjonomicznych krajobrazu.

Linia 110 kV o słupach przestrzennych Linia 110 kV o słupach pełnych okrągłych

Używane obecnie formy słupów przy napowietrznych liniach wysokiego napięcia przy ocenie przyrodniczo – 
krajobrazowej posiadają zróżnicowane walory. Słup przestrzenny potrzebuje większą powierzchnię dla posa-
dowienia ale powierzchnia ta dostarcza dodatkowe „mikrośrodowisko” na dużym areale ekstensywnego dla 
środowiska pola. Także przestrzenne konstrukcje są mniej agresywnymi formami od pełnych słupów rurowych.
Słupy przestrzenne jak pokazują zdjęcia wyżej „rozpływają się” w powietrzu, dalsze słupy zupełnie zanikają nie
wpływając negatywnie na odbiór krajobrazu a słupy pełne mogą spowodować powstanie ściany rozdzielającej 
krajobraz. Zaletą słupów pełnych jest ich mniejsza powierzchnia posadowienia oraz mniejsze ograniczenia dla 
maszyn polowych co zwiększa ekonomikę prowadzenia upraw pod liniami wysokiego napięcia.
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10. Ocena skutków dla istniejących form ochrony przyrody

Teren   objęty planem nie jest położony na obszarze  Borów Niemodlińskich. Na terenie objętym pla-
nem aktualnie nie są ustanawiane inne formy ochrony przyrody. Ustalenia planu nie spowodują degradacji i 
dewastacji ustanowionych obszarów i obiektów ochrony przyrody. Najbliższe takie tereny znajdują się poza 
zasięgiem potencjalnych i rzeczywistych oddziaływań z analizowanego  obszaru. 

11.  Ocena skutków dla środowiska, które mogą wynikać z projektowanego prze-
znaczenia terenu w zasięgu obszarów objętych przewidywanym znaczącym 
oddziaływaniem

11.1  Wprowadzenie gazów lub pyłów do atmosfery

Wprowadzane zanieczyszczenia gazowe i pyłowe będą głównie produktami spalania paliw w instalacjach 
centralnego ogrzewania zabudowy oraz związanych z ruchem komunikacyjnym. W związku z koniecznością reali-
zacji ustaleń planu przewiduje się stosowanie wysokosprawnych urządzeń grzewczych. Ograniczy to emisję za-
nieczyszczeń, która nie powinna przekroczyć obowiązujących norm. Zalecanym sposobem grzewczym winno być
stosowanie systemów opartych na paliwie gazowym, pompy ciepła i urządzenia fotowoltaiczne.

Głównymi składnikami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego pochodzących ze spalania paliw (za-
sadniczo gazowych) będą CO2, H2O, SOj, NOx, pyły zawieszone. Chwilowe uciążliwości związane z niską emisją do
atmosfery mogą nastąpić przy warunkach pogodowych utrzymujących stagnację powietrza przy gruncie.

Ustalenia projektu planu nie naruszają „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Korfan-
tów” przyjętego w 2016r. uchwałą RM w Korfantowie.

11.2  Wytwarzanie odpadów

Na terenach objętych zmianą  planu powstawać będą typowe odpady bytowo-gospodarcze związane z 
planowaną zabudową w tym odpady związane z prowadzonymi usługami oraz prowadzoną działalnością na 
terenach produkcyjno - składowych. Ustalenia planu określają zasady postępowania z odpadami, co ogranicza
możliwość występowania negatywnych oddziaływań w tym zakresie. Właściwie prowadzona gospodarka 
odpadami na terenach objętych projektem planu nie przyczyni się do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-
wodnego

11.3 Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

Na terenach objętych planem będą powstawać typowe ścieki deszczowe dla terenów otwartych i komu-
nikacyjnych. Ścieki deszczowe z powierzchni nieprzepuszczalnych (dróg) wychwytywane przez rowy odwadniają-
ce po podczyszczeniu trafią do indywidualnych systemów odwadniających drogi powiatowej (poza terenem planu).
Teren planu znajduje się w zasięgu jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód po-
wierzchniowych (JCWP) - rzeka Nysa Kłodzka, potencjał ekologiczny przedmiotowego obszaru jej zlewni  jest 
oceniany jako dobry i powyżej dobrego. Biorąc pod uwagę zaproponowane w planie zapisy, przy zachowaniu 
wymagań zawartych w przepisach odrębnych, nie przewiduje się zanieczyszczenia środowiska wodno-grunto-
wego w wyniku realizacji projektu  planu. 

11.4 Wykorzystywanie zasobów środowiska

Realizacja ustaleń planu będzie się odbywać bez wykorzystania gospodarczego lokalnych zasobów
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środowiska. Najsilniejszej dewastacji podczas budowy słupów linii 110 kV będą podlegać zasoby glebowe. Ich
ochrona powinna następować w oparciu o odpowiednie przepisy prawa regulujące ochronę gleb (konieczność zdej-
mowania i odpowiedniego zagospodarowania nadkładu glebowego).

11.5 Zanieczyszczenie gleb lub ziemi

Zanieczyszczenie gleb lub ziemi może nastąpić w wyniku przemieszania gruntu z materiałami budowla-
nymi podczas budowy, stosowania środków chemicznych zimowego utrzymania dróg, a także w wyniku emisji 
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych ze spalania paliw (praca sprzętu podczas budowy, transport) . W czasie 
prowadzenia prac budowlanych istnieje możliwość wystąpienia awarii, która może spowodować niewielkie i 
krótkotrwałe rozlewy substancji niebezpiecznych z urządzeń i maszyn znajdujących się na miejscu budowy. 
Awarie te należy jak najszybciej usunąć przy pomocy sorbentów, a teren przywrócić do stanu poprzedniego.
W trakcie eksploatacji na analizowanym obszarze skalę degradacji zasobów glebowych i geologicznych ocenia
się jako niską. W sytuacjach awaryjnych, silne ale lokalne zanieczyszczenie może również następować w wy-
niku niekontrolowanych wycieków paliw i olejów samochodowych.

11.6 Niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu

Wprowadzana zabudowa na terenach stanowiących przedmiot zmiany planu oraz inne zagospodarowanie 
nie  przyczyni się do rażącego przekształcenia naturalnego ukształtowania terenu. Zagrożenie przekształceniem 
rzeźby terenu ocenia się jako niewielkie.

11.7 Emisja hałasu

Wymagane standardy dotyczące hałasu określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Rozporządzenie podaje dopuszczalny 
poziom hałasu dla poszczególnych rodzajów źródeł  w stosunku do klas terenu wyróżnionych ze względu na 
sposób zagospodarowania i pełnione funkcje. Odnoszą się do tego ustalenia zawarte w projekcie uchwały w 
zasadach ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

Na etapie realizacji poszczególnych inwestycji wykonywane roboty budowlane mogą powodować okre-
sowe, niepożądane oddziaływanie związane z emisją hałasu i wibracjami. Te niedogodności powstają na sku-
tek zwiększonego ruchu pojazdów dostarczających materiały na budowę, jak również spowodowane są pracą
maszyn i urządzeń używanych podczas robót budowlanych. Występujące oddziaływanie można w znacznym
stopniu zniwelować stosując odpowiednią technologię i organizację pracy, używając sprzętu budowlanego mi-
nimalizującego uciążliwości hałasowe. Opisane oddziaływania będą mieć charakter lokalny, okresowy i zanik-
ną po zakończeniu budowy. 

Prognozowanie poziomu hałasu w otoczeniu przedmiotowej linii 110 kV nie będzie wyższym niż 
20÷26 dB. Praktycznie linia nie będzie słyszalna. Linia nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu 
hałasu dla terenów chronionych akustycznie. Przykładowe punkty referencyjne przyjęte na granicy terenów 
podlegających ochronie akustycznej linii istniejących potwierdzają te założenia. Otrzymane wyniki przyrównano
do wartości dopuszczalne od hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne jak dla terenów zabudo-
wy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, zabudowy zagrodowej i zamieszkania zbiorowego w odniesieniu do 
16 godzin dnia oraz 18 godzin pory nocy, które wynoszą  LAeq (D) = 45÷50 dB(A). Poziom hałasu linii zależny 
jest także od pogody – wiatr, deszcz czy mżawka mogą zwiększyć hałas powodowany przez zjawiska związa-
ne z elementami linii jednakże trudno to zwiększenie oddzielić od znacznie większego hałasu powodowanego 
przez same zjawiska atmosferyczne. 

Głównym źródłem hałasu na obszarze projektu planu pozostanie hałas komunikacyjny związany z
ruchem samochodowym na drodze powiatowej 1605 O oraz hałas maszyn i pojazdów rolniczych na terenach
pól uprawnych.  Z uwagi na skalę ruchu hałas ten będzie miał umiarkowany poziom.

11.8. Emitowanie pól elektromagnetycznych
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Realizacja ustaleń zawartych w projekcie planu  związanych z realizacją napowietrznej linii elektroener-
getycznej 110 kV będzie powodem szkodliwego oddziaływania promieniowania związanego z jej polem elek-
tromagnetycznym. 
Zagadnienia związane z oddziaływaniem pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez linie wysokiego
napięcia reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczal-
nych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych pozio-
mów (Dz. U. z 2003 r., Nr 192, poz. 1883), które określa dopuszczalne poziomy promieniowania w środowisku,
a także podaje szczegółowe zasady ochrony ludzi i środowiska przed takim promieniowaniem.
Obliczenia rozkładu pola elektrycznego i magnetycznego wykonuje się na poziomie 2 m od powierzchni ziemi.
Według przywoływanego wyżej rozporządzenia, wartością graniczną pola elektrycznego dopuszczalną
w miejscach dostępnych dla ludzi jest 10 kV/m (na wysokości 2,0 m nad poziomem terenu). Na obszarach
zabudowy mieszkaniowej składowa elektryczna elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego
o częstotliwości 50 Hz nie może przekroczyć wartości 1 kV/m. Należy przy tym wyraźnie podkreślić, że zakaz 
ten dotyczy lokalizacji obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, a w obszarze tym nie 
istnieją żadne inne ograniczenia w sposobie zagospodarowania terenów, w szczególności dopuszczalny jest 
aktualny rolniczy sposób użytkowania tego obszaru.
Na wartość maksymalną oraz rozkład natężenia pola elektrycznego (E) w otoczeniu linii wpływają głównie
następujące jej parametry:

• napięcie robocze linii;
• odległość od linii;
• odstępy między przewodami fazowymi;
• układ przewodów fazowych.

Inne elementy konstrukcyjne linii mają mniejszy wpływ na rozkład natężenia pola elektrycznego. Ponadto, na
rozkład natężenia pola elektrycznego w pobliżu linii wpływają elementy otoczenia położone w sąsiedztwie linii
– takie jak drzewa lub zabudowania, a określenie wpływu tych elementów jest na ogół możliwe jedynie na
podstawie pomiarów.
Przy określaniu konstrukcji linii i wartości napięcia roboczego, natężenia pola elektrycznego w jej otoczeniu
zależy przede wszystkim od odległości przewodów fazowych od ziemi. Natężenie pola rośnie wraz ze
zmniejszaniem tej odległości, a największą wartość uzyskuje w miejscu największego zwisu (zazwyczaj
w środku przęsła). Zarówno przy określaniu największej wartości natężenia pola elektrycznego (Emax), jak też
szerokości obszaru objętego ponadnormatywnym oddziaływaniem pola elektrycznego, należy rozpatrywać
warunki, w których zwis przewodów linii jest największy to jest przy temperaturze przewodów +80°C.
Obliczenia wskazują, że w otoczeniu projektowanej linii szerokość obszaru, w którym natężenie pola
elektrycznego może przekraczać 1 kV/m, nie będzie większa niż około 10 m od osi linii.
W pasie przewidywanego terenu, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie nie znajduje się żaden budynek
mieszkalny i gospodarczy dla pobytu ludzi czy zwierząt oraz takie budynki nie są planowane.

11.9 Ryzyko wystąpienia poważnych awarii

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zalicze-
niu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemy-
słowej (Dz. U. 2006 nr 30 poz. 208),  nie przewiduje się na obszarze objętym projektem zmiany planu lokaliza-
cji zakładów produkcyjnych i składów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej. 
Linia elektroenergetyczna 110 kV może stanowić potencjalne źródło niebezpieczeństwa w stanach awaryjnych 
lub w ekstremalnych warunkach atmosferycznych (silne wiatry, oblodzenie, itp.). Awarie elektryczne w zasa-
dzie nie stanowią zagrożenia dla środowiska, gdyż każde zwarcie, występujące na izolacji linii, powoduje auto-
matyczne szybkie wyłączenie jej spod napięcia. Przedmiotowa linia będzie zaprojektowana zgodnie z wymaga-
niami przepisów, określających zasady budowy w zakresie ograniczania zagrożeń, szczególnie w miejscach 
częstego przebywania ludzi. 
W czasie  prowadzenia  prac  budowlanych  istnieje  możliwość  wystąpienia  awarii  maszyn i  urządzeń,  które
mogą spowodować niewielkie i krótkotrwałe rozlewy substancji niebezpiecznych. Awarie te należy jak najszyb-
ciej usunąć przy pomocy sorbentów, a teren przywrócić do stanu poprzedniego.

11.10 Wpływ na gleby
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Planowane zagospodarowanie na części terenu doprowadzi do krótkotrwałego przekształcenia natu-
ralnych warunków glebowych, w tym do dewastacji gleb. Jest ona nieunikniona w procesie budowy linii. Przy 
przekształceniach gleb będą stosowane przepisy odrębne w tym będą one zagospodarowywane w rekultywacji
końcowej placu budowy.

 11.11 Wpływ na kopaliny

Na terenie objętym granicami planu nie występują udokumentowane złoża surowców mineralnych.

 11.12 Wpływ na zabytki.

Na terenie objętym granicami zmiany planu zagadnienie to zasadniczo nie występuje. Przy robotach 
budowlanych z zakresu wykonywania robót ziemnych można natrafić na relikty archeologiczne – wymagane 
działanie określone w przepisach ochrony konserwatorsko-kulturowej – określone również w ustaleniach pro-
jektu planu.

12.  Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoter-
minowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochro-
ny obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko

Na podstawie przeprowadzonych powyżej analiz dla terenów objętych opracowaniem nie przewiduje się
obszarów objętych znaczącym negatywnym oddziaływaniem. 

Skutki realizacji ustaleń miejscowego planu będą miały niewielkie znaczenie na całym obszarze obję-
tym opracowaniem. Będą związane głównie z wprowadzeniem i użytkowaniem linii 110 kV. Ustalenia projektu 
planu nie będą oddziaływać na obszary Natura 2000, na ich integralność oraz na związki między nimi. 

Wpływ realizacji ustaleń zmiany planu na poszczególne elementy środowiska:
 

Rodzaje
oddziały-

wania

Elementy Środowiska

Różno-
rodność

biolo-
giczna

Ludzie Zwierzę-
ta

Szata
roślinna

Zagro-
żenie

odpada-
mi

Gleby Rzeźba
terenu

Krajo-
braz

Klimat
aku-

styczny

Zasoby
natural-

ne

Zabytki Wody
podziem-

ne

bezpo-
średnie

x x x

pośrednie x x

wtórne x x x

skumulo-
wane

krótkoter-
minowe

x x x x

średnio-
terminowe

długoter-
minowe

stałe x x x

chwilowe

pozytyw-
ne małe

x x

pozytyw-
ne średn.

x

pozytyw-
ne duże

x
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negatyw-
ne małe

x x x x x x x x x x

negatyw-
ne średn.

x

negatyw-
ne duże

- oddziaływanie pozytywne dla zwierząt i roślin szczególnie po zwiększeniu powierzchni lasów i utrzymaniu zie-
leni śródpolnej przy ciekach wodnych. 

13. Ocena skutków realizacji ustaleń miejscowego planu na poszczególne elemen-
ty środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływa-
niem

Na podstawie przeprowadzonych powyżej analiz dla terenów objętych opracowaniem prognozuje się wy-
stąpienie następujących skutków dla poszczególnych elementów środowiska:
- powietrze – nieznaczny wzrost emisji i imisji zanieczyszczeń typowych dla procesów spalania paliw (ko-

munikacja), które nie powinny poważnie wpłynąć na przekroczenia norm, 
- powierzchnia ziemi – mała dewastacja na całym obszarze, 
- gleby – jak wyżej,
- wody podziemne (wody I-ego poziomu wodonośnego) -  przy zachowaniu sprawnego systemu odbiera-

nia wód deszczowych   zagrożenie jest niewielkie, 
- klimat – lokalne zmiany mikroklimatyczne związane z podniesieniem temperatury na linii przesyłowej,
- zwierzęta i rośliny – z jednej strony tworzenie nisz dla nowych, znoszących sąsiedztwo zabudowy gatun-

ków, z drugiej strony wzrost presji gatunków ruderalnych i segetalnych; ogólnie dalsze pogorszenie wa-
lorów,

-  krajobraz – negatywne oddziaływanie słupów linii szczególnie słupów pełnych, przy słupach kratowych 
możliwość doboru kolorystyki maskującej.

14.  Ocena możliwości rozwiązań eliminujących lub ograniczających negatywne 
oddziaływanie na środowisko na obszarach objętych znaczącym oddziaływa-
niem

Za rozwiązania, które mogą ograniczyć negatywne dla środowiska przyrodniczego skutki realiza-
cji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można zaliczyć:

l w zakresie gospodarki ściekowej –  ścisła kontrola wykonania i funkcjonowania kanalizacji deszczo-
wej z powierzchni nieprzepuszczalnych dróg, monitoring wód powierzchniowych i podziemnych; 

l w zakresie odpadów – stosowanie sprawnego systemu ich gromadzenia, prowadzenie gospodarki
odpadami niebezpiecznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi; wprowadzenie za-
bezpieczeń przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu;

l w zakresie zmian warunków mikroklimatycznych – technologiczna eliminacja lub ograniczenie źró-
deł ciepła; 

l w zakresie emisji hałasu – zastosowanie urządzeń ograniczających emisję.

15.  Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji po-
stanowień projektu

Do oceny skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego proponuje się do-
konanie oceny porealizacyjnej zgodności nowych form zagospodarowania z ustaleniami mpzp. Bieżąco należy 
również monitorować stan środowiska w zakresie:
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 klimatu akustycznego – z częstotliwością i zgodnie z metodami stosowanymi w ramach państwowego
monitoringu środowiska;

 jakości powietrza - z częstotliwością i zgodnie z metodami stosowanymi w ramach państwowego 
monitoringu środowiska oraz w ramach monitoringu prowadzonego przez inne organy administracji 
publicznej oraz podmioty gospodarcze; 

 stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych, w tym ujmowanych w ujęciach wód (poza 
granicami opracowania) – z częstotliwością i metodyką badań uzyskanych w ramach państwowego 
monitoringu środowiska oraz monitoringu prowadzonego przez inne organy administracji publicznej 
oraz podmioty gospodarcze.

Zakres monitoringu środowiska będzie wynikać z ocen oddziaływania na środowisko (dla inwestycji , 
które będą wymagać przeprowadzonej procedury), wymaganych pozwoleń oraz stosowania obowiązujących 
wymogów prawnych wynikających z przepisów szczególnych.

Dla oceny skutków realizacji projektu planu proponuje się:
 dokonywać  corocznej  oceny  zmian  stanu  środowiska  przyrodniczego  terenu  zmiany  planu  z

uwzględnieniem danych z państwowego monitoringu ochrony środowiska i danych podmiotów
prywatnych,

16.  Informacja o możliwym transgranicznym oddziaływaniu

Ustalenia projektu planu miejscowego oraz lokalne działania podmiotów gospodarczych na jego tere-
nie, nie będą generowały transgranicznego oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Teren przedmiotowego
planu jest oddalony od najbliższej przygranicznej miejscowości Republiki Czeskiej (Slezke Pavlovice) o 22 km.

17.  Powiązania dokumentu projektowanego z innymi dokumentami

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów niezabudowanych miasta i gmi-
ny Głuchołazy jest powiązany i uwzględnia ustalenia następujących dokumentów: 

 Miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów 2004 r.
 Strategię Rozwoju Gminy Korfantów, 
    Program ochrony środowiska dla gminy Korfantów z perspektywą 2014-2017 (aktualizacja).

Powyższe stanowią podstawowe dokumenty planistyczne i strategiczne gminy. Dokumenty planistycz-
ne zgodne są z ustaleniami studium gminy Korfantów. 

W myśl z art. 52 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 
nr 199 z dnia 7 listopada 2008r, poz.1227 z późniejszymi zmianami), w prognozie uwzględnia się informacje 
zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla innych, przyjętych już dokumentów, 
powiązanych z projektowanym dokumentem. Dla terenu opracowania uchwalony został plan miejscowy. Plan 
ten jest przedmiotem zmiany. Do tego planu sporządzono prognozy oddziaływania na środowisko o skali i 
szczegółowości porównywalnej do projektowanego dokumentu  i niniejszej prognozy oddziaływania na środo-
wisko. Dlatego też rozpatrzono i uwzględniono informacje, uwagi i zapisy wynikające z opracowanej prognozy. 
W studium gminy Korfantów z 2010r. teren objęty projektem zmiany planu przewidziany jest pod tereny rolne i 
leśne oraz studium uwzględnia na tym obszarze projektowaną linię napowietrzną 110 kV (jak i plan z 2004 r wz
różnicą jej przebiegu).
Elementami  planu, które bezpośrednio  przyczynią się do poprawy i  kształtowania  środowiska będą zapisy
związane z zasadami ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz zasady kształtowania krajo-
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brazu. Ustalenia te sformułowano w formie nakazów i zakazów. Projekt zmiany planu zawiera w swych ustale-
niach zadania, które zbieżne są z zadaniami określonymi w programie ochrony środowiska. 

18.  Ocena zgodności projektowanych dokumentów z celami ochrony środowiska 
ustanowionymi na szczeblu wspólnotowym, krajowym i regionalnym

18.1  Cele na szczeblu wspólnotowym - polityka Unii Europejskiej

Główne zobowiązania międzynarodowe Polski w dziedzinie ochrony środowiska wynikają z jej członkostwa w 
Unii Europejskiej. Główne dokumenty programowe UE wprowadzające koncepcję
trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zasady ochrony środowiska do polityk krajowych:

 Agenda 21;
 Strategia Lizbońska;
 Szósty Program Działań Unii Europejskiej zatytułowany „Środowisko 2010 – Nasza Przyszłość, Nasz 

Wybór”;
 Odnowiona Strategia Zrównoważonego Rozwoju UE;
 „Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
 włączeniu społecznemu”.

Globalny Program Działań Szczytu Ziemi: Agenda 21
Jeden z najważniejszych programów międzynarodowych dotyczących zrównoważonego rozwoju ludzkości i 
ochrony zasobów środowiska naturalnego. Przewiduje on działania na poziomie globalnym, narodowym i lokal-
nym prowadzone w celu koordynacji wysiłków w rozwiązywaniu problemów światowej ekologii i polityki rozwo-
ju. Program dotyczy wszystkich dziedzin życia w których człowiek oddziałuje na środowisko. Najważniejsze za-
łożenia i cele Agendy 21 to m.in.:
– ochrona i wspomaganie zdrowia człowieka;
– zrównoważony rozwój osiedli ludzkich (powstrzymanie kryzysu ekologicznego miast);
– ochrona atmosfery (przeciwdziałanie efektowi cieplarnianemu, zanikaniu warstwy ozonowej, kwaśnym desz-
czom);
– bezpieczne wykorzystanie toksycznych substancji chemicznych;
– bezpieczne gospodarowanie odpadami stałymi i ściekowymi, niebezpiecznymi i radioaktywnymi;
– zrównoważone gospodarowanie gruntami rolnymi;
– powstrzymanie niszczenia lasów;
– ochrona i zagospodarowanie zasobów wód słodkich;
– zachowanie różnorodności biologicznej (krajowe oceny różnorodności biologicznej, opracowanie strategii ich 
zachowania);
– przeciwdziałanie pustynnieniu i suszy;
– edukacja ekologiczna.

Szósty Program Działań Unii Europejskiej zatytułowany „Środowisko 2010 – Nasza Przyszłość, Nasz 
Wybór”

Podstawowym dokumentem określającym cele ochrony środowiska na szczeblu Unii Europejskiej jest VI 
Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego. Na najbardziej ogólnym poziomie zostały 
w nim określone następujące priorytetowe pola aktywności:
- zmiany klimatu;
- przyroda i różnorodność biologiczna;
- środowisko i zdrowie;
- zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i odpadami.

Analiza w/w zapisów dotyczących środowiska przyrodniczo-kulturowego pozwala stwierdzić, iż ustalenia pro-
jektu planu są zgodne z przesłaniami powyższego dokumentu:
- przeciwdziałanie zmianie klimatu
- realizacji linii 110 kV umożliwia wprowadzenie nakazu stosowania wysokosprawnych i niskoemisyjnych urzą-
dzeń do celów grzewczych;
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- o  chrona przyrody i ró  ż  norodno  ś  ci biologicznej
- określenie minimalnego udziału powierzchni terenów biologicznie czynnych, ekstensywna zabudowa, wzrost 
powierzchni zadrzewionych, utrzymanie rowów i zieleni śródpolnej; 
- z  drowie i jako  ść ż  ycia
- realizacji linii 110 kV umożliwia wprowadzenie na innych terenach nakazu stosowania wysokosprawnych 
urządzeń grzewczych opartych o energię elektryczną;
- z  równowa  ż  one wykorzystanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami
- brak zasobów naturalnych w postaci surowców mineralnych na obszarze planu,
- prowadzenie gospodarki odpadami w gminnym systemie, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Dyrektywy
Cele wynikające z dyrektyw Unii Europejskiej, które są sukcesywnie wdrażane do polskiego prawodawstwa w 
zakresie ochrony środowiska wynikają m.in. z następujących dyrektyw:

 Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny wpływu niektórych planów
i programów na środowisko wprowadzająca procedury sporządzania i uchwalania m.in. studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin;

 Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE regulująca politykę wodną Unii Europejskiej;
 Dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony wód podziemnych 

przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu oraz 2008/105/EWG w sprawie środowiskowych 
norm jakości w dziedzinie polityki wodnej (tzw. córki Ramowej Dyrektywy Wodnej);

 Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka powodziowego i 
zarządzania nim (tzw. dyrektywa powodziowa);

 Dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie krajowych poziomów emisji dla 
niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza (tzw. dyrektywa pułapowa);

 Dyrektywa Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania jakością ota-
czającego powietrza;

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego 
powietrza dla Europy (dyrektywa CAFE);

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (tzw. 
dyrektywa ptasia);

 Dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. 
dyrektywa siedliskowa);

 Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów;
 Dyrektywa Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych;
 Dyrektywa Rady 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów;
 Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowi-

sko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu.

Najważniejsze dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska odnoszą się do: 
- standardów imisji SO2, NOX, pyłów zawieszonych i dopuszczalnych emisji tych substancji przez instalacje 

przemysłowe, energetyczne oraz transport,
- zanieczyszczeń emitowanych przez silniki (samochodów, pociągów, samolotów),
- jakości wody pitnej,
- redukcji zanieczyszczeń wód powierzchniowych przez nawozy i pestycydy,
- ochrony zasobów wodnych i ekosystemów zależnych od wody,
- oczyszczania i odprowadzania ścieków,
- instalacji do przerobu lub utylizacji odpadów,
- gospodarowania odpadami przemysłowymi,
- użytkowania i składania odpadów niebezpiecznych i toksycznych,
- gospodarki odpadami opakowaniowymi,
- ograniczania różnych rodzajów hałasu,
- zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń oraz zarządzania ryzykiem ekologicznym,
- ochrony przyrody, w tym powstrzymania utraty różnorodności biologicznej, m. in. utworzenia europej-

skiej sieci obszarów Natura 2000.
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Analizowany dokument planistyczny  nie zawiera treści sprzecznych z w/w dyrektywami.  Zawiera ustalenia od-
noszące się do ograniczenia zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, gospodarki wodno-ściekowej, go-
spodarki odpadami. 

18.2  Dokumenty krajowe.

Najważniejsze cele krajowe dotyczą takich dokumentów jak:
- Konstytucja Rzeczpospolitej Polski,
- "II Polityka Ekologiczna Państwa",
- Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywa do roku 2016.
- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze,
- Ustawa dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- Ustawa dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
-  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
- 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.

"II Polityka Ekologiczna Państwa"
Podstawowym dokumentem programowym na szczeblu krajowym w zakresie ochrony środowiska jest 

uchwalona w 2001 roku "II Polityka Ekologiczna Państwa" ustalająca cele ekologiczne Polski do 2010 i 2025 
roku. Głównym celem "II Polityki Ekologicznej Państwa" jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju,
przy założeniu, że skuteczna regulacja i reglamentacja korzystania ze środowiska nie dopuści do powstania 
zagrożeń dla jakości i trwałości zasobów przyrodniczych. Zakłada ona, że niepodważalnym kryterium obowią-
zującym na każdym - także lokalnym i regionalnym szczeblu - jej realizacji jest człowiek, jego zdrowie oraz 
komfort środowiska, w którym żyje i pracuje. Cele polityki ekologicznej określono w sferach racjonalnego użyt-
kowania zasobów naturalnych i jakości środowiska. 

Miejscowy plan nie narusza w/w celów zawartych w II Polityce Ekologicznej Państwa.

Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016.
Dokumentem strategicznym wskazującym na główne wyzwania i najważniejsze priorytety polityki eko-

logicznej RP w najbliższych 4 latach i z perspektywą 4-letnią jest Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-
2012 z perspektywa do roku 2016. Główne cele to m.in.

- uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych;
- aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska;
- udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska poprzez podnoszenie świado-

mości ekologicznej społeczeństwa;
- ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody;
- poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.

Podstawową zasadą realizacji Polityki Ekologicznej Państwa jest zasada zrównoważonego rozwoju 
zakładająca jakość życia na poziomie, na jaki pozwala obecny rozwój cywilizacyjny, bez umniejszania szans 
przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie.
W Polityce w/w podkreśla się fakt, iż system planowania przestrzennego powinien w większym stopniu niż do-
tychczas odnosić się do lokalizacji obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko, uwzględniania 
obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych, optymalizowania potrzeb transportowych, wykorzystywa-
nia odnawialnych źródeł energii i zachowania proporcji pomiędzy terenami zainwestowanymi i biologicznie 
czynnymi. 

W projekcie planu w celu określenia kierunków rozwoju struktury funkcjonalno – przestrzennej przyjęto zasadę 
zrównoważonego rozwoju, jako generalny kierunek działania. Zrównoważony rozwój, zgodnie z ustawą z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska to  rozwój społeczno – gospodarczy, w którym następuje pro-
ces integrowania. Projektowana zmiana planu spełnia warunki zawarte w tym dokumencie tj. kształtuje ład 
przestrzenny. Przez ład przestrzenny należy rozumieć sposób ukształtowania przestrzeni, który tworzy harmo-
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nijną całość.
Zapisy projektu zmiany planu są zgodne z zapisami tego dokumentu w kwestiach ochrony przyrody i krajobra-
zu, poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.

18.3.  Dokumenty regionalne.

Dokumenty ustanowione na szczeblu wojewódzkim:
- Program Ochrony Środowiska dla Województwa Opolskiego na lata 2012 – 2015 
- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego (uchwała Nr XLVIII /505/2010 

Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010 r., w sprawie uchwalenia zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego (Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego Nr 132 poz. 1509 z dnia 18 listopada 2010 r.)

- Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Woje-
wództwa Opolskiego .

Program Ochrony Środowiska dla Województwa Opolskiego na lata 2012 – 2015 z  perspektywą do 
roku 2019
Na szczeblu województwa podstawowym dokumentem dotyczącym problematyki ochrony środowiska jest Pro-
gram Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego. Dokument wymienia długoterminowe i krótkoterminowe 
cele w ramach polityki ochrony środowiska:

- Ochrona wód i gospodarka wodna
- Ochrona powierzchni ziemi przed odpadami
- Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami i środowiska człowieka przed hałasem.
- Ochrona  dziedzictwa  przyrodniczego  i  racjonalne  użytkowanie  zasobów  przyrody.
- Ochrona  powierzchni  ziemi  i  środowiska  glebowego.

W/w cele i założenia mają odniesienie w zapisach planu stawiające za cel ochronę walorów środowiska przed 
zanieczyszczeniami związanymi ze środowiskiem zurbanizowanym  oraz utrzymanie części terenów biologicz-
nie czynnych. Do osiągnięcia w/w celów przyczynią się m.in. ustalenia projektu planu odnoszące się m.in. do 
ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami, ochrony przed hałasem, ochrony wód i ochrony powierzchni zie-
mi i środowiska glebowego. 

W/w cele i założenia mają odniesienie w zapisach planu stawiające za cel ochronę walorów środowi-
ska przed zanieczyszczeniami związanymi ze środowiskiem zurbanizowanym  oraz utrzymanie części terenów
biologicznie czynnych, a także ochronę zdrowia ludzi. 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego  jest podstawowym narzędziem 

prowadzenia polityki przestrzennej na poziomie regionu. Głównym zadaniem planu jest określenie przestrzen-
nych uwarunkowań rozwoju oraz kierunków i priorytetów kształtowania środowiska przyrodniczego, kulturowe-
go i zurbanizowanego w dostosowaniu do strategicznych kierunków rozwoju społecznego i gospodarczego wo-
jewództwa zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego. Plan województwa uwzględnienia kon-
cepcję przestrzennego zagospodarowania kraju.
Do najważniejszych kwestii związanych z ochroną przyrody  w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wo-
jewództwa Opolskiego należą:
- Dostosowanie zagospodarowania przestrzennego do naturalnych przyrodniczych
predyspozycji, uwarunkowań i walorów;
- Poprawa stanu czystości wód i ograniczenie dopływu zanieczyszczeń wprowadzanych do wód i gruntu
(projekt dokumentu zawiera ustalenia nakazujące odprowadzenie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji 
sanitarnej, a wód opadowych z nawierzchni nieprzepuszczalnych zasadniczo do kanalizacji deszczowej po ich 
podczyszczeniu);
- Zachowanie i ochrona różnorodności biologicznej, pomnażanie dziedzictwa i walorów przyrodniczo-krajobra-
zowych w szczególności poprzez wyrażone w planie miejscowym:

a) zasad ochrony krajobrazu i ochrony walorów krajobrazowych,
b) zasad ochrony obiektów zabytkowych znajdujących się w granicach opracowania.

- Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska (w tym ustalenia planu nakazujące  stosowanie 
wysokosprawnych urządzeń grzewczych, prowadzenie uporządkowanej gospodarki odpadami, ściekami i emi-
sją zanieczyszczeń do środowiska);
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- Poprawa stanu środowiska naturalnego i jakości życia mieszkańców;
- Modernizacja i rozbudowa systemów zasilających sieci infrastruktury technicznej w tym z zakresu elektro-
energetycznego (zarówno w planach województwa z 2002 i 2010 roku oraz w projekcie zmiany z 2017 r. linia 
110 kV GPZ Hajduki-GPZ Tułowice stanowi niezmienny element planowania wprowadzający dwustronne zasi-
lanie GPZ w Tułowicach ). 

Projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego woj. opolskiego z 2017 r.

Podsumowując stwierdzić należy, że realizacja projektowanego dokumentu powinna przyczynić się 
do osiągnięcia w/w celów zawartych w dokumentach. Ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych następo-
wać będzie poprzez realizację ustaleń projektu planu i poprzez normy prawne w nim wskazane (przepisy od-
rębne). Określone  w projekcie zmiany mpzp zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 
oraz ustalenia szczegółowe na podstawie art.15 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, oparte są na normach prawa krajowego zgodnych z prawem wspólnotowym oraz 
międzynarodowym.

 
19.  Streszczenie w języku niespecjalistycznym.

Prognozę oddziaływania na środowisko wykonano w celu oceny skutków wpływu na środowisko ustaleń 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszkowice  
w gminie Korfantów w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały o przystąpieniu do sporzą-
dzenia zmiany planu. 

Analiza aktualnego stanu zagospodarowania, zgłoszone wnioski i zapisy ustaleń dotychczas obowiązu-
jącego planu z 2004 r. oraz ustaleń zawartych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Korfantów z 2010 r. były podstawą sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zapew-
niającego zasadniczo możliwość realizacji napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV z nową trasą przebiegu
wykluczając przejście poprzez tereny lasów.  

Teren jest w części przekształcony antropogenicznie. W zasadniczej części planu pozostawia się użytko-
wanie rolne (pola uprawne z zachowaniem zieleni śródpolnej i cieków wodnych) oraz leśne (z powiększeniem 
przestrzeni lasów na obszarze roli o VI klasie bonitacyjnej nie kolidującej z linią 110 kV). Ze względu na zasad-
niczo pełne utrzymanie rolno-leśnego charakteru przestrzeni cały obszar objęty projektem planu cechuje się 
dość dużą bioróżnorodnością. 

Na terenie planu nie występują obszary i tereny chronione wyznaczone na na podstawie ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Ustalenia planu nie zagrażają obszarom i obiektom chronionym 
wyznaczonym na obszarze gminy (Bory Niemodlińskie w odległości ok 5,6 km na wschód od terenu planu).
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Obszar planu nie jest miejscem występowania rzadkich lub chronionych gatunków roślin, chronionych 
siedlisk przyrodniczych czy też innych nie chronionych lecz lokalnie cennych siedlisk roślinnych, nie jest to 
również teren występowania stanowisk lub siedlisk rzadkich gatunków fauny. Większa różnorodność jest w 
części lasów i terenów projektowanych pod zalesienie. Na terenie objętym planu występują grunty rolne. 
Analizując stan zagospodarowania obszaru opracowania można wyodrębnić następujące problemy dotyczące 
ochrony środowiska: 

- zubożenie zasobów przyrody (całkowita synantropizacja obszaru), 

- korzystne warunki gruntowe,

- położenie poza obszarami zagrożenia powodziowego.
Występowanie na obszarach planu zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi będą minimalizowane. Zagrożenia 
te nie będą stanowić niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzi. Główne zagrożenia środowiska na etapie realizacji 
ustaleń planu to:

- wprowadzenie gazów  lub pyłów do powietrza;
- wytwarzanie odpadów;
- hałas komunikacyjny, hałas maszyn i urządzeń na terenach przemysłu i składów;
- wprowadzanie w sposób niekontrolowany ścieków do wód lub ziemi oraz zanieczyszczenie gleb;
- utrata powierzchni biologicznie czynnych przez ich zabudowę i dewastację.

Zagrożenia dla środowiska przyrodniczego nie będą odbiegać od zagrożeń występujących na podobnych ob-
szarach funkcjonalnych i nie będą zasadniczo odbiegać od zagrożeń aktualnie występujących na obszarze ob-
jętym zmianą planu.

Podkreślić należy, że ustalenia projektu nie wskazują możliwości  lokalizacji przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Projekt dokumentu ma głównie na celu zmianę przestrzenną  
polegającą na wprowadzeniu  nowej trasy linii elektroenergetycznej 110 kV względem trasy linii określonej w 
mpzp gminy Korfantów z 2004 roku. Stwierdzono, że przy  braku realizacji przedmiotowego projektu planu 
miejscowego oraz przy założeniu pozostawienia obecnej struktury środowiska przyrodniczego obszarów planu 
funkcjonowanie środowiska może ulec istotnemu pogorszeniu – przejście linii poprzez teren lasu z wycinką 
drzewostanu. 

Podkreślić należy, że ustalenia projektu zmiany planu określają aktualne warunki realizacji 
przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać na środowisko jakim jest linia 110 kV. 
Nie dostrzeżono problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia projektowanego dokumentu – do-
tyczących obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przy-
rody.  Podczas opracowywania projektu mpzp zostały uwzględnione cele ochrony środowiska ustanowione na 
szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, m.in. uwzględniono wymogi ochrony środowiska, 
ochrony powietrza, gospodarowania odpadami, ochrony wód przed zanieczyszczeniem, ochrony zasobów 
przyrodniczych. W dalszej części prognozy określone zostały, przeanalizowane oraz ocenione przewidywane 
znaczące oddziaływania na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich integralność, a także na 
pozostałe komponenty środowiska. Ustalono, że realizacja zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego nie wpłynie na wystąpienie negatywnego oddziaływania ustaleń planu na znajdujące się w 
gminie i w sąsiednich gminach obszary Natura 2000  oraz  na integralność tych obszarów oraz związki między 
nimi. 
Krajobraz analizowanego obszaru w wyniku realizacji ustaleń zmiany planu będzie miał charakter zurbanizo-
wany. Dominować będą ekosystemy obejmujące: 
 tereny leśne;
 tereny rolne pól uprawnych.

Ustalenia planu nie powinny w znaczący sposób wpływać na stan środowiska przyrodniczego, w tym 
zdrowie i życie ludności. Nieznacznie zwiększyć się może w obszarze objętym planem emisja związana z 
linią elektroenergetyczną 110 kV zanieczyszczeń i hałasu komunikacyjnego.

Ustalenia planu zgodne są z innymi dokumentami strategicznymi gminy m.in. Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów i Strategią rozwoju tej gminy.

W prognozie... zostały przedstawione i przeanalizowane rozwiązania mające na celu zapobieganie i 
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ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji planu. Za rozwią-
zania, które mogą ograniczyć negatywne dla środowiska przyrodniczego skutki realizacji ustaleń miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego można zaliczyć m.in. 

- w zakresie gospodarki systemów deszczowych z dróg; 

- w zakresie odpadów;

- w zakresie zmian warunków mikroklimatycznych; 

- w zakresie emisji.
Dla oceny zmian zaproponowano na bieżąco monitorowanie stanu środowiska w odniesieniu do na-

stępujących zagadnień: klimatu akustycznego, jakości powietrza, odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków, 
stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych. Do oceny skutków realizacji ustaleń planu  zapropono-
wano dokonanie corocznej oceny zmian stanu środowiska terenu objętego planem z uwzględnieniem danych z
państwowego monitoringu ochrony środowiska, danych podmiotów prywatnych oraz oceny zmian zagospoda-
rowania przestrzennego, w czasokresach 4 lat, ze szczególnym uwzględnieniem stanu wód powierzchniowych 
i podziemnych, hałasu i zanieczyszczeń powietrza.

Nie stwierdzono w prognozie… oddziaływania transgranicznego ustaleń projektowanego doku-
mentu.

Niniejsza prognoza zawiera ocenę zgodności projektowanego dokumentu z celami ochrony środowiska 
ustanowionymi na szczeblu wspólnotowym, krajowym i regionalnym. Z oceny tej wynika, że realizacja ustaleń 
projektu dokumentu w zakresie odnoszącym się do przedmiotu planu,  powinna przyczynić się do osiągnięcia 
ustanowionych celów ochrony środowiska. Ochrona środowiska realizowana będzie poprzez ustalenia planu i 
poprzez wskazanie lub odesłanie w projektowanym dokumencie do norm prawnych w nim wskazanych (przepisów 
odrębnych). Określone  w projekcie zmiany mpzp zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 
oraz ustalenia szczegółowe na podstawie art.15 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, oparte są na normach prawa krajowego zgodnych z prawem wspólnotowym 
oraz międzynarodowym.  Projekt zmiany mpzp uwzględnia uwarunkowania przyrodnicze oraz przeznaczenie i 
zagospodarowanie terenów określone w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Korfantów ”.

ZAŁĄCZNIKI :

Zał. nr 1 - Orientacja względem obszarów chronionych.
Zał. nr 2 - Dokumentacja fotograficzna. 
Zał. nr 3 - Prognoza Oddziaływania na Środowisko – stan projektowany.
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