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1 WSTĘP 
Celem niniejszego opracowania jest określenie skutków wpływu realizacji ustaleń projektu 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głubczyce na 

środowisko, a także przedstawienie możliwości rozwiązań eliminujących lub ograniczających 

negatywne oddziaływania na środowisko. 

1.1 Podstawa prawna i zakres opracowania 
Podstawę prawną wykonania prognozy oddziaływania na środowisko projektu Studium 

uwarunkowań i kierunków, stanowi: Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

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

oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). 

Podczas wykonywania niniejszego opracowania brano pod uwagę również wymienione akty 

prawne: 

- Ustawa z 27 kwietnia 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 

z 2012r. poz. 647), 

- Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008r., Dz.U. nr 25, poz. 

150, ze zm.), 

- Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220), 

- Ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 121, 

poz. 1266 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2005r. nr 239, poz. 2019, z późn. 

zm.) 

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 nr 163, poz. 

981, z póź. zm.), 

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

poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 Nr 213, poz. 1397), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko 

występujących grzybów objętych ochroną (Dz.U. z 2004r. nr 168 poz.1765), 
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- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz.U. z dnia 20 stycznia 2012 poz. 81), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2011r., Nr 237, poz. 1419). 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001r. w sprawie określenia 

rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz.U. z 2001 r. Nr 92, poz. 

1029), 

 

Zakres prognozy 

Zakres Prognozy ustalono w oparciu o zalecenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Opolu1 oraz opinię Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego2 oraz zgodnie 

z art. 51 ust. 2 w/w ustawy. 

Zgodnie z art. 51, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227) prognoza oddziaływania na 

środowisko określa, analizuje i ocenia: 

- istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 

projektowanego dokumentu, 

- stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 

- istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 

dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie 

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

- 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 opracowywania dokumentu, 

- przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, 

wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe 

i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 

oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: 

                                                           
1
 Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 13.07.2010r. - znak RDOŚ – 16 – WOOŚ – 7041 – 47 - 

064/10/eso.  
2
 Pismo Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 8.07.2010r. – znak NZ/JG – 4321 – 48/10. 
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- różnorodność biologiczną, 

- ludzi, 

- zwierzęta, 

- rośliny, 

- wody, 

- powietrze, 

- powierzchnię ziemi, 

- krajobraz, 

- klimat, 

- zasoby naturalne, 

- zabytki, 

- dobra materialne  

- formy ochrony przyrody z uwzględnieniem zależności pomiędzy między ww. 

elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy. 

Prognoza oddziaływania na środowisko określa skutki dla środowiska, mogące wynikać 

z projektowanego przeznaczenia terenu, powodowane:  

- zanieczyszczeniem komponentów środowiska (wody powierzchniowe i podziemne, gleby  

i kopaliny, powietrze, klimat, faunę i florę, ekosystemy),  

- niekorzystnym przekształceniem naturalnego ukształtowania terenu,  

- emisją hałasu i pól elektromagnetycznych,  

- ryzykiem wystąpienia poważnych awarii. 

 Prognoza również dokonuje oceny: 

- stanu i funkcjonowania środowiska i jego zasobów projektowanego terenu oraz jego 

otoczenia, 

- odporności środowiska na degradację oraz zdolności do regeneracji, 

- rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i innych ustaleń zawartych w projekcie Studium, 

- tendencji do zmian przy braku realizacji ustaleń projektowanego Studium, 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

GMINA GŁUBCZYCE 

 

PROGNOZA SPORZĄDZONA NA POTRZEBY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUBCZYCE 

 

8 

 

- warunków projektowanego zagospodarowania terenu, wynikających z potrzeb ochrony 

środowiska, 

- prognoza ocenia stopień zgodności postanowień projektu Studium z aktami prawnymi 

dotyczącymi ochrony przyrody,  

- prognoza dokonuje oceny stopnia uwzględnienia w projekcie Studium stanowiska 

Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Opolu w sprawie ochrony krajobrazu w procesie 

lokalizacji farm wiatrowych na terenie województwa opolskiego.  

 

 Prognoza ponadto przedstawia sposoby minimalizacji negatywnego wpływu postanowień 

projektu Studium na środowisko. 

 

2 INFORMACJE O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY 
SPORZĄDZANIU PROGNOZY. POWIĄZANIE STUDIUM Z INNYMI 
DOKUMENTAMI PLANISTYCZNYMI.  

2.1 Materiały źródłowe i metody badań 
W celu sporządzenia prognozy przeprowadzono następujące prace: 

 Zaznajomiono się z projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Głubczyce, w tym z wnioskami do Studium oraz opiniami i uzgodnieniami do 

projektu Studium. 

 Zaznajomiono się z danymi fizjograficznymi oraz materiałami źródłowymi dotyczącymi 

obszaru objętego Prognozą oraz Studium (analiza materiałów źródłowych), w tym z następującymi 

dokumentacjami planistycznymi: 

Szczebel wojewódzki: 

 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej, 2010. 

 Program ochrony środowiska województwa opolskiego na lata 2007 – 2010 z perspektywą do 

roku 2014, Opole 2007.  

 Strategia rozwoju województwa opolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

2005. 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, Opole 2009. 
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 Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie 

opolskim w 2009 roku., WIOŚ w Opolu. 

 Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych 2009 – AKPOŚK 2009. 

Warszawa Luty 2010r. 

 Program budowy zbiorników małej retencji w województwie opolskim, 2007r. 

 Prognoza oddziaływania na środowisko programu budowy zbiorków małej retencji 

w województwie opolskim, EMPEKO. 

 Informacje o stanie środowiska województwa opolskiego – Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska Województwa Opolskiego (http://www.opole.pios.gov.pl/wms/wms.php). 

 Plan Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w Województwie Opolskim, Opole marzec 2009. 

 

Szczebel powiatowy: 

 Program ochrony środowiska powiatu głubczyckiego na lata 2008 - 2011 z perspektywą na 

lata 2012-2015 - aktualizacja. 

 Plan gospodarki odpadami powiatu głubczyckiego na lata 2008 - 2011 z perspektywą na lata 

2012-2015 - aktualizacja. 

 
Szczebel gminny: 

 Program ochrony środowiska dla gminy Głubczyce na lata 2009 – 2012 z perspektywą 2013 -

2016 - aktualizacja, kwiecień 2009r., 

 Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla gminy Głubczyce, dr E. Szafranek, Opole, 

listopad 2009r., 

 Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Głubczyce, BIO- PLAN, Krasiejów 2003, 

 Stan środowiska naturalnego na terenie gminy Głubczyce – załącznik do Programu Ochrony 

Środowiska dla gminy Głubczyce, Ekoplan, Opole, 2004, 

 Strategia rozwoju Gminy Głubczyce, Załącznik do Uchwały Nr XX/263/2001 Rady Miejskiej 

w Głubczycach z dnia 28 lutego 2001r., 

 Plan rozwoju lokalnego Gminy Głubczyce na lata 2004 – 2006, załącznik do Uchwały 

XVIII/219/04 Rady Gminy w Głubczycach z dnia 24 czerwca 2004r., 

 Plan gospodarki odpadami dla gminy Głubczyce na lata 2009 - 2012 z uwzględnieniem 

perspektywy na lata 2013-2016., 
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 Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu ochrony środowiska i planu 

gospodarki odpadami dla gminy Głubczyce na lata 2009 - 2012 z perspektywą na lata 2013 -

2016, 

 Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Głubczyce, 2009r.  

 

Pozostałe materiały wykorzystane przy opracowywaniu niniejszego opracowania (opublikowane 

i nieopublikowane): 

 Ocena ryzyka środowiskowego przy realizacji inwestycji w energetyce wiatrowej – 

przewodnik dla inwestorów. Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej.  

 „Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na 

nietoperze” (wersja II; OTON 2009). 

 Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki, Szczecin, marzec 

2008, red. dr P. Chylarecki.  

 Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływania na środowisko farm wiatrowych, M. 

Stryjecki, K. Mielniczuk, GDOŚ, Warszawa 2011r.  

 Stanowisko Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Opolu z dnia 1 października 2008r. 

w sprawie ochrony krajobrazu w procesie lokalizacji farm elektrowni wiatrowych na terenie 

województwa opolskiego.  

 Wstępna ocena projektu inwestycyjnego, z punktu widzenia możliwości wystąpienia 

znaczących negatywnych oddziaływań farmy wiatrowej na awifaunę - raport ze screeningu, 

P. Gębski, K. Martini, M. Martini, Wrocław 6 grudnia 2010r. 

 Weryfikacja wstępna lokalizacji projektowanej farmy wiatrowej w gminie Głubczyce 

w województwie opolskim – screening chiropterologiczny, M. Jaśkiewicz, Wrocław styczeń 

2011. 

 Raport cząstkowy nr I sporządzony w ramach realizacji raportu i prognozy oddziaływania 

planowanej farmy wiatrowej na ptaki, P. Gębski, K. Martini, M. Martini, 22 kwietnia 2011r. 

 Raport cząstkowy nr I sporządzony w ramach realizacji raportu i prognozy oddziaływania 

planowanej farmy wiatrowej na nietoperze, ansee consulting Michał Jaśkiewicz, Wrocław 

czerwiec 2011r.  

 „Analiza oddziaływania na krajobraz planowanej farmy wiatrowej Królowe”, ansee consulting 

Michał Jaśkiewicz, autorzy: M. Roszczyk, S. Cygan, R. Szmigiel, P. Woźniak, Wrocław maj 

2012r.  

 Instrukcja zakładania, pielęgnacji i obserwacji remiz śródpolnych, Łowiec Polski Sp. z o.o.  
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 Negatywny wpływ zabudowy hydrotechnicznej rzek na przyrodę. Materiały szkoleniowe: 

"Przyjazna środowisku strategia ochrony przed powodzią", Instytut Ochrony Środowiska, 

Jankowski W. ,Wrocław. 

 Geografia regionalna Polski, Kondracki J., PWN Warszawa 2000. 

 Internet: http://www.opole.pios.gov.pl/wms/wms.php; http://maps.geoportal.gov.pl; 

http://natura2000.gdos.gov.pl, http://www.glubczyce.pl, http://emgsp.pgi.gov.pl/emgsp., 

http://www.opole.pios.gov.pl/. 

 Ocena jakości powietrza za rok 2009, WIOŚ w Opolu. 

 Ocena jakości powietrza za rok 2010, WIOŚ w Opolu. 

 Ocena jakości wód podziemnych i powierzchniowych w województwie opolskim, WIOŚ 

2010r. 

 

 

Metodyka pracy 

Podstawową metodą pracy przy sporządzaniu Prognozy była analiza zgromadzonego 

materiału badawczego. 

Treść Prognozy dostosowano ściśle do wytycznych wynikających z obowiązujących przepisów 

prawnych oraz przedłożonych wytycznych Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w oraz 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Przy opracowywaniu Prognozy 

przeanalizowano również zapisy pozostałych dokumentów wymienionych powyżej. 

Na wstępie opracowania podane zostały podstawy prawne i wykorzystane dokumenty, cel, 

zakres tematyczny i metodyka Prognozy. Skrótowo przedstawiono charakterystykę gminy Głubczyce, 

skupiając się na jej położeniu oraz przedstawieniu podstawowych informacji dotyczących 

infrastruktury technicznej.  

Kolejnym etapem Prognozy było opisanie zawartości, głównych celów programowych oraz 

kierunków rozwoju miasta i gminy nakreślonych w Studium. Opisano powiązania Studium z innymi 

dokumentami planistycznymi oraz nakreślono problemy i cele ochrony środowiska istotne z punktu 

widzenia Studium. 

W kolejnych rozdziałach opisano stan, funkcjonowanie oraz istniejące problemy środowiska 

gminy. Jako podstawowe składniki przyjęto klimat; budowę geologiczną, gleby i rzeźbę terenu; wody 

powierzchniowe i podziemne; faunę i florę; krajobraz i dziedzictwo kulturowe. Następnie opisano 

środowisko przyrodnicze gminy objęte formami ochrony.  

Znaczną część Prognozy zajmuje ocena skutków środowiskowych realizacji Studium. 
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W Prognozie przeanalizowano skutki środowiskowe wynikające z projektowanego 

przeznaczenia terenów, wpływ ustaleń Studium na obszary chronione oraz dokonano oceny skutków 

realizacji ustaleń Studium na poszczególne składowe środowiska. Oceniono przewidywane znaczące 

oddziaływanie, w tym oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, 

krótkoterminowe, średnioterminowe i długotrwałe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne na 

cele i przedmiot ochrony obszaru natura 2000 oraz integralność tego obszaru oraz na pozostałe 

formy ochrony przyrody, a także skutki dla środowiska i jego komponentów wynikające 

z projektowanego przeznaczenia terenu. W celu zobrazowania wpływu ustaleń projektowanego 

dokumentu Studium na poszczególne komponenty środowiska zastosowano metodę macierzy 

interakcji. W tabeli wpisano w jednej kolumnie ustalenia Studium, a w wierszach wpisano określone 

komponenty środowiska (analizę przedstawiono w rozdziale 10 i jego podrozdziałach). Wzdłuż osi 

prostopadłych, w jednej określono oddziaływanie i skutki realizowanego ustalenia projektu Studium 

(nadając skutkom odpowiednie symbole), wzdłuż drugiej wskaźniki charakteryzujące środowisko.  

Tabela przedstawia powiązania przyczynowo skutkowe poszczególnych składników. 

Określone zamierzenie ma określony wpływ na poszczególne komponenty środowiska. 

Prognozowane skutki dotyczyć będą obszaru objętego projektem Studium (P) oraz terenów 

sąsiednich (S).   

Występowanie wzajemnego oddziaływania pomiędzy składnikami przeciwstawnych osi 

oznaczono symbolami: 

(+) oznacza pozytywne oddziaływanie i skutki realizowanego ustalenia projektu Studium na dany 

komponent środowiska, 

(-) oznacza negatywne oddziaływanie i skutki realizowanego ustalenia projektu Studium na dany 

komponent środowiska, przy zastosowaniu działań minimalizujących możliwe do ograniczenia, 

(+/-) oznacza brak możliwości jednoznacznego określenia wpływu na dany komponent, 

oddziaływanie trudne na tym etapie do sprecyzowania i oceny, gdyż zależy od wyboru 

szczegółowych rozwiązań, 

(- -)  oznacza znaczące negatywne oddziaływanie, powodujące zasadniczą zmianę określonych 

parametrów jakości środowiska, zagrożenie dla obszarów przyrodniczo cennych, 

(0) oznacza oddziaływanie neutralne, całkowity brak wpływu lub wpływ nieznaczący, oddziaływanie 

nie powodujące odczuwalnych (mierzalnych) skutków w środowisku. 

Następnym etapem była analiza rozwiązań alternatywnych do zapisów Studium oraz 

propozycje rozwiązań służące zapobieganiu negatywnemu oddziaływaniu na środowisko. Kolejną 

wykonaną czynnością było określenie potencjalnych zmian stanu środowiska w przypadku braku 
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realizacji Studium. Końcowe rozdziały Prognozy dotyczyły metody weryfikacji stopnia realizacji 

zapisów Studium oraz mówiły o możliwości negatywnego wpływu zapisów tego dokumentu na dalsze 

otoczenie. Całość Prognozy uzupełniono streszczeniem opracowanym w języku niespecjalistycznym. 

Podstawową trudnością w sporządzaniu Prognozy jest ogólny charakter projektu, co sprawia, 

że sformułowania dokumentu mają charakter warunkowy i mogą być zmienne w zależności od 

warunków realizacji przedsięwzięcia. Ze względu na brak szczegółów odnośnie sposobu realizacji 

poszczególnych zadań, w niniejszej Prognozie zidentyfikowano tylko kierunki tych oddziaływań. 

Materiały źródłowe pozwoliły określić stan i funkcjonowanie środowiska na obszarze objętym granicą 

opracowania i jego otoczeniu oraz wskazać potencjalne zagrożenia środowiska i wpływ ustaleń 

projektowanego SUiKZP na jego funkcjonowanie. 

 

3 ZAWARTOŚĆ ORAZ GŁÓWNE CELE PROJEKTOWANEGO 
DOKUMENTU STUDIUM 

3.1 Cel i zakres opracowania Studium  
Głównym celem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest 

określenie polityki przestrzennej gminy z uwzględnieniem elementów środowiska przyrodniczego, 

uwarunkowań społeczno – gospodarczych oraz potrzeb rozwojowych mieszkańców gminy. Analiza 

uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych gminy Głubczyce pozwoliła na określenie kierunków jej 

rozwoju. 

Cele i kierunki rozwoju gminy Głubczyce uwzględniają uwarunkowania ponadlokalne określone 

w dokumentach omówionych w punkcie 4.  
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3.2 Struktura przestrzenna gminy – przeznaczenie, zagospodarowanie i użytkowanie terenów 
 

W poniższej tabeli przedstawiono zasady zagospodarowania i użytkowania terenów na terenie gminy Głubczyce, w tym uwzględniono ustalenia Studium 

określające dopuszczalne oddziaływanie na środowisko.   

Przeznaczenie 
terenu 

Kierunki zagospodarowania 
Wskaźniki dotyczące zagospodarowania terenu/ustalenia Studium 

określające dopuszczalne oddziaływanie na środowisko. 

MU 

Tereny zabudowy 
wielofunkcyjnej; 
mieszkaniowo - 

usługowej 

Zagospodarowanie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo – usługowa; 

Zagospodarowanie uzupełniające: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
(z wyłączeniem parterów budynków), nieuciążliwa zabudowa usługowa (w 
tym usługi publiczne) w formie wolnostojących obiektów lub wbudowanych 
w bryłę obiektów mieszkaniowych; 

Zagospodarowanie dopuszczalne: usługi sakralne, tereny sportu i rekreacji 
(np. place zabaw), tereny zieleni urządzonej (w ramach uatrakcyjnienia 
terenów zabudowy i zapewnienia wymaganej powierzchni biologicznie 
czynnej) i zieleni izolacyjnej (w przypadku zaistnienia konieczności 
wprowadzenia tego typu zieleni). 

Dla przeznaczenia MU w obrębie obszarów zabudowanych do kontynuacji 
i uzupełnień ustala się: 

 kontynuację dotychczasowego przeznaczenia terenów, 

 uzupełnienie istniejących struktur zabudowy na terenach jeszcze nie 
zabudowanych zgodnie z przeznaczeniem, 

 rewitalizację struktury zabudowy oraz modernizację i poprawę estetyki 
ciągów jezdnych, pieszych i placów, 

 zwiększenie efektywności wykorzystania rezerw terenowych poprzez 
intensyfikację zabudowy, 

 eliminację obiektów kolizyjnych funkcjonalnie z przeznaczeniem 
podstawowym, 

 bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb 

Zabudowa wielofunkcyjna; mieszkaniowo – usługowa (MU): 

 zezwala się wprowadzanie zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, mieszkaniowo–usługowej i usługowej; 

 ograniczenie zabudowy gospodarczej; 

 wysokość zabudowy do 20 m powyżej poziomu terenu, dla 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i mieszkaniowo-usługowej 
– do 5 kondygnacji, dla zabudowy usługowej – do 5 kondygnacji; 

 minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – nie 
ustala się; 

 zezwala się lokalizację zabudowy na działkach o historycznie 
ukształtowanym podziale katastralnym, zlokalizowanych w centrum 
miasta, gdzie wskazuje na to sąsiedztwo i tradycja miejsca, 
a zabudowa odbywa się na zasadzie uzupełnienia i kontynuacji 
istniejących struktur; 

 wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: nie 
mniej niż 25% dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i dla 
zabudowy mieszkaniowo – usługowej i nie mniej niż 15% dla 
zabudowy usługowej; 

 wskaźnik powierzchni zabudowy działki budowlanej: nie więcej niż 
30% w zabudowie wielorodzinnej i w zabudowie mieszkaniowo – 
usługowej i nie więcej niż 75% w zabudowie usługowej; 

 dla zabudowy usługowej dopuszcza się dla działek o historycznie 
ukształtowanym podziale katastralnym, zlokalizowanych w ścisłym 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

GMINA GŁUBCZYCE 

 

PROGNOZA SPORZĄDZONA NA POTRZEBY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUBCZYCE 

 
15 

 

Przeznaczenie 
terenu 

Kierunki zagospodarowania 
Wskaźniki dotyczące zagospodarowania terenu/ustalenia Studium 

określające dopuszczalne oddziaływanie na środowisko. 

i dostępności terenu, 

 zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań związanych 
z występowaniem stanowisk archeologicznych. 

centrum miasta, gdzie wskazuje na to sąsiedztwo i tradycja miejsca: 
udział powierzchni zabudowy do 100% oraz mniejszy niż 15% udział 
powierzchni biologicznie czynnej; 

 dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy 
mieszkaniowo – usługowej dopuszcza się zmiany wskaźników 
powierzchni zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej na 
terenach o historycznie ukształtowanym podziale katastralnym, 
zlokalizowanych w centrum miasta, gdzie wskazuje na to 
sąsiedztwo i tradycja miejsca; 

 zapewnienie miejsc do parkowania: 1,5 miejsca na mieszkanie (dla 
zabudowy wielorodzinnej) 1,5 miejsca parkingowego na mieszkanie 
i 3 miejsca na każde 100 m

2
 powierzchni sprzedaży i usług (dla 

zabudowy mieszkaniowo – usługowej) i 3 miejsca na każde 100 m
2
 

powierzchni sprzedaży i usług (dla zabudowy usługowej). 
 

MN 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej  

 

Zagospodarowanie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
(wolnostojąca, bliźniacza i szeregowa). 

Zagospodarowanie uzupełniające: nieuciążliwa zabudowa usługowa 
(zarówno w formie wolnostojących obiektów jak i funkcji usługowych 
wprowadzanych do obiektów mieszkaniowych), nieuciążliwa działalność 
rzemieślnicza. 

Zagospodarowanie dopuszczalne: tereny sportu i rekreacji, tereny zieleni 
urządzonej (w ramach uatrakcyjnienia terenów zabudowy i zapewnienia 
wymaganej powierzchni biologicznie czynnej) i zieleni izolacyjnej 
(w przypadku zaistnienia konieczności wprowadzenia tego typu zieleni). 

Dla przeznaczenia MN w obrębie obszarów zabudowanych do kontynuacji 
i uzupełnień ustala się: 

 kontynuację dotychczasowego przeznaczenia terenów, 

 

 na terenach zabudowy mieszkaniowej zezwala się na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną uzupełnioną zabudową usługową oraz 
nieuciążliwą działalnością gospodarczą; 

 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna może być realizowana, jako 
zabudowa szeregowa, bliźniacza lub wolnostojąca; 

 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyznacza się 
wysokość zabudowy - do 3 kondygnacji; 

 minimalna powierzchnia nowoprojektowanej działki budowlanej: 
250 – 300 m

2
 dla zabudowy szeregowej, 400 – 500 m

2
 dla 

zabudowy bliźniaczej, 700 – 1500 m
2
 dla zabudowy jednorodzinnej 

wolnostojącej; zezwala się lokalizację zabudowy na działkach 
mniejszych niż ww. (na terenach o historycznie ukształtowanym 
podziale katastralnym, zlokalizowanych w centrum miasta, gdzie 
wskazuje na to sąsiedztwo i tradycja miejsca); 

 wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: nie 
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Przeznaczenie 
terenu 

Kierunki zagospodarowania 
Wskaźniki dotyczące zagospodarowania terenu/ustalenia Studium 

określające dopuszczalne oddziaływanie na środowisko. 

 uzupełnienie istniejących struktur zabudowy na terenach jeszcze nie 
zabudowanych zgodnie z przeznaczeniem, 

 ograniczenie w granicach administracyjnych miasta, lokalizowania 
zabudowy zagrodowej, 

 możliwość wprowadzenia usług nieuciążliwych, służących zaspokajaniu 
podstawowych potrzeb mieszkańców, 

 w miarę dostępności terenu wprowadzenie zieleni urządzonej 
ogólnodostępnej, 

 eliminację obiektów kolizyjnych funkcjonalnie z przeznaczeniem 
podstawowym, 

 bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb 
i dostępności terenu, 

 zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań związanych 
z występowaniem stanowisk archeologicznych, 

 zachowanie ograniczeń wynikających z położenia struktur zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (i zagrodowej) na obszarach prawnie 
chronionych form ochrony przyrody, 

 kontynuację dotychczasowego sposobu użytkowania terenu związanego 
z zabudową zagrodową na terenie miasta Głubczyce i możliwość 
wprowadzenia uzupełnień zabudowy na tych terenach (zgodnej 
z dotychczasowym przeznaczeniem). 

Dla przeznaczenia MN w obrębie obszarów wskazanych pod rozwój ustala 
się: 

 lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarach 
wyznaczonych na rysunku Studium, 

 możliwość wprowadzenia nieuciążliwych usług i nieuciążliwych 
działalności gospodarczych, 

 ograniczenie w granicach administracyjnych miasta, lokalizowania 
zabudowy zagrodowej, 

 wprowadzenie terenów zieleni urządzonej i w razie zaistnienia takiej 
potrzeby również terenów zieleni izolacyjnej, 

mniej niż 20%; 

 wskaźnik powierzchni zabudowy działki budowlanej: nie więcej niż 
50%; 

 dopuszcza się zmiany wskaźników powierzchni zabudowy 
i powierzchni biologicznie czynnej na terenach w tym o historycznie 
ukształtowanym podziale katastralnym, zlokalizowanych w centrum 
miasta, gdzie wskazuje na to sąsiedztwo i tradycja miejsca; 

 ograniczenie lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko; 

 zapewnienie miejsc do parkowania: 1,5 miejsca parkingowego dla 
działki budowlanej (dla zabudowy jednorodzinnej), 3 miejsca na 
każde 100 m

2
 powierzchni sprzedaży i usług; 

 możliwość lokalizacji miejsc parkingowych w obiektach 
kubaturowych podziemnych i naziemnych; 

 zapewnienie miejsc do parkowania może odbywać się poza 
granicami działki budowlanej, z zachowaniem izochrony dojścia 
wynoszącej maksymalnie 500m. 
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Przeznaczenie 
terenu 

Kierunki zagospodarowania 
Wskaźniki dotyczące zagospodarowania terenu/ustalenia Studium 

określające dopuszczalne oddziaływanie na środowisko. 

 zapewnienie dostępności komunikacyjnej i niezbędnego wyposażenia 
terenów w infrastrukturę techniczną, 

 bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb 
i dostępności terenu, 

 zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań związanych 
z występowaniem stanowisk archeologicznych, 

 zachowanie ograniczeń wynikających z położenia struktur zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (i zagrodowej) na obszarach prawnie 
chronionych form ochrony przyrody. 

 

 

 

 

MNR 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

i zagrodowej 

 

 

 

 

 

Zagospodarowanie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
(wolnostojąca, bliźniacza i szeregowa), zabudowa zagrodowa i zabudowa 
gospodarcza związana z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. 

Zagospodarowanie uzupełniające: nieuciążliwa zabudowa usługowa (w tym 
zabudowa usług publicznych), nieuciążliwa działalność gospodarcza, 
zabudowa agroturystyczna, zabudowa rekreacji indywidualnej na terenach 
przygranicznych (tereny, na których, w ramach zagospodarowania 
uzupełniającego, zezwala się na lokalizację zabudowy rekreacji 
indywidualnej, zaznaczone zostały za pomocą dodatkowego oznaczenia 
graficznego na rysunku Studium). 

Zagospodarowanie dopuszczalne: tereny sportu i rekreacji, tereny zieleni 
urządzonej (w ramach uatrakcyjnienia terenów zabudowy i zapewnienia 
wymaganej powierzchni biologicznie czynnej) i zieleni izolacyjnej 
(w przypadku zaistnienia konieczności wprowadzenia tego typu zieleni). 

Dla przeznaczenia MNR w obrębie obszarów zabudowanych do 
kontynuacji i uzupełnień ustala się: 

 kontynuację dotychczasowego przeznaczenia terenów, 

 uzupełnienie istniejących struktur zabudowy na terenach jeszcze nie 
zabudowanych zgodnie z przeznaczeniem, 

 możliwość lokalizacji zabudowy zagrodowej i zabudowy gospodarczej 

 na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej 
zezwala się na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową 
uzupełnioną zabudową usługową oraz nieuciążliwą działalnością 
gospodarczą; 

 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna może być realizowana jako 
zabudowa szeregowa, bliźniacza lub wolnostojąca; 

 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyznacza się 
wysokość zabudowy - do 3 kondygnacji; 

 dla zabudowy zagrodowej wyznacza się wysokość zabudowy – do 
3 kondygnacji dla obiektów mieszkaniowych (w przypadku 
zabudowań gospodarczych wysokości zabudowy nie ustala się); 

 minimalna powierzchnia nowoprojektowanej działki budowlanej: 
250 – 300 m

2
 dla zabudowy szeregowej, 400 – 500 m

2
 dla 

zabudowy bliźniaczej, 700 – 1500 m
2
 dla zabudowy jednorodzinnej 

wolnostojącej; zezwala się lokalizację zabudowy na działkach 
mniejszych niż ww. (na terenach o historycznie ukształtowanym 
podziale katastralnym, zlokalizowanych w centrum miasta, gdzie 
wskazuje na to sąsiedztwo i tradycja miejsca); 

 wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: nie 
mniej niż 20%; 

 wskaźnik powierzchni zabudowy działki budowlanej: nie więcej niż 
50%; 
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Przeznaczenie 
terenu 

Kierunki zagospodarowania 
Wskaźniki dotyczące zagospodarowania terenu/ustalenia Studium 

określające dopuszczalne oddziaływanie na środowisko. 

 

 

 

 

MNR 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

i zagrodowej 

 

 

 

 

 

 

związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, 

 możliwość wprowadzenia usług nieuciążliwych i nieuciążliwej działalności 
gospodarczej, służących zaspokajaniu podstawowych potrzeb 
mieszkańców, 

 w miarę dostępności terenu wprowadzenie zieleni urządzonej 
ogólnodostępnej, 

 eliminację obiektów kolizyjnych funkcjonalnie z przeznaczeniem 
podstawowym, 

 bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb 
i dostępności terenu, 

 zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań związanych 
z występowaniem stanowisk archeologicznych, 

 zachowanie ograniczeń wynikających z położenia struktur zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (oraz zagrodowej) na obszarach prawnie 
chronionych form ochrony przyrody. 

Dla przeznaczenia MNR w obrębie obszarów wskazanych pod rozwój 
ustala się: 

 lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy 
zagrodowej na obszarach wyznaczonych na rysunku Studium, 

 możliwość wprowadzenia nieuciążliwych usług i nieuciążliwych 
działalności gospodarczych, 

 wprowadzenie terenów zieleni urządzonej i w razie zaistnienia takiej 
potrzeby również terenów zieleni izolacyjnej, 

 zapewnienie dostępności komunikacyjnej i niezbędnego wyposażenia 
terenów w infrastrukturę techniczną, 

 bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb 
i dostępności terenu, 

 zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań związanych 
z występowaniem stanowisk archeologicznych, 

 zachowanie ograniczeń wynikających z położenia nowoprojektowanych 
struktur zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej 
na obszarach prawnie chronionych form ochrony przyrody. 

 ograniczenie lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko; 

 zapewnienie miejsc do parkowania: 1,5 miejsca parkingowego dla 
działki budowlanej, 3 miejsca na każde 100 m

2
 powierzchni 

sprzedaży i usług; 

 zapewnienie miejsc do parkowania może odbywać się poza 
granicami działki budowlanej, z zachowaniem izochrony dojścia 
wynoszącej maksymalnie 500m. 
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Przeznaczenie 
terenu 

Kierunki zagospodarowania 
Wskaźniki dotyczące zagospodarowania terenu/ustalenia Studium 

określające dopuszczalne oddziaływanie na środowisko. 

MW 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagospodarowanie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. 

Zagospodarowanie uzupełniające: nieuciążliwa zabudowa usługowa 
(zarówno w formie wolnostojących obiektów, jak i usług wprowadzanych do 
parterów budynków mieszkalnych), nieuciążliwa działalność gospodarcza, 
zorganizowane garaże i parkingi (w tym również garaże i parkingi 
wielopoziomowe). 

Zagospodarowanie dopuszczalne: usługi sakralne, tereny sportu i rekreacji 
(np. place zabaw, boiska sportowe dla mieszkańców), tereny zieleni 
urządzonej (w ramach uatrakcyjnienia terenów zabudowy i zapewnienia 
wymaganej powierzchni biologicznie czynnej) i zieleni izolacyjnej (w 
przypadku zaistnienia konieczności wprowadzenia tego typu zieleni). 

Dla przeznaczenia MW w obrębie obszarów zabudowanych do kontynuacji 
i uzupełnień ustala się: 

 kontynuację dotychczasowego przeznaczenia terenów, 

 uzupełnienie istniejących struktur zabudowy na terenach jeszcze nie 
zabudowanych zgodnie z przeznaczeniem, 

 możliwość wprowadzenia usług nieuciążliwych i nieuciążliwych 
działalności gospodarczych, 

 możliwość lokalizacji obiektów sportowo – rekreacyjnych (np. place 
zabaw, boiska sportowe), 

 w miarę dostępności terenu wprowadzenie zieleni urządzonej 
ogólnodostępnej, 

 eliminację obiektów kolizyjnych funkcjonalnie z przeznaczeniem 
podstawowym, 

 bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb 
i dostępności terenu, 

 zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań związanych 
z występowaniem stanowisk archeologicznych. 

 na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zezwala się 
na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną uzupełnioną zabudową 
usługową oraz nieuciążliwą działalnością gospodarczą; 

 dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wyznacza się wysokość 
zabudowy - do 5 kondygnacji; 

 wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: nie 
mniej niż 25% dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

 wskaźnik powierzchni zabudowy działki budowlanej: nie więcej niż 
30%; 

 dopuszcza się zmiany wskaźników powierzchni zabudowy 
i powierzchni biologicznie czynnej na terenach w tym o historycznie 
ukształtowanym podziale katastralnym, zlokalizowanych w centrum 
miasta, gdzie wskazuje na to sąsiedztwo i tradycja miejsca; 

 ograniczenie lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko; 

 zapewnienie miejsc do parkowania: 1,5 miejsca parkingowego na 
1 mieszkanie, 3 miejsca na każde 100 m

2
 powierzchni sprzedaży 

i usług; 

 możliwość lokalizacji miejsc parkingowych w obiektach 
kubaturowych podziemnych i naziemnych; 

 zapewnienie miejsc do parkowania może odbywać się poza 
granicami działki budowlanej, z zachowaniem izochrony dojścia 
wynoszącej maksymalnie 500m. 
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Przeznaczenie 
terenu 

Kierunki zagospodarowania 
Wskaźniki dotyczące zagospodarowania terenu/ustalenia Studium 

określające dopuszczalne oddziaływanie na środowisko. 

MW 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej  

 

 

Dla przeznaczenia MW w obrębie obszarów wskazanych pod rozwój ustala 
się: 

 lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na obszarach 
wyznaczonych na rysunku Studium, 

 możliwość wprowadzenia nieuciążliwych usług i nieuciążliwych 
działalności gospodarczych, 

 możliwość lokalizacji obiektów sportowo – rekreacyjnych (np. place 
zabaw, boiska sportowe), 

 wprowadzenie terenów zieleni urządzonej i w razie zaistnienia takiej 
potrzeby również terenów zieleni izolacyjnej, 

 zapewnienie dostępności komunikacyjnej i niezbędnego wyposażenia 
terenów w infrastrukturę techniczną, 

 bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb 
i dostępności terenu, 

 zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań związanych 
z występowaniem stanowisk archeologicznych. 

U 

Tereny zabudowy 
usługowej 

 

 

 

 

 

Zagospodarowanie podstawowe: zabudowa usługowa, w tym zabudowa 
usług publicznych, zabudowa związana przede wszystkim z handlem, 
administracją, bezpieczeństwem publicznym, kulturą, oświatą, nauką 
i zdrowiem. 

Zagospodarowanie uzupełniające: obszary wiejskie - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna (wyłącznie jako towarzysząca zabudowie 
usługowej), miasto - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
(z zachowaniem usługowego charakteru parteru budynku), nieuciążliwa 
działalność gospodarcza. 

Zagospodarowanie dopuszczalne: usługi sakralne, tereny zieleni urządzonej 
(w ramach uatrakcyjnienia terenów zabudowy i zapewnienia wymaganej 
powierzchni biologicznie czynnej) i zieleni izolacyjnej (w przypadku 

Zabudowa wielofunkcyjna; mieszkaniowo – usługowa (MU): 

 zezwala się na zabudowę usługową, w tym usług publicznych 
uzupełnioną innymi funkcjami, w tym zabudową nieuciążliwych 
działalności gospodarczych; 

 wysokość zabudowy – do 5 kondygnacji; 

 minimalna powierzchnia nowoprojektowanej działki budowlanej: 
500 m

2
; dopuszcza się lokalizację zabudowy (w ramach 

uzupełnienia istniejących struktur) na działkach mniejszych niż 500 
m

2
 (na terenach o historycznie ukształtowanym podziale 

katastralnym, zlokalizowanych w centrum miasta, gdzie wskazuje 
na to sąsiedztwo i tradycja miejsca); 

 udział powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 15% 
powierzchni działki; 
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Przeznaczenie 
terenu 

Kierunki zagospodarowania 
Wskaźniki dotyczące zagospodarowania terenu/ustalenia Studium 

określające dopuszczalne oddziaływanie na środowisko. 

U 

Tereny zabudowy 
usługowej 

 

 

 

zaistnienia konieczności wprowadzenia tego typu zieleni). 

Dla przeznaczenia U w obrębie obszarów zabudowanych do kontynuacji 
i uzupełnień ustala się: 

 kontynuację dotychczasowego przeznaczenia terenów, 

 uzupełnienie istniejących struktur zabudowy na terenach jeszcze nie 
zabudowanych zgodnie z przeznaczeniem, 

 możliwość wprowadzenia funkcji uzupełniających, 

 wprowadzenie terenów zieleni urządzonej i w razie zaistnienia takiej 
potrzeby również terenów zieleni izolacyjnej, 

 zapewnienie dostępności komunikacyjnej i niezbędnego wyposażenia 
terenów w infrastrukturę techniczną, 

 bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb 
i dostępności terenu, 

 zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań związanych 
z występowaniem stanowisk archeologicznych, 

 przy zagospodarowaniu uwzględnienie wymagań związanych z ochroną 
środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem położenia konkretnych 
terenów na obszarze powierzchniowych form ochrony przyrody. 

Dla przeznaczenia U w obrębie obszarów wskazanych pod rozwój ustala 
się: 

 lokalizację zabudowy usługowej na obszarach wyznaczonych na rysunku 
Studium, 

 możliwość wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej, z w/w zastrzeżeniem 
dotyczącym lokalizacji tego typu zabudowy, jako funkcji uzupełniającej, 

 wprowadzenie terenów zieleni urządzonej ogólnodostępnej i w razie 
zaistnienia takiej potrzeby również terenów zieleni izolacyjnej, 

 zapewnienie dostępności komunikacyjnej i niezbędnego wyposażenia 
terenów w infrastrukturę techniczną, 

 bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb 

 udział powierzchni zabudowy działki – nie więcej niż 75% 
powierzchni działki; 

 dopuszcza się dla działek o historycznie ukształtowanym podziale 
katastralnym, zlokalizowanych w ścisłym centrum miasta, gdzie 
wskazuje na to sąsiedztwo i tradycja miejsca: udział powierzchni 
zabudowy do 100% oraz mniejszy niż 15% udział powierzchni 
biologicznie czynnej; 

 zapewnienie dostatecznej ilości miejsc parkingowych (również 
w granicach działek) dla klientów i pracowników, uzależnionej od 
powierzchni sprzedaży (wskazuje się na 3 miejsca postojowe na 
każde 100 m

2
); 

 wprowadzanie zieleni izolacyjnej i uzupełniającej. 
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i dostępności terenu, 

 zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań związanych 
z występowaniem stanowisk archeologicznych, 

 przy zagospodarowaniu uwzględnienie wymagań związanych z ochroną 
środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem położenia konkretnych 
terenów na obszarze powierzchniowych form ochrony przyrody. 

PU 

Tereny zabudowy 
produkcyjnej, 

składów 
i magazynów, 

w tym zabudowy 
produkcyjno – 

usługowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagospodarowanie podstawowe: zabudowa produkcyjna (m. in. budynki 
i hale produkcyjne), składy, magazyny, hurtownie, zakłady przetwórcze 
i remontowe, zabudowa produkcyjna uzupełniona funkcjami usługowymi (z 
wyłączeniem usług publicznych). 

Funkcja uzupełniająca: zabudowa usługowa, stacje paliw, parkingi. 

Zagospodarowanie dopuszczalne: tereny zieleni urządzonej (w ramach 
uatrakcyjnienia terenów zabudowy i zapewnienia wymaganej powierzchni 
biologicznie czynnej) i zieleni izolacyjnej (w przypadku zaistnienia 
konieczności wprowadzenia tego typu zieleni). 

Dla przeznaczenia PU w obrębie obszarów zabudowanych do kontynuacji 
i uzupełnień ustala się: 

 kontynuację dotychczasowego przeznaczenia terenów, 

 uzupełnienie istniejących struktur zabudowy na terenach jeszcze nie 
zabudowanych zgodnie z przeznaczeniem, 

 możliwość wprowadzenia funkcji uzupełniających zarówno jako 
towarzyszących funkcji podstawowej, jak również jako samodzielnych 
funkcji danego terenu (sytuację tę regulować będą zapisy obowiązujących 
i nowotworzonych miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego z uwzględnieniem tradycji miejsca i zamierzeń 
inwestycyjnych właściciela terenu), 

 wprowadzenie terenów zieleni urządzonej i terenów zieleni izolacyjnej 
w przypadku terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów 
o funkcji kolizyjnej z przeznaczeniem PU, 

Zabudowa produkcyjna, składów i magazynów, w tym zabudowa 
produkcyjno – usługowa (PU): 

 

 zezwala się na lokalizację zabudowy produkcyjnej, baz, składów, 
magazynów, w tym obiektów terenochłonnych 
i wielkokubaturowych oraz zabudowę usługową uzupełnioną 
funkcją zieleni; 

 wysokość zabudowy do 15 m (z uwzględnieniem warunków 
technicznych i specyfiki poszczególnych budynków);  

 nie wskazuje się minimalnej powierzchni działki budowlanej; 

 udział powierzchni zabudowy działki budowlanej: nie więcej niż 
65%; 

 udział powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: nie 
mniej niż 10%; 

 zapewnienie dostatecznej ilości miejsc parkingowych w granicach 
działek dla pracowników i klientów (wskazane 2-3 miejsca na każde 
100 m

2
 powierzchni sprzedaży i usług); 

 wprowadzenie zieleni izolacyjnej i uzupełniającej. 
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PU 

Tereny zabudowy 
produkcyjnej, 

składów 
i magazynów, 

w tym zabudowy 
produkcyjno - 

usługowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zapewnienie dostępności komunikacyjnej i niezbędnego wyposażenia 
terenów w infrastrukturę techniczną, ze szczególnym uwzględnieniem 
gospodarki odpadowej i odprowadzania ścieków, 

 bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb 
i dostępności terenu, 

 zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań związanych 
z występowaniem stanowisk archeologicznych, 

 przy zagospodarowaniu uwzględnienie wymagań związanych z ochroną 
środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem położenia konkretnych 
terenów na obszarze powierzchniowych form ochrony przyrody. 

Dla przeznaczenia PU w obrębie obszarów wskazanych pod rozwój ustala 
się: 

 lokalizację zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, w tym 
zabudowy produkcyjno–usługowej, na obszarach wyznaczonych na 
rysunku Studium, 

 możliwość wprowadzenia zabudowy usługowej, jako funkcji 
uzupełniającej, 

 wprowadzenie terenów zieleni urządzonej w ramach zapewnienia 
wymaganej powierzchni biologicznie czynnej i terenów zieleni izolacyjnej 
jako izolacji na styku przeznaczenia PU z funkcjami kolizyjnymi, 

 zapewnienie dostępności komunikacyjnej i niezbędnego wyposażenia 
terenów w infrastrukturę techniczną, ze szczególnym uwzględnieniem 
gospodarki odpadowej i odprowadzania ścieków, 

 bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb 
i dostępności terenu, 

 zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań związanych 
z występowaniem stanowisk archeologicznych, 

 przy zagospodarowaniu uwzględnienie wymagań związanych z ochroną 
środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem położenia konkretnych 
terenów na obszarze powierzchniowych form ochrony przyrody. 
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RU 

tereny zabudowy 
produkcyjno – 

usługowej 
związanej 
z obsługą 

gospodarstw 
rolnych 

Zagospodarowanie podstawowe: baza sprzętowo-magazynowa produkcji 
roślinnej i zwierzęcej, hodowla drobiu i zwierząt, przetwórstwo rolne, w tym 
suszarnie, biogazownie,. 

Funkcja uzupełniająca: obiekty usługowe – sprzedaż produkowanego 
asortymentu. 

Zagospodarowanie dopuszczalne: tereny zieleni izolacyjnej (w przypadku 
zaistnienia konieczności wprowadzenia tego typu zieleni), parkingi. 

Dla przeznaczenia RU w obrębie obszarów zabudowanych do kontynuacji 
i uzupełnień ustala się: 

 kontynuację dotychczasowego przeznaczenia terenów, 

 uzupełnienie istniejących struktur zabudowy na terenach jeszcze nie 
zabudowanych zgodnie z przeznaczeniem, 

 możliwość wprowadzenia funkcji uzupełniających zarówno jako 
towarzyszących funkcji podstawowej, jak również jako samodzielnych 
funkcji danego terenu (sytuację tę regulować będą zapisy obowiązujących 
i nowotworzonych miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego z uwzględnieniem tradycji miejsca i zamierzeń 
inwestycyjnych właściciela terenu), 

 wprowadzenie terenów zieleni izolacyjnej w przypadku terenów 
położonych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów o funkcji kolizyjnej 
z przeznaczeniem RU, 

 zapewnienie dostępności komunikacyjnej i niezbędnego wyposażenia 
terenów w infrastrukturę techniczną, ze szczególnym uwzględnieniem 
gospodarki odpadowej i odprowadzania ścieków, 

 bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb 
i dostępności terenu, 

 zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań związanych 
z występowaniem stanowisk archeologicznych, 

 przy zagospodarowaniu uwzględnienie wymagań związanych z ochroną 

Zabudowa produkcyjno – usługowa związana z obsługą gospodarstw 
rolnych (RU): 

 zezwala się na lokalizację zabudowy produkcyjno – usługowej 
związanej z obsługą gospodarstw rolnych, w szczególności: baza 
sprzętowo-magazynowa produkcji roślinnej, hodowla drobiu 
i zwierząt, przetwórstwo rolne, suszarnie, biogazownie. 

 nie ustala się minimalnej powierzchni działki budowlanej, ze 
względu na specyfikę zabudowy; 

 udział powierzchni zabudowy działki budowlanej: nie więcej niż 
65%; 

 udział powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: nie 
mniej niż 10%; 

 wysokość zabudowy do 15 m (z uwzględnieniem warunków 
technicznych i specyfiki poszczególnych budynków); 

 zapewnienie dostatecznej ilości miejsc parkingowych w granicach 
działki w ilości dostosowanej do programu produkcji i usług, z tym, 
że dla potencjalnie lokalizowanych obiektów usługowych wskazuje 
się 3 miejsca postojowe na każde 100 m2 powierzchni 
obiektu usługowego. 
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środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem położenia konkretnych 
terenów na obszarze powierzchniowych form ochrony przyrody. 

Dla przeznaczenia RU w obrębie obszarów wskazanych pod rozwój ustala 
się: 

 lokalizację zabudowy produkcyjno – usługowej związanej z obsługą 
gospodarstw rolnych, na obszarach wyznaczonych na rysunku Studium, 

 możliwość wprowadzenia zabudowy usługowej jako funkcji 
uzupełniającej, 

 wprowadzenie terenów zieleni izolacyjnej jako izolacji na styku 
przeznaczenia RU z funkcjami kolizyjnymi, 

 zapewnienie dostępności komunikacyjnej i niezbędnego wyposażenia 
terenów w infrastrukturę techniczną, ze szczególnym uwzględnieniem 
gospodarki odpadowej i odprowadzania ścieków, 

 bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb 
i dostępności terenu, 

 zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań związanych 
z występowaniem stanowisk archeologicznych, 

 przy zagospodarowaniu uwzględnienie wymagań związanych z ochroną 
środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem położenia konkretnych 
terenów na obszarze powierzchniowych form ochrony przyrody. 

PG 

Powierzchniowej 
eksploatacji 

kopalin 

Funkcja podstawowa: 
przewidziana w czasie eksploatacji złoża - powierzchniowa eksploatacja 
kopalin, obiekty budowlane służące do bezpośredniego wydobywania 
kopaliny ze złoża, infrastruktura związana bezpośrednio z eksploatacją 
złoża. 
przewidziana po zakończeniu eksploatacji złoża, po przeprowadzeniu 
rekultywacji terenu - funkcje zgodne z określonym kierunkiem rekultywacji. 
Zagospodarowanie dopuszczalne: funkcje niekolidujące z funkcją 
przewidzianą do realizacji po zakończeniu eksploatacji złoża. W czasie 
eksploatowania złoża nie zezwala się na lokalizację innych funkcji niż funkcja 

podstawowa. 

- 
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US 

Tereny sportu 
i rekreacji 

Zagospodarowanie podstawowe: boiska sportowe, baseny (rekreacyjne 
i pływackie), kompleksy sportowe, stadiony sportowe, hale widowiskowe, 
korty tenisowe, inne urządzenia sportowo – rekreacyjne. 

Zagospodarowanie uzupełniające: obiekty gastronomi, obiekty usługowe, 
zaplecza obsługi urządzeń higieniczno-sanitarnych, szatnie, obiekty usług 
turystycznych (hotele, schroniska, pensjonaty) oraz urządzenia 
wypoczynkowe. 

Zagospodarowanie dopuszczalne: tereny zieleni urządzonej (w ramach 
uatrakcyjnienia terenów i zapewnienia wymaganej powierzchni biologicznie 
czynnej) i zieleni izolacyjnej (w przypadku zaistnienia konieczności 
wprowadzenia tego typu zieleni), ciągi piesze i rowerowe, niewielkie 
zbiorniki wodne. 

Dla przeznaczenia US w obrębie obszarów zabudowanych do kontynuacji 
i uzupełnień ustala się: 

 kontynuację dotychczasowego przeznaczenia terenów, 

 uzupełnienie istniejących struktur zabudowy na terenach jeszcze nie 
zabudowanych zgodnie z przeznaczeniem, 

 możliwość wprowadzenia funkcji uzupełniających jako towarzyszących 
funkcji podstawowej, 

 wprowadzenie terenów zieleni urządzonej, a także terenów zieleni 
izolacyjnej, w przypadku zaistnienia konieczności wprowadzenia tego typu 
zieleni, 

 zapewnienie dostępności komunikacyjnej i niezbędnego wyposażenia 
terenów w infrastrukturę techniczną, 

 bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb 
i dostępności terenu, 

 zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań związanych 
z występowaniem stanowisk archeologicznych, 

 przy zagospodarowaniu uwzględnienie wymagań związanych z ochroną 

Tereny sportu i rekreacji (US): 

 proponuje ustalać się indywidualne wskaźniki zabudowy, ze 
względu na różnorodny charakter zabudowy; 

 ograniczenie lokalizacji obiektów handlowych niezwiązanych 
z funkcją obszaru z wyłączeniem obiektów gastronomi i obiektów 
handlu detalicznego (związanych pośrednio z funkcją wiodącą) 
i obiektów związanych bezpośrednio z funkcją wiodącą (np. 
zapleczy, obsługi urządzeń higieniczno-sanitarnych, boisk do gier, 
kortów i towarzyszących parkingów); 

 zapewnienie dostatecznej ilości miejsc parkingowych w granicach 
terenu przeznaczonego na cele sportu i rekreacji; 

 wprowadzanie zieleni izolacyjnej i towarzyszącej zabudowie. 
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środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem położenia konkretnych 
terenów na obszarze powierzchniowych form ochrony przyrody. 

Dla przeznaczenia US w obrębie obszarów wskazanych pod rozwój ustala 
się: 

 rozwój terenów sportu i rekreacji wyznaczonych na rysunku Studium, 

 lokalizacja toru motocrossowego na terenie wyznaczonym w Studium (w 
obrębie miasta Głubczyce) pod rozwój tego typu funkcji, 

 możliwość wprowadzenia funkcji uzupełniającej, 

 wprowadzenie terenów zieleni urządzonej w ramach zapewnienia 
wymaganej powierzchni biologicznie czynnej i terenów zieleni izolacyjnej 
w przypadku zaistnienia konieczności wprowadzenia tego typu zieleni, 

 zapewnienie dostępności komunikacyjnej i niezbędnego wyposażenia 
terenów w infrastrukturę techniczną, 

 bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb 
i dostępności terenu, 

 zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań związanych 
z występowaniem stanowisk archeologicznych, 

 przy zagospodarowaniu uwzględnienie wymagań związanych z ochroną 
środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem położenia konkretnych 
terenów na obszarze powierzchniowych form ochrony przyrody. 
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UT 

Tereny zabudowy 
usług 

turystycznych 
i rekreacji 

indywidualnej 

Zagospodarowanie podstawowe: zabudowa usługowa dla obsługi ruchu 
turystycznego, w szczególności: motele, pensjonaty, campingi, hotele, 
schroniska młodzieżowe, ośrodki szkoleniowe, ośrodki wypoczynkowe 
z niezbędną infrastrukturą i zapleczem służącym tym obiektom, zabudowa 
rekreacji indywidualnej w postaci domów letniskowych i obiektów 
związanych bezpośrednio z ich funkcjonowaniem. 

Zagospodarowanie uzupełniające: zabudowa usługowa w postaci obiektów 
gastronomicznych, tereny sportowe i rekreacyjne stanowiące 
uatrakcyjnienie dla funkcji podstawowej (m.in. boiska sportowe, baseny, 
urządzenia sportowo – rekreacyjne). 

Zagospodarowanie uzupełniające: tereny zieleni urządzonej (w ramach 
uatrakcyjnienia terenów i zapewnienia wymaganej powierzchni biologicznie 
czynnej) i zieleni izolacyjnej (w przypadku zaistnienia konieczności 
wprowadzenia tego typu zieleni). 

Dla przeznaczenia UT w obrębie obszarów zabudowanych do kontynuacji 
i uzupełnień ustala się: 

 kontynuację dotychczasowego przeznaczenia terenów, 

 uzupełnienie istniejących struktur zabudowy na terenach jeszcze nie 
zabudowanych zgodnie z przeznaczeniem, 

 przeprowadzenie kompleksowej modernizacji zabudowy, a także urządzeń 
sportowo – rekreacyjnych na terenie istniejącego campingu 
w Pietrowicach, w celu dostosowania go do obowiązujących standardów, 

 możliwość wprowadzenia funkcji uzupełniających jako towarzyszących 
funkcji podstawowej, 

 wprowadzenie terenów zieleni urządzonej w miarę dostępności terenu, 
a także terenów zieleni izolacyjnej, w przypadku zaistnienia konieczności 
wprowadzenia tego typu zieleni 

 zapewnienie dostępności komunikacyjnej i niezbędnego wyposażenia 
terenów w infrastrukturę techniczną, 

 bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb 

Zabudowa usług turystycznych i rekreacji indywidualnej: 
 

 jako funkcję podstawową ustala się zabudowę obiektami rekreacji 
indywidualnej; 

 powierzchnia działki budowlanej: 1000 - 1500 m
2
; 

 wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 60%; 

 wskaźnik powierzchni zabudowy działki: nie więcej niż 40 %; 

 zakaz lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko. 
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i dostępności terenu, 

 zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań związanych 
z występowaniem stanowisk archeologicznych, 

 przy zagospodarowaniu uwzględnienie wymagań związanych z ochroną 
środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem położenia konkretnych 
terenów na obszarze powierzchniowych form ochrony przyrody. 

Dla przeznaczenia UT w obrębie obszarów wskazanych pod rozwój ustala 
się: 

 rozwój terenów usług turystycznych i rekreacji indywidualnej 
wyznaczonych na rysunku Studium, 

 możliwość wprowadzenia funkcji uzupełniającej dla uatrakcyjnienia funkcji 
podstawowej (w szczególności dot. zabudowy usługowej dla obsługi ruchu 
turystycznego), 

 zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 wprowadzenie terenów zieleni urządzonej w ramach uatrakcyjnienia 
obszaru przeznaczonego pod rozwój i terenów zieleni izolacyjnej 
w przypadku zaistnienia konieczności wprowadzenia tego typu zieleni, na 
styku kolidujących ze sobą funkcji, 

 zapewnienie dostępności komunikacyjnej i niezbędnego wyposażenia 
terenów w infrastrukturę techniczną, 

 bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb 
i dostępności terenu, 

 zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań związanych 
z występowaniem stanowisk archeologicznych, 

 przy zagospodarowaniu uwzględnienie wymagań związanych z ochroną 
środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem położenia konkretnych 
terenów na obszarze powierzchniowych form ochrony przyrody. 

ZP 

Tereny zieleni 
urządzonej 

Zagospodarowanie podstawowe: tereny zieleni urządzonej, 
ogólnodostępnej, w szczególności: parki, skwery i zieleńce o charakterze 
publicznym, tereny zieleni izolacyjnej. 

Zagospodarowanie uzupełniające: tereny urządzeń sportowych, ścieżki 
rowerowe, niewielkie zbiorniki wodne, obiekty małej architektury, place 
zabaw, obiekty związane z funkcją terenu przeznaczona na funkcje 

Tereny zieleni urządzonej: 

 zachowanie istniejącego zagospodarowania i funkcji; 

 kształtowanie terenów zieleni miejskiej w ujęciu miejskim, czyli 
w sposób gwarantujący stworzenie lokalnego systemu zieleni 
powiązanego ze sobą funkcjonalnie i przestrzennie; 

 ograniczenie na terenach zieleni zabudowy kubaturowej, która nie 
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gospodarczą (np. oranżerie, cieplarnie), dekoracyjną (np. altany, pergole) 
oraz komunikacyjną (np. schody, ścieżki, mostki), urządzenia wodne (np. 
fontanny, studnie, stawy), urządzenia związane z placami zabaw dla dzieci, 
urządzenia sportowe i rekreacyjne (np. boiska), a także obiekty pamiątkowe 
i ogrodzenia. 

Zagospodarowanie dopuszczalne: obiekty kubaturowe przeznaczone na 
funkcje usługowe (np. kawiarnie, cukiernie) niekolidujące 
z zagospodarowaniem podstawowym. 

Dla przeznaczenia ZP w obrębie obszarów zabudowanych do kontynuacji 
i uzupełnień ustala się: 

 kontynuację dotychczasowego przeznaczenia terenów z uwzględnieniem 
potrzeby przeprowadzenia niezbędnych prac pielęgnacyjnych 
i porządkowych, 

 możliwość wprowadzenia funkcji uzupełniających jako towarzyszących 
funkcji podstawowej w celu podniesienia atrakcyjności obszarów, 

 wprowadzenie funkcji dopuszczalnych tylko i wyłącznie jako 
towarzyszących funkcji podstawowej, 

 szczególne uwzględnienie znaczenia jakie pełnią tereny ZP w gminie, jako 
obszary przestrzeni publicznych, co przekładać się musi na wysoką jakość 
zagospodarowania tych terenów, 

 zapewnienie dostępności komunikacyjnej w celu wzmocnienia znaczenia 
obszarów w strukturze gminy i uaktywnienia obszarów przestrzeni 
publicznych, 

 zakaz usuwania drzew z wyjątkiem cięć sanitarnych,  

 zaleca się wprowadzenie zróżnicowanych rodzajów zieleni, w tym 
gatunków trwale zielonych i wprowadzenia gatunków ozdobnych 
o zróżnicowanych porach kwitnienia, 

 dopuszcza się lokalizację czasowych – sezonowych, nie związanych trwale 
z gruntem obiektów gastronomicznych, 

 ograniczenie lokalizacji infrastruktury technicznej wyłącznie do 
niezbędnych, związanych z funkcją podstawową elementów, 

 bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb – 
w miarę dostępności terenu lokalizacja miejsc parkingowych odbywać się 

jest związana z wiodącym przeznaczeniem terenu;  

 wysokość zabudowy – maksymalnie do 1 kondygnacji; 

 powierzchnia biologicznie czynna terenu– nie mniej niż 80%, 
powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 10%; 

 wskazane zwiększanie powierzchni terenów zieleni urządzonej, 
szczególnie na terenach zainwestowanych i przeznaczonych pod 
rozwój; 

 zakaz lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko. 
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powinna poza terenami ZP, 

 zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań związanych 
z występowaniem stanowisk archeologicznych, 

 przy zagospodarowaniu uwzględnienie wymagań związanych z ochroną 
środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem położenia konkretnych 
terenów na obszarze powierzchniowych form ochrony przyrody. 

Dla przeznaczenia ZP w obrębie obszarów wskazanych pod rozwój ustala 
się: 

 rozwój terenów zieleni urządzonej wyznaczonych na rysunku Studium 
z uwzględnieniem zagospodarowania tych terenów, jako 
perspektywicznych obszarów przestrzeni publicznych, 

 możliwość wprowadzenia funkcji uzupełniającej dla uatrakcyjnienia funkcji 
podstawowej, 

 funkcje dopuszczalne wprowadzać wyłącznie na zasadzie ich 
towarzyszenia funkcji podstawowej, 

 zapewnienie dostępności komunikacyjnej w celu wzmocnienia znaczenia 
obszarów w strukturze gminy i uaktywnienia obszarów przestrzeni 
publicznych, 

 ograniczenie lokalizacji infrastruktury technicznej wyłącznie do 
niezbędnych, związanych z funkcją podstawową, elementów, 

 bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb – 
w miarę dostępności terenu lokalizacja miejsc parkingowych odbywać się 
powinna poza terenami ZP, 

 zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań związanych 
z występowaniem stanowisk archeologicznych, 

 przy zagospodarowaniu uwzględnienie wymagań związanych z ochroną 
środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem położenia konkretnych 
terenów na obszarze powierzchniowych form ochrony przyrody. 

ZD 

Tereny ogrodów 
działkowych 

Zagospodarowanie podstawowe: pracownicze ogrody działkowe. 

Zagospodarowanie uzupełniające: obiekty administracji i obsługi 
gospodarczej ogrodów działkowych, urządzenia sanitarne, podziemne sieci 
infrastrukturalne, jeżeli nie ma możliwości ich przeprowadzenia poza 
terenem ZD, obiekty małej architektury, altany, obiekty gospodarcze 

- 
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Zagospodarowanie dopuszczalne: parkingi służące obsłudze terenów 
ogrodów działkowych. 

Dla przeznaczenia ZD w obrębie obszarów zabudowanych do kontynuacji 
i uzupełnień ustala się: 

 kontynuację dotychczasowego przeznaczenia terenów , 

 możliwość wprowadzenia funkcji uzupełniających wyłącznie jako 
towarzyszących funkcji podstawowej, 

 zapewnienie dostępności komunikacyjnej i ograniczenie lokalizacji 
infrastruktury technicznej wyłącznie do niezbędnych, związanych z funkcją 
podstawową, elementów, 

 bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb 
i dostępności terenu, 

 zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań związanych 
z występowaniem stanowisk archeologicznych, 

 przy zagospodarowaniu uwzględnienie wymagań związanych z ochroną 
środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem położenia konkretnych 
terenów na obszarze powierzchniowych form ochrony przyrody. 

ZC 

Tereny cmentarzy 

Zagospodarowanie podstawowe: cmentarze. 

Zagospodarowanie uzupełniające: tereny zieleni, obiekty małej 
architektury, obiekty kultu religijnego. 

Zagospodarowanie dopuszczalne: obiekty usługowe związane z obsługą 
podstawowego przeznaczenia terenu, miejsca postojowe. 

Dla przeznaczenia ZC w obrębie obszarów zabudowanych do kontynuacji 
i uzupełnień ustala się: 

 kontynuację dotychczasowego przeznaczenia terenów z uwzględnieniem 
potrzeby przeprowadzenia niezbędnych prac pielęgnacyjnych 
i porządkowych, 

 zagospodarowanie uzupełniające i dopuszczalne wprowadzać wyłącznie 
jako towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu, 

 zapewnienie dostępności komunikacyjnej i niezbędnego wyposażenia 

Ograniczenie zabudowy z tytułu przepisów określających wymagania, 
jakim powinny odpowiadać cmentarze: wokół terenów cmentarzy 
powinien być wyznaczony obszar ochronny o stosownej szerokości, jak 
również ograniczenie lokalizacji ujęć wody oraz obiektów związanych 
z produkcją, przechowywaniem żywności. 
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w infrastrukturę techniczną, 

 bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb 
i dostępności terenu, 

 zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań związanych 
z występowaniem stanowisk archeologicznych, 

 przy zagospodarowaniu uwzględnienie wymagań związanych z ochroną 
środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem położenia konkretnych 
terenów na obszarze powierzchniowych form ochrony przyrody. 

 uwzględnienie, ustalonej na podstawie przepisów odrębnych, strefy 
sanitarnej od cmentarzy. 

Dla przeznaczenia ZC w obrębie obszarów wskazanych pod rozwój ustala 
się: 

 lokalizacja cmentarza (bądź rozszerzenie istniejącego) na terenach 
wyznaczonych na rysunku Studium, 

 zagospodarowanie uzupełniające i dopuszczalne wprowadzać wyłącznie 
jako towarzyszących funkcji podstawowej, 

 zapewnienie dostępności komunikacyjnej i niezbędnego wyposażenia 
w infrastrukturę techniczną, 

 bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb 
i dostępności terenu, 

 zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań związanych 
z występowaniem stanowisk archeologicznych, 

 przy zagospodarowaniu uwzględnienie wymagań związanych z ochroną 
środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem położenia konkretnych 
terenów na obszarze powierzchniowych form ochrony przyrody, 

 uwzględnienie, ustalonej na podstawie przepisów odrębnych, strefy 
sanitarnej od cmentarzy. 

UC 

Obszary 
rozmieszczenia 

obiektów 
handlowych 

o powierzchni 
sprzedaży powyżej 

Zagospodarowanie podstawowe: obiekty handlowe o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000m

2
 wraz z niezbędnym zapleczem technicznym. 

Zagospodarowanie uzupełniające: tereny zieleni urządzonej oraz tereny 
zieleni izolacyjnej, jeśli istnieje potrzeba wprowadzenia tego typu zieleni, 
niezbędne zaplecze parkingowe. 

Dla przeznaczenia UC w obrębie obszarów wskazanych pod rozwój ustala 

- 
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2000m
2
 się: 

 lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000m

2
, 

 wprowadzenie terenów zieleni urządzonej ogólnodostępnej i w razie 
zaistnienia takiej potrzeby również terenów zieleni izolacyjnej, 

 zapewnienie dostępności komunikacyjnej i niezbędnego wyposażenia 
terenów w infrastrukturę techniczną, 

 bilansowanie ilości miejsc parkingowych w zależności od potrzeb 
i dostępności terenu, 

 zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań związanych 
z występowaniem stanowisk archeologicznych. 

IT 

Tereny 
infrastruktury 

technicznej 

Zagospodarowanie podstawowe: obiekty związane z infrastrukturą 
techniczną takie jak: ujęcia wody, główne punkty zasilania. 
Zagospodarowanie uzupełniające: obiekty związane bezpośrednio 
z zagospodarowaniem podstawowym. 
Zagospodarowanie dopuszczalne: tereny zieleni, w tym tereny zieleni 
izolacyjnej. 
Dla terenów IT w obrębie obszarów zabudowanych wskazanych do 
kontynuacji i uzupełnień ustala się: 

 kontynuację dotychczasowego zagospodarowania; 

 modernizację obiektów i ich bieżącą konserwację; 

 zapewnienie obsługi komunikacyjnej; 

 zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymagań związanych 
z występowaniem stanowisk archeologicznych. 

 

Obszary wskazane 
pod lokalizację 

elektrowni 
wiatrowych 

Potencjalne tereny przeznaczone pod lokalizację elektrowni wiatrowych 
w ramach rolniczej przestrzeni produkcyjnej (tereny wnioskowane pod 
obszary lokalizacji elektrowni wiatrowych, a także obszar objęty 
obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – 
park wiatrowy „Zopowy”, oraz tworzonym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod elektrownie 
wiatrowe w Zawiszycach). Wyznaczone w Studium miejsca lokalizacji 
elektrowni wiatrowych wyznaczone zostały na podstawie uwarunkowań 
środowiskowych i fizjograficznych, w tym granic obszarów chronionych na 
podstawie przepisów o ochronie przyrody. Zadaniem inwestora jest 

W Studium proponuje się zachować bezpieczne odległości od 
projektowanych elektrowni do najbliższej zabudowy w oparciu 
o specjalistyczne opracowania wykonane na potrzeby konkretnej 
inwestycji. 

Na potrzeby wyznaczenia obszarów wskazanych pod lokalizację 
elektrowni wiatrowych, zachowane zostały odległości: 

 500 m od istniejącej i projektowanej zabudowy, z tym, że 
usytuowanie elektrowni wiatrowych nie może powodować 
przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu ustalonych 
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wybranie konkretnego terenu w oparciu o badania siły i kierunku wiatrów. 
Lokalizacja farm wiatrowych wymaga szczegółowych badań wpływu 
inwestycji na środowisko i zgodnie z przepisami odrębnymi może być 
koniecznym sporządzenie raportów oddziaływania na środowisko. 
W Studium proponuje się zachować bezpieczne odległości od 
projektowanych elektrowni wiatrowych do najbliższej zabudowy w oparciu 
o specjalistyczne opracowania wykonane na potrzeby konkretnej inwestycji.  

w przepisach odrębnych dla zabudowy mieszkaniowej 
i zagrodowej przeznaczonej na stały pobyt ludzi; (lokalizacja 
elektrowni wiatrowych powinna odbywać się w odległości od 
istniejącej i projektowanej zabudowy o min. 500 – 700 m, o ile 
raport oddziaływania na środowisko nie wykaże inaczej); 

 200 od istniejących i projektowanych prawnych form ochrony 
przyrody; 

 200 m od istniejących kompleksów leśnych. 

Leśna przestrzeń 
produkcyjna  

W ramach zagospodarowania leśnej przestrzeni produkcyjnej 
przewiduje się: 

 utrzymanie i bezwzględną ochronę istniejących zadrzewień i zalesień, 
które powiększają udział terenów biologicznie czynnych i stanowią 
ogniwo systemu ekologicznego gminy; 

 wprowadzenie zalesień na terenach przeznaczonych do zalesienia, 
wskazanych na rysunku Studium, które obejmują tereny: 

 kompleksów gleb niższych klas bonitacyjnych (innych niż klasa I – III); 

 zlokalizowane na zboczach, co zapobiegać ma nadmiernej erozji 
terenu; 

 stanowiące naturalne przedłużenie istniejących korytarzy i ciągów 
ekologicznych; 

 stanowiące (z zachowaniem naturalnych polan i śródleśnych łąk) 
uzupełnienie istniejących kompleksów leśnych; 

 wprowadzenie zalesień na terenach o niekorzystnych warunkach do 
rozwoju innych funkcji, w tym stworzenie leśnej zieleni izolacyjnej na 
styku terenów o rożnych, kolidujących ze sobą sposobach 
zagospodarowania; 

 utrzymanie wielofunkcyjnego charakteru przyrodniczego lasów, w tym 
ich funkcji glebo-, wodo- i klimatochronnej; 

 lokalizacja urządzeń małej architektury, tworzenie szlaków pieszych 
i rowerowych; 

 utrzymanie zasad, o których mowa w przepisach o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych, niekolidujących jednak z rozwojem przestrzennym 
miasta i gminy. 
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Tereny rolniczej 
przestrzeni 

produkcyjnej 

 

Podstawowymi kierunkami w ramach rozwoju i zagospodarowania 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej: 

 objęcie ochroną przed zmianą na cele nierolnicze terenów szczególnie 
cennych dla rozwoju rolnictwa; 

 wspieranie prawidłowego użytkowania gleb i ich ochrona przed 
wprowadzaniem niewłaściwych zabiegów technicznych; 

 propagowanie rolnictwa ekologicznego (zgodnie z zapisami planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, na 
obszarach prawnie chronionych postulowane jest wprowadzenie 
rolnictwa ekologicznego); 

 ograniczanie lokalizacji obiektów inwentarskich w systemie 
bezściółkowym ze względu na ryzyko zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych i podziemnych; 

 wzbogacanie terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej zadrzewieniami 
śródpolnymi, wiatrochronnymi oraz realizacją zieleni wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych oraz cieków wodnych i wód powierzchniowych, które 
zapobiegną erozji oraz zanieczyszczeniu wód oraz gleb; 

 zwiększenie nacisku na ochronę gleb najwyższych klas bonitacyjnych (I – 
III); wprowadzenie nowej zabudowy na glebach najwyższych klas tylko 
na obszarach wskazanych pod rozwój zabudowy w zwartej zabudowie 
wsi. W innych sytuacjach gleby najwyższych klas zabudowywane być 
mogą ewentualnie obiektami służącymi produkcji rolnej; 

 rozwój przetwórstwa rolno – spożywczego i zwiększenie efektywności 
wielkoobszarowych gospodarstw rolnych na terenach 
charakteryzujących się najintensywniej prowadzoną produkcją rolną; 

 zwiększenie wykorzystania transportu kolejowego przy wywozie 
produktów rolnych z terenu gminy; tereny zabudowy produkcyjnej, 
składów i magazynów PU w Bernacicach Górnych wskazuje się pod 
lokalizację stacji przeładunkowej płodów rolnych pochodzących z terenu 
gminy; 

 rozwój instytucji rynku i organizacji rynku rolnego; konieczne jest 
zorganizowanie nowoczesnej obsługi handlowej wsi i rolnictwa opartej 
o hurtownie i giełdy rolnicze (organizowane sezonowo na terenach 
wielkoobszarowych gospodarstw rolnych), co pozwoli na wzmocnienie 
integracji produkcji rolniczej z przetwórstwem rolno – spożywczym; 

Tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej: 

 wykluczenie nierolniczych sposobów użytkowania terenu, w tym 
zakaz zabudowy mieszkaniowej niezwiązanej z obsługą terenów 
rolnych, z wyjątkiem: inwestycji służących realizacji celu 
publicznego oraz urządzeń infrastruktury technicznej, a także 
elektrowni wiatrowych w granicach obszarów wskazanych na 
rysunku Studium pod ich lokalizację; 

 kształtowania terenów zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 
dotyczącym zasad kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 
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 na południu gminy (gdzie bonitacja gleb jest nieco słabsza) 
przeprowadzać sukcesywną restrukturyzację gospodarstw rolnych, która 
polegać będzie na wykorzystaniu atutów przyrodniczych gminy 
i położenia w bliskim sąsiedztwie prawnych form ochrony przyrody - 
tworzenie gospodarstw agroturystycznych w miejscu małych, słabo 
funkcjonujących gospodarstw produkcyjnych. 
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3.3 Struktura przestrzenna miasta  
 

Tabela 1 Kierunkowa struktura użytkowania gruntów w mieście Głubczyce 

Lp. 

Oznaczenia poszczególnych 

obszarów w granicach miasta 

Głubczyce 

Główne cele polityki przestrzennej 

2 A 1 

 

Obszar przekształceń zabudowy o charakterze śródmiejskim – 

historyczne śródmieście miasta. Delimitacja obszaru nastąpiła 

w oparciu o wyznaczone granice strefy ochrony konserwatorskiej 

A (Strefa pełnej ochrony konserwatorskiej, obejmująca obszary 

szczególnie wartościowe o bardzo dobrze zachowanej historycznej 

strukturze. Strefa wyznacza zespoły zabudowy o wybitnych 

wartościach przestrzennych). Jest to obszar wskazany do 

przekształceń zabudowy, w tym rehabilitacji tkanki budynkowej 

i przestrzeni publicznych w kierunku funkcji usługowych o charakterze 

ogólnomiejskim i ponadlokalnym, a także mieszkaniowych. W obrębie 

obszaru nastąpić powinny również następować procesy 

ukierunkowane na kontynuację i uzupełnienia zabudowy 

z zachowaniem ograniczeń związanych z ochroną dziedzictwa 

kulturowego (szczególnie ukierunkowanej na bezwzględne 

zachowanie układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków 

i wymagań związanych ze strefą A ochrony konserwatorskiej). 

Zdelimitowane historyczne śródmieście miasta posiada powierzchnie 

ok. 22 ha. 

 

3 A2 Obszar kontynuacji i uzupełnień zabudowy mieszkaniowo-usługowej 

(w tym usług publicznych i sportowo - rekreacyjnych) o charakterze 

ogólnomiejskim, związanej funkcjonalnie z historycznym 

śródmieściem – obszar, którego przewodnim kierunkiem działań 

planistycznych jest kontynuacja i uzupełnienia istniejących struktur 

zabudowy. Obszar bezpośrednio sąsiaduje z obszarem A1 

i funkcjonalnie stanowi jego uzupełnienie, co powoduje, że wspólnie 

tworzą spójne śródmieście miasta. 

 Dla usprawnienia obsługi komunikacyjnej całego obszaru 

śródmiejskiego miasta ustala się, że powinien odbywać się on 

w oparciu o: 

 projektowany odcinek drogowy w klasie technicznej Z, 

prowadzący od ul. Wrocławskiej do 

 drogi krajowej nr 38 (skrzyżowanie ul. Kopernika, Kozielskiej 

i Sosnowieckiego), dalej 

 ul. Sosnowiecką do ul. 1 Armii Wojska Polskiego, a następnie 

 ulicami Pocztową, Placem Wiosennym, częścią ul. Parkowej do 

 ul. Żeromskiego poprzez ul. Powstańców Śląskich, prowadzącą do 
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Lp. 

Oznaczenia poszczególnych 

obszarów w granicach miasta 

Głubczyce 

Główne cele polityki przestrzennej 

 ul. Wrocławskiej stanowiącej część drogi wojewódzkiej 416, 

będącej drogą wylotową z miasta. 

 

4 B1 Obszar kontynuacji i uzupełnień zabudowy z dominacją funkcji 

mieszkaniowych - przeznaczony głównie na cele budownictwa 

mieszkaniowego z dominacją funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej 

i wielorodzinnej uzupełnionej funkcją usługową. Stanowią jeden 

z podstawowych kierunków rozwoju przestrzennego miasta, który 

wymagają działań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury 

technicznej i komunikacji, w tym powiązań z innymi fragmentami 

miasta oraz wyposażenia w urządzenia infrastruktury społecznej, 

z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z uwarunkowań 

fizjograficznych. Tereny zabudowy mieszkaniowej są jednym 

z podstawowych kierunków rozwoju całego miasta. Łączna 

powierzchnia 122,33 ha. 

5 B2 Obszar rozwoju zabudowy z dominacją funkcji mieszkaniowych – 

obszar, który związany jest ze wskazaniem nowych terenów pod 

zabudowę, głównie zabudowę mieszkaniową. Obszar ten 

w granicach miasta koncentruje się w dwóch enklawach. Pierwsza 

z nich położona jest w północno – zachodniej części miasta, przy Al. 

Lipowej, druga zlokalizowana została na terenie położonym 

pomiędzy projektowanymi: drogą gminną prowadząca od ul. 

Wrocławskiej do drogi krajowej nr 38, a obwodnicą w ciągu drogi 

wojewódzkiej 416. Łączna powierzchnia obszaru wynosi 106,91 ha. 

6 C Obszar kontynuacji i uzupełnień zabudowy mieszkaniowo-usługowej 

(w tym terenów sportowo -rekreacyjnych) o łącznej powierzchni 

w skali miasta 16,79 ha. W obrębie obszaru głównymi działaniami 

będą uzupełnienia i kontynuacja istniejącej zabudowy. Na obszarze 

koncentruje się zarówno zabudowa mieszkaniowa jak i usługowa 

(szkoła). Do obszaru włączony został również teren basenu 

miejskiego. Obszar reprezentowany jest w mieście przez dwie 

enklawy, z których jedna tworzona jest przez tereny basenu 

miejskiego położonego w zachodniej części miasta, a druga przez 

tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej zlokalizowane na 

południe od parku miejskiego. 

7 D1 Obszar kontynuacji i uzupełnień zabudowy z dominacją funkcji 

przemysłowych ( w tym funkcji przemysłowo – usługowych). Obszar 

o łącznej powierzchni 157,61 ha. Wyodrębniony został w oparciu 

o istniejące tereny zabudowy przemysłowej, uzupełnioną zabudową 

usługową, w mieście, w przypadku, których zasadniczym kierunkiem 

zmian będzie kontynuacja i uzupełnienie istniejących struktur. 

8 D2 Obszar rozwoju zabudowy z dominacją funkcji przemysłowych (w 

tym funkcji przemysłowo – usługowych). Obszar o łącznej 

powierzchni ok. 240 ha. Obszar obejmuje tereny wskazane pod 
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Lp. 

Oznaczenia poszczególnych 

obszarów w granicach miasta 

Głubczyce 

Główne cele polityki przestrzennej 

rozwój zabudowy związanej z przemysłem, lokalizacją składów 

i magazynów, a także perspektywiczną realizacją obiektów 

usługowych. W głównej mierze są to obszary zlokalizowane na 

południu miasta, bezpośrednio sąsiadujące z terenami zabudowy 

przemysłowej już istniejącej, których lokalizacja w tym miejscu 

zdeterminowana jest przebiegiem planowanej obwodnicy miasta. 

Oddzielną enklawę obszaru stanowi obszar położony na północy 

miasta, dla którego również główną oś komunikacyjną stanowić 

będzie planowana obwodnica. Ten fragment obszaru D2 stanowić 

będzie nawiązanie do nowoprojektowanych terenów zabudowy 

przemysłowej, zlokalizowanych poza północnymi granicami miasta. 

9 E1 Obszar kontynuacji funkcji głównego pasma zieleni publicznej (park 

miejski). Obszar o łącznej powierzchni w skali miasta 35,8ha. Obszar 

w całości zajmowany jest przez tereny zieleni, z których 

zdecydowaną większość stanowi teren parku miejskiego. Polityka 

przestrzenna w odniesieniu do tego obszaru związana jest przede 

wszystkim z utrzymaniem i kontynuacją istniejącej funkcji terenu, 

z uwzględnieniem konieczności rewitalizacji obszaru parku. Obszar 

ten odgrywa kluczową rolę w kreowaniu przestrzeni publicznych 

w mieście i w perspektywie znacznie będzie wpływał na jakość 

przestrzeni miejskiej. 

10 E2 Obszar cmentarza komunalnego. Obszar o powierzchni ok. 12ha. 

W ramach polityki przestrzennej dla obszaru ustalono kontynuację 

i uzupełnienia istniejącego zainwestowania, a także rozwój w obrębie 

obszaru nowych terenów związanych z funkcją cmentarza. 

11 E3 Obszar pracowniczych ogrodów działkowych. Obszar o powierzchni 

ok. 4,5ha. Na obszarze tym w ramach głównych działań w aspekcie 

polityki przestrzennej, przewiduje się kontynuację wykorzystania 

obszaru pod funkcje. 

 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

GMINA GŁUBCZYCE 

 

PROGNOZA SPORZĄDZONA NA POTRZEBY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUBCZYCE 

 

41 

 

 

4 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 OPRACOWYWANIA DOKUMENTU 

Podczas sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Głubczyce brano pod uwagę cele ochrony środowiska wynikające z dokumentów 

ustanowionych na szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym oraz krajowym. Ważna jest zgodność 

polityki przestrzennej gminy z prawodawstwem polskim oraz dokumentami strategicznymi na 

wymienionych szczeblach. 

 Priorytety Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska na lata 2002-2012 formułuje VI 

Program Działań Wspólnoty w zakresie środowiska (Decyzja NR 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dn. 22 lipca 2002 r., ustanawiająca Szósty Wspólnotowy Program Działań w zakresie środowiska 

naturalnego). Jego realizacja ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska 

naturalnego i zdrowia ludzkiego oraz ogólną poprawę środowiska i jakości życia. Będzie realizowany 

poprzez 7 strategii tematycznych w zakresie: zrównoważonego użytkowania zasobów naturalnych, 

zapobiegania powstawaniu odpadów i upowszechniania recyklingu, poprawy jakości środowiska 

miejskiego, ograniczania emisji zanieczyszczeń, ochrony gleb, zrównoważonego użytkowania pestycydów 

oraz ochrony i zachowania środowiska morskiego. Program wspiera proces włączania problemów 

ochrony środowiska we wszystkie polityki i działania Wspólnoty w celu zmniejszenia nacisków na 

środowisko naturalne pochodzących z rożnych źródeł.  

 Przyjęta w 1997 roku Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej zapewnia ochronę środowiska 

człowieka, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Zasadę tę uwzględnia „II Polityka 

ekologiczna państwa” oraz dostosowane do niej strategie i programy środowiskowe, w tym przede 

wszystkim „Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”, „Krajowa 

strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej” i „Strategia gospodarki 

wodnej”. Wymienione dokumenty strategiczne uwzględniają zobowiązania i cele ochrony środowiska 

przyjęte w ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską konwencjach międzynarodowych, jak: 

 Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, Berno (1979); 

 Ustalenia Studium dla gminy Głubczyce mają na względzie potrzebę ochrony dzikiej fauny i flory oraz ich 
siedlisk. Studium bierze też pod uwagę cele ochrony obszaru Natura 2000 „Góry Opawskie” oraz obszarów 
chronionego krajobrazu: „Mokre-Lewice” oraz „Las Głubczycki”, zlokalizowanych na terenie gminy. W Studium 
proponuje się objęcie ochroną korytarzy ekologicznych rzek: Psiny, Straduni i Osobłogi, w formie Obszarów 
Chronionego Krajobrazu: „Dolina Psiny”, „Dolina Straduni” i „Dolina Osobłogi”. obszary te zostały 
zaprojektowane w celu zachowania mozaikowatych krajobrazów dolin rzecznych z biocenozami wodnymi, 
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wodno – błotnymi, łąkowymi, kompleksami zadrzewień i lasów. Zgodnie z dostępnymi materiałami
3
 w dolinach 

rzek: Osobłoga, Stradunia, Psina, występują siedliska objęte ochroną na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001r. w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających 
ochronie (Dz.U. z 2001 r. Nr 92, poz. 1029). Z danych RDOS w Opolu wynika, że występują gatunki chronione, tj. 
podkolan biały, paprotka zwyczajna, konwalia majowa, lilia złotogłów objętych ochroną na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 w ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z dnia 20 
stycznia 2012r., poz. 81). 
 W Studium w rozdziałach nr 6 i 7 (punkt 10.11 niniejszej Prognozy) zaproponowano szereg inwestycji 
celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym. Część z nich jak: np. planowana realizacja zbiorników 
retencyjnych, modernizacja drogi wojewódzkiej nr 416 do parametrów klasy G (na obszarze wiejskim) wraz 
z planowanymi budowami obejść miejscowości Klisino i Kietlice; modernizację drogi krajowej nr 417 relacji 
Laskowice – Racibórz do parametrów klasy Z wraz z planowaną budową obejścia miejscowości Klisino częściowo 
przebiega przez obszary dolin rzecznych, obszarów czynnych biologicznie, gdzie mogą występować gatunki 
chronione lub siedliska cenne. Realizacja w/w inwestycji może przyczynić się do przekształcenia siedlisk, a co za 
tym idzie zmiany składu gatunkowego lub zniszczenia gatunków chronionych. Przed rozpoczęciem prac, 
niezbędna będzie szczegółowa inwentaryzacja przyrodnicza, która pozwoli stwierdzić czy na danym terenie 
znajdują się gatunki chronione lub siedliska cenne. Wówczas prowadzenie dalszych prac, uzależnione będzie np. 
od odtworzenia siedlisk, na terenie przyległym. Na ewentualna wycinkę drzew potrzebne są stosowne 
zezwolenia. Według art. 56 Ustawy o ochronie przyrody na ewentualne zniszczenie gatunków podlegających 

ochronie ścisłej konieczne jest uzyskanie zezwolenia
4
. W stosunku do gatunków dziko występujących roślin 

i grzybów, objętych ochroną gatunkową, mogą być wprowadzone, w przypadku braku rozwiązań 
alternatywnych i jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla dziko występujących populacji objętych ochroną 
gatunkową roślin lub grzybów, odstępstwa od zakazów wymienionych w art. 51 ustawy o ochronie przyrody 
(Dz.U. nr z 2009r. Nr 151, poz. 1220).  

W Studium proponuje się utworzenie rezerwatów przyrody: „Wilczy Staw” oraz „Pielgrzymów”. Nie 
wprowadzono nowych ustaleń na terenach projektowanych rezerwatów zlokalizowanych na terenie gminy.  

Studium wprowadza nowe ustalenia w postaci terenów możliwych do zagospodarowania na cele budowy 
farm wiatrowych. Inwestycja nie będzie miała bezpośredniego wpływu na obszary chronione zlokalizowane 
w jej sąsiedztwie. Farma wiatrowa będzie umiejscowiona wyłącznie na terenach rolnych z zachowaniem 
odpowiednich odległości od siedzib ludzkich. Grunty nadal będą mogły być użytkowane rolniczo. 

Inwestycja może mieć wpływ na gatunki ptaków oraz nietoperzy. Monitoringi cząstkowe wpływu 
planowanej inwestycji na nietoperze wykazały, że na obecnym etapie projektu studium, nie przewiduje się 

znaczącego negatywnego wpływu projektowanej farmy wiatrowej na stan zachowania populacji nietoperzy 
w okresie migracji wiosennej. Ostateczne wnioski dotyczące wpływu planowanej inwestycji na ptaki będzie 

można wysnuć po zakończeniu rocznego monitoringu. Natomiast monitoring cząstkowy awifauny pozwolił 
wyeliminować spod lokalizacji planowanej farmy obszar pomiędzy wsiami Królowe i Zawiszycami – na terenach 
tych wykluczono jakąkolwiek lokalizacje turbin wiatrowych. Tereny te zostały wykluczone również ze względu na 
stosunkowo wysokie prawdopodobieństwo kolizji projektowanych turbin z nietoperzami.  

Kolejne badania, na późniejszych etapach, pozwolą na takie rozmieszczenie poszczególnych turbin 
wiatrowych, aby skutecznie minimalizować ich ewentualny negatywny wpływ na wymienione gatunki.  

 Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Rio de Janeiro (1992); 
Protokół z Kioto; 
Celem nadrzędnym tej Konwencji jest doprowadzenie do ustabilizowania koncentracji gazów cieplarnianych 

w atmosferze na poziomie, który zapobiegałby niebezpiecznej antropogenicznej ingerencji w system 
klimatyczny. 

Studium wprowadza nowe ustalenia w postaci potencjalnych terenów możliwych do zagospodarowania na 
cele farm wiatrowych, a co za tym idzie zwiększy się udział tzw. odnawialnych źródeł energii. Ustalenia Studium 
stanowią zatem przyczynek do realizacji głównego celu zawartego w ww. Konwencji.  

 

                                                           
3
 „Diagnoza stanu środowiska na terenie gminy Głubczyce”, EkoPlan, Opole 2004r. 

4
 Zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu na wykonywanie czynności podlegających 

zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą lub częściową. 
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 Konwencja o różnorodności biologicznej z Rio de Janeiro (1992); 

Celem konwencji jest „ochrona różnorodności biologicznej, zrównoważone użytkowanie jej elementów oraz 
uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści wynikających z wykorzystywania zasobów genetycznych, w tym przez 
odpowiedni dostęp do zasobów genetycznych i odpowiedni transfer właściwych technologii, z uwzględnieniem 
wszystkich praw do tych zasobów i technologii, a także odpowiednie finansowanie”. 

Studium w części uwzględnia problematykę zrównoważonego użytkowania zasobów biologicznych 
(wprowadzenie regionalnych i lokalnych korytarzy ekologicznych, zrównoważona intensyfikacja zabudowy 
w obszarach o podwyższonych walorach faunistycznych, wprowadzenie ograniczenia zabudowy dla terenów 
dolin rzecznych i strumieni, jezior, korytarzy ekologicznych, o ile Studium nie wskazuje inaczej, objęcie ochroną 
regionalnych korytarzy ekologicznych rzek: Psiny, Straduni i Osobłogi, w formie obszarów chronionego 
krajobrazu itp.). 

W Studium przedstawiono jednocześnie kierunki rozwoju przestrzennego inwestycji o znaczeniu lokalnym 
i ponadlokalnym (m.in.: budowa zbiorników retencyjnych, budowa obwodnic przebiegających przez doliny rzek, 
przez korytarze ekologiczne). Wszystkie te inwestycje określone zostały na podstawie tzw. dokumentów 
wyższego rzędu (Plan Zagospodarowania Przestrzennego Woj. Opolskiego, Program budowy zbiorników małej 
retencji w woj. opolskim). Zgodnie z dostępnymi materiałami w dolinach rzek: Osobłoga, Stradunia, Psina, 
występują siedliska objęte ochroną na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001r. 
w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz.U. z 2001 r. Nr 92, poz. 
1029). Z danych RDOS w Opolu wynika, że występują gatunki chronione, tj. podkolan biały, paprotka zwyczajna, 
konwalia majowa, lilia złotogłów objętych ochroną prawną. Według art. 56 Ustawy o ochronie przyrody na 

ewentualne zniszczenie gatunków podlegających ochronie ścisłej konieczne jest uzyskanie zezwolenia
5
. 

W stosunku do gatunków dziko występujących roślin i grzybów, objętych ochroną gatunkową, mogą być 
wprowadzone, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych i jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla dziko 
występujących populacji objętych ochroną gatunkową roślin lub grzybów, odstępstwa od zakazów 
wymienionych w art. 51 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. nr z 2009r. Nr 151, poz. 1220).  

W „Prognozie oddziaływania na środowisko programu budowy zbiorków małej retencji w województwie 
opolskim” w rozdziale 4 Istniejący stan środowiska w województwie opolskim oraz potencjalne jego zmiany 
w przypadku braku realizacji Programu podpunkt 4.1. Różnorodność biologiczna, fauna i flora widnieją zapisy: 
„w przypadku zbiorników wodnych najczęściej doliny rzek i strumieni, które staną się miejscem realizacji 
Programu, są szczególnie cennymi przyrodniczo miejscami. Oprócz występowania zbiorowisk roślinnych  
i stanowisk gatunków roślin i zwierząt związanych wyłącznie z wodami płynącymi, stanowią razem wzięte, sieć 
korytarzy ekologicznych. Krajobrazowo-ekologiczne kontinuum, jakim jest dolina cieku, sprzyja traktowaniu ich 
jako szlaku rozprzestrzeniania się roślin i wędrówek zwierząt”. W cytowanej Prognozie zwraca się uwagę na to, 
iż realizacja zbiorników retencyjnych może przyczynić się do zwiększenia różnorodności biologicznej na tym 
terenie. Zbiorniki te będą zasiedlane przez ptactwo, które w warunkach braku naturalnych jezior nie miały 
możliwości występowania. Nie zmienia to faktu, że realizacja budowy zbiorników retencyjnych przyczyni się do 
zmiany warunków siedliskowych (na niewielkich odcinkach dolin rzecznych). Od odpowiednich organów, służb 
ochrony przyrody zależało będzie czy dane inwestycje uzyskają zgodę na realizację.  

Realizacja przedsięwzięć w zakresie ochrony przeciwpowodziowej prawdopodobnie wymagać będzie 
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia. 
Decyzja taka może być wydana po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko z udziałem społeczeństwa i na podstawie opracowanego raportu oddziaływania na środowisko. 

Kluczowym będzie ustalenie priorytetu: bezpieczeństwo przeciwpowodziowe (budowa zbiorników) czy 
ochrona regionalnych korytarzy ekologicznych i cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów gminy. Przy 
realizacji zbiorników retencyjnych, w celu zminimalizowania ich negatywnych skutków na środowisko, 
proponuje się wciąć pod uwagę działania alternatywne.  

W „Prognozie oddziaływania na środowisko programu budowy zbiorków małej retencji w województwie 
opolskim” jako działanie alternatywne wymieniono: „budowę suchych zbiorników, które są zalewane tylko na 
krótki okres czasu, co pozwala zachować większość gatunków i siedlisk w czaszy zbiornika. Realizacja tzw. 
suchych zbiorników nie powoduje erozji dennej poniżej zbiornika, ani związanego z tym spadku wód gruntowych 

                                                           
5
 Zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu na wykonywanie czynności podlegających 

zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą lub częściową. 
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w dolinie. Zastosowanie suchych zbiorników mija się z podstawowym celem „Programu” – uniemożliwiłoby 
retencjonowanie wód”. 

Studium wprowadza nowe ustalenia w postaci terenów możliwych do zagospodarowania na cele budowy 
farm wiatrowych. Realizacja w/w kierunku Studium, nie będzie miała bezpośredniego wpływu na obszary 
chronione zlokalizowane w jej sąsiedztwie. Projektowana farma wiatrowa będzie umiejscowiona wyłącznie na 
terenach rolnych z zachowaniem odpowiednich odległości od siedzib ludzkich. Grunty nadal będą mogły być 
użytkowane rolniczo. 

Obok wyżej wymienionych, ważne cele ekologiczne zapisane zostały w:  

 innych dokumentach międzynarodowych: 

 Europejska Konwencja krajobrazowa i jej główne postanowienia: 

 obowiązek zachowania zasobów krajobrazu i dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, 

 aktywne zarządzanie zasobami krajobrazu – prawidłowa gospodarka przestrzenna, 

wspomagana profesjonalnymi działaniami z zakresu planowania przestrzennego i architektury 

krajobrazu, 

 konieczność rozłożenia odpowiedzialności za stan krajobrazu na wszystkich użytkowników 

przestrzeni (rząd, samorządy i społeczności lokalne).   

Niektóre ustalenia Studium odnoszące się do Europejskiej Konwencji Krajobrazowej: 

 ochrona obiektów wpisanych do rejestru zabytków, 

 ochrona obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, 

 ochrona stanowisk archeologicznych, 

 wszelkie prace budowlane, konserwatorskie prowadzone na terenie obszaru wpisanego do rejestru 

zabytków bądź mogące mieć wpływ na jego otoczenie, w zakresie wymienionym w Studium, muszą 

uzyskać pozwolenie, 

 zachowanie stref ochrony konserwatorskiej, 

 pozostawienie niezabudowanych otwarć widokowych, widoku na ekspozycje obiektów lub obszarów 

z ustalonych kierunków widokowych, 

 w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego Studium ustala między innymi następujące zasady: należy 

chronić i utrzymać w dotychczasowej formie i gabarytach liczne figurki, kapliczki, krzyże przydrożne 

i inne obiekty małej architektury sakralnej – obiekty o cechach zabytkowych; zachować dbałość 

o utrzymanie form regionalnych, w tym charakterystycznych podziałów, tradycyjnych układów 

przestrzennych zagród i cech stylowych budownictwa, 

 wprowadzenie zalesień i pasów wiatrochronnych, które mogą przyczynić się do urozmaicenia 

krajobrazu, 

 projektowane zbiorniki retencyjne uatrakcyjnią krajobraz rolniczy gminy.  

 

Studium wprowadza nowe ustalenia w postaci potencjalnych terenów pod lokalizacje elektrowni 

wiatrowych na tzw. terenach otwartych gminy, obecnie użytkowanych głównie rolniczo. Realizacja inwestycji 
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spowoduje zmiany w krajobrazie w stosunku do stanu obecnego.  

 Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich. 

Studium uwzględnia wszystkie wymiary rozwoju zrównoważonego, tj. dobrobyt gospodarczy, równowagę 

społeczną, zdrowe środowisko życia oraz modernizację sieci infrastruktury i poprawę wydajności energetycznej. 

Projekt Studium wprowadza ład przestrzenny na terenach już zurbanizowanych, zwiększając tym samym 

efektywność korzystania z istniejącej infrastruktury. Projekt Studium umożliwia rozwój przestrzenny w oparciu 

o już istniejące jednostki osadnicze chroniąc jednocześnie obszary czynne biologicznie objęte prawną ochroną 

przed m.in. nową zabudową na tych obszarach. 

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). 

W 2003 roku - po raz pierwszy w Polsce w takiej skali i zakresie - opracowany i zatwierdzony 

został Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Głównym bodźcem do 

przyjęcia takiego dokumentu, umożliwiającą identyfikację wyzwań i koordynację działań w zakresie 

zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w naszym kraju, stała się potrzeba określenia skali oraz 

możliwości i sposobu wypełnienia zobowiązań akcesyjnych Polski zawartych w Traktacie 

o Przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej (zwanym także Traktatem Akcesyjnym), 

wynikających bezpośrednio z konieczności wypełnienia celów określonych w Dyrektywie Rady 

91/271/EWG15 z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, a pośrednio 

także z Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

Z w/w wiążących Polskę aktów prawa międzynarodowego wynika konieczność realizacji – 

w określonych w Traktacie o Przystąpieniu terminach - głównego celu KPOŚK, jakim jest ochrona 

środowiska wodnego przed niekorzystnymi skutkami zrzutów niedostatecznie oczyszczonych 

ścieków do wód. 

Zadania określone w Dyrektywie Rady 91/271/EWG zostały przetransponowane do 

prawodawstwa polskiego m.in. do ustawy Prawo wodne.  

Cele stawiane w Dyrektywach osiągane mają być poprzez przewidziane w Programie: 

 rozwiązywanie spraw związanych z gospodarką ściekową przez budowę systemów 

kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków równolegle z budową systemów zaopatrzenia 

w wodę; 

 stosowanie indywidualnych systemów gromadzenia i/lub oczyszczania ścieków na 

terenach o zabudowie rozproszonej, gdzie budowa systemu zbiorowego byłaby 

niekorzystna i nieuzasadniona ekonomicznie; 
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 zapewnienie odpowiedniej ochrony wód przed zanieczyszczeniami poprzez budowę oraz 

eksploatację urządzeń służących tej ochronie. 

Studium dostrzega brak w pełni działającego systemu kanalizacji sanitarnej. W Studium 

wskazuje się potrzebę jak najszybszego rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Głubczyce. 

W ramach sieci kanalizacji sanitarnej głównymi kierunkami rozwoju są: 

 skanalizowanie terenów położonych w aglomeracji Lisięcice; 

 dokończenie kanalizowania terenów pogranicza przy rzece Opawica; 

 sanitacja rzeki Troi; 

 bieżące współudział gminy w finansowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych 
zbiorników bezodpływowych; 

 budowa (na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków) zbiornika uśredniającego dopływ ścieków; 

 sukcesywna budowa kanalizacji w: Debrzycy, Dobieszowie, Lwowianach, Bernacicach, Nowej Wsi, 
Krzyżowicach, Nowym Rożnowie, Równym, Zopowy, Zopowy Osiedle, Sławoszewie, Starej Wsi 
i Pielgrzymowie, w pierwszej kolejności na obszarach zlokalizowanych w granicach aglomeracji 
ściekowych, a następnie na pozostałych terenach; 

 modernizacja i dostosowanie do wymaganych parametrów systemów kanalizacji sanitarnej 
w Bernacicach Górnych, Kwiatoniowie, Grobnikach Widok, Głubczycach Sady, Chróstnie, Nowych 
Gołuszowicach, Nowych Sadach, i Pomorzowicach. 

 

Obowiązek uregulowania gospodarki ściekowej spoczywa na samorządzie lokalnym. Wojewoda Opolski 
rozporządzeniami ustanowił aglomeracje ściekowe. Aglomeracje z terenu gminy Głubczyce (Lisięcice i Zlewnia 
Rzeki Troi) są aglomeracjami priorytetowymi dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego, dlatego też 
środki finansowe z KPOŚK, powinny być w pierwszej kolejności przeznaczane na ich realizację. Aglomeracja 
Pietrowice nie stanowi priorytetu dla wypełnienia Traktatu Akcesyjnego, ale objęcie tych terenów granicą 
aglomeracji, wskazuje na konieczność doprowadzenia do pełnego skanalizowania tych obszarów. 

Celem aglomeracji jest stworzenie sprawnie działającego systemu kanalizacji sanitarnej i ograniczenie 
zanieczyszczeń środowiska pochodzących ze ścieków komunalnych. W gminie Głubczyce działania w ramach 
utworzenia aglomeracji ukierunkowane będą na: 

 budowę oczyszczalni ścieków w Biernatówku i Pietrowicach, 

 sukcesywną budowę systemów kanalizacyjnych na terenach objętych zasięgiem aglomeracji. 

Ponadto, w ramach systemu kanalizacji sanitarnej Studium wskazuje na rozszerzenie zasięgu aglomeracji 
ściekowej Pietrowice o tereny nowoprojektowanej zabudowy na terenach przygranicznych. Działanie to 
podyktowane jest chęcią uregulowania stanu systemu kanalizacji sanitarnej na terenach o najintensywniej 
rozwijającej się zabudowie. 

Projekt zmiany Studium stanowi przyczynek do realizacji celów zawartych w Krajowym Programie 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 
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Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego i Strategia Rozwoju 

Województwa Opolskiego. 

 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego za nadrzędną przyjmuje 

wizję rozwoju województwa z dokumentu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego. Przekłada się 

to na politykę przestrzenną województwa, która zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego 

województwa dążyć powinna do wykształcenia logicznej, skoordynowanej i skutecznej struktury 

przestrzennej, charakteryzującej się dobrą dostępnością komunikacyjną, wysoką jakością życia oraz 

potencjałem społeczno – gospodarczym przyciągającym inwestorów. Województwo opolskie 

powinno stać się regionem europejskim rozwijającym się zgodnie z zasadami zrównoważonego 

rozwoju. 

 Osiągnięcie założonej wizji rozwoju województwa wiąże się z realizacją polityki 

przestrzennej województwa w oparciu o zasady zgodne z Europejską Perspektywą Rozwoju 

Przestrzennego, a mianowicie: 

 policentrycznego rozwoju przestrzennego, przy wzroście znaczenia węzłowych elementów układu 

osadniczego i nowych relacjach miasto-wieś; 

 rosnącej roli pasm infrastruktury o znaczeniu europejskim; 

 zapewnienia równości w dostępie do infrastruktury i wiedzy; 

 zrównoważonego rozwoju, rozważnego zarządzania dziedzictwem naturalnym i kulturowym. 

Jako główny cel polityki przestrzennej, zgodny z powyższymi zasadami, plan województwa 

wskazuje: „…kształtowanie struktury przestrzennej, która będzie pobudzała rozwój województwa, 

zapewniała konkurencyjność w stosunku do otoczenia zewnętrznego i eliminowała niekorzystne 

różnice w warunkach życia wewnątrz regionu.” 

Jako kluczową zasadę zagospodarowania przestrzennego, która prowadzić ma do 

zrównoważonego rozwoju województwa, przyjęto „racjonalizację przestrzeni i równoważenie 

rozwoju uwzględniające niezbędną dynamizację rozwoju, tworzenie warunków wzrostu efektywności 

gospodarowania i znacznej poprawy warunków życia mieszkańców.” Rozwinięciem tej zasady są: 

 zasada doskonalenia struktury przestrzennej województwa, spójnej wewnętrznie i otwartej na 

świat, zapewniającej sprawne funkcjonowanie wszystkich elementów zagospodarowania 

przestrzennego na zasadach harmonii i ładu przestrzennego i w pełni zaspokajającej cywilizacyjne 

potrzeby społeczeństwa, 
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 zasada zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego poprzez minimalizowanie zagrożeń 

wynikających z urbanizacji, rozwoju sfery gospodarczej i występujących powodzi, racjonalne 

wykorzystywanie zasobów środowiska naturalnego i ograniczanie degradacji zasobów, 

 zasada ochrony obszarów i systemów o cennych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, 

 zasada przestrzegania barier i ograniczeń rozwoju przestrzennego w obrębie stref uciążliwości 

i stref zagrożenia, 

 zasada racjonalnego gospodarowania i przekształcania obszarów rolnych i leśnych, 

 zasada racjonalnego kształtowania stref aktywizacji gospodarczej uwzględniająca prymat 

zrównoważonego rozwoju, 

 zasada humanizacji procesu restrukturyzacyjnego przemysłu uwzględniająca efektywność 

gospodarki przy równoczesnym eliminowaniu występujących konfliktów w środowisku, 

 zasada kształtowania sieci osadniczej zapewniająca dominację kryteriów jakościowych w zakresie 

warunków życia, ograniczania dysproporcji w tym zakresie między miastem i wsią i między różnymi 

strefami obszarowymi, zapewnienia równego dostępu do pracy, zamieszkania, usług i wypoczynku, 

zapewnienia symbiozy środowiska zurbanizowanego, przyrodniczego i kulturowego, 

 zasada kształtowania obszarów wiejskich według kryteriów rozwoju wielofunkcyjnego i ładu 

przestrzennego, 

 zasada doskonalenia struktury hierarchicznej sieci osadniczej poprzez rozwój ośrodków o znaczeniu 

biegunów wzrostu, w tym miasta wojewódzkiego, miast o predyspozycjach subregionalnych, miast 

powiatowych i siedzib gmin, 

 zasada bezkolizyjnego rozwoju systemu komunikacyjnego w zakresie powiązań zewnętrznych 

i wewnętrznych oparta na modernizacji i wyłączaniu uciążliwego ruchu tranzytowego z obszarów 

intensywnie zabudowanych, 

 zasada tworzenia korytarzy infrastruktury technicznej sprzyjająca ograniczaniu uciążliwości dla 

otoczenia, 

 zasada racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi w zlewniach, 

 zasada racjonalnego gospodarowania zasobami geologicznymi i racjonalnej eksploatacji surowców 

mineralnych i rekultywacji terenów zdegradowanych, 

 zasada ekologizacji gospodarki odpadami, 

 zasada rozwoju turystyki i rekreacji w dostosowaniu do pojemności środowiska przyrodniczego 

i utrzymania predyspozycji dla rozwoju innych funkcji użytkowych, 
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 zasada bezpieczeństwa, w tym zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i obronności 

w kształtowaniu struktur przestrzennych,  

 zasada upowszechniania i wykorzystania zasobów energii odnawialnej. 

Punktem wyjścia do określenia polityki przestrzennej, uwzględniającej wypracowana wizję 

rozwoju, jest zdefiniowanie docelowej struktury funkcjonalno – przestrzennej. Analizując dominujący 

sposób użytkowania, w przestrzeni województwa wyróżnić można: 

 obszary otwarte - ekstensywnie użytkowane (rolnicze, leśne, rekreacyjno-wypoczynkowe) 

z lokalnymi ośrodkami rozwoju, 

 obszary skoncentrowanego zainwestowania (aglomeracja opolska, węzły, korytarze transportowo - 

osiedleńcze). 

Do zadań celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym odwołujących się do Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego i do Strategii Rozwoju Województwa 

Opolskiego, wymienionych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Głubczyce, zaliczono: 

 modernizację drogi krajowej relacji Kędzierzyn-Koźle – granica państwa do pełnych parametrów klasy 

G wraz z planowaną budową obwodnicy miejscowości Głubczyce; 

 modernizację drogi wojewódzkiej nr 416 relacji Krapkowice – Racibórz do parametrów klasy G wraz 

z planowanymi budowami obejść miejscowości Klisino i Kietlice oraz obwodnicy miejscowości 

Głubczyce; 

 modernizację drogi krajowej nr 417 relacji Laskowice – Racibórz do parametrów klasy Z wraz 

planowaną budową obejścia miejscowości Klisino; 

 modernizację przebiegu drugorzędnych linii kolejowych nr 177 relacji Racibórz – Baborów – Głubczyce 

oraz linii nr 294 relacji Głubczyce – Racławice Śląskie;  

 modernizację przebiegu jednotorowej linii energetycznej 110 kV relacji Prudnik - Głubczyce – Kietrz – 

Studzienna; 

 budowę zbiornika małej retencji Biernatów (inna nazwa Bernatów) na rzece Stradunia; 

 budowę zbiornika małej retencji Boguchwałów na rzece Złotnik; 

 budowę zbiornika małej retencji Racławice Śląskie na rzece Osobłoga; 

 budowę zbiornika małej retencji Babice na rzece Psina; 

  poszerzenie Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” o Obszar Chronionego Krajobrazu „Mokre – 

Lewice”; 

 utworzenie rezerwatu przyrody „Wilczy Staw”; 

 utworzenie rezerwatu przyrody „Pielgrzymów”; 
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 objęcie ochroną korytarzy ekologicznych rzek Psiny, Straduni i Osobłogi, w formie Obszarów 

Chronionego Krajobrazu: „Dolina Psiny”, „Dolina Straduni” i „Dolina Osobłogi”; 

 budowę i rozbudowę sieci i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Głubczyce; 

 budowę, rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w gminie Głubczyce; 

 utrzymanie ciągłości funkcjonalno - przestrzennej z terenami zewnętrznymi poprzez korytarze 

ekologiczne: - regionalne (dolina Opawicy); 

 modernizację i rozbudowę systemu ochrony przeciwpowodziowej: remonty i regulacje cieków wodnych 

(m.in. Opawica, Opawa). 

 

Ogólnie zarysowana struktura funkcjonalna, uzupełniona jest o ośrodki osadnicze, które 

w znacznym stopniu determinują kierunki polityki przestrzennej na danym obszarze. W granicach 

objętych niniejszym Studium miasto Głubczyce jest takim ośrodkiem osadniczym (ponadlokalnym), 

elementem węzłowym charakteryzującym się potencjałem, mającym wpływ na kształtowanie polityki 

przestrzennej. 

Dodatkowo wyodrębnione zostały struktury pasmowe (wzdłuż głównych korytarzy 

transportowych), w oparciu, o które następują procesy, intensyfikujące dynamikę przeobrażeń 

struktury przestrzennej województwa. 

Zapisy PZPWO a elektrownie wiatrowe: 

PZPWO jako jedno z działań odnośnie polityki przestrzennej województwa w punkcie 6 Tabela nr 5. 
Polityka przestrzenna – cele, kierunki i działania, przedstawia działania na rzecz - Modernizacji i rozwoju 
systemów elektroenergetycznych. Wśród nich wymieniono: 1. Modernizacja i  rozbudowa konwencjonalnych 
źródeł energii elektrycznej; 2. Przebudowa i rozbudowa sieci wysokiego napięcia; 3. Rozwój energetyki 
odnawialnej. 

W punkcie 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego i jakości życia mieszkańców, odniesiono się do 
poprawy jakości powietrza oraz zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, przez m.in. 
zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

W PZPWO w punkcie odnoszącym się do Aktywizacji gospodarczej regionu opartej na istniejących 
predyspozycjach, zasobach i walorach przyrodniczo - krajobrazowych oraz ich rezerwach, widnieją następujące 
zapisy: 

„Aktywizacja rozwoju w oparciu o potencjał energetyki odnawialnej:  
- wykorzystanie zasobów energetycznych i  budowli hydrotechnicznych na ciekach i zbiornikach 

wodnych,  
- wykorzystanie zasobach energii wiatru,   
- wykorzystanie zasobów biomasy (drewno, uprawy energetyczne, słoma),  
- wykorzystanie zasobów geotermalnych”.  

 

 PZPWO wskazuje wytyczne odnośnie lokalizacji elektrowni wiatrowych, w punkcie 7.7.3. Kierunki 
polityki przestrzennej: „Obszarami predysponowanymi dla lokalizacji elektrowni wiatrowych są tereny 
niezalesione oraz wyniesione ponad poziom otoczenia, z wyłączeniem dolin rzecznych i terenów cennych 
przyrodniczo i krajobrazowo, w tym poza rezerwatami przyrody, parkami krajobrazowymi i ich otulinami, 
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obszarami chronionego krajobrazu obszarami Natura 2000 oraz poza terenami w granicach projektowanych 
rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i ich otulin, obszarów chronionego krajobrazu, obszarów Natura 
2000, a także poza korytarzami ekologicznymi i poza obszarami wskazanymi w stanowisku Wojewódzkiej Rady 
Ochrony Przyrody z 1 października 2008r. w sprawie ochrony krajobrazu w procesie lokalizacji farm elektrowni 
wiatrowych na terenie województwa opolskiego”.  
 W projekcie Studium tereny możliwe do zagospodarowania na cele budowy farm wiatrowych, 
oznaczono na załączniku graficznym zostały odsunięte od zabudowy o około min. 500 m

6
, od istniejących 

i projektowanych w/w form ochrony przyrody, od lasów, od korytarzy ekologicznych (w tym rzek) o około 200 
m, oraz znajdują się na terenach niezalesionych oraz wyniesionych ponad poziom otoczenia.  
 Nie dostosowano się do wytycznych zawartych w PZPWO odnośnie lokalizacji farm wiatrowych na 
terenach określonych przez WROP jako tereny o szczególnie wysokich walorach fizjonomicznych z zakazem 
lokalizowania farm wiatrowych.  
 W PZPWO w punkcie 5, Obszary i strefy ochrony walorów krajobrazowych i przyrodniczych: „Ochrona 
walorów krajobrazowych prowadzona będzie w celu zapewnienia ochrony reprezentatywnej różnorodności 
krajobrazów naturalnych występujących na obszarze województwa, które mogą pozostawać w konflikcie 
przestrzennym z inwestycjami punktowymi i liniowymi, wielkogabarytowymi (elektrownie wiatrowe, nowe linie 
energetyczne wysokich napięć, gazociągi wysokoprężne, drogi). Ochrona krajobrazu prowadzona będzie 
poprzez działania bierne, obejmujące powiększenie istniejących i tworzenie nowych form ochronnych, 
ograniczenia planistyczne dla rozwoju kolizyjnych form zagospodarowania terenu oraz działania czynne, 
związane z realizacją zadrzewień i rekultywacją terenów, wprowadzeniem i wzbogaceniem biocenoz 
naturalnych i seminaturalnych”.  
 Na rysunku Studium wyznaczono projektowane obszary chronione, w tym bardzo duża część gminy 
zajmuje projektowane obszary chronionego krajobrazu (w dolinach rzek). Wszystkie projektowane formy 
ochrony przyrody zostały wkreślone na podstawie PZPWO. Wprowadzenie nowych form ochrony przyrody oraz 
licznych zalesień i pasów wiatrochronnych na terenie gminy to działanie na rzecz ochrony krajobrazu. Tereny 
możliwe do zagospodarowania na cele farm wiatrowych zostały odsunięte od wszystkich powierzchniowych 
form ochrony przyrody.  
 Według PZPWO, w podrozdziale 7.1.5.6. Obszary rozwoju odnawialnych źródeł energii: „ rozwój 
odnawialnych źródeł energii, w odniesieniu do energetyki wiatrowej winien być prowadzony na obszarach 
predysponowanych do ich rozwoju, położonych poza obszarami zabudowanymi i przeznaczonymi do zabudowy, 
z uwzględnieniem wymaganych standardów akustycznych (z uwzględnieniem odległości 700 - 800 m od 
zabudowy mieszkalnej, chyba że z ustaleń raportu oddziaływania na środowisko wyniknie inaczej)”.  
 Nie istnieją przepisy, które określają w sposób jednoznaczny odległość proponowanych terenów pod 
elektrownie wiatrowe od zabudowy. Wyznaczając tereny pod elektrownie w Studium zastosowano się do 
sugestii zawartej w postanowieniu Zarządu Województwa i w stosunku do obszarów przeznaczonych pod 
lokalizację elektrowni wiatrowych zastosowano bufor przestrzenny wynoszący co najmniej 500 m od istniejącej 
i projektowanej zabudowy mieszkaniowej. Dodatkowo w projekcie tekstu Studium pojawiły się zapisy, iż 
lokalizacja elektrowni wiatrowych powinna odbywać się w odległości 500 – 700 m, o ile raport oddziaływania 
na środowisko nie wykaże inaczej.  
 PZWOP wskazuje obszary predysponowane do lokalizacji elektrowni wiatrowych (wyłączenie obszarów 
chronionych spod elektrowni) i w tym zakresie projekt Studium jest zgodny w/w zapisami. PZWOP nie wskazuje 
konkretnych obszarów pod elektrownie wiatrowe, zaznaczając przy tym, że lokalizacje farm wiatrowych mają 
charakter orientacyjny. Decyzja o ich ostatecznej lokalizacji i realizacji nastąpi na późniejszych etapach 
przygotowania inwestycji i będzie uzależniona m.in. od analizy opłacalności inwestycji, uzyskania odpowiednich 
zezwoleń oraz po przeprowadzeniu wymaganych procedur środowiskowych (str. 180 PZPWO). 

 

Priorytety ekologiczne województwa opolskiego do roku 2014 

Priorytety ekologiczne województwa opolskiego zostały określone szczegółowo w opracowaniu 

„Program ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2007 -2010 z uwzględnieniem 

perspektywy do roku 2014”: 

                                                           
6
 Wyjątek stanowi obszar przeznaczony pod farmę wiatrową Zopowy – obowiązujący plan zagospodarowania 

przestrzennego. 
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 Ochrona wód i gospodarka wodna, pomimo zauważalnej poprawy, jakości wód 

powierzchniowych, ich stan jest wciąż niezadowalający. Ochrona wód przed zanieczyszczeniami 

i nadmierną eksploatacją oraz zabezpieczenie środowiska przed zagrożeniami związanymi 

z wodą (powódź, susza), wymagają realizacji szeregu przedsięwzięć inwestycyjnych 

i pozainwestycyjnych. Główne kierunki działań w tym zakresie, w perspektywie do 2014 roku to: 

 kształtowanie i racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych (w tym zagospodarowanie 

wód kopalnianych, ochrona GZWP nr 333, 335, kontynuacja rozwiązań związanych 

z wprowadzaniem zamkniętych obiegów wody w przemyśle, wodooszczędnych technologii 

produkcji, modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę miast, ukierunkowanych na 

zmniejszenie strat wody, budowa zbiorników małej retencji (według zaktualizowanego 

Programu budowy zbiorników małej retencji, oraz odbudowa retencji glebowo – 

gruntowej), - Studium bierze pod uwagę powyższe cele – w ramach racjonalizacji zasobów 

wodnych w Studium określono m.in. kierunki: bieżące naprawy wodociągów; modernizacja 

istniejących ujęć wody stacji uzdatniania wody; rozbudowa sieci wodociągowej na terenach 

wyznaczonych w Studium pod rozwój; budowa zbiorników retencyjnych. 

 ochrona przed powodzią (w tym modernizacja i budowa obwałowań, budowa polderów, 

przebudowa i udrożnienie koryt rzecznych, budowa i modernizacja jazów i śluz, zapobieganie 

lokalizacji zabudowy na terenach zalewowych, ochrona obszarów wodno-błotnych, zalesianie 

wododziałów) opracowanie Studium ochrony przeciwpowodziowej, ustalającego granice 

zasięgu wód powodziowych o określonym prawdopodobieństwie występowania oraz kierunki 

ochrony przed powodzią. W ramach ochrony przed powodzią w Studium wyznaczono 

następujące kierunki będące zadaniami celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym - 

modernizację i rozbudowę systemu ochrony przeciwpowodziowej: remonty i regulacje cieków 

wodnych (m.in. Opawica, Opawa). 

 w zakresie zaopatrzenia w wodę (w tym dokończenie budowy sieci wodociągowych, budowa 

zastępczych ujęć wody oraz budowa i modernizacja stacji uzdatniana wody i sieci 

wodociągowych), w Studium określono m.in. kierunki: bieżące naprawy wodociągów; 

modernizacja istniejących ujęć wody stacji uzdatniania wody; rozbudowa sieci wodociągowej 

na tereny wyznaczone w Studium pod rozwój. 

 w zakresie gospodarki ściekowej (w tym realizacja programu budowy, rozbudowy, 

modernizacji systemów kanalizacyjnych z oczyszczalniami ścieków, likwidacja zrzutu ścieków 

nieoczyszczonych, obniżenie ładunków zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych (w tym 

w szczególności zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego), 

budowa podczyszczalni w zakładach przemysłowych, rozbudowa systemu monitoringu 
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jakości wód kontrola, budowa zbiorników na gnojowicę i gnojówkę w sektorze rolnym, 

kontrola oraz likwidacja obiektów produkcyjnych o niezrównoważonych technologiach 

w rolnictwie (np. fermy wielkoprzemysłowe).  

W ramach sieci kanalizacji sanitarnej głównymi kierunkami rozwoju są: 

 skanalizowanie terenów położonych w aglomeracji Lisięcice; 
 dokończenie kanalizowania terenów pogranicza przy rzece Opawica; 
 sanitacja rzeki Troi; 
 bieżące współudział gminy w finansowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych 

zbiorników bezodpływowych; 
 budowa (na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków) zbiornika uśredniającego dopływ ścieków; 
 sukcesywna budowa kanalizacji w: Debrzycy, Dobieszowie, Lwowianach, Bernacicach, Nowej Wsi, 

Krzyżowicach, Nowym Rożnowie, Równym, Zopowy, Zopowy Osiedle, Sławoszewie, Starej Wsi 
i Pielgrzymowie, w pierwszej kolejności na obszarach zlokalizowanych w granicach aglomeracji 
ściekowych, a następnie na pozostałych terenach; 

 modernizacja i dostosowanie do wymaganych parametrów systemów kanalizacji sanitarnej 
w Bernacicach Górnych, Kwiatoniowie, Grobnikach Widok, Głubczycach Sady, Chróstnie, Nowych 
Gołuszowicach, Nowych Sadach, i Pomorzowicach. 

 

 Ochrona powierzchni ziemi przed odpadami. Działania w tym zakresie ukierunkowane będą na 

zapobieganie powstawaniu odpadów oraz zwiększenie gospodarczego wykorzystania odpadów 

wytworzonych oraz stworzenie systemowych rozwiązań w zakresie zagospodarowania odpadów. 

Rozwiązanie tego problemu wymaga wsparcia ze strony samorządu województwa, ponieważ na 

szczeblu lokalnym możliwości wprowadzenia systemowych rozwiązań są minimalne. Zgodnie 

z "Planem Gospodarki Odpadami województwa opolskiego" głównym celami do 2014 roku jest:  

- minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów, 

- wprowadzenie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi, zapewniającej 

osiągnięcie ustalonych dla województwa limitów i poziomów odzysku, 

- utworzenie 5 – 6 regionalnych składowisk odpadów oraz 2 – 3 zakładów segregacji 

i przerobu odpadów komunalnych, 

- wprowadzenie nowoczesnego systemu unieszkodliwiania i gospodarczego wykorzystania 

odpadów powstających w sektorze gospodarczym, 

- pełne zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych. 

W aspekcie ochrony powierzchni ziemi przed odpadami w Studium określono m.in. kierunki: 

 rekultywacja byłego składowiska odpadów w Głubczycach przy Alei Lipowej; 
 rekultywacja nieczynnych niecek na składowisku odpadów w Głubczycach przy ul. Rożnowskiej; 
 objęcie całej gminy system selektywnej zbiórki odpadów i rozmieszczenie kontenerów do segregacji 

odpadów w sąsiedztwie zwartej zabudowy (na terenach charakteryzujących się rozproszoną 
zabudową segregacja odpadów w systemie „workowym”); 

 zmiana pozwolenia na składowanie odpadów dla obecnie działającego składowiska odpadów 
w Głubczycach; 

 perspektywiczne wstąpienie gminy Głubczyce do Związku Międzygminnego „Czysty Region”, którego 
celem statutowym jest wykonywanie zadań publicznych z zakresu gospodarki odpadami; 
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- Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami i środowiska człowieka przed hałasem. Wymaga to 

przede wszystkim kontynuacji działań realizowanych dotychczas dla poprawy jakości powietrza, 

zwłaszcza intensyfikacji działań ukierunkowanych na proekologiczne rozwiązania systemu 

transportu. Główne kierunki działań to: 

- zmniejszenie emisji komunikacyjnej, zwłaszcza na obszarach zurbanizowanych (Opole, 

Strzelce Opolskie, Kędzierzyn – Koźle, Nysa, Brzeg, Praszka, Gorzów Śląski, Ozimek), 

- zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń w miastach i na terenach wiejskich,  

- kontynuacja ograniczania emisji przemysłowych w tym w szczególności w zakładach 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (wg nomenklatury GUS zakładów szczególnie 

uciążliwych dla czystości powietrza), 

- zmniejszenie negatywnego oddziaływania hałasu na człowieka i środowisko. 

W ramach ochrony człowieka przed hałasem w Studium wyznaczono następujące kierunki:  

Dążyć do zapewnienia obsługi komunikacyjnej terenów (dla dróg klasy GP i G) poprzez układ dróg 
zbiorczych (lub niższej kategorii) dowiązanych do istniejących lub uzgodnionych z zarządcą drogi zjazdów 
i skrzyżowań. W przypadku nowoprojektowanych dróg klasy GP (projektowana obwodnica miasta Głubczyce 
i obejście miejscowości Grobniki w ciągu drogi krajowej nr 38) dostępność ogranicza się wyłącznie do lokalizacji 
skrzyżowań w odległościach zgodnych z właściwymi przepisami odrębnymi, a ewentualne odstępstwa 
regulowane będą przepisami o drogach i właściwymi aktami wykonawczymi i uzgadniane z właściwymi 
zarządcą drogi. 

Dla drogi klasy G (istniejąca droga krajowa nr 38) należy ograniczyć do niezbędnego minimum częstość 
i ilość zjazdów, a obsługę komunikacyjną zapewniać poprzez system dróg niższych klas, szczególnie dla terenów 
nowoprojektowanej zabudowy. 

W przypadku wprowadzenia nowej zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi w strefie uciążliwości 
drogi krajowej (istniejącej i projektowanej), należy mieć na względzie uciążliwości akustyczne (hałas) oraz 
konieczność wprowadzenia odpowiedniej ochrony akustycznej budynków.  

Nie dopuszcza się lokalizowania w pasie drogowym drogi krajowej (istniejącej i projektowanej) 
obiektów budowlanych, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi, 
z wyjątkiem urządzeń i obiektów telekomunikacyjnych, które realizowane będą na mocy przepisów odrębnych. 
Dopuszcza się lokalizację przyłączy do istniejących mediów zlokalizowanych w pasie drogowym dróg krajowych 
jedynie prostopadle do jezdni. 

Przy lokalizowaniu nowej zabudowy wzdłuż dróg wojewódzkich należy uwzględnić poziom hałasu 
i wibracji powodowanych istniejącym bądź prognozowanym ruchem pojazdów. 

 
Pozostałe wskazania Studium w kwestii rozwoju układu drogowego: 

 tereny przeznaczone pod budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej 
powinny być usytuowane w odległości zapewniającej zachowanie, w zależności od przeznaczenia 
budynku, dopuszczalnego poziomu hałasu, określonego w przepisach o ochronie środowiska; 

 normatywne odległości pomiędzy węzłami i skrzyżowaniami (w tym ilość i usytuowanie zjazdów) 
należy projektować z zachowaniem warunków technicznych określonych we 
właściwym Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. 
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W ramach ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza w Studium proponuje się m.in. następujące 
kierunki działań: 

 zwiększenie udziału biomasy do celów grzewczych; 
 rozbudowę gminnej sieci gazowej i przyłączanie do niej nowych mieszkańców; 
 propagowanie gazu ekologicznego jako paliwa energetycznego, głównie w zabudowie 

jednorodzinnej; 
 bieżącą modernizację dróg; 
 uwzględnianie przy planowaniu przestrzennym jakości powietrza; 
 promowanie odnawialnych źródeł energii i gazyfikacji, w tym źródeł geotermalnych, co wpisuje się 

w realizację polityki przestrzennej województwa, która wskazuje gminę Głubczyce jako obszar 
predysponowany do produkcji energii z biomasy; 

 zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych; 
 zwiększenie wykorzystania transportu publicznego; 
 centralizowanie źródeł ciepła; 
 ograniczenie lokalizacji działalności gospodarczych, które mogą pogorszyć stan powietrza; 
 zwiększenie przepustowości ulic, w celu zmniejszenia emisji spalin. 

 
 Na terenie wiejskim, system ciepłowniczy w głównej mierze oparty jest na indywidualnych źródłach 
ciepła, które do ogrzewania wykorzystują węgiel. Jednym z priorytetowych działań w zakresie zaopatrzenia 
w ciepło na terenie wiejskim jest sukcesywne odejście od ogrzewania paliwami stałymi na korzyść paliw 
płynnych.  

 

- Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody. Dotyczy to 

przede wszystkim nowego podejścia do ochrony przyrody, uwzględniającego europejskie 

wymogi w tym zakresie. Istotnymi zagadnieniami jest również ochrona i zrównoważony rozwój 

lasów. Główne kierunki to: 

- wdrożenie systemu Natura 2000, 

- optymalizacja sieci obszarów chronionych, zapewniająca spójność ekologiczną województwa 

oraz ochronę różnorodności biologicznej, w tym pobudzenie aktywności samorządów, 

- realizacja programu rolno-środowiskowego, 

- realizacja wojewódzkiego programu zwiększania lesistości, w tym zalesianie gruntów 

nieprzydatnych do produkcji rolniczej lub zdegradowanych. 

 

W ramach ochrony dziedzictwa przyrodniczego w Studium wprowadzono następujące kierunki: 

 poszerzenie Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” o Obszar Chronionego Krajobrazu „Mokre – 
Lewice”; 

 utworzenie rezerwatu przyrody „Wilczy Staw”; 
 utworzenie rezerwatu przyrody „Pielgrzymów”; 
 objęcie ochroną korytarzy ekologicznych dolin rzek: Psiny, Straduni i Osobłogi, w formie obszarów 

chronionego krajobrazu: „Dolina Psiny”, „Dolina Straduni” i „Dolina Osobłogi”; 
 utrzymanie ciągłości funkcjonalno - przestrzennej z terenami zewnętrznymi poprzez korytarze 

ekologiczne: - regionalne (dolina Opawicy). 
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- Ochrona powierzchni ziemi i środowiska glebowego. Dotyczy to przede wszystkim działań 

rekultywacyjnych i rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych wskutek eksploatacji 

surowców mineralnych oraz ochrony gleb. Główne kierunki to: 

- bieżąca rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych, 

- rewitalizacja terenów dawnych wyrobisk górniczych, 

- zalesianie gruntów rolniczo nieprzydatnych do produkcji rolnej lub zdegradowanych. 

 

W ramach ochrony powierzchni ziemi w Studium wprowadzono następujące kierunki i zalecenia: 

 rekultywacja byłego składowiska odpadów w Głubczycach przy Alei Lipowej; 
 rekultywacja nieczynnych niecek na składowisku odpadów w Głubczycach przy ul. Rożnowskiej; 
 zalesianie i zadarnianie obszarów narażonych na erozję; 
 ograniczenie gleb najwyższych klas bonitacyjnych oraz pochodzenia organicznego z zainwestowania 

(z wyłączeniem terenów wskazanych pod zainwestowanie, zgodnie z rysunkiem Studium); 
 ograniczenie przemieszczanie się poziomów glebowych podczas prac budowlanych; 
 rekultywacja  gleb zdegradowanych (w tym obszarów po eksploatacji złóż); 
 całkowitym zakazie rolniczego wykorzystania ścieków; 
 minimalizowaniu odpływu ścieków do gleb. 

 

Plan Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w Województwie Opolskim  

Ustalenia „Studium..”, w tym realizacja projektu farmy wiatrowej na obszarze gminy 

Głubczyce, będzie zgodna z założeniami Planu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii 

w Województwie Opolskim.  

Zgodnie z ww. „Planem..”, ponad 50% energii odnawialnej może w 2015 r. pochodzić 

z energetyki wiatrowej. Na terenie gminy Głubczyce, w okolicach wsi: Zopowy, Krzyżowice i Zubrzyce, 

ma powstać elektrownia wiatrowa, dla której uzyskano pozwolenie na budowę. Drugą realizowaną 

inwestycją jest niewielka farma, która ma powstać w okolicach miasta Głubczyce. Oprócz 

wymienionych inwestycji mających na celu rozwój energetyki wiatrowej na terenie omawianej gminy, 

planuje się lokalizacje nowych. Tereny możliwe do zagospodarowania na cele farm wiatrowych 

zostały przedstawione na załączniku graficznym do niniejszego opracowania.  

Cele ekologiczne powiatu głubczyckiego. 

„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego” został opracowany w trybie i na 

zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska i obejmuje poszczególne komponenty 

środowiska zlokalizowane na obszarze powiatu. Biorąc pod uwagę określone kryteria o charakterze 

organizacyjnym i środowiskowym, w tym zakres przeobrażeń na terenie powiatu wyznaczono 

następujące cele z zakresu ochrony środowiska: 
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 środowisko dla zdrowia – dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa 

ekologicznego, 

 wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem oraz podniesienie świadomości ekologicznej 

społeczeństwa, 

 ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody, 

 zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii. 

Projekt Studium stanowi przyczynek do realizacji ww. celów. 
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5 ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA  

5.1 Istniejący stan środowiska 

5.1.1 Ogólna charakterystyka gminy oraz położenie fizyczno-geograficzne  

Gmina miejsko – wiejska Głubczyce położona jest w południowo - zachodniej części Polski na 

terenie województwa opolskiego, w powiecie głubczyckim. Od południa sąsiaduje z gminą Branice, 

od wschodu z gminami Baborów i Pawłowiczki, a od północy z gminą Głogówek. Od zachodu na 

długości około 43 km granica gminy pokrywa się z granicą państwa z Republiką Czeską. Według 

danych GUS z 2009 roku powierzchnia gminy wynosi 29 434 ha, co stanowi prawie 44% powierzchni 

powiatu głubczyckiego i jednocześnie kwalifikuje ją, jako największą gminę w województwie. 

Korzystne warunki przyrodniczo - krajobrazowe, w południowo - zachodniej części gminy oraz 

położenie w pobliżu dużej aglomeracji katowickiej i względnie blisko Niemiec determinują rozwój 

funkcji turystyczno - rekreacyjnych, służących ponadlokalnemu wypoczynkowi cotygodniowemu 

i pobytowemu. 

Głównym ośrodkiem jest miasto Głubczyce o powierzchni 1 254 ha (wg danych GUS z 2009r.). 

Liczba ludności w 2009 roku (dane GUS) w gminie wynosiła 23 922 osoby, co stanowi 48,4% ludności 

powiatu i 2,32% ludności województwa. W samym mieście Głubczyce zamieszkuje 13 301 osób, co 

stanowi 55, 6% mieszkańców gminy. 

         

Rysunek 1 Położenie gminy i miasta na tle województwa opolskiego i gmin sąsiednich. 

Źródło: SUiKZP gminy Głubczyce – projekt.  
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Gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg. Głównym szlakiem komunikacyjnym gminy 

Głubczyce jest droga krajowa nr 38 o znaczeniu regionalnym relacji od granicy państwa w kierunku: 

Pietrowice – Głubczyce – Kędzierzyn Koźle. Uzupełniają ją dwie drogi wojewódzkie: nr 416 relacji 

Krapkowice - Głogówek - Głubczyce – Kietrz – Racibórz oraz nr 417 relacji Laskowice – Klisino – 

Szonów – Szczyty – Racibórz. Z punktu widzenia oddziaływania na poszczególne komponenty 

środowiska najistotniejsze znaczenie mają przebiegające przez teren gminy drogi krajowe i droga 

wojewódzka. 

 

źródło: http://www.glubczyce.pl 

 

Gmina Głubczyce ma charakter rolniczy. Rozwojowi rolnictwa sprzyjają zarówno bardzo 

dobre gleby (gleby klasy I-III stanowią 74% ogólnej powierzchni gruntów ornych) jak i odpowiedni 

klimat. Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 23 451 ha, co stanowi 40, 9% powierzchni 

użytków rolnych powiatu. Dodatkowo miejscową gospodarkę tworzą przede wszystkim zakłady 

branży spożywczej, metalowej i kosmetyczno – farmaceutycznej.  

Według regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski (Kondracki J., 1994) miasto i gmina 

Głubczyce położona jest w następujących jednostkach: 

 Megaregion: Pozaalpejska Europa Środkowa (3), 

 Prowincja: Niż Środkowoeuropejski (31), Masyw Czeski (33), 

 Podprowincja: Niziny Środkowopolskie (318), Sudety z Przedgórzem Sudeckim (332), 

 Makroregion: Nizina Śląska (318.5), Sudety Wschodnie (332.6), 

 Mezoregion: Płaskowyż Głubczycki (318.58), Góry Opawskie (332.63). 

Rysunek 2 Miasto i gmina Głubczyce sfotografowana z lotu ptaka (krajobraz miejski oraz krajobraz rolniczy) . 
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Gmina Głubczyce leży na obszarze dwóch prowincji - Masywu Czeskiego i Niżu 

Środkowoeuropejskiego (przeważająca część). Granica pomiędzy nimi przebiega w zachodniej części 

gminy.  

Znaczna część gminy położona jest w mezoregionie Gór Opawskich, należących do 

makroregionu Sudetów wschodnich. Pozostały obszar gminy Głubczyce należy do mezoregionu 

Płaskowyżu Głubczyckiego – makroregionu Niziny Śląskiej. Szczegółowo rzeźbę terenu opisano 

w punkcie 5.1.2.  

5.1.2 Budowa geologiczna i rzeźba terenu  

W gminie dominuje rzeźba falisto - pagórkowata, w szczególności w jej południowo - 

zachodniej części, stanowiącej fragment Gór Opawskich i przynależnej do makroregionu Sudetów 

Wschodnich. Występuje tam zróżnicowana rzeźba o deniwelacjach rzędu od 50 do 100 m. Obszar 

północny tej części gminy jest pokryty lasami i wyżej położony w stosunku do pozostałego obszaru 

gminy. Na wyraźnych zboczach o nachyleniu powyżej 10% rozwinęły sie krótkie i wąskie dolinki. 

Gmina Głubczyce (południowo – zachodnia część), ze względu na walory i strukturę krajobrazu 

naturalno - kulturowego jest prawnie chroniona, jako Obszar Chronionego Krajobrazu Rejonu Mokre 

- Lewice. Powierzchnia obszaru wynosi około 6527, 5 ha, w tym na terenie gminy około 6423 ha). 

Obszar chronionego krajobrazu stanowi również Las Głubczycki (o powierzchni około 1597, 5) ha 

położony w środkowej części gminy. 

Pozostała część terenu gminy należy do makroregionu Niziny Śląskiej – mezoregionu 

Płaskowyżu Głubczyckiego. Jest to wysoko wzniesiona, rozległa równania porozcinana licznymi 

dolinami rzek: Psiny, Troi, Straduni i Złotnika. Obniżenia dolin w odniesieniu do przyległych wzniesień 

daje różnice wysokości od 30 do 60 m.  

Obszar płaskowyżu w granicach gminy wznosi się na wysokość od około 220 m w części 

północnej, do około 320 m n.p.m. w części południowej. Pod względem wysokościowym powinien 

być on klasyfikowany, jako teren wyżynny.  

Płaskowyż Głubczycki pokryty jest utworami lessowymi, spod których lokalnie, głównie na 

zboczach dolinnych, odpreparowane są ostańcowe formy osadów starszych pochodzących z okresów: 

neogenu oraz czwartorzędu. 

Rzeźba obszaru Gór Opawskich ukształtowała się w okresie mioceńskim oraz 

przedmioceńskim, na co wskazuje przebieg współczesnych form a w szczególności układ dolin 

rzecznych. Rzeźbę podłoża podczwartorzędowego tworzą garby zbudowane ze skał 

dolnokarbońskich, porozcinane szerokimi i głębokimi obniżeniami o założeniach tektonicznych. 

Rzeźbę Sudetów Wschodnich kształtowały zjawiska tektoniczne oraz wulkaniczne. W późniejszym 
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okresie odporne skały karbońskie podlegały częściowemu niszczeniu przy udziale sedymentacji 

morskiej i lądowej.  

Czwartorzęd, na obszarze gminy, zaznaczył się wkraczaniem i regresją lądolodu. Współczesna 

rzeźba obszaru gminy została ukształtowana w plejstocenie. W czasie nasunięcia lądolodu 

(zlodowacenie środkowopolskie) nastąpiło nakładanie się na siebie sedymentacji lodowcowej 

i wodnolodowcowej z akumulacyjną działalnością rzek. Powierzchnia akumulacyjna została w tym 

czasie pocięta dolinami. Urozmaicona morfologia została przekształcona. Częściowo wyrównanie 

powierzchni nastąpiło w wyniku długotrwałego oddziaływania procesów: eolicznej depozycji pyłu 

(powstanie pokrywy lessowej) oraz procesu denudacji. Po ustąpieniu lodowców, w holocenie, 

nastąpił etap formowania się współczesnych dolin. Współczesna rzeźba gminy jest składową 

powyższych procesów. Ma charakter akumulacyjno-denudacyjny uwarunkowany starszym podłożem 

o założeniach tektonicznych. 

Pod względem genezy w obrębie gminy Głubczyce można wyróżnić następujące struktury 

morfogenetyczne: 

 Doliny rzeczne – pochodzenia fluwialnego powstałe w obniżeniach dolin rzek: Opawica, Troja, 

Złotnik, Stradunia. W zasięgu wymienionych powyżej rzek można wyodrębnić płaskie 

holoceńskie tarasy zalewowe, akumulacyjne, wyścielone piaskami, żwirami i namułami, 

wznoszące się średnio na wysokość od 2 do 5 m nad poziom wody w ciekach. 

 Pokrywy lessowe – powstałe w plejstocenie w wyniku depozycji pyłu na przedpolu lodowca. 

Utwory te obejmują swym zasięgiem znaczne obszary gminy. Ze względu na dużą 

przydatność i żyzność lessów w przewadze użytkowane są rolniczo.  

 Utwory polodowcowe - występują w mniejszym zasięgu i reprezentowane są przez formy 

morfologiczne w postaci denudacyjnych odsłonięć glin zwałowych i osadów 

wodnolodowcowych. Na terenie gminy formy tego typu występują przede wszystkim na 

skarpach dolin rzecznych. Obszary te podatne są na procesy erozji. 

 Ostańce denudacyjne – reprezentowane przez wzgórza Gór Opawskich, zlokalizowane 

w południowo – zachodniej części gminy. Zbudowane ze skał dolnego karbonu, mało 

podatnych na denudację, występujących w postaci łupków ilastych, piaskowców 

szarogłazowych i mułowców.  

 

Obszar gminy narażony jest na działania erozji wodnej i wietrznej. Pokrywa geologiczna 

gminy składa się w większości z podatnych na działania erozyjne utworów lessowych. Procesy erozji 

najsilniej występują na gruntach ornych. Stopniowe wylesianie Płaskowyżu Głubczyckiego 
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i nieprzerwane jego użytkowanie orne wzmożyły ten proces. Szerzej o procesach erozji oraz innych 

zagrożeniach omówiono w punkcie 5.3. 

5.1.3 Kopaliny 

Na terenie gminy Głubczyce zlokalizowano dwa złoża surowców mineralnych, które posiadają 

koncesję na wydobycie. Obecnie eksploatowane jest złoże w miejscowości Zopowy, złoże 

w Braciszowie jest okresowo eksploatowane. Omawiane złoża oznaczono na Rys. 3. oraz Rys. 4. oraz 

na załączniku graficznym dołączonym do niniejszego opracowania (stan na marzec 2011r.). Są to: 

 Złoże kamienia łamanego i bocznego w Braciszowie określane inaczej, jako kamienie 

budowlane i drogowe. Obszar górniczy obejmuje powierzchnię 60 781m2. Zasoby geologiczne 

bilansowych złoża wynoszą 8 843 tys. ton oraz przemysłowe wynoszą 8 129 tys. ton. (Nr 1 na 

Rys. 3 i Rys. 4).  

Złoże zlokalizowane jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu „Mokre – Lewice”, na którym 

obowiązuje zakaz wydobywania do celów gospodarczych skał. Zakaz ten nie dotyczy 

obszarów, na których położone są złoża kopalin udokumentowane do dnia 31 grudnia 2005 r. 

i których dokumentacje zostały zatwierdzone przez właściwy organ administracji 

geologicznej. Z danych Państwowego Instytutu Geologicznego7 wynika, że złoże Braciszów 

widnieje w rejestrze od 30 grudnia 1961r. (nr WUG – 4/14/111). Obszar górniczy Braciszów II 

został wpisany do rejestru i zatwierdzony tą samą decyzją co koncesja na eksploatację złóż, 

wydaną przez Marszałka Województwa Opolskiego z  dn. 8 lutego 2008 roku (ważną do 

grudnia 2028r.).  

 Złoże kruszywa naturalnego „ZOPOWY” w miejscowości Zopowy, obszar górniczy obejmuje 

powierzchnię 19 720 m2, całkowity teren górniczy obejmuje powierzchnię - 24 810 m2. 

Eksploatacji podlegają złoża piasków wodnolodowcowych. Kruszywo nadaje się dla celów 

budownictwa, drogownictwa i robót ziemnych. Bilans zasobów wykazał występowanie 

zasobów surowca w ogólnej ilości 214 tys. ton. Koncesja wydana została prywatnemu 

inwestorowi w dniu 15.12.2003r. i obowiązuje do 31.12.2013 r. (Nr 2 na Rys. 3 i Rys. 4). Złoże 

zostało udokumentowane w dniu 3 lutego 2003 roku decyzją Starosty Powiatowego nr OŚ-

7521/1/2003. Zlokalizowane jest poza obszarem chronionego krajobrazu.  

 

 

 

                                                           
7
 http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/MIDASGIS/TabZloza:kopalinydanepodstawowe 
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Rysunek 3 Złoża surowców mineralnych wraz z zaznaczonymi terenami górniczymi w gminie Głubczyce. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowego Instytutu Geologicznego; www.pgi.gov.pl 

Oprócz złóż eksploatowanych, w gminie Głubczyce występują następujące udokumentowane, 

nieeksploatowane obecnie, złoża surowców mineralnych (stan na październik 2010r.): 

 Złoże kruszywa naturalnego „ZUBRZYCE” o zasobach bilansowych 1181 tys. ton i powierzchni 

3,0 ha (Nr 3 na Rys. 3 i Rys. 4). 

 Złoże surowca ilastego ceramiki budowlanej „GŁUBCZYCE”. Złoża surowca ilastego 

reprezentowane są przez czwartorzędowe lessy i glinki lessopodobne. Złoże posiada zasoby 

bilansowe wynoszące 1220 tys. ton oraz zajmuje powierzchnię 53 1400 m2 (Nr 4 na Rys.3). 

 Złoże surowca ilastego ceramiki budowlanej „GŁUBCZYCE I”. Złoże posiada zasoby bilansowe 

wynoszące 241 tys. ton i zajmuje powierzchnię 84 900 m2 (Nr 5 na Rys.3).  

 Złoże łupków fyllitowych „CHOMIĄŻA” o zasobach bilansowych 309 tys. ton. 

 Złoże kruszywa naturalnego „RACŁAWICE ŚLĄSKIE – GŁOGÓWEK” o zasobach bilansowych 

52 169 tys. ton (ozn. na Rys. 3 nr 6). Złoże to zlokalizowane jest na północy gminy Głubczyce, 

na granicy z gminą Głogówek. 

Wszystkie udokumentowane złoża zlokalizowane na terenie gminy Głubczyce wraz 

z terenami górniczymi oznaczono na załączniku graficznym dołączonym do niniejszego opracowania.  
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Rysunek 4 Istniejące wyrobiska po eksploatacji surowców kruszywa naturalnego – na części zaznaczonych 
obszarów widoczna eksploatacja. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://maps.geoportal.gov.pl 

Na terenie gminy występują niewielkie wyrobiska poeksploatacyjne, w których surowce były 

wydobywane na potrzeby lokalne. Są to:  

 Kamieniołom dolnokarbońskich łupków zlokalizowany w centralnej części Lasu 

Głubczyckiego. 

 Wyrobisko kruszywa naturalnego w Kietlicach, gdzie eksploatacji podlegały piaski 

wodnolodowcowe zlokalizowane na zboczu doliny. Lokalizacje wyrobiska została oznaczona 

na Rysunku 6. Obszar w okolicach miejscowości Kietlice zaznaczony jest w Planie 

Zagospodarowania Województwa Opolskiego, jako obszar perspektywicznego występowania 

złóż surowców mineralnych (Rys. 5). 

 Kamieniołom dolnokarbońskich łupków i piaskowców zlokalizowany w Ciermięcicach. 

 Trzy kamieniołomy szarogłazów, piaskowców i łupków ilastych oraz wyrobisko kruszywa 

naturalnego – piaski i żwiry, zlokalizowane w Gołuszowicach i południowy-zachód od 

kamieniołomów, na zboczu doliny Psiny. 
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Rysunek 5 Zasoby surowcowe na terenie miasta i gminy Głubczyce (złoża udokumentowane i perspektywiczne). 

Źródło: Plan Zagospodarowania Województwa Opolskiego. Mapa nr 4. 

 

Perspektywy i prognozy występowania kopalin 

Ze względu na złożoność morfogenezy terenu gminy należy się spodziewać występowania na 

obszarze gminy nowych miejsc złóż kruszywa naturalnego (Rysunek 5).  

 

Rysunek 6 Wyrobisko kruszywa naturalnego w Kietlicach 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://maps.geoportal.gov.pl 
 

Perspektywiczne złoża kruszywa naturalnego zlokalizowane są w okolicach następujących 

miejscowości: Biernatów i Kietlice (eksploatacja może być ograniczone ze względu na projektowany 

OChK rzeki Stradunia); Braciszów i Krasne Pole (ograniczenia ze względu na istniejący OChK Mokre – 
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Lewice). Perspektywiczne złoża występują również w okolicach Dobieszowa i wsi Mokre (eksploatacja 

niewskazana ze względu na wysokie walory przyrodnicze – Obszar Natura 2000). Oprócz w/w 

potencjalne złoże zlokalizowano w okolicach wsi Nowy Rożnów.  

 

5.1.4 Gleby  

Gmina Głubczyce należy do głubczyckiego regionu glebowo-rolniczego, który charakteryzuje 

się najlepszymi w województwie opolskim warunkami do produkcji rolnej. Gmina odznacza się 

bardzo dobrymi warunkami dla rozwoju rolnictwa, tj. wysoką klasą bonitacyjną gleb, korzystnymi 

warunkami klimatycznymi oraz korzystnymi stosunkami wodno-glebowymi (śr. roczna temperatura – 

ok. 8oC, duża ilość opadów: 600-650 mm, długi okres wegetacyjny ok. 220 dni). Przeważają tu IIIa 

i IVa klasy bonitacji gruntów (kompleks pszenny dobry), co stanowi ok. 88% wszystkich użytków 

rolnych.  

Pod względem gatunkowym w powierzchni gminy zdecydowanie dominują lessy i utwory 

lessowate ilaste, które stanowią prawie 77% wszystkich użytków rolnych. Z lessów powstały gleby 

typu czarnoziem i gleby brunatne. Najlepsze gleby czarnoziemy lessowe kompleksu 1-go i gleby 

kompleksu 2-go typu brunatnego i pseudobielice występują w środkowej i północnej części gminy. 

Znaczny udział w pokrywie glebowej gruntów rolnych mają utwory gliniaste (około 21 %). 

W strukturze utworów glebowych gleb gruntów rolnych gminy Głubczyce jest utworów piaskowych 

i ilastych (razem ich udział szacuje się na około 0,65%). 

 

 

Rysunek 7 Utwory geologiczne budujące podłoże gminy Głubczyce 
Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny. Mapa Geologiczna Polski. 
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Na obszarze gminy wyróżniono następujące typy gleb: 

Gleby brunatne – zajmują w gminie największe obszarowo powierzchnie. Największe i występowanie 

tych gleb widoczne jest w obrębie zboczy wysoczyzny oraz w rejonie ich kulminacji. W obrębie gminy 

gleby brunatne odznaczają się uziarnieniem przede wszystkim w postaci utworów pyłowych różnej 

genezy. Dominującym gatunkiem gleby są lessy i utwory lessowate ilaste. Można przyjąć, iż znaczna 

większość obecnych gleb brunatnych powstała w wyniku procesu brunatnienia i ługowania gleb 

pierwotnie występujących, jako czarnoziemy. Na glebach brunatnych wykształciły się głównie 

siedliska lasów grądowych Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum oraz podgórskich dąbrów acidofilnych 

Luzulo-Quercetum. 

Czarnoziemy zdegradowane oraz czarnoziemy deluwialne – czarnoziemy są glebami wytworzonymi 

z lessów. W wyniku erozji i degradacji zasięg czarnoziemów ulega zmniejszaniu. Czarnoziemy 

zdegradowane w obrębie gminy występują najczęściej na eksponowanych fragmentach Płaskowyżu 

Głubczyckiego. Reprezentatywnym dla nich gatunkiem gleby są lessy i utwory lessowate ilaste. Na 

terenie gminy ten podtyp gleb posiada stosunkowo duży udział powierzchniowy. Ze względu na swą 

żyzność tworzy głównie siedliska lasów grądowych. Czarnoziemy charakteryzują się bardzo dobrymi 

właściwościami, dlatego użytkowane są głównie, jako grunty orne. Czarnoziemy deluwialne na 

terenie gminy występują licznie wyściełając suche dolinki nieckowate. 

Gleby pseudobielicowe – pod względem obszarowym są trzecim najczęściej występującym typem 

gleby w gminie. Występują głównie na wychodniach osadów polodowcowych oraz utworów 

karbońskich, z których zdarta została pokrywa lessowa. 

Mady rzeczne – gleby tego typu występują na zalewowych tarasach rzecznych. Na terenie gminy 

wyściełają dna dolin większych rzek, a także niektóre z ich mniejszych dopływów. Mady powstały 

w procesie akumulacji utworów aluwialnych w związku z przepływem wód powierzchniowych oraz 

znacznym wahaniem zwierciadła wód gruntowych. Charakterystyczne dla nich jest występowanie na 

terenach o stosunkowo płytkim poziomie wód gruntowych, często z okresową możliwością 

podtapiania lub zalewów. W zasięgu występowania mad, istotny jest znaczny udział terenów zajętych 

przez użytki zielone. W klasyfikacji siedlisk łąkowych, mady stanowią łęgi właściwe i należą do gleb 

żyznych, o dobrych i bardzo dobrych właściwościach dla użytkowania rolnego. 

Gleby inicjalne – zajmują bardzo niewielką powierzchnię w pokrywie glebowej. Występują najczęściej 

w wierzchołkowych partiach wzniesień w południowo-zachodniej i południowej części gminy. 

W związku z niewielką przydatnością do uprawy przy niekorzystnych warunkach rzeźby tereny 

występowania tych gleb zostały w większości zalesione. 

Reasumując, teren gminy charakteryzuje się wysoką bonitacją gruntów. Stan taki wynika 

z wysokiej, jakości produkcyjnej gleb, które powstały w głównej mierze ze skały macierzystej, jaką jest 
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less. Dla gminy charakterystyczne jest również, iż w obrębie wysoczyzn przeważa użytkowanie orne 

(ok. 80%). W zasięgu dolin rzecznych obok użytkowania ornego powszechne jest zagospodarowanie 

w postaci użytków zielonych.  

 

5.1.5 Klimat 

 
Według podziału Polski na regiony klimatyczne obszar gminy Głubczyce, powiatu 

głubczyckiego, zakwalifikowano do Regionu Dolnośląskiego Południowego. Charakterystyczne dla 

tego regionu jest częstsze występowanie pogody bardzo ciepłej i jednocześnie pochmurnej oraz 

mniej dni z pogodą mroźną i przymrozkami. 

Obszar gminy Głubczyce charakteryzuje się ostrzejszym niż centralna część województwa 

opolskiego warunkami klimatycznymi. Jednak są one korzystniejsze niż warunki panujące na 

zachodzie województwa w wyższych partiach Górach Opawskich (Sudety Wschodnie) i na wschodzie 

na Wyżynie Śląskiej. Większą łagodność warunków klimatycznych powiat zawdzięcza położeniu 

w obniżeniu Bramy Morawskiej, dokąd podczas ogólnoeuropejskiej cyrkulacji mas powietrza dociera 

słabo modyfikowane przez wpływy górskie Sudetów i Karpat Wschodnich ciepłe powietrze 

śródziemnomorskie od południa i łagodne masy atlantyckie z północnego zachodu. Te ostatnie 

zwłaszcza w okresie zimowym łagodzą warunki pogodowe. Wyraźnie na terenie powiatu 

wyodrębniają się dwa podobszary o odmiennych warunkach:  

 Podobszar południowo-zachodni obejmuje tereny Gór Opawskich i charakteryzuje się 

ostrzejszymi warunkami atmosferycznymi.  

 Podobszar północnozachodni i zachodni zlokalizowany na Płaskowyżu Głubczyckim 

charakteryzuje się klimatem nieco łagodniejszym. 

 

Gmina należy do najcieplejszych rejonów Polski. Średnia roczna temperatura: waha się od 6,8 

do 8,1oC. Okres gospodarczy z temperaturą dobową powyżej 2,5oC, wynosi około 260 dni.  

Najzimniejszym miesiącem jest styczeń (około – 2,5°C), natomiast najcieplejszym miesiącem jest 

lipiec z temperaturą 17-17,5°C. W kwietniu średnia temperatura sięga 7,5°C, natomiast 

w październiku 8,5°C. 

Obszar gminy zaliczany jest do regionu, w którym opady są dość niskie. Ilość opadów – 

najmniejsza 600 mm na południu i południowym - zachodzie w mezoregionie Gór Opawskich, 

największa 650 mm na północy i północnym wschodzie. Przeciętna ilość dni z opadami szacuje się na 

od 212 do 230 dni.  



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

GMINA GŁUBCZYCE 

 

PROGNOZA SPORZĄDZONA NA POTRZEBY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUBCZYCE 

 

69 

 

Opady lipca, które są opadami najwyższymi w ciągu roku, wynoszą 100 – 120 mm w części 

północnej gminy, obniżając się do 80 – 100 w jej części południowej. Opady minimalne następują 

w miesiącu styczniu osiągając 30 mm. Sumy opadów w latach mokrych mogą nawet dwukrotnie 

przekroczyć sumy lat suchych. Na ciepłe półrocze przypada około 60% opadów rocznych, sięgając 400 

- 450 mm. Notuje się około 160 - 165 dni z opadem w tym około 15 dni z opadami ulewnymi. 

W półroczu chłodnym sumy opadów wynoszą 200 - 250 mm. 

5.1.6 Wody 

Wody powierzchniowe 

W zakresie wód płynących system wód powierzchniowych gminy Głubczyce obejmuje: 

 dwie duże regionalne rzeki: Osobłogę (6,5 km odcinek rzeki na terenie gminy wzdłuż 

północnej granicy) i Opawicę (10 km odcinek stanowiący zachodnią granicę gminy oraz 

jednocześnie granicę Polski z Republiką Czeską), 

 początkowe odcinki innych dużych rzek: Straduni (długość 12,4 km w granicach gminy), Psiny 

(długość 12 km w granicach gminy) i Troi (długość 10 km w granicach gminy). 

Obszar gminy należy do zlewni Odry, w obrębie, której wyróżnia się cztery zlewnie 

podrzędne: Osobłogi, Straduni, Psiny i Opawy. Dorzecze Opawy charakteryzuje się występowaniem 

jednego głównego cieku Opawicy oraz licznych małych dopływów. Dorzecze Psiny zajmuje większą 

część gminy i obejmuje zlewnie rzeki Troi oraz Psiny ze Złotnikiem, natomiast dorzecze Straduni 

obejmuje dwa główne cieki Stradunię i Gnojnik wraz z dopływami. 

Do najważniejszych rzek na terenie gminy należą: 

 Rzeka Osobłoga – stanowi lewy dopływ Odry II rzędu. Powierzchnia jej zlewni wynosi 758 km2 

i przepływa na terenie gminy w km 24,3 – 30,8. Na terenie gminy Głubczyce Osobłoga jest 

rzeką nizinną o przepływie Q=0,36 m3/s, co kwalifikuje ją, jako rzekę o największym 

przepływie na terenie gminy. 

 Rzeka Opawica – rzeka o charakterze typowo górskim. Na terenie gminy (km 3,4 – 13,5) 

stanowi ona granicę państwa z Republiką Czeską. Powierzchnia zlewni Opawicy wynosi ok. 

240 km2, a jej przepływ Q=0,28 m3/s. 

 Rzeka Stradunia – jest lewostronnym dopływem Odry III rzędu. Na terenie gminy Głubczyce 

znajduje się 12,4 km początkowego fragmentu rzeki. Przepływ Straduni wynosi Q=0,032 m3/s. 

 Rzeka Psina - jest lewostronnym dopływem Odry III rzędu, który ma swoje źródła na terenie 

gminy Głubczyce (okolice wsi Równe). Przepływ wynosi Q=0,050 m3/s. 
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 Rzeka Troja – rzeka, która również ma swoje źródła na terenie gminy. Jej przepływ wynosi 

Q=0,042 m3/s, a powierzchnia zlewni w przekroju ujściowym wynosi 36,6 km2. 

 Gmina Głubczyce charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem gęstości sieci rzecznej. 

Największą gęstością cechują się tereny w obniżeniu Opawicy i Osobłogi, które obejmują dno dolin 

rzek, a także wpływające do nich od strony północnej i południowej krótkie dopływy. Znacznie 

mniejsza gęstość sieci rzecznej występuje na obszarze początkowego biegu rzek Psiny i Straduni, 

znajdującym się na północ oraz na zachód od Głubczyc. Jej wartość wynosi tu od 0,5 do 0,75 km/km2. 

 System hydrologiczny gminy charakteryzuje się również występowaniem licznych suchych 

dolin erozyjnych, niegdyś aktywnie uczestniczących w odwadnianiu terenu, obecnie porośniętych 

roślinnością drzewiastą, krzewiastą oraz murawową, co spowodowało unieruchomienie spływów 

powierzchniowych wód. Okresowa aktywność dolin może być obserwowana w przypadku 

występowania dużej ilości opadów. 

 Gmina odznacza się niewielką ilością dużych zbiorników wodnych i znaczną liczbą małych 

stawów. Stawy te występują najliczniej w okolicach Głubczyc (Głubczyce - Sady), Leśniczówki, doliny 

Straduni, przy drodze Lisięcice – Królowe i przy Leśniczówce Ściborzyce Małe. Dodatkowo można tu 

spotkać poeksploatacyjne zbiorniki wodne znajdujące się w licznych kamieniołomach, wyrobiskach 

kruszywa naturalnego oraz w wyrobiskach surowców ilastych w Głubczycach.  

Na terenie gminy istnieją zbiorniki wodne wykształcone działalnością człowieka, który 

wykorzystał w tym celu naturalne obniżenia i zagłębienia terenu oraz doliny rzeczne. Stawy 

zlokalizowane są miedzy innymi, w okolicach miejscowości Nowa Wieś Głubczycka (Rysunek 8 i Fot. 

1 i Fot. 2). 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 8 Poglądowy rysunek – kierunek 

fotografowania oznaczono strzałką (odnoszący się do 
Fot. 1 i Fot. 2). 
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Zbiorniki retencyjne 

Dla poprawy ochrony przeciwpowodziowej oraz dla wzmocnienia zdolności retencyjnych 

terenu wybudowany został zbiornik Włodzienin. 

Budowa przeciwpowodziowego zbiornika retencyjnego Włodzienin przeprowadzona została 

w korycie rzeki Troi, w której przy większych opadach deszczu bądź nagłych roztopach, następuje 

gwałtowny przybór wód w korycie. Jego głównym zadaniem będzie ochrona od powodzi terenów 

położonych w dolinie rzeki Troi poniżej zbiornika. Po wybudowaniu zbiornika nastąpiła redukcja fali 

powodziowej - co najmniej, o 25 %, co zwiększyło bezpieczeństwo przeciwpowodziowe gmin Branice 

i Kietrz. Ważną funkcją, jaką pełni zbiornik jest również funkcja rekreacyjna dla mieszkańców 

okolicznych terenów. 

Na terenie gminy Głubczyce planuje się wybudować kolejne cztery zbiorniki retencyjne, 

mające służyć poprawie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz zwiększyć możliwości retencji 

w gminie. Szerzej temat zbiorników retencyjnych omówiono w punkcie 10.11.5. 

 

Wody podziemne 

 Na terenie gminy Głubczyce wody podziemne występują w kilku poziomach w utworach 

karbonu, kredy, trzeciorzędu i czwartorzędu: 

 karbońskie piętro wodonośne - piętro tworzą piaskowce i łupki wraz z wietrzelinami, budujące 

obszar wzgórz Przedgórza Sudetów Wschodnich; wody podziemne zgromadzone są najczęściej 

w rumoszach, zwietrzelinach i drobnych szczelinach oraz spękaniach skał, nie tworząc trwałego 

i ciągłego poziomu wodonośnego; poziom karboński występuje w zachodniej i południowej 

Fot. 1 i Fot. 2 Stawy hodowlane zlokalizowane w okolicy Nowej Wsi Głubczyckiej (fot. Katarzyna Deptuła). 
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części gminy (wsie Zopowy, Zubrzyce, Równe, Pietrowice Głubczyckie, Krasne Pole, Opawicę, 

Dobieszów), 

 kredowe piętro wodonośne - piętro tworzą piaskowce górnokredowe, słabo wodonośne (do 

kilku m3/h), zalegające na głębokościach od kilku do kilkunastu metrów ppt.; poziom kredowy 

12 występuje we wschodniej części gminy (Tarnkowa, Biernacice, Boguchwałów, gmina 

Baborów), 

 trzeciorzędowe piętro wodonośne - warstwę wodonośną budują piaski ze żwirem, piaski 

pylaste i żwiry zaglinione występujące w przewarstwieniach wśród grubej serii iłów 

trzeciorzędowych; poziom trzeciorzędowy występuje we wschodniej i północnej części gminy; 

zwierciadło wody ma charakter naporowy i występuje na znacznej głębokości poniżej 20 – 50 

m ppt, 

 czwartorzędowe piętro wodonośne - jest ono powszechne na terenie całej gminy, stanowiąc 

poziom uzupełniający dla niżej ległych poziomów; na terenach Płaskowyżu Głubczyckiego 

wykształcone jest w piaskach i żwirach akumulacji wodnolodowcowej, w przewarstwieniach 

piaszczystych i żwirowych wśród glin morenowych oraz w piaskach i żwirach rzecznych 

Osobłogi, Psiny, Straduni, Troji i ich dopływów. 

 

Główne zbiorniki wód podziemnych 

Północno-zachodni skraj powiatu głubczyckiego położony jest w zasięgu GZWP 332 - 

Subniecka Kędzierzyńsko-Głubczycka tzw. Basen Sarmacki. Zbiornik ten znajduje się również na 

terenie gminy Głubczyce. Jest to zbiornik wód podziemnych o ośrodku porowym, obejmujący swym 

zasięgiem połączone hydraulicznie struktury wodonośne trzeciorzędowe8 sarmatu i tzw. głębokiego 

czwartorzędu o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 130000 m3/24 h i średniej głębokości ujęć 

80 m – 120 m. Zbiornik ten rozciąga się na rozległym obszarze od Białej na zachodzie, przez 

Kędzierzyn-Koźle, do terenów leżących przed Gliwicami na wschodzie. Zbiornik GZWP 332 to rozległa 

niecka, której dno stanowią łupki i szarogłazy karbonu, zalegające na głębokości około 550 m p.p.t. 

                                                           
8
 Według podziału dokonanego przez Międzynarodową Unię Nauk Geologicznych w 2004 r. (z późniejszymi poprawkami) 

trzeciorzęd nie istnieje, era kenozoiczna dzieli się na paleogen, neogen i czwartorzęd (poszerzony o najmłodszy wiek 
pliocenu). 
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Rysunek 9 Główny zbiornik wód podziemnych 332 - na terenie gminy Głubczyce oraz części województwa 
opolskiego. 

Źródło: Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska powiatu głubczyckiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-
2015. 

5.1.7 Flora 

Zróżnicowana rzeźba terenu, różnego typu gleby, warunki klimatyczne w tym głównie 

wilgotność wpłynęły na duże zróżnicowanie roślinności badanego obszaru. Występuje tu wiele 

interesujących zbiorowisk roślinnych i gatunków roślin. Stosunkowo duże zróżnicowanie umożliwiło 

rozwój wielu zbiorowiskom roślinnym, zarówno naturalnym (m.in. leśne, murawowe, wodne, 

szuwarowe), jak i półnaturalnym i antropogenicznym (m.in. łąkowe, polne, ruderalne).  

Na terenie gminy stwierdzono występowanie 95 zespołów i zbiorowisk roślinnych. 

Najbardziej pospolitymi zbiorowiskami gminy Głubczyce są zespoły roślinne użytków rolnych. 

Zbiorowiska chwastów towarzyszące uprawom roślin zbożowych i okopowych zajmują duże 

powierzchnie i stanowią bardzo ważny element krajobrazu. Grupa zbiorowisk roślin wodnych na 

terenie gminy Głubczyce, ze względu na brak większych zbiorników wodnych, spotykana jest dosyć 

rzadko.  

 Na terenie gminy Głubczyce występuje kilkanaście siedlisk przyrodniczych podlegające 

w Polsce ochronie. Najcenniejsze i najbogatsze pod względem florystycznym są zbiorowiska leśne 

stanowiące integralną i dominującą część krajobrazu.  

Na terenie gminy Głubczyce stwierdzono występowanie gatunków grzybów objętych ochroną 

tj. Flagowiec olbrzymi, Purchawica olbrzymia. 
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Ekosystemy zbiorowisk leśnych cechują się wysokim stopniem różnorodności biologicznej, 

skomplikowaną siecią zależności międzygatunkowych i przez to wysokimi walorami poznawczymi, 

ochronnymi i estetycznymi.  

Wartości użytkowe drzewostanów stały się przyczyną ich gospodarczej, często rabunkowej 

eksploatacji i dlatego niektóre zbiorowiska leśne należą dziś do zanikających. Dotyczy to głównie 

lasów łęgowych rosnących niegdyś w dolinie Osobłogi, Opawicy, Straduni i Psiny.  

Część lasów, położonych na terenie Obszarów Chronionego Krajobrazu Las Głubczycki oraz 

Rejon Mokre - Lewice, ma naturalny charakter. Do najważniejszych typów lasów należą położone 

w podmokłych zagłębieniach terenu: olsy porzeczkowe, łęgi wierzbowe i łęgi jesionowo-olszowe. 

W Lesie Głubczyckim w okolicach Wilczego Stawu, rosną podgórskie łęgi jesionowe.  

Lasy o charakterze borów sosnowych i borów mieszanych zajmują na omawianym terenie 

największą powierzchnię. Występują m.in. w Lesie Głubczyckim, w okolicach Chomiąży, Chróstna, 

Dobieszowa. Są to jednak zbiorowiska wtórne, ze sztucznie nasadzoną sosną, świerkiem 

i modrzewiem na siedliskach grądowych, które mają niewielką wartość przyrodniczą. W bardzo 

ubogim pod względem florystycznym runie tych lasów dominują różne gatunki jeżyn oraz trzcinnik 

piaskowy szczególnie bujnie rozwijające się w partiach nadmiernie prześwietlonych. 

Zieleń urządzona i zadrzewienia  

Największy kompleks parkowy w mieście Głubczyce zlokalizowany jest wzdłuż rzeki Psiny. 

Park tworzy swoistego rodzaju bufor ochronny wokół ujęcia wody dla Głubczyc i służy między innymi 

ochronie zasobów wodnych na terenie strefy ochrony pośredniej ww. ujęcia. W związku z powyższym 

na terenie parku występuje zakaz lokalizacji funkcji o wodochronnym procesie produkcji oraz 

powodujących zanieczyszczenie powierzchni. W związku z tym, iż park tworzy ważny dla miasta ciąg 

ekologiczny, obowiązuje na jego terenie zakaz realizacji inwestycji powodujących naruszenie 

warunków ekologicznych bez uprzednich ekspertyz ekologicznych. 

 

Wykaz parków i zadrzewień występujących na obszarze miasta Głubczyce przedstawiono 

w Tabeli nr 2. 

 

Tabela 2 Wykaz parków i zadrzewień zlokalizowany na terenie miasta Głubczyce. 

Lp. Lokalizacja 
Powierzchnia 

[ha] 

1 Promenada - Żeromsk.-Św.Dum.-Powst. 1,3300 
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Lp. Lokalizacja 
Powierzchnia 

[ha] 

2 Las - „św. Dumania” 2,2656 

3 Przy promenadzie - Od str. Mickiewicza 1,0000 

4 Park - Powstańców-Parkowa 0,2200 

5 Park alejka - Powstańców-Parkowa 0,0100 

6 Park - Korty-Niepodległości 1,6800 

7 Park - Staw Łabędzi 1,3503 

8 Teren Zieleni - Przy Stawie Łabędzi 0,4435 

9 Park - Niepodległości – alejka 0,0630 

10 Park – Niepodległości-Kościuszki 0,4300 

11 Park - Kościuszki – Pocztowa 0,7500 

12 Park - Alejka od poczty 0,1400 

13 Park - Parkowa-Pocztowa 0,1100 

14 Park - St. Promenada 0,2700 

15 Park - Dróżka przy Pl. Wiosennym 0,1100 

16 Park - Pl. Wiosenny 0,8400 

17 Amfiteatr - Kochanowskiego 0,4545 

18 Park (b. Cmentarz) - Sobieskiego 1,3768 

19 Zadrzewienie - Żeromskiego 0,0088 

20 Zadrzewienie - Rożnowska Oświęcimska 0,4363 

Źródło: Diagnoza stanu środowiska naturalnego na terenie gminy Głubczyce. Opole grudzień 2004. 

 

Na terenie gminy funkcjonuje szereg założeń pałacowo-parkowych i folwarków, z których 

część wykazuje ciągle pogarszający się stan biologicznych i kompozycyjnych wartości. Dotyczy to 

szczególnie miejscowości Grobniki, Gadzowice, Zopowy, Lenarcice.  

Szczególnie wartościowe są parki wiejskie uznane za zabytki kultury. Jednym z nich jest park 

w Pielgrzymowie zajmujący powierzchnię 1,24 ha. Park stanowi otoczenie dla pałacu, powstałego 

w latach 1660 – 1690, który jest typową budowlą barokowo-klasycystyczną. Kompleks pałacowo – 

parkowy zlokalizowany jest we wschodniej części wsi, przy drodze prowadzącej z Dobieszowa do 

Pielgrzymowa. Główny drzewostan parku stanowią lipy. Znajduje się tu również ponad 200-letni 

miłorząb, dąb szypułkowy, platany, tulipanowiec, sekwoja, 4 odmiany magnolii, 5 odmian bzu, 

kasztanowce i akacje. 
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Innym przykładem cennego zabytkowego parku jest park w Klisinie o powierzchni 3,97 ha. 

Stanowi on otoczenie dla barokowego pałacu powstałego po 1758 roku.  

Wzdłuż praktycznie wszystkich drogowych szlaków komunikacyjnych gminy funkcjonują 

zadrzewienia, w których przeważają topole w odmianach euroamerykańskich Populus x canadensis, 

oraz jesiony wyniosłe Fraxinus excelsior, w mniejszym stopniu występują brzozy, wiązy, lipy i inne 

gatunki liściaste. Wśród tej zieleni znaczący walor przyrodniczy posiadaj aleja z 365 lipami 

drobnolistnymi Tilia cordata, długości 1 km, znajdująca się przy drodze Pomorzowice – Klisino, 

a także aleja z ok. 1500 lipami drobnolistnymi, długości 5800 m, znajdująca się przy drodze Głubczyce 

– Tarnkowa. Obydwie aleje posiadają status pomników przyrody. 

 

Lasy 

Gmina Głubczyce ze względu na bardzo dobre gleby jest gminą typowo rolniczą, lasy i grunty 

leśne stanowią jedynie około 10% powierzchni gminy. Większe kompleksy leśne występują w okolicy 

Ściborzyc Małych (Las Głubczycki) oraz Kolonii Mokre w Górach Opawskich. Ze względu na wysokie 

walory przyrodnicze i krajobrazowe, tereny te objęte zostały ochroną prawną w formie Obszarów 

Chronionego Krajobrazu „Las Głubczycki” i „ Mokre – Lewice”. 

W przeważającej części lasy w gminie należą do Skarbu Państwa, którymi administruje 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Nadleśnictwo Prudnik.  

Do ważniejszych zwartych kompleksów leśnych na terenie omawianej gminy należy Las 

Głubczycki, zlokalizowany na północ od miasta Głubczyce. Kompleks ten w całości został zaliczony do 

obszaru chronionego krajobrazu. Dominującymi siedliskami są: las świeży i las mieszany świeży. 

Natomiast do głównych gatunków drzew w obrębie lasu należy zaliczyć: sosna, dąb, modrzew, 

brzoza. Las Głubczycki to przede wszystkim las liściasty – grąd oraz częściowo las mieszany, w którym 

dominują następujące drzewa: dąb Quercus sp., sosna Pinus sp., modrzew Larix sp., brzoza Betula sp., 

grab Carpinus sp. Mniejsze powierzchnie zajmują: buk Fagus sp., świerk Picea sp. Znaczny udział 

sosny wskazuje na konieczność ciągłej przebudowy drzewostanów w kierunku bardziej 

urozmaiconego składu gatunkowego, głównie liściastego. Nadleśnictwo Prudnik prowadzi coroczne 

odnowienia realizowane w formie przebudowy składu gatunkowego drzewostanów – powiększenia 

zasobów leśnych o gatunki liściaste oraz bardziej odporne.  

Drugi większy obszar leśny zlokalizowany jest w południowej części gminy, rejonie Gór 

Opawskich. Tereny te podlegają ochronie w ramach Obszaru Chronionego Krajobrazu Mokre-Lewice.  

Reszta powierzchni leśnych gminy tworzy mniejsze i rozproszone kompleksy w okolicach 

Braciszowa, Zubrzyc, między Pomorzowicami a Klisinem. Rozproszenie i niewielkie obszarowo 

rozmiary szeregu powierzchni leśnych w znacznym stopniu obniżają ich funkcję biotopotwórczą 
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i klimatotwórczą, powoduje obniżenie stopnia zrównoważenia i zachowania trwałości ekosystemów 

leśnych, obniża ich zdolność samoobrony przed niekorzystnymi czynnikami abiotycznymi 

i biotycznymi, przy jednoczesnym naturalnym ograniczeniu możliwości wystąpienia zagrożenia 

pożarowego. Według danych z Nadleśnictwa Prudnik znaczny udział lasów państwowych stanowi lasy 

ochronne.  

5.1.8 Fauna  

Zdecydowana większość terenów intensywnej produkcji rolnej i mały udział lasów powoduje, 

że nie obserwuje się tutaj znaczącej ilości zwierzyny kopytnej i płowej. Pomimo, iż na terenie miasta 

i gminy Głubczyce występuje przewaga upraw wielkopowierzchniowych nad terenami leśnymi czy 

łąkami występuje tu wiele interesujących zbiorowisk roślinnych i gatunków roślin.  

Na terenie gminy zinwentaryzowano liczne gatunki zwierząt objętych ochroną prawną na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2011r., Nr 237, poz. 1419). 

 Na takich obszarach jak: Las Głubczycki, obszar muraw, łąk i lasów na zachód od 

Pielgrzymowa, kompleks stawów koło Głubczyc-Sady oraz przy rzece Osobłoga występują liczne 

gatunki chronionych zwierząt.  

Wśród chronionych gatunków na terenie gminy Głubczyce wyróżnia się miedzy innymi: 

 gatunek mięczaka - ślimak winniczek; 

 gatunki motyli - modraszek telejus, modraszek nausitous, czerwończyk nieparek  

 płazy: kumak górski, grzebiuszka ziemna, ropucha szara, ropucha zielona, rzekotka drzewna, 

żaba wodna, żaba jeziorkowa, żaba trawna, traszka zwyczajna, traszka grzebieniasta; 

 gatunków gadów: jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec, zaskroniec, żmija 

zygzakowata; 

 ptaki m.in.: trzmielojad, błotniak stawowy, krogulec, myszołów, pustułka, płomykówka, 

pójdźka, puchacz, puszczyk, sowa uszata, sóweczka; 

 gatunki chronionych ssaków: jeż zachodni, kret, ryjówka aksamitna, ryjówka malutka, 

rzęsorek rzeczek, zębiełek, mroczek późny, gacek brunatny, badylarka, wiewiórka, borsuk. 

 

Temat gatunków chronionych zwierząt omówiono szerzej w punkcie 6.5.  

5.1.9 Krajobraz 

Na terenie gminy i miasta Głubczyce wyróżnić należy następujące typy i podtypy krajobrazu: 

 krajobraz rolniczy (stanowi podstawowy element krajobrazu);  
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 rozległe pola bez zabudowy; 

 mozaika pól z zabudową wiejską. 

 krajobrazy półnaturalne (na obszarach mniej dogodnych dla rolnictwa i osadnictwa, 

charakteryzują się występowaniem wnętrz krajobrazowych z zachowaniem tzw. cech 

półnaturalnych): 

 niezabudowane fragmenty dolin głównych rzek wraz z ich dopływami (pełniących funkcję 

korytarzy ekologicznych), 

 zadrzewienia śródpolne i zadrzewienia wzdłuż dolin rzek i mniejszych cieków;  

 lasy (większe kompleksy leśne występują w okolicy Ściborzyc Małych (Las Głubczycki) oraz 

Kolonii Mokre w Górach Opawskich; reszta powierzchni leśnych gminy tworzy mniejsze 

i rozproszone kompleksy w okolicach Braciszowa, Zubrzyc, między Pomorzowicami 

a Klisinem.) 

 krajobraz rolniczy z widocznymi zbiornikami wodnymi (zbiorniki retencyjne, stawy 

hodowlane) w dolinach rzek Psiny, Straduni, Troi, Złotnika; 

 istniejące obszary prawnie chronione, na których obowiązują zakazy wyszczególnione 

w Ustawie o ochronie przyrody oraz przepisach odrębnych (obszary chronionego krajobrazu, 

obszar Natura 2000); 

 

 krajobraz obszarów zabudowanych wraz z zielenią towarzyszącą: 

 zabudowa wiejska wzdłuż układów komunikacyjnych (na krajobraz kulturowy składają się 

stare ośrodki wiejskie wraz z zabytkowymi założeniami kościelnymi, obiekty wpisane do 

rejestru zabytków, wpisany do gminnej ewidencji zabytków zespół urbanistyczny we wsi 

Grobniki, układy ruralistyczne predysponowane do zachowania);  

 miasto Głubczyce – struktura miejska – zabudowa z zielenią urządzoną (głównie park 

wzdłuż rzeki Psina), zabytkowy układ urbanistyczny w granicach średniowiecznego 

założenia oraz obiekty wpisane do rejestru zabytków;  

 przydrożne aleje drzew (część z nich prawnie chroniona); 

 liniowe elementy infrastruktury technicznej (drogi: krajowa, wojewódzka, powiatowe 

i gminne, linie wysokiego napięcia); 

 otwarcia widokowe: atrakcyjne otwarcia panoramiczne rozciągają się na południu gminy 

w rejonie Gór Opawskich. Wyróżnić tu należy otwarcia: na krajobraz rolniczy w kierunku 
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miejscowości Włodzienin, otwarcie widokowe na trasie ze wsi Zubrzyce - Chróstno – 

Ciermięcice. Dużymi walorami krajobrazowymi cechują się także obszary: terenów otwartych 

wzdłuż drogi krajowej nr 38, otwarcie widokowe na wieś Lenarcice z drogi powiatowej oraz 

otwarcie na tereny leśne zakwalifikowane do obszaru Natura 2000 „Góry Opawskie”.  

Obszar gminy Głubczyce zdominowany jest przez krajobraz typowo rolniczy. Dobre i bardzo 

dobre gleby (gleby klas I – III) warunkują rolnicze zagospodarowanie terenu.  

W krajobrazie rolniczym gminy można wyróżnić dwa podtypy krajobrazu. Jeden typ to 

krajobraz rozległych pól charakteryzujących się brakiem zwartej zabudowy. Są to pola z reguły 

monokulturowe (dominacja jednego typu upraw) otwierające szerokie pasma widokowe (Fot. 7 - 8).  

 

Drugi podtyp krajobrazu rolniczego to 

mozaika pól uprawnych z zabudową wiejską. Sieć 

osadnicza usytuowana jest wzdłuż dróg oraz 

w dolinkach rzek. Charakterystycznym elementem 

większości wsi na terenie gminy, są kościoły (Fot. 

5 i Fot. 6).  

Ciekawym elementem krajobrazu 

kulturowego są również przydrożne kapliczki i krzyże. 

Fotografia 3 (Fot. 3) przedstawia krzyż w okolicach wsi 

Zopowy.  

Lokalną wartością środowiska przyrodniczego 

i krajobrazu kulturowego są aleje przydrożne drzew 

(Fot. 4).  

Dwie aleje lip drobnolistnych: jedna 

zlokalizowana przy drodze z Klisina do Pomorzowic 

oraz druga zlokalizowana przy drodze z Tarnkowej do 

Głubczyc, objęto ochroną prawną.  

 

 

Fot. 3 Krzyż przydrożny w okolicach 
wsi Zopowy. 
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Fot. 4 Przydrożna aleja drzew przy drodze z wsi Bernacice do miasta Głubczyce. 

 

 

Fot. 5 Widok na wieżę kościoła we wisi Zopowy. 
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Fot. 6 Kościół w Nowej Wsi. 

Charakterystyka przyrodniczo - krajobrazowa terenu gminy związana jest przede wszystkim 

z jego położeniem w obrębie Gór Opawskich i na Płaskowyżu Głubczyckim. W gminie dominuje 

rzeźba falisto - pagórkowata. Szczególnie widoczna w południowo – zachodniej części gminy, 

stanowiącej fragment Gór Opawskich. Występuje tam zróżnicowana rzeźba o deniwelacjach rzędu od 

50 do 100 m. Obszar północny tej części gminy jest pokryty lasami i wyżej położony w stosunku do 

pozostałego obszaru gminy (w stosunku do północnej części gminy). Na wyraźnych zboczach 

o nachyleniu powyżej 10% rozwinęły sie krótkie i wąskie dolinki. Ta cześć gminy, ze względu na 

walory i strukturę krajobrazu naturalno - kulturowego jest prawnie chroniona, jako Obszar 

Chronionego Krajobrazu Mokre - Lewice.  

Krajobraz Płaskowyżu Głubczyckiego, bardziej płaskiego od mezoregionu Góry Opawskie, 

urozmaicają doliny rzek: Osobłogi, Opawicy, Psiny, Troi, Straduni i Złotnika wraz z ich dopływami 

(tworzące układ korytarzy migracyjnych tzw. korytarze ekologiczne). Obniżenia dolin w odniesieniu 

do przyległych wzniesień daje różnice wysokości od 30 do 60 m. W zagłębieniach terenu oraz dolin 

rzek występują liczne zadrzewienia i zakrzaczenia będące schronieniem dla zwierząt.  

Ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe proponuje się objąć doliny rzek: Osobłogi, 

Psiny, Troi i Straduni, prawna ochroną przyrody w ramach obszarów chronionego krajobrazu.  

Na terenie gminy istnieje też spora liczba stawów przeznaczonych do hodowli ryb 

wykształconych działalnością człowieka, który wykorzystał w tym celu naturalne obniżenia 

i zagłębienia terenu oraz doliny rzeczne. Ten element krajobrazu omówiono w punkcie 5.1.6 (Fot. 

1 i Fot. 2).  
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Fot. 10 

 

Fot. 7 Krajobraz rolniczy. Widok fotografowany 
z drogi powiatowej w kierunku miejscowości 
Włodzienin zlokalizowanej poza granicami gminy. 
Głubczyce.   

 

Rysunek 10 Poglądowy rysunek otwarcie 
widokowe (strzałki w kierunku południowym 
na sąsiednią gminę).  

Rysunek 11 Poglądowy rysunek otwarcie 
widokowe (strzałki w kierunku południowym 
i południowo - zachodnim).  

Fot. 8 Krajobraz rolniczy w okolicach wsi Zubrzyce.  

 

Rysunek 12 Poglądowy rysunek-otwarcie 
widokowe. 

Fot. 9 Otwarcie widokowe na drodze od wsi 
Chróstno do wsi Ciermięcice.   
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Rysunek 13 Poglądowy rysunek – kierunek 
fotografowania. 

Fot. 9 Widok na obszar Natura 2000 – na drodze od 
wsi Pietrowice do wsi Chomiąża.    
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5.2 OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW DÓBR KULTURY 
WSPÓŁCZESNEJ 

 

Na terenie miasta i gminy Głubczyce zlokalizowane są obiekty zabytkowe wpisane do rejestru 

województwa opolskiego, które przedstawiono w Tabeli 21, punkcie 7.2 w tekście Studium – 

Uwarunkowania Zagospodarowania Przestrzennego. W tekście Studium, w Tabeli 22, w punkcie 7.3, 

przedstawiono obiekty objęte gminną ewidencję zabytków.  

W Studium wyszczególnione zostały strefy konserwatorskie, które w mieście mają pełnić 

określone funkcje, tj. chronić między innymi: najbardziej wartościowe historyczne struktury 

przestrzenne, chronić krajobraz kulturowy oraz walory widokowe układu zieleni wzdłuż rzeki Psiny.  

Oprócz zabytków na terenie miasta i gminy zlokalizowane są stanowiska archeologiczne 

(SUiKZP – Uwarunkowania Zagospodarowania Przestrzennego, Tabela 23).  

Nie prognozuje się wystąpienia negatywnego wpływu ustaleń Studium na zabytki. Wszystkie 

te elementy zostały naniesione na załącznik graficzny do niniejszego opracowania.  

5.2.1 Strefy ochrony konserwatorskiej 

Struktura zabudowy na terenie Głubczyc jest prawidłowo wykształcona. Miasto posiada 

ciekawą sylwetę, zapewnioną poprzez prawidłowe, piętrzące rozmieszczenie obiektów użyteczności 

publicznej, które wykorzystuje naturalną rzeźbę terenu. Dominującą rolę w sylwecie miasta odgrywa 

kościół parafialny pw. Narodzenia NMP. 

Całość struktury przestrzennej miasta dopełniona jest, doskonale wpasowanym w istniejące 

struktury, parkiem miejskim. Zlokalizowany jest on wzdłuż przepływającej przez miasto rzeki Psiny 

i charakteryzuje się unikalnym, pasmowym układem zieleni. W związku z potrzebą ochrony 

wspomnianego układu zieleni, ustanowiona została strefa „E” ochrony ekspozycji. 

Uchwalony 17 października 2006r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta 

Głubczyce (uchwała nr XXXVI/443/2006 Rady Miejskiej w Głubczycach) ustanowił na terenie miasta 

Głubczyce: 

 strefy ochrony konserwatorskiej (A i B); 

 strefę ochrony krajobrazu kulturowego (K); 

 strefę ekspozycji dla walorów widokowych pasmowego układu zieleni w dolinie rzeki (E); 

 strefę ochrony archeologicznej (W); 

 strefę obserwacji archeologicznej (OW). 
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Dla ochrony najcenniejszych zabytkowym obiektów i założeń na terenie miasta ustanowione 

zostały: strefa ochrony konserwatorskiej „A”, strefa ochrony konserwatorskiej „B”. zasady ochrony 

w ich obrębie oraz ich zasięg ustalony został w w/w planie. 

Strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej została wyznaczona na potrzeby ochrony 

obszarów najbardziej wartościowych, o czytelnej, historycznej strukturze przestrzennej. Obszary 

objęte strefą „A” uznawane są za wyjątkowo ważne, materialne świadectwo historyczne. Strefa 

ochrony konserwatorskiej „A”, wyznaczona w obrębie ścisłego centrum miasta Głubczyce, obejmuje: 

 układ urbanistyczny w granicach starych murów miejskich; 

 planty; 

 archeologiczne nawarstwienia kulturowe. 

Strefa „B” ochrony konserwatorskiej została wyznaczona dla obszarów, gdzie struktura 

przestrzenna głównych, historycznych elementów jest stosunkowo dobrze zachowana. Strefa 

ochrony konserwatorskiej „B”, wyznaczona w części centralnej miasta, obejmuje: 

 ochronę i uzupełnienie układu urbanistycznego, w tym ochronę wartościowych obiektów 

i zespołów zabytkowych oraz kulturowych; 

 ochronę archeologiczną stanowisk archeologicznych, zwartych nawarstwień lub nagromadzeń 

pozostałości kulturowych, pradziejowych i historycznych; 

 ochronę wartości krajobrazu doliny Psiny. 

Strefa „K” ochrony krajobrazu kulturowego ustanowiona została w celu ochrony obszarów 

naturalnego krajobrazu, nierozerwalnie powiązanego z obiektami i zespołami oraz na potrzeby 

ochrony obszarów o wysokich walorach krajobrazowych, będących wyrazem tożsamości kulturowej 

i historycznej. 

Strefa „E” ochrony ekspozycji dla ochrony walorów widokowych pasmowego układu zielni 

wzdłuż rzeki Psiny, usytuowana jest przy rzece Psinie i utworzona została w celu zabezpieczenia 

widoku na walory przyrodnicze – krajobrazowe wzdłuż wspomnianej rzeki. 

Strefa „W” ochrony stanowisk archeologicznych wyznaczona w obrębie obszarowo 

naniesionych stanowisk archeologicznych. Ma na celu ochronę najcenniejszych stanowisk 

archeologicznych na terenie miasta. 

Strefa „OW” obserwacji stanowisk archeologicznych ustanowiona na terenie bezpośrednio 

otaczającym stanowisko lub zespół stanowisk archeologicznych oraz potencjalne obszary eksploatacji 

archeologicznej. 
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Ponadto Studium wprowadza (zaznaczone na rysunku Studium) utrzymanie otwarć 

widokowych, na zasadach: 

 zakaz przesłaniania dominanty wysokościowej; 

 zachowanie wartościowych elementów krajobrazowo – kompozycyjnych. 

Utrzymanie i ochronę otwarć widokowych wprowadza się również (zgodnie z rysunkiem 

Studium) dla obszaru wiejskiego gminy Głubczyce. 

5.3 DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA  

5.3.1 Zagrożenia środowiskowe naturalne 

 

Procesy erozyjne 

Podstawowym zagrożeniem środowiska przyrodniczego, a ściślej powierzchni ziemi, na są 

procesy erozyjne. Prowadzą one do przeobrażeń pokrywy glebowej oraz rzeźby terenu. Procesy erozji 

najsilniej występują na gruntach ornych powodując obniżanie ich produktywności poprzez 

wymywanie próchnicy z gleby. Lasy oraz użytki zielone ograniczają negatywny wpływ erozji na glebę. 

Szerzej kwestię erozji gleb opisano w punkcie 5.4.1.  

Obszary osuwania się mas ziemnych 

Na terenie gminy nie występują obszary osuwania się mas ziemnych. 

Zagrożenie pożarowe  

Zasoby wód powierzchniowych województwa opolskiego są dwukrotnie niższe od średniej 

krajowej i należą do najniższych w kraju. Stosunkowo małe zasoby wód powierzchniowych 

województwa i omawianej gminy, związane są z niskim poziomem opadów atmosferycznych, co 

przekłada się na niski poziom nawodnienia użytków rolnych oraz leśnych. Niski poziom opadów to 

potencjalne zagrożenie dla świata przyrody ożywionej, w tym gradacji szkodników, a przede 

wszystkim wystąpienia pożarów.  

Zagrożenie powodziowe 

Na terenie gminy Głubczyce do naturalnych zagrożeń ludności zaliczyć należy ryzyko 

wystąpienia powodzi. Źródłem największego zagrożenia powodziowego dla gminy Głubczyce są 

wezbrania wód w górnym biegu zlewni Odry, zlokalizowanej na terenie Republiki Czeskiej 

i Płaskowyżu Głubczyckiego. W zlewni Odry, na terenie gminy, wyróżnia się cztery zlewnie 

podrzędne: Osobłogi, Straduni, Psiny i Opawy. Dorzecze Opawy charakteryzuje się występowaniem 

jednego głównego cieku Opawicy oraz licznych małych dopływów. Dorzecze Psiny zajmuje większą 

część gminy i obejmuje zlewnie rzeki Troi oraz Psiny ze Złotnikiem, natomiast dorzecze Straduni 

obejmuje dwa główne cieki Stradunię i Gnojnik wraz z dopływami. 
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Rzeki występujące na terenie gminy należą do rzek o reżimie niwalno – fluwialnym, który 

charakteryzuje się bardzo wysoką amplitudą miedzy wezbraniami a niżówkami. Nawet niewielkie 

cieki wodne przy obfitych opadach mogą stać się poważnym zagrożeniem powodziowym. Sytuacja ta 

jest o tyle problemowa, iż większość miejscowości (co jest charakterystyczne dla obszaru całego 

Płaskowyżu Głubczyckiego) leży w obrębie dolin rzecznych, a dodatkowo zlewnie większości rzek 

zostały silnie wylesione, co potęguje ryzyko podtopień. 

Według danych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na rzece Osobłoga 

występuje prawdopodobieństwo zagrożenia powodziowego.  

Rzeki: Osobłoga, Psina i Troja nie mają zatwierdzonego Studium ochrony przeciwpowodziowej. 

Zasięgi wód zalewowych ustalone zostały w oparciu o „Opracowanie zasięgu zalewów rzek 

kontrolowanych na obszarze RZGW przy uwzględnieniu Q1% i maksymalnych stanów z okresu 

obserwacyjnego” uzyskanego od RZGW Wrocław oraz na podstawie zasięgów terenów zalewowych 

dopływów górnej Odry dostarczonych przez RZGW Gliwice. Na tej podstawie wyznaczone zostały 

orientacyjne strefy zagrożenia powodziowego Q1% w dolinie rzeki Osobłogi oraz na rzekach Troja 

i Psina. Ze względu na brak opracowanego Studium Ochrony Przeciwpowodziowej, o którym mowa 

w art. 79, ust. 2 ustawy Prawo Wodne, powyższe zasięgi zalewów mają jedynie charakter 

informacyjny, a obszary szczególnego zagrożenia powodzią nie zostały ustanowione. Informacje te 

stanowią jednak podstawę do wyłączenia terenów, objętych zasięgiem wód zalewowych Q1%, spod 

jakichkolwiek inwestycji (szczególnie inwestycji mieszkaniowych). W związku z tym studium dla 

wyznaczonych na rysunku studium terenów zalewowych proponuje wprowadzić zakaz realizacji 

budownictwa, sadzenia drzew, krzewów oraz zmiany ukształtowania terenów (z wyjątkiem robót 

związanych z utrzymaniem i konserwacją koryta cieków). 

 

Rysunek 14 Obszar zagrożenia powodziowego dla rzeki Osobłoga na terenie gminy Głubczyce i gminy 
sąsiedniej (zasięg zagrożenia powodziowego z uwzględnieniem Q1% oznaczono kolorem pomarańczowym).  

Źródło: „Opracowanie zasięgu zalewów rzek kontrolowanych na obszarze RZGW przy uwzględnieniu Q1% 
i maksymalnych stanów z okresu obserwacyjnego” dane RZGW Wrocław. 
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Strefy zalewowe w dolinach rzek Osobłoga, Psina i Troja, o prawdopodobieństwie p=1% zostały 

naniesione na mapę stanowiącą załącznik graficzny do niniejszego opracowania.  

5.3.2 Antropizacja środowiska przyrodniczego  

5.3.2.1 Zanieczyszczenia wód podziemnych  

Zakres dopuszczalnych wartości wskaźników, jakości wody określają następujące akty 

prawne:  

– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie, jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi, (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).  

– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny 

stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896)  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r., oceny, jakości 

elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych oraz oceny stanu chemicznego i stanu 

ilościowego wód podziemnych dokonuje się dla każdego okresu, do którego stosuje się plan 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Zarówno badania jak i oceny stanu wód 

podziemnych w zakresie elementów fizykochemicznych i ilościowych wykonuje państwowa służba 

hydrogeologiczna (art. 155a ust. 5 ustawy – Prawo wodne, tj. Dz. U. z 2005r. Nr 239 poz. 2019 z późn. 

zmianami).  

Ocenę stanu chemicznego wód podziemnych przeprowadza się dla wód podziemnych 

występujących w jednolitych częściach wód podziemnych w odniesieniu do punktu pomiarowego 

i jednolitej części wód podziemnych. Ocenę stanu chemicznego wód podziemnych ustala się przez 

porównanie wartości badanych elementów fizykochemicznych z wartościami granicznymi elementów 

fizykochemicznych określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 

2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych. 

Przy określaniu klasy jakości wód podziemnych (I – V) w punkcie pomiarowym dopuszcza się 

przekroczenie elementów fizykochemicznych, gdy jest ono spowodowane przez naturalne procesy, 

z zastrzeżeniem, że to przekroczenie nie dotyczy elementów fizykochemicznych oznaczonych 

w załączniku do rozporządzenia symbolem „H” (substancje niebezpieczne) i mieści się w granicach 

przyjętych dla kolejnej niższej klasy jakości wody.  

Klasy jakości wód podziemnych I, II, III oznaczają dobry stan chemiczny, a klasy jakości wód 

podziemnych IV, V oznaczają słaby stan chemiczny.  
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Rysunek 15 Wyniki klasyfikacji wód podziemnych w punktach monitoringu operacyjnego w województwie 

opolskim dla dwóch serii pomiarowych: wiosną i jesienią 2008 roku. 

Źródło: WIOŚ w Opolu. 

 

 

 
Rysunek 16 Wyniki klasyfikacji wód podziemnych w punktach monitoringu operacyjnego w województwie 

opolskim w roku 2009. 

Źródło: WIOŚ w Opolu. 

W latach 2008 i 2009, na terenie województwa opolskiego, w tym powiatu głubczyckiego, 

przeprowadzone zostały badania jakości wód podziemnych. Badania przeprowadzono 

w operacyjnych punktach pomiarowych w ramach sieci krajowej monitoringu wód podziemnych. 

W 2008 roku było 27 punktów pomiarowych, z czego 3 w gminie Głubczyce. Natomiast w 2009 roku 

badań dokonano na 22 punktach pomiarowych, z czego 3 w gminie Głubczyce. Wyniki pomiarów 

przeprowadzonych w 2009 roku, w powiecie głubczyckim, były zbliżone do tych z 2008 roku.  

Analiza wyników badań, przeprowadzona w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska 

z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, 

poz. 896) wykazała zróżnicowany poziom zanieczyszczenia. Wody podziemne w punktach 

pomiarowych (w 2009 rok): Bogdanowice i Krasne Pole odznaczały się słabym stanem chemicznym 

i IV klasa czystości, ze względu na wysoką zawartość azotanów i manganu. Natomiast jakość wód 
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w punkcie pomiarowym Głubczyce – Gadzowice odznaczały sie dobrym stanem i wykazały II klasę 

czystości.  

Wody podziemne w wymienionych punktach pomiarowych nie nadawały się do spożycia 

przez ludzi zgodnie z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 marca 

2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Według danych WIOŚ w Opolu badania przeprowadzone w 2009 roku w operacyjnych 

punktach zlokalizowanych w jednolitych częściach wód zagrożonych nieosiągnięciem dobrego stanu 

do 2015 r. wykazały, że są to wody zanieczyszczone (JCWPd 128).  

Badania wód podziemnych w 2008 roku przeprowadzono w dwóch seriach pomiarowych 

wiosennej i jesiennej. Najbardziej zróżnicowany poziom zanieczyszczeń odnotowano w punkcie 

pomiarowym Głubczyce – Gadzowice. Wynik oceny różnił się o 3 klasy i odpowiadał, według pomiaru 

wiosennego, V klasie czystości (ze względu na azotyny). Natomiast jesienią wody podziemne w tym 

punkcie były zadowalającej jakości i odpowiadały II klasie czystości. W dwóch pozostałych punktach 

pomiarowych wyniki były zbliżone do wyników badan z 2009 roku, tj. odpowiadały IV klasie czystości 

w dwóch seriach pomiarowych: Bogdanowice ze względu na przekroczenia azotanów, Krasne Pole – 

przekroczenia manganu.  

W roku 2010 przebadano wody podziemne w punkcie pomiarowym Krasne Pole(JCWPd 128), 

które odznaczały się niezadowalającą jakością (klasa IV) ze względu na przekroczenie norm 

zawartości manganu. 

5.3.2.2 Zanieczyszczenia wód powierzchniowych 

Istotny wpływ na jakość wód powierzchniowych mają ścieki komunalne i przemysłowe 

odprowadzane do wód i do ziemi siecią kanalizacyjną po oczyszczeniu w komunalnych 

i przemysłowych oczyszczalniach, których stopień czyszczenia nie jest zadowalającej jakości. Również 

ścieki przesiąkające do wód z terenów, które nie zostały objęte systemem zbierania, oczyszczania 

i odprowadzania ścieków mają duży wpływ na stan zanieczyszczenia wód. 
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Rysunek 17 Źródła zrzutów ścieków komunalnych i przemysłowych na terenie gminy Głubczyce. 

Źródło: Charakterystyka punktowych źródeł zrzutów ścieków komunalnych i przemysłowych w województwie 

opolskim w  2009r. (WIOŚ  w Opolu, sierpień 2010r.) 
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Tabela 3 Charakterystyka punktowych zrzutów ścieków oraz oczyszczalni w gminie Głubczyce.   

Użytkownik 
Lokalizacja 

zrzutu ścieków 

Bezpośredni 
odbiornik 
ścieków 

Rzeka 
wyższego 

rzędu 

Typ 
zrzutu 

Rodzaj 
oczyszczalni 

Teren obsługiwany 
za pomocą sieci 
kanalizacyjnej 

Przepustowość 
(m3/d) RLM 

(wg projektu) 

Obciążenie 
RLM 

rzeczywiste 

Średniodo
bowa 
ilość 

ścieków 
(m3/d) 

Roczna ilość 
oczyszczonyc

h ścieków 
(tys.m3/rok) 

Redukcja 
zanieczyszczeń 
wskaźnik – % 

redukcji 

Głubczyckie 
Wodociągi 

i Kanalizacja Sp. 
z o.o. 

34. Głubczyce Psina Odra K MBB 

Głubczyce, Grobniki, 
Debrzyca, Głubczyce 
Sady, Widok, 
Gadzowice, Nowe 
Gołuszowice, 
Gołuszowice 

6 915  
64 500 

86 596 3 109,00 1 134,80 
BZT5 – 99 ChZT – 
98 Zaw. og. – 99 
Azot og. – 95 
Fosfor og. – 98 

- 
35. Klisino ziemia - P M 

stacja uzdatniania 
wody 

- - - 3,3 
  

- 
36. Krasne Pole Opawica - P M 

stacja uzdatniania 
wody 

- - - 0,5 
  

Dom Pomocy 
Społecznej 

37. Klisino Osobłoga Odra P M 
lokalnie DPS 

40 111 32,7 11,9 BZT5 – 50 ChZT – 
40 Zaw. og. – 70 

             200      

objaśnienia:  

M- mechaniczna 

MBB- mechaniczno - biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów 

K- komunalny 

P- przemysłowy 
RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców) oznacza ładunek organiczny ulegający rozkładowi biologicznemu,  
wyrażony pięciodobowym biochemicznym zapotrzebowaniem tlenu (BZT5) w ilości 60 g O2/dobę 

35. oznacza lokalizację zrzutu ścieków na Rysunku 12.  

Źródło: Charakterystyka punktowych źródeł zrzutów ścieków komunalnych i przemysłowych w województwie opolskim w  2009r. (WIOŚ  w Opolu, sierpień 2010r). 
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Rysunek 18 Lokalizacja punktów monitoringu badawczego w zlewni Troi. 

Źródło: Ocena jakości wód powierzchniowych w zlewni rzeki Troi w 2007r. (WIOŚ w Opolu, listopad 2007r.) 

 

Na terenie gminy Głubczyce w oparciu o monitoring wód powierzchniowych Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska w 2007 roku została przeprowadzona ocena stanu jakości wód 

powierzchniowych Zlewni rzeki Troi. Sieć monitoringowa obejmowała 10 punktów pomiarowych, 

które zlokalizowano na czterech dopływach Troi. Punkty monitoringu wód zlokalizowano między 

innymi na rzece Troi powyżej i poniżej Zopowy oraz poniżej Zubrzyc.   

Zakres pomiarowy został ukierunkowany na uchwycenie wpływu rolnictwa oraz 

nieskanalizowanych miejscowości. Badania zanieczyszczeń wód powierzchniowych Zlewni rzeki Troi 

obejmował wykonanie pomiarów i analiz chemicznych w zakresie siedemnastu wskaźników jakości 

wody: temperatura wody, odczyn, tlen rozpuszczony, ChZT-Cr, amoniak, azot amonowy, azot 

Kiejdahla, azotany, azot azotanowy, azotyny, azot azotynowy, azot ogólny, ortofosforany, fosfor 

ogólny, chlorofil „a”, liczba bakterii grupy coli typu kałowego, liczba bakterii grupy coli.  

Wyniki pomiarów odniesiono do kryteriów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska 

z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie 

związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U. Nr 241, poz. 2093).  
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Na podstawie uzyskanych pomiarów wyliczono średnie roczne wartości wskaźników 

eutrofizacji w Zlewni rzeki Troi w roku 2007 (Tabela 4).  

 

Tabela 4 Średnie roczne wartości wskaźników eutrofizacji w Zlewni rzeki Troi w roku 2007. 

 

Źródło: Ocena jakości wód powierzchniowych w zlewni rzeki Troi w 2007r. (WIOŚ w Opolu, listopad 2007r.) 

 
Wyniki badań zawartości azotanów w zlewni rzeki Troi we wszystkich przekrojach 

pomiarowo-kontrolnych kształtowały się w granicach 12,393 – 27,133 mg NO3/dm3, co jednoznacznie 

wskazuje, że nie są to wody wrażliwe na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych. 

Ocena jakości wód w zlewni rzeki Troi na podstawie ekstremalnych wyników badań 

w zakresie siedemnastu wskaźników jakości wód wykazała, że jedynie w dwóch punktach pomiarowo 

– kontrolnych tj. Dopływ spod Braciszewa oraz Troja poniżej Zopowy jakość wód odpowiadała IV 

klasie. W pozostałych punktach wody charakteryzowały się zła jakością – V klasa. Przyczyną niskiej 

klasyfikacji były zanieczyszczenia bakteriami coli, pochodzące z nieskanalizowanych miejscowości 

zlokalizowanych w zlewni rzeki Troi. Ponadto ścieki bytowe wprowadzają do wód związki azotu 

i fosforu, co potwierdziły badania przeprowadzone w punktach zlokalizowanych na rzece Troi poniżej 

miejscowości: Zopowy, Zubrzyc i Włodzienina. 
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W roku 2010 WIOŚ w Opolu prowadził badania w ramach monitoringu operacyjnego w 26 

punktach pomiarowo – kontrolnych w województwie. Wyniki badań wód powierzchniowych z 2010 r. 

wskazują, na problem zanieczyszczenia wód biogenami (związkami azotu i fosforu) oraz substancjami 

organicznymi (wskaźnikiem jest ogólny węgiel organiczny). Źródłem biogenów są głównie 

nieoczyszczone lub niedostatecznie oczyszczone ścieki związane z bytowaniem ludzi i zwierząt, na co 

wskazują również wyniki oznaczeń wskaźników mikrobiologicznych.  

W 2010 r. został zbadany stan sanitarny opolskich rzek na podstawie zawartości bakterii 

grupy coli typu kałowego przyrównanej do wartości normatywnej rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 11 lutego 2004r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód 

powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji 

wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284). 

Ocena wykazała ponadnormatywną zawartość bakterii grupy coli typu kałowego 

(i jednocześnie V klasę) przede wszystkim w małych rzekach, które prowadzą swoje wody w terenie 

wiejskim, nieskanalizowanym (Opawa w Wiechowicach, Psina w Rakowie, Troja poniżej 

zb. Włodzienin i w Kozłówkach, Stradunia w Straduni). 

Badania mikrobiologiczne (stan na 2010r.) wskazały na zły stan sanitarny wód Troi, 

dyskwalifikujący wody do kąpieli (przekroczenie wartości dopuszczalnej bakterii Escherichia coli 

normowanej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia 

nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli, Dz. U. Nr 86, poz. 

478).  

Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE jest dokumentem, który ma na celu wdrożenie 

wymagań prawodawstwa wspólnotowego w zakresie ochrony zasobów wodnych w krajach Unii 

Europejskiej. Zapisy RDW zostały transponowane do prawa polskiego znajdując swe odzwierciedlenie 

m.in. w ustawie Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tj. Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z 2005 r. z późn. 

zm.). Prawo wspólnotowe realizowane jest m.in. poprzez powoływanie instrumentów, których celem 

jest realizowanie programu działań, który pozwoli na osiągnięcie dobrego stanu jednolitych części 

wód w 2015 r. Instrumentem odpowiedzialnym za koordynację działań w zakresie odprowadzania 

i oczyszczania ścieków jest zatwierdzony 16 grudnia 2003 r. - Krajowy Program Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych (KPOŚK). Program zawiera harmonogram powstawania aglomeracji wodno – 

ściekowych oraz charakterystykę działań dotyczących budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnych. 

Celem Programu, poprzez realizację ujętych w nim inwestycji, jest ograniczenie zrzutów 

niedostatecznie oczyszczanych ścieków, a co za tym idzie ochrona środowiska wodnego przed ich 

niekorzystnymi skutkami. 
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Zgodnie z polskim prawem KPOŚK powinien być okresowo aktualizowany. Obowiązującymi 

dokumentami są: zatwierdzona w dniu 2 marca 2010r. przez Radę Ministrów „Aktualizacja KPOŚK 

2009r.” oraz zatwierdzona w dniu 1 lutego 2011 r. „Aktualizacja KPOŚK 2010r.”. Ostatnia aktualizacja 

zawiera dane dotyczące terminów inwestycji. Pozostałe informacje są zgodne z dokumentem AKPOŚK 

2009. 

„Aglomeracja” zgodnie z definicją zawartą w art. 43 ust. 2 ustawy Prawo wodne oznacza 

teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby 

ścieki były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych. 

Do 2008 r. obszar i granice aglomeracji były wyznaczane przez właściwego wojewodę zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania 

obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 283, poz. 2841 z późn. zmianami).  

Na podstawie art. 43 ust. 2a Prawa wodnego, aglomeracje są wyznaczane w drodze uchwały 

przez sejmik województwa, po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu 

gospodarki wodnej i właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po zasięgnięciu 

opinii zainteresowanych gmin zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. 

w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922). 

Na terenie gminy Głubczyce wyznaczono aglomeracje:  
 

1) aglomeracja Lisięcice, 

2) aglomeracja Pietrowice, 

3) aglomeracja Zlewni rzeki Troi. 

 W skład aglomeracji Lisięcice wchodzą następujące miejscowości: Lisięcice, Biernatów, 

Kietlice, Klisino. Ścieki komunalne z obszaru aglomeracji Lisięcice oczyszczane będą w mechaniczno – 

biologicznej oczyszczalni zlokalizowanej w Lisięcicach. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji 

Lisięcice wynosi 2703. Aglomeracja ta jest priorytetowa dla wypełnienia wymogów Traktatu 

Akcesyjnego. 
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Rysunek 19 Aglomeracje wodno – ściekowe zlokalizowane na terenie gminy Głubczyce (schemat).  

Źródło: opracowanie własne (stan na październik 2010r.). 

Do aglomeracji Pietrowice zaliczamy miejscowości: Pietrowice, Chomiąża, Krasne Pole, 

Lenarcice, Opawica, Radynia, Mokre Kolonia, Mokre, Braciszów, Ciermięcice, Chróstno. Ścieki 

komunalne z obszaru aglomeracji Pietrowice oczyszczane są przez mechaniczno – biologiczną 

oczyszczalnie zlokalizowaną w Pietrowicach. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji 

Pietrowice wynosi 2300. Aglomeracja ta nie stanowi priorytetu dla wypełnienia Traktatu 

Akcesyjnego.  

W skład aglomeracji Zlewni rzeki Troi wchodzą następujące miejscowości: Bogdanowice, 

Zopowy, Zopowy Osiedle i Zubrzyce. Ścieki komunalne z obszaru ww. aglomeracji oczyszczane będą 

na oczyszczalni zlokalizowanej w Głubczycach. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji Zlewni 

rzeki Troi wynosi 2255. Aglomeracja ta jest priorytetowa dla wypełnienia wymogów Traktatu 
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Akcesyjnego. W Planie województwa opolskiego zlewnia rzeki Troi w gminie Głubczyce została 

zaliczona do „obszarów priorytetowej sanitacji obszarów wiejskich” (Rys. 20).  

 

5.3.2.3 Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 

Na terenie gminy Głubczyce, w Gołuszowicach, zlokalizowany jest Zakład Urządzeń 

Grzewczych „Elektromet”. Jest to instalacja, która podlega obowiązkowi uzyskania pozwolenia 

zintegrowanego, w podziale na branże, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 

lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie 

poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w 2009 roku dokonał klasyfikacji 

jakości powietrza w poszczególnych strefach, w oparciu o art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. 

w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz rozporządzenie Ministra Środowiska 

z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza.  

Podstawę klasyfikacji stref wykonano w oparciu o założenia: 

 klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej; nie jest wymagane 

prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza,  

• klasa B - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną, lecz nie przekracza wartości 

dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń 

wartości dopuszczalnych,  

• klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową lub wartość dopuszczalną 

powiększoną o margines tolerancji; niezbędne jest opracowanie programu ochrony powietrza 

POP.  

Oceny dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów: 

- ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi (Tabela 5 – rok 2009), 

- ustanowionych ze względu na ochronę roślin. 
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Tabela 5 Wyniki oceny jakości powietrza za rok 2009 na terenie województwa opolskiego sklasyfikowane 
pod kątem ochrony zdrowia ludzi.  

 

Źródło: Ocena jakości powietrza za rok 2009 (WIOŚ Opole, 2009r.). 

Z analizy wyników przedstawionych w tabeli 5 wynika, iż poziom stężeń zanieczyszczeń, 

rozpatrywany pod kątem ochrony zdrowia ludzi, dla strefy głubczycko – prudnickiej dla większości 

badanych substancji nie przekraczał dopuszczalnej normy. Przekroczenia dopuszczalnych poziomów 

stężeń  odnotowano dla benzo[a]pirenu oraz dla ozonu.  

Odnośnie badań jakości powietrza pod kątem ochrony roślin nie odnotowano przekroczeń 

stężenia dwutlenku siarki i tlenków azotu.  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w 2010 roku dokonał klasyfikacji 

jakości powietrza w poszczególnych strefach, w oparciu o art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. 

w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz rozporządzenie Ministra Środowiska 

z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. 

z 2009 r. Nr 5 poz. 31). Oceny jakości powietrza w roku 2010 dokonano również na podstawie 

„Założenia do projektu ustawy o  zmianie ustawy - prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych 

ustaw”, stanowiącej transpozycję dyrektywy 2008/50/WE, przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 16 

listopada 2010 r.  



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

GMINA GŁUBCZYCE 

 

PROGNOZA SPORZĄDZONA NA POTRZEBY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUBCZYCE 

 

100 

 

Najnowsze informacje na temat zanieczyszczeń powietrza uwzględniają nową klasyfikację 

stref w województwie opolskim, według nowych wytycznych GIOS. Na podstawie nowej klasyfikacji 

strefy stanowią:  

 aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy, 

 miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy., 

 pozostały obszar województwa, nie wchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 

100 tysięcy mieszkańców. 

 

W województwie opolskim są badane obecnie dwie strefy: miasto Opole oraz strefa opolska 

(obejmuje obszary 11 powiatów w województwie, w tym powiat głubczycki).  

 

Tabela 6 Wyniki oceny jakości powietrza za rok 2010 na terenie województwa opolskiego sklasyfikowane 
pod kątem ochrony zdrowia ludzi. 

 

Źródło: Ocena jakości powietrza za rok 2010 (WIOŚ Opole, 2010r.). 

Z analizy wyników przedstawionych w tabeli 6 wynika, iż w strefach: opolskiej i mieście Opolu 

poziom stężeń pyłu zawieszonego PM10, na obszarach zakwalifikowanych do stref, przekraczał 

dopuszczalne normy – nadano klasę C. Podobnie, dla benzo(a)pirenu, dwóm strefom przyznano klasę 

C, co wskazuje na występowanie na terenie stref obszarów, na których odnotowano przekroczenia 

rocznej wartości dopuszczalnej.   

Dla strefy opolskiej klasę C nadano dla następujących substancji: benzenu, ozonu oraz dla 

pyłu PM2,5. Dla substancji tych odnotowano przekroczenia rocznej wartości dopuszczalnej, w wyniku 

czego konieczne będzie wdrażanie tzw. programu naprawczego. Dla pozostałych substancji nie 

odnotowano przekroczeń – nadano klasę A.  

Odnośnie badań jakości powietrza pod kątem ochrony roślin strefą opolską zakwalifikowano 

do klasy C, natomiast dla dwutlenków siarki i tlenków azotu – do klasy A. Strefy - miasto Opole, nie 

klasyfikuje się pod kątem ochrony roślin.  
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5.3.2.4 Hałas 

  Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu 

jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez: utrzymanie poziomu hałasu 

poniżej dopuszczalnego lub, co najmniej na tym poziomie oraz zmniejszenie poziomu hałasu, co 

najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany. Oceny i obserwacji zmian stanu 

akustycznego środowiska dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska.  

W zależności od pochodzenia hałasu rozróżniamy kategorie hałasu takie jak: 

- hałas komunikacyjny (komunikacja samochodowa, kolejowa i lotnicza oraz obiekty z nią 

związane), 

- hałas przemysłowy (zakłady przemysłowe, rzemieślnicze i usługowe emitujące hałas do 

środowiska), 

- hałas komunalny (obiekty publiczne związane z hałaśliwą działalnością np. stadiony, tereny 

zabaw itp., transport dostawczy, urządzenia oczyszczania miasta i maszyny budowlane). 

Dopuszczalne poziomy hałasu określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 

2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Podstawą określenia 

dopuszczalnej wartości poziomu równoważnego hałasu dla danego terenu jest zaklasyfikowanie go 

do określonej kategorii, o wyborze, której decyduje sposób zagospodarowania. Dla hałasu 

drogowego, dopuszczalne wartości poziomów hałasu wynoszą w porze dziennej – w zależności od 

funkcji terenu – od 50 do 65 dB, w porze nocnej od 45 do 55 dB. Wskaźniki LAeq D (pora dzienna) 

i LAeq N (pora nocna) mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska 

w odniesieniu do jednej doby. 

W ramach Państwowego Monitoringu Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu 

w 2009 roku, przeprowadził badania jakości stanu akustycznego na terenie miast województwa 

opolskiego: Prudnik, Ozimek, Głubczyce, Olesno, Kędzierzyn – Koźle oraz w Opolu. Stanowiska 

pomiarowe sytuowano przy drogach krajowych i wojewódzkich przed elewacjami budynków.  

Głównym elementem układu komunikacyjnego o znaczeniu krajowym w gminie Głubczyce 

jest droga krajowa nr 38 o największym natężeniu ruchu i krzyżująca się z nią na terenie miasta 

Głubczyce droga wojewódzka nr 416. Pozostałe drogi powiatowe i gminne tworzą układ 

uzupełniający o lokalnym znaczeniu transportowym i lokalnym i niewielkim oddziaływaniu hałasu. 

Uciążliwość komunikacyjną odczuwają głównie mieszkańcy miasta Głubczyce. 

Pomiar poziomu hałasu na terenie gminy Głubczyce wykonany został w dwóch punktach, tj. 

droga nr 38, ul. Kozielska 9 (10 km od drogi; tereny zabudowy mieszkaniowo – jednorodzinnej) oraz 

droga nr 416, ul. Wrocławska 16 (6 km od drogi; tereny zabudowy mieszkaniowo – jednorodzinnej).  
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Odnotowano przekroczenia poziomu hałasu w obu punktach pomiarowych dla pory nocnej 

i dziennej. W pierwszym punkcie pomiarowym (droga nr 38) poziom hałasu wyniósł odpowiednio dla 

pory dnia – 62,1 dB (dopuszczalny poziom 60dB) oraz w nocy 54,8 dB (dopuszczalny poziom 50).  

W drugim punkcie pomiarowym poziom hałasu wyniósł dla pory dnia 63,5 dB (55dB) oraz dla nocy – 

54,4 (50 dB).  

5.3.2.5 Promieniowanie i pole elektromagnetyczne 

Na terenie gminy zlokalizowane są elementy systemu elektroenergetycznego. System 

elektroenergetyczny jest głównym źródłem promieniowania elektromagnetycznego o niskiej 

częstotliwości. Przez teren gminy Głubczyce przebiegają dwie linie elektroenergetyczne o napięciu 

równym 110kV. Promieniowanie elektromagnetyczne ogranicza się wyłącznie do obszarów 

w bezpośrednim otoczeniu tej linii.  

Energia dostarczana jest na teren gminy również sieciami średniego napięcia, w otoczeniu 

których wielkość natężenia pola elektrycznego nie przekracza 0,3kV/m. Ponadto na terenie gminy 

znajduje się 129 stacji transformatorowych 15/0,4 kV, w tym 39 stacji transformatorowych 

zasilających miasto Głubczyce, wokół których generowanie jest promieniowanie elektromagnetyczne. 

W celu zminimalizowania ewentualnego wystąpienia negatywnego wpływu promieniowania 

elektromagnetycznego związanego z oddziaływaniem urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej 

na ludzi, projektując nową zabudowę należy wziąć pod uwagę strefy bezpieczeństwa od linii 

energetycznych. Odległości obiektów systemu elektroenergetycznego od zabudowy regulują 

odpowiednie przepisy odrębne9. 

5.4 Ocena odporności środowiska na degradację  

Pod pojęciem odporności rozumie się najczęściej taką progową wartość parametrów 

otoczenia systemu przyrodniczego, przy której system się nie zmienia lub zmiany są odwracalne po 

ustaniu zakłócenia.  

Ocena odporności środowiska na antropopresje należy do stosunkowo złożonych procedur, 

ze względu na dużą ilość zmiennych, które należy w niej uwzględnić. Oprócz struktury 

i funkcjonowania środowiska należy wziąć pod uwagę aktualny stan zagospodarowania i użytkowania 

terenu oraz skutki oddziaływań antropogenicznych. Tereny o wysokim stopniu degradacji środowiska 

(o silnie zmienionych jego właściwościach fizycznych lub chemicznych), nawet przy strukturze 

środowiska bardzo zbliżonej do występującej na terenach nieprzeobrażonych (np. podobnej rzeźbie 

                                                           
9
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr 192, poz. 1883). 
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terenu, warunkach wodnych, glebowych i geologicznych), mogą cechować się znacznymi różnicami 

w odporności na antropopresję. Z reguły tereny zdegradowane są na nią bardziej wrażliwe.  

 

 

 

Rysunek 20 Obszary przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom naturalnym i antropogenicznym. 

Źródło: Plan Zagospodarowania Województwa Opolskiego. Mapa nr 13.

 

5.4.1 Gleby 

Na terenie gminy gleby są szczególnie narażone na erozję wodną i wietrzną. Tego typu 

zjawiska zachodzą w szczególności w obrębie pokrywy lessowej, podatnej na procesy erozji.  Trend 

ten dotyczy wszystkich sołectw gminy, a w szczególności rolniczej przestrzeni produkcyjnej wsi 

Braciszów, Pietrowice, Lisięcice, Grobniki, Klisino, Krasne Pole.  

Na procesy powierzchniowej erozji wodnej narażone są głównie zbocza o większych 

spadkach, zwłaszcza powyżej 8-10%. Na intensywność tego typu erozji oprócz nachylenia zboczy 
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wpływa ilość i siła opadów atmosferycznych, a także występowanie obszarów o powierzchni gleby 

bez pokrywy roślinnej występujące w okresach pozawegetacyjnych roślin uprawnych. Erozja wodna 

polega głównie na wynoszeniu wraz ze spływającymi po powierzchni terenu wodami opadowymi 

cząstek gruntu w kierunku obniżeń dolinnych i dalej do większych dolin. Zachodzeniu procesu 

rozcinania pokryw lessowych sprzyja również śródpolny transport rolniczy, powodujący 

przyspieszenie procesów powodujących powstawanie wąwozów na silnie nachylonych zboczach, 

przez które przebiegają drogi śródpolne. 

Erozja wietrzna jest szczególnie intensywna zimą, wczesną wiosną i jesienią, tj. w okresach, 

kiedy gleba rolna nie jest pokryta szatą roślinną. W celu zmniejszenia skutków erozji rolnicy powinni 

stosować szereg zabiegów przeciwerozyjnych, takich jak np.: orka poprzeczno-stokowa, obsiewanie 

pól zbożami ozimymi, zadarnianie nieużytków porolnych itp., zwłaszcza powinni opierać się na 

zaleceniach dotyczących gospodarowania gruntami na terenach zagrożonych erozją wodną i wietrzną 

wynikających z Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej. 

 

Aby zabezpieczyć powierzchnie gleb przed erozją wodną i wietrzną proponuje się stosować 

następujące zalecenia Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej: 

 grunty na stokach o nachyleniu powyżej 20% powinny być trwale zalesione lub zadarnione, 

 na gruntach o nachyleniu 10-20% można prowadzić gospodarkę polową, ale przy regularnym 

stosowaniu zabiegów przeciwerozyjnych, 

 grunty położone na stokach o nachyleniu do 10%, zwłaszcza na długich skłonach, są słabiej 

zagrożone przez erozję wodną, ale wskazany jest tutaj specjalny sposób uprawy roli, 

 drogi spływu wód opadowych proponuje się zadarnić, a ruń trawiastą kosić przynajmniej 

dwukrotnie w okresie wegetacji, 

 występujące na gruntach ornych wąwozy powinny być zagospodarowane, aby zapobiec 

procesom dalszego ich rozwoju, 

 proponuje się zakładać i pielęgnować śródpolne pasy zadrzewień i zakrzewień. 

5.4.2 Pasy wiatrochronne 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głubczyce 

wprowadza pozytywne zmiany, które pozwolą na wzbogacenie krajobrazu rolniczego, poprzez 

zwiększenie zadrzewień śródpolnych i pasów wiatrochronnych. Pasy te wprowadzone zostały między 

innymi wzdłuż dróg dojazdowych do pól uprawnych oraz wzdłuż rowów melioracyjnych, 

zlokalizowanych głównie w centralnej części gminy poniżej miasta Głubczyce. Pasy wiatrochronne 

zaprojektowano między innymi, w okolicach następujących miejscowości: Bogdanowice, Nowa Wieś 
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Głubczycka, Bernacice Górne, Nowe Gołuszowice, na drodze w kierunku ze wsi Równe do wsi 

Gadzowice.  

Pasy wiatrochronne pełnią bardzo ważne funkcje osłonowe i ochronne, dostarczają także 

miejsc gniazdowania i wychowu młodych, a ponadto stanowią bogate źródło pokarmu roślinnego 

i zwierzęcego. Stanowią też rodzaj korytarzy ekologicznych między biotopami, umożliwiając 

swobodne i bezpieczne przemieszczanie się zwierzętom. 

Głównym zadaniem pasów wiatrochronnych jest zabezpieczenie gleby przed zjawiskiem 

erozji wietrznej, która jest powszechnym zjawiskiem w otwartym, płaskim krajobrazie rolniczym. Pasy 

wiatrochronne zmniejszają prędkość wiatru o ok. 25–30% na poziomie gruntu. Jak wskazują 

przeprowadzone badania, przyczyniają się one także do wzrostu wydajności plonów w granicach od 

5 do 10%. Pozytywny wpływ pasa wiatrochronnego jest odczuwalny w odległości 15–20-krotności 

wysokości drzew i krzewów po stronie odwietrznej, co znaczy, że pas o wysokości 5 metrów chroni 

pole na odległość 75–100 m. Ich szerokość nie powinna przekraczać 20 m. Powinny mieć co najmniej 

trzy rzędy i składać się z mieszanki gatunkowej drzew i krzewów. Wielorzędowe pasy, stanowiące 

idealną osłonę dla zwierząt, projektuje się z warstwą krzewów w dolnym piętrze i piętrem odpornych 

na wiatr drzew nie zaciemniających dolnych partii. Pasy wiatrochronne lokuje się w kierunku 

prostopadłym do kierunku wiejących wiatrów.  

Najbardziej odporne gatunki powinny znajdować się na stronie nawietrznej. Pierwszy rząd 

powinny stanowić krzewy, takie jak np. głóg (Crataegus spp.), bez lilak (Syrynga vulgaris) i dzika róża 

(Rosa spp.), wraz z drzewami pielęgnującymi: olszą czarną (Alnus glutinosa), modrzewiem 

europejskim (Larix decidua) i brzozą (Betula spp.). Wysokie, a jednocześnie cienioznośne krzewy 

i małe drzewa, takie jak ostrokrzew kolczysty (Ilex aquifolium), leszczyna (Corylus avellana), 

trzmielina (Euonymus europeus), bez czarny (Sambucus nigra) i jarzębina (Sorbus aucuparia), sadzi się 

w wewnętrznych rzędach razem z dębami (Quercus spp.), lipą (Tilia cordata) i jesionem (Fraxinus 

excelsior), które powinny być sadzone w 8–10-metrowej więźbie, by pozwolić na ukształtowanie 

okapu. 

Należy jednak pamiętać, aby wprowadzać wyłącznie rodzime gatunki najodpowiedniejszymi 

będą te, które rosną w najbliżej okolicy. Krzewy sadzimy w grupach po 2–6 roślin, by dać im szansę 

rozwoju bez zbyt ostrej konkurencji ze strony sąsiednich roślin o szybszym wzroście.

Pasy jednorzędowe, są tańsze od pasów wielorzędowych. Pasy zakładane w jednym rzędzie mogą 

zawierać tylko jeden gatunek krzewów lub drzew. Zaleca się jednak wprowadzanie różnorodnych  

gatunków. Zabieg ten zabezpiecza pas przed chorobami. 

Aby pasy wiatrochronne należycie spełniały swą rolę, należy:  

 dno pasa obsiać krzewami, trawami i roślinami zielnymi;  
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 stosować rodzime gatunki drzew i krzewów, najlepiej miejscowego pochodzenia, co 

zagwarantuje optymalne warunki środowiskowe dla roślinności i fauny owadziej. Gatunki 

rodzime, charakterystyczne dla danego biotopu, są przystosowane do miejscowych 

warunków i często wspierają się wzajemnie, tworząc harmonijny zespół roślinności 

w odróżnieniu od gatunków obcych lub egzotycznych; 

 ograniczyć dostęp zwierząt gospodarskich do pasów, by nie wyjadały roślin stanowiących 

osłonę gniazd; 

 unikać przenikania oprysków i nawożenia;  

 przez przecinanie od czasu do czasu dbać o dostęp światła do niższych warstw pasa. 

Z uwagi na fakt, iż pasy wiatrochronne, na które składają się między innymi: drzewa i krzewy, 

mogą zwabiać zwierzęta, w tym ptaki i nietoperze, nie należy projektować ich na terenach 

proponowanych w Studium pod projektowane elektrownie wiatrowe. Dotyczy to również 

potencjalnych terenów pod zalesienia.  

6 FORMY OCHRONY PRZYRODY WYSTEPUJĄCE NA OBSZARZE 
OPRACOWANIA. 

6.1 Natura 2000  

Natura 2000 jest przyjętym przez Unie Europejską systemem ochrony wybranych elementów 

przyrody, najważniejszych z punktu widzenia całej Europy. System ten nie ma zastępować systemów 

krajowych, ale je uzupełniać - dawać merytoryczne podstawy do zachowania dziedzictwa 

przyrodniczego w skali kontynentu. Polega on na wybraniu (według określonych kryteriów) 

a następnie skutecznym ochronieniu określonych obszarów. Podstawę do wybierania i chronienia 

obszarów zaliczanych do systemu Natura 2000 stanowią dyrektywy europejskie (tj. akty prawne 

wiążące rządy państw Unii): tzw. Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Habitatowa.  

Zgodnie z tekstem ustawy NATURA 2000 to spójna Europejska Sieć Ekologiczna obejmująca: 

 specjalne obszary ochrony (SOO) tworzone dla ochrony: siedlisk naturalnych, siedlisk 

gatunków roślin i zwierząt, 

 obszary specjalnej ochrony (OSO) tworzone w ramach Dyrektywy Ptasiej dla ochrony siedlisk 

ptaków. 

 

Na obszarze gminy Głubczyce zlokalizowano część specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry 

Opawskie [PLH160007]. Pozostała część obszaru Góry Opawskie położona jest w południowo – 

zachodniej części województwa opolskiego, na terenie gmin: Prudnik, Głuchołazy i Lubrza. Ze 
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względu na cenne zbiorowiska roślin chronionych utworzono tam Park Krajobrazowy „Góry 

Opawskie”.  

Obszar ochrony siedlisk Góry Opawskie jest to najdalej na wschód wysunięta część Sudetów 

Wschodnich zapadająca się w obniżenie Bramy Morawskiej. Strukturalna rzeźba ma charakter 

wyspowych masywów górskich o deniwelacjach kilkuset metrów wynurzonych z osadów 

trzeciorzędowych i czwartorzędowych. Skały różnych formacji lokalnie tworzą strome zespoły 

skałkowe z urwiskami. Masywy górskie rozdzielone są głębokimi dolinami rzecznymi i przełomami. 

Wśród obszarów o najwyższych walorach przyrodniczych dominującymi formami pokrycia terenu są 

lasy, w większości kwaśne buczyny i świerczyny, a w dolinach rzek i potoków łęgi. Na obszarach 

nieleśnych występują ekstensywnie użytkowane łąki. 

 

Rysunek 21 Natura 2000 Góry Opawskie zlokalizowane w części powiatów: nyskiego, prudnickiego 
i głubczyckiego. 

Źródło: http://natura2000.gdos.gov.pl 

Według materiałów archiwalnych na terenie gminy Głubczyce, w obrębie Gór Opawskich, 

zinwentaryzowano gatunki roślin chronionych i rzadkich. Są to między innymi: buławnik mieczolistny, 

ciemiężyca zielona, dziewięćsił bezłodygowy.   

Buławnik mieczolistny to gatunek podlegający ochronie ścisłej. Na terenie województwa 

opolskiego występuje na około 48 stanowiskach. Na terenie omawianej gminy występuje między 

Dobieszowem a Opawicą. Głównym zagrożeniem tego gatunku jest intensywna gospodarka leśna.  
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Kolejny gatunek, podlegający ścisłej ochronie, występuje między Opawicą i Pielgrzymowem 

oraz w samym Pielgrzymowie głownie w zbiorowiskach grądu. Gatunek ten preferuje głównie zarośla 

i traworośla. Gatunek występuje w miejscach trudnodostępnych, na obszarach wąwozów i dolin, nie 

podlega szczególnym rodzajom zagrożeń.   

Oprócz ww. gatunków roślin wymienionych na omawianym terenie, także w obrębie obszaru 

chronionego krajobrazu Mokre - Lewice, można spotkać następujące gatunki roślin: kruszczyk 

szerokolistny, kukułka bzowa, kukułka szerokolistna, lilia złotogłów, podkolan biały, pokrzyk wilcza 

jagoda, storczyk męski, wawrzynek wilczełyko, pierwiosnek wyniosły, naparstnica zwyczajna, czerniec 

gronkowy, lepiężnik biały, oman szlachtawa, pięciornik wyprostowany, przytulia okrągłolistna, 

turzyca obła, ukwap dwupienny, wyka leśna, zanokcica skalna.  

Na terenie obszaru występują dwa gatunki nietoperzy wpisane do załącznika II Dyrektywy 

Siedliskowej: rozrodcza i zimująca populacja podkowca małego Rhinolophus hipposideros (populacja 

rozrodcza ok. 20 osobników; zimująca: 6 osobników) oraz nocka dużego Myotis myotis. Góry 

Opawskie stanowią ważne stanowisko występowania zagrożonego w skali europejskiej podkowca 

małego (SDF dla obszaru Góry Opawskie PLH 1600007).  

Na terenie obszaru Natura 2000 występują gatunki (SDF) płazów: Traszka grzebieniasta 

(Triturus cristatus) i Kumak górski (Bombina variegata); krągłouste: Minóg strumieniowy (Lampetra 

planeri); bezkręgowce: Modraszek telejus (Maculinea teleius), Modraszek nausitous Maculinea 

mausithous, Czerwończyk nieparek (Lycaena dispar); ssaki: Popielica (Glis glis) Orzesznica 

(Muscardinus avellanarius); gady: Gniewosz plamisty, miedzianka (Coronella austriaca). 

Siedliska chronione na terenie obszaru Natura 2000 na podstawie Standartowego Formularza 

Danych (SDF): 

 

Siedliska o stopniu reprezentatywności – B*10 

3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis)  

6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)  

8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z (Androsacion vandelii ) 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)  

                                                           
10 Ocena stopnia reprezentatywności (typowości) siedliska przyrodniczego polega na określeniu, na ile typowo 

wykształcone jest dane siedlisko (zbiorowisko roślinne) na rozpatrywanym obszarze. Reprezentatywność oceniana jest 
w czterostopniowej skali: 
A: doskonała 
B: dobra 
C: znacząca 
D: nieistotna (siedlisko nie jest poddawana dalszej ocenie) 
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9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion 

pseudoplatani)  

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion  

 

Siedliska o stopniu reprezentatywności – C 

7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk  

 

Siedliska o stopniu reprezentatywności – A  

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)  

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)  

9190 Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)  

 

Siedliska o stopniu reprezentatywności – D 

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)  

8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania  

 

 

Rysunek 22 Natura 2000 w gminie Głubczyce. 

Źródło: http://natura2000.gdos.gov.pl 
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Na obszarach Natura 2000 zgodnie z art. 33. Ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 

92, poz. 880 z późn. zm.) zabrania się podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu 

z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym 

w szczególności: 

 pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których 

ochrony wyznaczono obszar Natura 2000; 

 wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000,  

 pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

6.2 Obszary chronionego krajobrazu 

Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku art. 23 „obszar 

chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz 

o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb 

związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych”. 

Na terenie gminy Głubczyce zlokalizowano następujące obszary chronionego krajobrazu: 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Las Głubczycki - obejmuje powierzchnie 1597, 5 ha. Jest to 

jeden z nielicznych kompleksów leśnych występujących na niemal całkowicie pozbawionym 

lasów - Płaskowyżu Głubczyckim. Na obszarze chronionego krajobrazu rosną różnego typu 

naturalne zbiorowiska leśne. Na żyznym podłożu lessowym rozwinęły się grądy, które 

miejscami łagodnie przechodzą w łęgi.  Duże powierzchnie zajmują bory sosnowe i bory 

mieszane. Są to jednak zbiorowiska wtórne, ze sztucznie nasadzoną sosną, świerkiem 

i modrzewiem na siedliskach grądowych, które mają niewielką wartość przyrodniczą. Obszar 

przecina sieć licznie występujących, drobnych strumieni, które miejscami tworzą malownicze 

wąwozy i parowy. Z gatunków rzadkich i zagrożonych, zasiedlających w Las Głubczycki, na 

uwagę zasługują: padalec, pustułka, turkawka, krętogłów, dzięcioł czarny, muchołówka 

białoszyja, krzyżodziób świerkowy, wiewiórka. Las Głubczycki będący dużym obszarem 

leśnym, posiadającym znaczne walory bioterapeutyczne, ma duże znaczenie dla turystyki 

i wypoczynku mieszkańców Głubczyc. 

 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Mokre - Lewice - Występują tu różnego typu naturalne 

zbiorowiska leśne: łęgi jesionowoolszowe, podgórskie łęgi jesionowe oraz grąd 

subkontynentalny. Okolice  Pielgrzymowa i Dobieszowa porastają płaty dąbrowy acydofilnej. 

Największe powierzchnie zajmują tu bory sosnowe, świerków, modrzewiowe i bory 
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mieszane. Są to jednak zbiorowiska wtórne, ze sztucznie nasadzoną sosną, świerkiem 

i modrzewiem na siedliskach grądowych, które mają niewielką wartość przyrodniczą. 

Występuje tu również wiele chronionych i rzadkich gatunków roślin, m.in.: buławnik 

mieczolistny, ciemiężyca zielona, dziewięćsił bezłodygowy, kruszczyk szerokolistny, kukułka 

bzowa, kukułka szerokolistna, lilia złotogłów, podkolan biały, pokrzyk wilcza jagoda, storczyk 

męski, wawrzynek wilczełyko, pierwiosnek wyniosły, naparstnica zwyczajna, czerniec 

gronkowy, lepiężnik biały, oman szlachtawa, pięciornik wyprostowany, przytulia 

okrągłolistna, turzyca obła, ukwap dwupienny, wyka leśna, zanokcica skalna. To tutaj 

znajdują się jedyne znane w gminie stanowiska rzadkich motyli: pazika dębowca, modraszka 

nausitous, osadnika kostrzewca. Z innych gatunków zwierząt na uwagę zasługują: 

trzmielojad, przepiórka, turkawka, strumieniówka, muchołówka białoszyja i badylarka. 
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Rysunek 23 Istniejące i projektowane obszary objęte ochroną prawną na terenie miasta i gminy Głubczyce 
oraz na terenie gmin sąsiednich. 

Źródło: Plan zagospodarowania województwa opolskiego. Mapa 2. 

Na obszarach chronionego krajobrazu obowiązują zakazy wymienione w Ustawie o ochronie 

przyrody oraz rozporządzeń wykonawczych.  
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6.3 Ochrona gatunkowa roślin i grzybów 

Na terenie gminy Głubczyce stwierdzono występowanie: grzybów objętych ochroną ścisłą, 

chronionych gatunków roślin objętych ochroną całkowitą, gatunków roślin objętych ochroną 

częściową; roślin rzadkich. Rośliny chronione i grzyby na terenie gminy Głubczyce zlokalizowane są 

głównie w obrębie obszarów chronionego krajobrazu: „Las Głubczycki” oraz „Mokre Lewice”,  ale 

również w lasach, parkach, na wyniesieniach Gór Opawskich. Najczęściej gatunki chronione roślin 

występują w okolicach następujących wsi: Pielgrzymowa, Krasnego Pola, Dobieszewa, Opawicy, 

Braciszowa, Biernatówka, Chróstna, Chomiąży.  

Grzyby: 

Na terenie gminy Głubczyce zinwentaryzowano następujące gatunki grzybów na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących 

grzybów objętych ochroną (Dz.U. z 2004r. nr 168 poz.1765).  

 

Tabela 7 Grzyby objęte ochroną ścisłą zinwentaryzowane na terenie gminy Głubczyce.  

Lp. Grzyby objęte ochroną Ogólna lokalizacja  

1 Flagowiec olbrzymi Meripilus giganteus W alei lipowej na południowy zachód od Klisina 

2 Purchawica olbrzymia Langermannia 
gigantea 

Na pastwisku na północ od Ciermięcic 

Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Głubczyce, BIO-PLAN, Krasiejów, 2003. 

 

Na terenie gminy Głubczyce zinwentaryzowano następujące gatunki roślin chronionych na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej (Dz.U.  z dnia 20 stycznia 2012r., poz. 81). 

 

Tabela 8 Rośliny objęte ochroną ścisłą występujące na terenie gminy Głubczyce. 

Lp.  Rośliny objęte ochroną ścisłą:  Ogólna lokalizacja  

1.  Barwinek pospolity Vinca minor Okolice Pielgrzymowa, Krasnego Pola oraz w Lesie 
Głubczyckim 

2.  Bluszcz pospolity Hedera helix Często spotykany, głównie w lasach, parkach 

3.  Buławnik mieczolistny Cephalanthera longifolia W południowej części gminy, głównie w kwaśnych 
dąbrowach 

4.  Ciemiężyca zielona Veratrum lobelianum Las Głubczycki, między Opawicą a Pielgrzymowem, 
okolice Pielgrzymowa i Chróstna 

5.  Dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis Głównie Obszar Chronionego Krajobrazu Mokre- 
Lewice 
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Lp.  Rośliny objęte ochroną ścisłą:  Ogólna lokalizacja  

6.  Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine W lesie na północ od Chomiąży 

7.  Kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis Głównie Obszar Chronionego Krajobrazu Mokre- 
Lewice 

8.  Lilia złotogłów Lilium martagon Okolice Pielgrzymowa, Chróstna, Biernatówka, 
w Lesie Głubczyckim i na północ od Krasnego Pola 

9.  Listera jajowata Listera ovata W Lesie Głubczyckim, na północ od Klisina oraz 
między Kietlicami i Ściborzycami Małymi 

10.  Obrazki alpejskie Arum alpinum Okolice Biernatówka, w Lesie Głubczyckim 
w okolicy Wilczego Stawu i leśniczówki Ściborzyce 
Małe oraz na północ od Klisina 

11.  Paprotka zwyczajna Polypodium vulgare W Pielgrzymowie, okolice Pielgrzymowa, 
Braciszowa, Biernatówka i w Dobieszowie 

12.  Parzydło leśne Aruncus sylvestris Między Dobieszowem a Opawicą 

13.  Podkolan biały Platanthera bifolia Okolice Pielgrzymowa, Dobieszowa, w Braciszowie, 
w Lesie Głubczyckim koło Wilczego Stawu, okolice 
Krasnego Pola, Klisina, Królowych 

14.  Pokrzyk wilcza jagoda Atropa belladonna Na zachód od Pietrowic i Mokrych oraz na północ 
od Chomiąży Braciszowa 

15.  Storczyk męski Orchis mascula Dobieszów 

16.  Śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis W Lesie Głubczyckim, na południe od Biernatówka, 
w Kietlicach i na wschód od Grobników 

17.  Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum Okolice Radyni, Pielgrzymowa, Biernatówka, 
w Lesie Głubczyckim, między Dobieszowem 
a Opawicą oraz na północ od Krasnego Pola 

18.  Zimowit jesienny Colchicum autumnale Okolice Krasnego Pola, Pielgrzymowa, Dobieszowa 

19.  Kukułka bzowa Dactylorhiza sambucina Na wyniesieniach Gór Opawskich 

20. Centuria pospolita Centaurium erythraea Okolice Głubczyc, Dobieszowa, Braciszowa 

21. Kalina koralowa Viburnum opulus W zadrzewieniach i okrajkach leśnych 

22. Kruszyna pospolita Frangula alnus W lasach na zachód od Pielgrzymowa, w Lesie 

Głubczyckim, w okolicy Biernatówka, Chróstna 

23. Miodownik melisowaty Mellittis mellisophyllum Na południowy wschód od Chróstna 

24. Pierwiosnek wyniosły Primula elatior Częsty w lasach grądowych 

25. Porzeczka czarna Ribes nigrum Na zachód od Pielgrzymowa, na północny wschód 

od Królowych, na północ od Klisina i w Lesie 

Głubczyckim 

26. Przylaszczka pospolita Hepatica nobilis W Lesie Głubczyckim 

27. Naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora Między Dobieszowem a Opawicą, okolice Pietrowic, 

Pielgrzymowa, Dobieszowa, Chróstna, Krasnego 

Pola 

źródło: Diagnoza stanu środowiska na terenie gminy Głubczyce, EkoPlan, Opole 2004r., Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U.  z 2012, poz. 81).  



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

GMINA GŁUBCZYCE 

 

PROGNOZA SPORZĄDZONA NA POTRZEBY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUBCZYCE 

 

115 

 

 

Tabela 9 Rośliny objęte ochroną częściową występujące na terenie gminy Głubczyce.  

Lp. Rośliny objęte ochroną częściową Ogólna lokalizacja 

1 Konwalia majowa Convallaria majalis na zachód od Pietrowic, koło Chróstna, Królowych, 

Chomiąży 

2 Kopytnik pospolity Asarum europaeum na południe od Biernatówka, w Kietlicach, Lesie 

Głubczyckim i Pielgrzymowie 

3 Kocanki piaskowe Helichrysum arenarium w piaskowni Zopowy 

4 Przytulia wonna Galium odoratum W lasach liściastych 

źródło: Diagnoza stanu środowiska na terenie gminy Głubczyce, EkoPlan, Opole 2004r., Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U.  z 2012, poz. 81). 

 

 

6.4 Ochrona siedlisk 

W gminie Głubczyce występują siedliska chronione na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001r. w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych 

podlegających ochronie (Dz.U. z 2001 r. Nr 92, poz. 1029).  

 

Tabela 10 Siedliska na terenie gminy Głubczyce chronione na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 14 sierpnia 2001r. w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie. 

Lp. Siedliska objęte ochroną: Ogólna lokalizacja 

1 Starorzecza (Potamion)
11

 W dolinie Osobłogi na północ od Klisina 

2 Zalewane muliste brzegi rzek (Bidentalia tripartiti) W dolinie Osobłogi w północnej części gminy 

3 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami 
włosieniczników (Ranunculion fluitantis) 

W Straduni między Biernatowem a Królowymi 

4 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) W okolicach Braciszowa, Mokrych, Ciermięcic i na 
wschód od Pietrowic 

5 Wysokogórskie ziołorośla i zarośla liściaste 
(Adenostylion alliariae) 

Na zachód od Pielgrzymowa 

6 Mokre łąki użytkowane ekstensywnie (Cirsio- 
Polygonetum) 

W Pomorzowiczkach oraz na południe od 
Bogdanowici północny wschód od Królowych 

7 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (Caricion 

lasiocarpae) 

Między Radynią a Kolonią Mokre 

8 Źródliska (Montio-Cardaminetea) Okolice Pietrowic, Opawicy, leśniczówki Ściborzyce 
Małe koło Wilczego Stawu 

9 Szuwary wielkoturzycowe (Cicuto-Caricetum 
pseudocyperi) 

Wilczy Staw 

                                                           
11 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001r. w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych 

podlegających ochronie (Dz.U. z 2001 r. Nr 92, poz. 1029) dokładna nazwa siedliska to: starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki 
wodne (Nymphaeion i Potamogetonion). 
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Lp. Siedliska objęte ochroną: Ogólna lokalizacja 

10 Grąd subkontynentalny (Tilio cordatae-Carpinetum 
betuli) 

Las Głubczycki, dolina Straduni między Królowymi a 
Biernatowem, na zachód od Kietlic, w okolicach 
Mokrych, Klisina i Pomorzowiczek 

11 Acidofilne dąbrowy (Luzulo luzuloidis-Quercetum 
petraeae) 

W okolicach Pielgrzymowa, Dobieszowa, 
Chróstna, Radyni, Pietrowic, Krasnego Pola, 
Chomiąży oraz między Dobieszowem a Opawicą 

12 Łęg jesionowo-olszowy (Circaeo- Alnetum) W Lesie Głubczyckim, w okolicach Klisina, 
Bogdanowic, Pomorzowiczek, Pietrowic, Grobnik 
oraz w dolinie Straduni 

13 Łęg topolowo-wierzbowy (Salici-Populetum) W dolinie Osobłogi na północ od Klisina 

14 Olsy i łozowiska (Alnetea glutinosae) Wzdłuż brzegów Osobłogi, Troi, Straduni i Psiny 

15 Pionierskie murawy napiaskowe i naskalne (Sedo- 
Scleranthetea) 

W piaskowniach w Zopowy i na południe od Zubrzyc 

źródło: Diagnoza stanu środowiska na terenie gminy Głubczyce, Zakład Ocen i Planowania Środowiska ECOPLAN, 2004r. 

6.5 Ochrona gatunkowa zwierząt 

Na terenie gminy Głubczyce zinwentaryzowano gatunki zwierząt chronionych na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt (Dz.U. z 2011r., Nr 237, poz. 1419) oraz wymienione w Załączniku I i II Dyrektywy Rady 

92/43/EWG (Tabela 11). 

Tabela 11 Gatunki chronione zwierząt zlokalizowanych na terenie gminy Głubczyce, objęte ochroną na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 

z 2011r., Nr 237, poz. 1419) oraz wymienione w Załączniku I i II Dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego I Rady 2009/147/WE. Niektóre z wymienionych zwierząt objęte są ochroną na podstawie ustawy Prawo 
Łowieckie.  

Lp. Gatunki chronione zwierząt: 

1 Bezkręgowce: 

2  Ślimak winniczek Helix pomatia 

 Modraszek telejus (Maculinea teleius) 

 Modraszek nausitous Maculinea mausithous 

 Czerwończyk nieparek (Lycaena dispar) 

 

 

3 Płazy: 

4  Kumak górski Bombina variegata, 

 Grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus, 

 Ropucha szara Bufo bufo, 

 Ropucha zielona Bufo viridis, 

 Rzekotka drzewna Hyla arborea, 

 Żaba wodna Rana esculenta, 

 Żaba jeziorkowa Rana lessonae, 
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Lp. Gatunki chronione zwierząt: 

 Żaba trawna Rana temporaria, 

 Traszka zwyczajna Triturus vulgaris, 

 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus. 

5 Gady: 

6  Jaszczurka zwinka Lacerta agilis, 

 Jaszczurka zyworodna Lacerta viviparia, 

 Padalec Anguis fragilis, 

 Zaskroniec Natrix natrix, 

 Żmija zygzakowata Vipera berus. 

 

7 Ptaki: 

8  Trzmielojad Pernis apivorus,  

 Błotniak stawowy Circus aeruginosus,  

 Krogulec Accipiter nisus,  

 Myszołów Buteo buteo,  

 Pustułka Falco tinnunculus,  

 Płomykówka Tyto alba,  

 Pójdźka Athene noctua,  

 Puchacz Bubo bubo, 

 Puszczyk Strix aluco,  

 Sowa uszata Asio otus,  

 Sóweczka Glaucidium passerinum. 

 Bocian biały Ciconia ciconia 

 Łabędź niemy Cygnus olor 

 Krzyżówka Anas platyrhynchos 

 Czernica Aythya fuligula 

 Kuropatwa Perdix perdix 

 Przepiórka Coturnix coturnix 

 Bażant Phasianus colchicus 

 Derkacz Crex crex 

 Łyska Fulica atra 

 Czajka Vanellus vanellus 

 Gołąb miejski Columba livia 

 Grzywacz Columba palumbus 

 Sierpówka Streptopelia decaocto 

 Turkawka Streptopelia turtur 

 Dzięcioł czarny Dryocopus martius 

 Lerka Lullula arborea 

 Skowronek Alauda arvensis 

 Świergotek polny Anthus campestris 

 Kos Turdus merula 

 Kwiczoł Turdus pilaris 
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Lp. Gatunki chronione zwierząt: 

 Śpiewak Turdus philomelos 

 Paszkot Turdus viscivorus 

 Muchołówka białoszyja Ficedula albicollis 

 Gąsiorek Lanius collurio 

 Ortolan Emberiza hortulana 

9 Ssaki: 

10  Jeż zachodni Erinaceus europaeus, 

 Kret Talpa europaea, 

 Ryjówka aksamitna Sorex araneus, 

 Ryjówka malutka Sorex minutus, 

 Rzęsorek rzeczek Neomys fodiens, 

 Zębiełek Crocidura suaveolens, 

 Mroczek późny Eptesicus serotinus, 

 Gacek brunatny Plecotus auritus, 

 Badylarka Micromys minutus, 

 Wiewiórka Sciurus vulgaris, 

 Łasica Mustela nivalis, 

 Borsuk Meles meles, 

 Nocek duży Myotis myotis 

 Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros 

11 Krągłouste (Minogokształtne): 

12 Minóg strumieniowy (Lampetra planeri) (obszar Natura 2000 Góry Opawskie) - SDF 

źródło: Diagnoza stanu środowiska na terenie gminy Głubczyce, 2004r. zweryfikowane na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt (Dz.U. z 2011r., Nr 237, poz. 1419). 

Gatunki ptaków zinwentaryzowane w wyniku oględzin części obszarów objętego 

postanowieniami Studium na potrzeby realizacji farm wiatrowych. 

Podczas wstępnej inwentaryzacji przyrodniczej (screening ptaków) obejmującej tereny gminy 

w rejonie miejscowości: Klisino – Kietlice – Królowe – Lisięcice – Zawiszyce – Debrzyca, stwierdzono 

łącznie 17 gatunków ptaków: 

 

 Zięba F. coelebs  

 Jer F. montifringilla  

 Szczygieł C. carduelis  

 Dzwoniec C. chloris  

 Mazurek P. montanus  
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 Modraszka P. caeruleus  

 Myszołów B. buteo  

 Pustułka F. tinnunculus  

 Czajka V. vanellus  

 Dzięcioł średni D. medius * 

 Wróbel Pas. domesticus  

 Gęś zbożowa A. fabalis  

 Bogatka P. major  

 Kormoran P. carbo  

 Trznadel E. citrinella  

 Siewka złota P. apricaria * 

 Myszołów włochaty B. lagopus  

 Bocian biały C. ciconia (3 gniazda)* 

 

Pogrubią czcionką oznaczono ptaki zakwalifikowane jako "kluczowe" wymienione 

w załączniku I Dyrektywy Ptasiej (ozn. *) oraz z listy Species of European Conservation Concern 

z kategorii 1-3 wg BirdLife International 2004 (pozostałe trzy gatunki oznaczone pogrubioną czcionką 

bez gwiazdek).  

Pozostałe dane odnośnie ptaków występujących na terenie gminy przedstawiono w punkcie 

10.12.5.2. (wyniki raportu cząstkowego nr 1).  

6.6 Pomniki przyrody  

 Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku art. 40 „pomnikami 

przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości 

przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się 

indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, 

krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy 

narzutowe oraz jaskinie”. 

 Na terenie gminy Głubczyce znajduje się obecnie pięć pomników przyrody, w tym dwie aleje 

drzew. Są to: 
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Tabela 12 Pomniki przyrody zlokalizowane na terenie miasta i gminy Głubczyce.  

Nazwa pomnika 
przyrody 

Lokalizacja 
Nr 
rej. 

Woj. 

Obwód pnia 
na wysokości 

1,3 m [cm] 

Wysokość 
[m] 

Wiek 
Data 

utworzenia 
pomnika 

Podstawa prawna 

Miłorząb 
dwuklapowy 

Ginkgo biloba 

Pomorzowice -
teren 

zabudowań 
gospodarstwa. 

269 280 cm 14 m 
Około 
150 lat 

21.11.2005r. 

Rozporządzenie 
Nr 0151/P/38/05 

Wojewody 
Opolskiego z dnia 
26 października 

2005r. w sprawie 
ustanowienia 

pomników 
przyrody (Dz. Urz. 
Woj. Opolskiego 

z dnia 7 
listopada 2005r. Nr 

72, poz. 2231). 

Miłorząb 
dwuklapowy 

Ginkgo biloba 

Pomorzowice -
teren 

zabudowań 
gospodarstwa. 

330 270 cm 17,5 m 
Około 
150 lat 

21.11.2005r. 

Dąb błotny 
Quercus 
palustris 

 

Pole uprawne 
w pobliżu 

nasypu 
kolejowego 
pomiędzy 

Pomorzowicami 
a Racławicami 

Śl. (kolonia 
Klisino) 

379 300 cm 21 m 
Około 
200 lat 

21.11.2005r. 

Dąb  
bezszypułkowy 

(Quercus 
petraea) 2 sztuki 

drzew** 

Brak dokładnej 
lokalizacji.  

381 455, 435 
23, 26 

Brak 

danych 21.11.2005r. 

Pomniki przyrody – aleje drzew 

Aleja lip 
drobnolistnych 

Tilia cordata 
Wielorzędowa 

(2, 3, miejscami 
4 rzędowa) – 

334 sztuk 

drzew* 

Zlokalizowana 
przy drodze 
z Klisina do 

Pomorzowic 
Długość alei to 
około 800 m. 

6 

540 cm – 
obwód 

najgrubszego 
drzewa. 

60 cm 
(dosadzone) 

– obwód 
najcieńszego 

drzewa. 

Od 240 
do 360 

cm 
21.11.2005r. 

Rozporządzenie 
Nr 0151/P/38/05 

Wojewody 
Opolskiego z dnia 
26 października 

2005r. w sprawie 
ustanowienia 

pomników 
przyrody (Dz. Urz. 
Woj. Opolskiego 

z dnia 7 
listopada 2005r. Nr 

72, poz. 2231). 

Aleja lip 
drobnolistnych 

Tilia cordata 
Wielorzędowa 

(dwu lub 
trzyrzędowa) – 

1385 sztuk 
drzew 

Zlokalizowana 
przy drodze 

z Tarnkowej do 
Głubczyc 

Długość alei - 
około 5500 m. 

408 

440 cm– 
obwód 

najgrubszego 
drzewa. 

65 cm 
(dosadzone) 

– obwód 
najcieńszego 

drzewa. 

Od 180 
do 200 

cm 
21.11.2005r. 

Źródło: Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Głubczyce, BIO- PLAN, Krasiejów 2003.,  
Rejestr form ochrony przyrody RDOŚ w Opolu.  

 
  * Aleja ta wymaga pilnych zabiegów ochronnych. Jej pielęgnacji zaniechano po 1945 r. Przed wojną drzewa były ogławiane 

i utrzymywane w formie kulistej. Obecnie na pniach znajdują się liczne nieformowane, pionowe konary, a miedzy 
drzewami i na trasie alei rosną liczne samosiewy, które należy usunąć. Ze względu na jej duże walory przyrodniczo-
krajobrazowe, aleja ta mogłaby być jedną z atrakcji przyrodniczych gminy. 

** Brak dokładnej lokalizacji – w związku z powyższym nie oznaczono pomników na załączniku mapowym.  
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7 POWIĄZANIA PRZYRODNICZE – ELEMENTY SYSTEMU ECONET–PL. (Korytarze 
ekologiczne). 

Rozwój gospodarczy w XX wieku przyczynił się do gwałtownego wzrostu ilości zanieczyszczeń 

emitowanych do środowiska i jego całkowitej lub częściowej degradacji. Presja człowieka na przyrodę 

doprowadziła do zaniku wielu gatunków flory i fauny, postępującej synatropizacji oraz fragmentacji 

naturalnych ekosystemów. W celu zjednoczenia wysiłków na rzecz zachowania i ochrony środowiska 

przyrodniczego ustanowiono szereg porozumień i konwencji międzynarodowych, których 

sygnatariuszem jest również Polska. 

Jedną z ważniejszych inicjatyw krajów Wspólnoty Europejskiej, przyczyniającą się do 

integracji współpracy w dziedzinie ochrony przyrody jest koncepcja utworzenia Europejskiej Sieci 

Ekologicznej (EECONET). Sieć EECONET mają stanowić obszary powiązane przestrzennie 

i funkcjonalnie oraz objęte rożnymi, wzajemnie się uzupełniającymi formami ochrony przyrody. Dla 

ochrony środowiska oraz poprawy jego funkcjonowania biologicznego i zwiększenia bioróżnorodności 

powstała krajowa sieć ekologiczna ECONET - PL, która jest częścią Europejskiej Sieci Ekologicznej 

EECONET, utworzonej w celu zintegrowania istniejących obszarów chronionych w poszczególnych 

krajach europejskich oraz potencjalnych obszarów przewidzianych do ochrony w jeden spójny 

system, zgodnie z przyjętymi międzynarodowymi kryteriami i standardami (koncepcja Europejskiej 

Sieci Ekologicznej została przyjęta przez Radę Europy w 1992 roku). 

Zasadniczymi elementami sieci są: 

 obszary węzłowe, w których wyróżniono biocentra i strefy buforowe; 

 korytarze ekologiczne. 

Obszary węzłowe odznacza duża różnorodność gatunkowa oraz różnorodność form 

krajobrazowych i siedliskowych. Stanowią ostoję gatunków rodzimych i wędrownych, zwłaszcza 

rzadkich i zagrożonych wyginięciem. Wyróżnione w obszarach węzłowych biocentra obejmują 

obszary nagromadzenia największych walorów przyrodniczych Otoczone są strefami buforowymi, 

które mają wyróżniające się walory, ale nie tak wysokie jak walory biocentrów. Uważa się za 

niezbędne łączenie izolowanych fragmentów naturalnego środowiska oraz, co najważniejsze, 

utrzymywanie już istniejących połączeń pomiędzy zachowanymi płatami naturalnego środowiska. 

Zadanie to spełniają korytarze ekologiczne, czyli struktury przestrzenne, które umożliwiają 

rozprzestrzenianie się gatunków pomiędzy obszarami węzłowymi oraz terenami przylegającymi do 

nich. Najczęściej rolę naturalnych korytarzy ekologicznych spełniają doliny rzek i potoków. Oprócz 

dolin rzecznych dobrymi korytarzami ekologicznymi są fragmenty lasów łączących większe kompleksy 
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leśne. Na mniejszą skalę korytarzami mogą być pasy żywopłotów, pasy zadrzewień śródpolnych, 

przydrożnych, łąki i pastwiska. 

Szczególnie ważną rolę w kształtowaniu zewnętrznych zależności przyrodniczych pełni 

w gminie sieć dolin rzecznych. Zapewniają one powiązania zewnętrzne wilgotnych ekosystemów 

dolinnych, głównie łąkowych, łęgowych i wodnych. Posiadają znaczny potencjał bioróżnorodności 

i zbliżony do naturalnego charakter.  

Na analizowanym obszarze wymienić należy następujące główne struktury przyrodnicze, 

z siedliskami wychodzącymi poza obszar gminy: 

Dolina Opawicy - pełni funkcję korytarza ekologicznego o charakterze regionalnym, gdyż zapewnia 

bezpośrednie powiązania przestrzenne z Doliną rzeki Opawy oraz z terenami górskimi Gór Opawskich 

po stronie Czeskiej. Rzeka Opawa jest w obrębie gminy najbardziej uregulowanym ciekiem. 

Funkcjonuje w południowej części gminy w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Mokre-Lewice. 

Dolina Psiny – jest korytarzem ekologicznym o znaczeniu regionalnym. Zajmuje centralny obszar 

gminy, kierując się na wschód, gdzie ostatecznie jako lewobrzeżny dopływ Odry zapewnia 

bezpośrednie powiązania z tą niewątpliwie najważniejszą strukturą przyrodniczą opolszczyzny 

o charakterze korytarza ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym. 

Dolina Troi – również dolina Troi pełni rolę regionalnego korytarza ekologicznego, za czym 

w szczególności przemawia fakt, iż bierze swoje źródła już w strefie Gór Opawskich od zachodu, 

przebiegając dalej przez Płaskowyż Głubczycki, gdzie ostatecznie kontaktuje się z doliną Psiny. Troja 

kontaktuje się z Obszarem Chronionego Krajobrazu Mokre - Lewice. 

Dolina Straduni – stanowi korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym północnej części gminy 

Głubczyce. Jak w przypadku doliny Psiny, ostatecznie Stradunia stanowi lewobrzeżny dopływ Odry, 

wobec czego zapewnia powiązania z najważniejszą strukturą przyrodniczą opolszczyzny. Strefa 

źródliskowa Straduni kontaktuje się dużym z kompleksem leśnym – Las Głubczycki. 

Dolina Złotnika – ma już mniejsze znaczenie w powiązania zewnętrznych, gdyż funkcjonuje jedynie 

w obrębie Płaskowyżu Głubczyckiego. Przebiegając w ogólnym zarysie w kierunku wschodnim, dolina 

w okolicy Baborowa kontaktuje się z doliną Psiny. 

Dolina Osobłogi – w obrębie gminy występuje jedynie fragmentarycznie w jej północnych granicach. 

W tej części województwa dolina Osobłogi jest jednym z głównych regionalnych korytarzy 

ekologicznych zapewniając powiązania elementów górskich z obszarami nizinnymi, łącząc się 

jednocześnie z doliną Odry na wysokości Krapkowic. 
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Oprócz dolin szczególne znaczenie w systemie przyrodniczym gminy mają obszary stanowiące 

centra zasilania biologicznego obszarów przyległych i całego układu przyrodniczego. Są to węzły 

ekologiczne, wśród których na terenie gminy Głubczyce wyodrębniono: 

- Las Głubczycki – węzeł ekologiczny o znaczeniu regionalnym, w obrębie którego stwierdzono dużą 

różnorodność chronionych gatunków roślin i zwierząt, a także zróżnicowane warunki 

geomorfologiczne i siedliskowe. Jest to jednocześnie obszar chronionego krajobrazu, którego część 

stanowi las komunalny miasta Głubczyce. 

- Lasy między Opawicą, Pielgrzymowem, Dobieszowem a Radynią – węzeł ekologiczny o znaczeniu 

regionalnym. Kompleksy leśne, zróżnicowane siedliskowo (grądy, dąbrowy acidofilne, łęgi, bory) 

utrzymują między sobą ciągłość przestrzenną. Utrzymuje się w ich obrębie wysoka bioróżnorodność 

gatunków chronionych i rzadkich. Funkcjonują w rejonie górskim zaliczonym do Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Mokre - Lewice. 

- Kompleks leśny na zachód od Klisina oraz wszelkie kompleksy leśne usytuowane w południowej 

części gminy, w zasięgu terenów górskich (zlokalizowane głównie w obrębie Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Mokre-Lewice) – są to węzły ekologiczne o znaczeniu lokalnym, stanowiące w porównaniu 

do poprzednich, mniejsze powierzchniowo obszary. 

Wymienione powyżej obszary, tj. ekosystemy dolinne oraz kompleksy leśne, o funkcjach 

korytarzy ekologicznych stanowiące główne szlaki przemieszczania się materii, energii i organizmów, 

z którymi związana jest duża różnorodność nisz ekologicznych i tym samym potencjalna 

bioróżnorodność, a także węzły ekologiczne - główne centra zasilania całego układu przestrzennego, 

powinny zostać zachowane i chronione w procesach zagospodarowania przestrzennego. 

Na rysunku Studium oraz rysunku sporządzonym do niniejszego opracowania naniesiono 

orientacyjne zasięgi regionalnych korytarzy ekologicznych wzdłuż głównych rzek na terenie gminy 

(według Planu zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego) oraz zasięg lokalnych 

korytarzy ekologicznych łączących się z regionalnymi korytarzami mającymi znaczenie lokalne 

w obrębie gminy (obejmują doliny mniejszych cieków i dopływów większych rzek).  

Gmina Głubczyce graniczy od zachodu na długości około 43 km z Republiką Czeską, z krajem 

morawsko - śląskim. Obszar pogranicza charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczo - 

krajobrazowymi. Obszarami prawnie chronionymi po czeskiej stronie są: Obszar Chronionego 

Krajobrazu „Jeseniky” i Obszar Natura 2000 „Jeseniky”. Obszary te w części się ze sobą pokrywają 

(Rys. 24 i Rys. 25.). W/w obszary powiązane są przestrzennie ze stroną Polską korytarzem 

ekologicznym rzeki Biała Głuchołaska z Parkiem Krajobrazowym Góry Opawskie (zlokalizowanym 

w odległości około 11 km od granic gminy Głubczyce) i Obszarem Chronionego Krajobrazu Rejonu 
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Jezior Otmuchowsko – Nyskich (zlokalizowanym w odległości około 35 km od granic gminy 

Głubczyce).  

 

Rysunek 24 Obszar Chronionego Krajobrazu „Jeseniky” zlokalizowany na terenie Czech. 
źródło: http://www.jeseniky.nature.cz 

 

 Obszar Chronionego Krajobrazu „Jeseniky” powstał w 1969 roku i zajmuje powierzchnię 

około 740 km². Najwyższym punktem jest szczyt Pradziada z wysokości 1491m n.p.m. Obszar jest 

w 80% zajmują lasy, głównie świerka i buka średniej mozaiki zachowane pozostałości naturalnych 

lasów. Najcenniejszymi obszarami chronionym na obszarze chronionego krajobrazu są cztery 

rezerwaty przyrody: Praděd (Pradziad), Rejvíz, Šerák-Keprník i Rašeliniště Skřítek. 

 

 

Fot. 11 Widok na Jesenicką kotlinę – fotografowany z góry Szerak – sierpień 2010r. 
autor: Tomáš Volek, źródło: http://www.jeseniky.net 
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Rysunek 25 Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Jeseniky” na terenie Czech. 

źródło: http://natura2000.eea.europa.eu 
 
 

 Obszary chronione po czeskiej stronie to: Obszar Natura 2000 „Jeseniky” i Obszar 

Chronionego Krajobrazu „Jeseniky” zlokalizowane są w odległości około 15 km (najkrótsza odległość 

mierzona od granicy gminy Głubczyce do granicy obszaru chronionego). 
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8 POZOSTAŁE FORMY OCHRONY PRZYRODY (PROJEKTOWANE). 

 

Według różnorodnych materiałów archiwalnych z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego Na terenie gminy występuje szereg zinwentaryzowanych 

obszarów cennych przyrodniczo, dla których wskazane byłoby objęcie ochroną (Tabela 13). Wszystkie proponowane formy ochrony przyrody na terenie 

gminy Głubczyce zostały również zaproponowane do objęcia ochroną prawną w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego.  

 
Tabela 13 Projektowane formy ochrony przyrody na terenie miasta i gminy Głubczyce.  

LP. 
Nazwa  Forma ochrony przyrody Lokalizacja Przedmiot ochrony Organ ustanawiający daną formę ochrony oraz 

akt prawny. 

1.  

Wilczy Staw Rezerwat Przyrody  
 

Na terenie Lasu 
Głubczyckiego 

  kompleks leśny w dolinie Straduni, 

 śródleśne stawy i źródlisko, 

 stanowisko bobra europejskiego 

 Zarządzenie regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska – art.13 Ustawy o ochronie 
przyrody (tj. Dz.U. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 
poz. 1220, Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 
1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 
804.); 

 Zakazy według katalogu zakazów z art 15 ww 
Ustawy. 

2.  

Pielgrzymów Rezerwat Przyrody Kompleks leśny na 
południowy- 
zachód od 
wsi Pielgrzymów 

 Naturalne zbiorowiska leśne; 

 Rzadkie i chronione gatunki roślin i zwierząt; 

 Jedyne w gminie stanowiska rzadkich motyli. 

 Zarządzenie regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska – art.13 Ustawy o ochronie 
przyrody (tj. Dz.U. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 
poz. 1220, Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 
1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 
804.); 

 Zakazy według katalogu zakazów z art 15 ww 
Ustawy. 

3.  

Góry Opawskie Park Krajobrazowy Obszar Chronionego 
Krajobrazu MOKRE-
LEWICE (w granicach 
gminy Głubczyce) 

 Malownicze tereny górskie ze zmienną 
rzeźbą, 

 Zróżnicowane siedliskowo kompleksy leśne, 

 Wiele rzadkich i chronionych okazów fauny 
i flory. 

 Uchwała sejmiku województwa po 
uzgodnieniu z Radą gminy oraz właściwym 
regionalnym dyrektorem ochrony 
środowiska – art. 16 Ustawy o ochronie 
przyrody (tj. Dz.U. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 
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LP. 
Nazwa  Forma ochrony przyrody Lokalizacja Przedmiot ochrony Organ ustanawiający daną formę ochrony oraz 

akt prawny. 

poz. 1220, Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 
1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 
804.); 

 Zakazy według katalogu zakazów z art 17 ww 
Ustawy. 

4.  

Dolina Osobłogi Obszar Chronionego 
Krajobrazu 

Dolina Osobłogi, na 
północy gminy Głubczyce 

Dolina rzeki, wzmocnienie korytarza 
ekologicznego rangi regionalnej, objęcie 
ochroną obszaru węzłowego w postaci 
kompleksu leśnego na zachód od Klisina. 

 Uchwała Sejmiku Województwa – art.23 – 
po uzgodnieniu z właściwym regionalnym 
dyrektorem ochrony środowiska według 
Ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz.U. Dz. U. 
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 
1241, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 
489, Nr 119, poz. 804.); 

 Zakazy według katalogu zakazów z art. 24 
ww Ustawy.   

5.  

Dolina Straduni Obszar Chronionego 
Krajobrazu 

Dolina rzeki Straduni od 
miejscowości Biernatów 
do Zawiszyc, oraz po 
wschodniej granicy gminy 
Głubczyce, na wschód od 
miejscowości: Lisięcice 
i Debrzyca. 

Dolina rzeki, wzmocnienie korytarza 
ekologicznego rangi regionalnej, 

 Uchwała Sejmiku Województwa – art.23 – 
po uzgodnieniu z właściwym regionalnym 
dyrektorem ochrony środowiska według 
Ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz.U. Dz. U. 
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 
1241, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 
489, Nr 119, poz. 804.); 

 Zakazy według katalogu zakazów z art. 24 
ww Ustawy.   

6.  

Dolina Psiny Obszar Chronionego 
Krajobrazu 

Dolina rzeki, na wschód 
od miejscowości 
Grobniki. 

Dolina rzeki, wzmocnienie korytarza 
ekologicznego rangi regionalnej. 

 Uchwała Sejmiku Województwa – art.23 – 
po uzgodnieniu z właściwym regionalnym 
dyrektorem ochrony środowiska według 
Ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz.U. Dz. U. 
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 
1241, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 
489, Nr 119, poz. 804.); 

 Zakazy według katalogu zakazów z art. 24 
ww Ustawy.   

Pozycje: 1-6, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego, 2010r. 
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9 STAN I FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

9.1 Gospodarka wodna  

Zaopatrzenie w wodę na terenie gminy odbywa się z następujących źródeł: 

- studni kopanych na terenie gospodarstw wiejskich, 

- ujęć wodnych dawnego Kombinatu Rolnego i innych zakładów przemysłowych, 

- wodociągów miejskich i wiejskich eksploatowanych przez Głubczyckie Wodociągi i Kanalizację 

Sp. z o.o. w Głubczycach. 

Ponadto na terenie gminy Głubczyce funkcjonują wodociągi zbiorowe: Głubczyce, Klisino, 

Braciszów, Tarnków, Debrzyca, Dobieszów, Mokre Wieś, Mokre Kolonia, Krasne Pole, Pomorzowice, 

Lwowiany zaopatrujące poszczególne wsie.  

Miasto w przeważającej części zaopatrywane jest w wodę z wodociągu zlokalizowanego 

w Głubczycach. Z tego wodociągu zasilane są również okoliczne miejscowości: Bogdanowice, 

Gadzowice, Gołuszowice, Krzyżowice, Nowy Rożnów, Równe, Bernacice, Zubrzyce, Zopowy, Nowa 

Wieś, Grobniki. 

Zaopatrzenie w wodę mieszkańców pozostałych miejscowości odbywa się poprzez wodociągi 

zbiorowe zasilane w wodę z 12 ujęć wodociągowych wyposażonych w 21 studni głębinowych oraz 

przez wodociągi lokalne. 

9.2 Gospodarka ściekowa i deszczowa 

Na terenie gminy Głubczyce nie istnieje w pełni zorganizowany system odprowadzania 

i utylizacji ścieków komunalnych. Ścieki z terenów nie objętych systemem kanalizacji, gromadzone są 

w przydomowych zbiornikach na nieczystości płynne. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku, gdy 

rezygnacja z budowy zbiorowego systemu odprowadzania ścieków związana jest ze znacznym 

kosztem jednostkowym w przeliczeniu na poszczególne gospodarstwo domowe. Wody opadowe 

kierowane są oddzielną siecią kanałów deszczowych i wprowadzane do rzeki Psiny. 

Teren miasta, w zakresie odprowadzania ścieków, obsługiwany jest przez miejską 

oczyszczalnię ścieków, która jest własnością przedsiębiorstwa Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja. 

Jest to mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów 

(azot i fosfor). Maksymalna przepustowość oczyszczalni wynosi: Qmax = 9 550 m3/d, RLM = 73 635.  

Oczyszczalnia przyjmuje i oczyszcza ścieki z terenów skanalizowanych osiedli: Głubczyce Sady, 

Bernacice Górne, Nowe Gołuszowice, Grobniki Widok oraz w przyszłości z terenów wsi jeszcze 
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nieskanalizowanych: Debrzyca, Dobieszów, Grobniki, Bogdanowice, Lwowiany, Bernacice, Nowa 

Wieś, Krzyżowice, Nowy Rożnów, Równe. 

Miejska oczyszczalnia ścieków rozbudowana została w latach 1998-2000 o dodatkowe 

elementy biologicznego oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego. Oczyszczalnia ma 

uregulowany stan formalno - prawny.  

Na terenie gminy wyznaczono trzy aglomeracje wodno – ściekowe: aglomeracja Lisięcice, 

Pietrowice i Zlewni rzeki Troi. Szerzej kwestię aglomeracji omówiono w punkcie 5.3.2.2.  

Ścieki z terenów wiejskich gminy oczyszczane są w oczyszczalniach ścieków: Pietrowice (ścieki 

pochodzące z aglomeracji Pietrowice) oraz oczyszczalnia Pomorzowice (stan na 2011r.). Planowana 

jest budowa oczyszczalnia ścieków w Biernatówku.  

9.3 Usuwanie odpadów stałych  

Główną metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy 

Głubczyce jest składowanie. Wszystkie zebrane odpady, przeznaczone do składowania, kierowane są 

na gminne składowisko odpadów komunalnych w Głubczycach. Składowisko odpadów posiada 

uregulowany stan prawny. Zastosowano w nim takie rozwiązania techniczne, jak uszczelnienie folią, 

odgazowanie, drenaż odcieków oraz piezometry do poboru próbek wody do analizy, ze względu na 

konieczność minimalizacji oddziaływania wysypiska na środowisko. 

Bardzo ważnym problemem ze względu na zdrowie ludzi i stan środowiska – jest sukcesywne 

usuwanie zużytych wyrobów zawierających azbest. Groźne dla zdrowia są włókna respirabilne, 

wystarczająco drobne by przeniknąć głęboko do płuc. Włókna powstają na skutek działania 

mechanicznego (np. gdy płyty azbestowe są łamane lub poddane jakiejkolwiek obróbce mechanicznej 

lub ścieraniu). Gmina posiada „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta 

i gminy Głubczyce”, którego celem jest wybór i wskazanie optymalnej drogi postępowania w zakresie 

gospodarki odpadem niebezpiecznym, jakim jest azbest. Mieszkańcy miasta i gminy Głubczyce 

informowani są także o konieczności usunięcia wyrobów zawierających azbest. Gmina udziela 

dofinansowania do transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest 

pochodzących z demontażu materiałów budowlanych.  

9.4 Gazyfikacja 

Zaopatrzenie terenu miasta i gminy Głubczyce, stanowiącej część województwa opolskiego, 

w gaz ziemny wysokometanowy odbywa się za pomocą krajowego systemu przesyłowego 

gazociągami wysokiego ciśnienia. Teren ten zaopatrywany jest w gaz ziemny wysokometanowy 

podgrupy GZ-50, poprzez system gazociągów wysokiego ciśnienia ze strony województwa śląskiego 

oraz dolnośląskiego. 
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9.5 Uciepłownienie  

Teren gminy Głubczyce charakteryzuje się brakiem zorganizowanego systemu zaopatrzenia 

w ciepło. Brak jest przede wszystkim lokalnych kotłowni o dużej mocy cieplnej. Przeważają tu 

indywidualne systemy zasilania budynków, składające się z małych kotłowni lokalnych oraz 

centralnych ogrzewań etażowych. Większość budynków użyteczności publicznej wyposażona jest 

w lokalne kotłownie opalane olejem opałowym. Instalacje spalania paliw stanowią wyłącznie źródło 

grzewcze dla budynków wielo- i jednorodzinnych, szkół, przedszkoli itd. 

Ponad 70 % ciepła dla gminy pochodzi z ogrzewania paliwami stałymi takimi, jak węgiel 

kamienny, koks i drewno. Jest to dominujący typ ogrzewania na terenie gminy. Na drugim miejscu 

wykorzystywane są paliwa gazowe. Ze względu na wysokie koszty eksploatacyjne ogrzewanie 

elektryczne stosowane jest niezwykle rzadko. 

9.6 Energetyka 

Przez teren gminy przebiegają dwie linie sieci dystrybucyjnych wysokich napięć 110 kV. 

W Głubczycach znajduje się Główny Punkt Zasilania z którego wyprowadzone są ciągi kablowe 

i napowietrzne 15 kV. Uzupełnieniem sieci zasilania miasta i gminy w energię elektryczną jest 129 

stacji transformatorowych 15/0,4 kV, w tym 39 stacji transformatorowych zasilających miasto 

Głubczyce. Właścicielem sieci i urządzeń elektroenergetycznych na terenie gminy Głubczyce jest 

Zakład Energetyczny EnergiaPro S.A. Oddział w Opolu. 

 

9.7 Układ komunikacyjny 

Drogi 

Gmina Głubczyce posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg. Obecnie przez teren gminy przebiega 

jedna droga krajowa i dwie drogi wojewódzkie, a sieć dróg powiatowych na terenie gminy jest 

dostatecznie gęsta i zapewnia możliwość dojazdu do wszystkich miejscowości oraz dobre powiązania 

wszystkich wsi gminy z siedzibą gminy. 

Przez teren gminy przebiegają drogi następujących kategorii: 

 droga krajowa nr 38 o znaczeniu regionalnym relacji Kędzierzyn-Koźle – Głubczyce - granica 

państwa (Pietrowice), 

 dwie drogi wojewódzkie: 

 416 Krapkowice - Głogówek - Głubczyce - Kietrz – Racibórz, 

 417 Laskowice - Klisino - Szonów - Szczyty - Lisięcice, 

 drogi powiatowe, do których należą drogi łączące Głubczyce z siedzibami gmin tworzących 

powiat (Baborów, Kietrz, Branice) i drogi pomiędzy siedzibami poszczególnych gmin, 
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 drogi gminne, tj. drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczone do wymienionych wyżej kategorii, 

z wyłączeniem dróg wewnętrznych, stanowiące sieć dróg uzupełniającą i służącą miejscowym 

potrzebom, 

 drogi nie zaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych, w szczególności drogi wewnętrzne 

w osiedlach mieszkaniowych, drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych oraz do 

obiektów użytkowanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. 

Kolej 

Przez teren gminy przebiegają dwie drugorzędne linie kolejowe: 177 relacji Racibórz – 

Baborów – Głubczyce oraz 294 relacji Głubczyce – Racławice Śląskie. Na linii nr 177 odbywa się 

aktualnie jedynie ruch towarowy. Natomiast na linii kolejowej nr 294, która jest nieeksploatowana 

i niezelektryfikowana na całym swoim odcinku. 

Ścieżki rowerowe 

Na terenie gminy Głubczyce trasa przebiega przez takie miejscowości jak: Zubrzyce – 

Chróstno – Ciermięcice – Chomiąża – Pietrowice – Lenarcice – Opawica – Dobieszów – Gołuszowice – 

Gadzowice – Głubczyce – Tarnkowa – Sławoszów – Pomorzowiczki – Pomorzowice – Klisino. Trasa 

rowerowa Opawica sfinansowana została z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Phare 

Credo. Przez teren gminy przebiega także trasa rowerowa nr 34. Trasa biegnie drogą lokalną przez 

przygraniczną wieś Wiechowice, w kierunku miejscowości Dzierżkowice. 
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10 OCENA SKUTKÓW REALIZACJI SUIKZP GMINY GŁUBCZYCE. (Skutki środowiskowe 
wynikające z projektowanych kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Głubczyce). 

 

Poniżej przedstawiono główne elementy struktury przestrzennej gminy Głubczyce, główne 

kierunki zagospodarowania przestrzennego: kontynuacja i uzupełnienia zabudowy oraz obszary 

wskazane pod rozwój. Następnie przedstawiono ocenę skutków realizacji postanowień Studium na 

poszczególne komponenty środowiska.  

Zapisy podzielono na: 

 Skutki środowiskowe poszczególnych obszarów polityki przestrzennej gminy Głubczyce 

(w tym miasta) na poszczególne komponenty środowiska (tabela), 

 Skutki środowiskowe terenów, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego 

o znaczeniu ponadlokalnym,  

 Pozostałe skutki środowiskowe.  

 

Przyjęta w Studium polityka przestrzenna gminy Głubczyce koncentruje się na kształtowaniu 

następujących elementów struktury zagospodarowania przestrzennego gminy: 

 obszarów zabudowanych do kontynuacji i uzupełnień – kształtowanie zabudowy na tych 

terenach powinno opierać się na uzupełnieniach zabudowy zgodnie z dotychczasowym 

przeznaczeniem terenu oraz na kontynuacji zabudowy z zachowaniem rodzaju zabudowy na 

danym terenie. Rozwój perspektywiczny gminy polegający na rozwoju jakościowym będzie 

miał miejsce na już zainwestowanych terenach, poprzez modernizację, rozbudowę, a także 

wprowadzanie niekolizyjnego uzupełniającego zainwestowania nawiązującego do otoczenia 

oraz powiązań komunikacyjnych: 

 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN; 

 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej MNR; 

 zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW; 

 zabudowy wielofunkcyjnej; mieszkaniowo – usługowej MU; 

 zabudowy usługowej, w tym obiekty sakralne i użyteczności publicznej U; 

 zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, w tym zabudowy produkcyjno – usługowej 

PU; 

 terenów zabudowy produkcyjno – usługowej związanej z obsługą gospodarstw rolnych RU; 

 terenów sportu i rekreacji US; 
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 zabudowy usług turystycznych i rekreacji indywidualnej UT; 

 terenów ogródków działkowych ZD; 

 terenów zieleni urządzonej (publicznej) ZP; 

 terenów zieleni nieurządzonej ZN; 

 terenów cmentarza ZC; 

 terenów infrastruktury technicznej IT. 

 obszarów wskazanych pod rozwój – obszary te wyznaczone zostały na podstawie analizy 

aktualnych uwarunkowań, analizy wniosków osób prywatnych złożonych do Studium oraz na 

podstawie intencji i zapotrzebowania władz gminy na tereny wskazane pod zabudowę: 

 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN; 

 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej MNR; 

 zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW; 

 zabudowy usługowej, w tym  obiekty sakralne i użyteczności publicznej U; 

 zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, w tym zabudowy produkcyjno – usługowej 

PU; 

 terenów zabudowy produkcyjno – usługowej związanej z obsługą gospodarstw rolnych RU; 

 terenów sportu i rekreacji US; 

 zabudowy usług turystycznych i rekreacji indywidualnej UT; 

 powierzchniowej eksploatacji kopalin PG; 

 terenów zieleni urządzonej ZP; 

 terenów cmentarza ZC; 

 obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 

UC; 

 obszarów wskazanych pod lokalizację elektrowni wiatrowych; 

 obszarów rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 
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10.1 PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE, W TYM ODDZIAŁYWANIE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, 
WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTRWAŁE, STAŁE 
I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 
2000 ORAZ INEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU ORAZ NA POZOSTAŁE FORMY OCHRONY PRZYRODY, 
A TAKŻE SKUTKI DLA ŚRODOWISKA I JEGO KOMPONENTÓW WYNIKAJĄCE Z PROJEKTOWANEGO 
PRZEZNACZENIA TERENU. SPOSOBY MINIMALIZOWANIA NEAGATYWNEGO WPŁYWU KIERUNKÓW 
PROJEKTU STUDIUM. 

 

Prognozowany wpływ ustaleń Studium na poszczególne komponenty środowiska (na Naturę 

2000 i pozostałe formy ochrony przyrody, różnorodność biologiczną, faunę, florę, krajobraz, 

powierzchnię ziemi/glebę, rzeźbę terenu, powietrze atmosferyczne, wody podziemne 

i powierzchniowe, klimat/klimat akustyczny, dobra kultury i zabytki, ludzi/dobra materialne) 

przedstawione zostały w tabeli poniżej. W Tabeli 14 umieszczono główne kierunki Studium.  

Tabela przedstawia powiązania przyczynowo skutkowe poszczególnych składników. 

Określone zamierzenie ma określony wpływ na poszczególne komponenty środowiska (lub nie 

stwierdza się brak wpływu). Prognozowane skutki dotyczyć będą obszaru objętego projektem 

Studium (P) oraz terenów sąsiednich (S).   

Oznaczenia symboli użytych w tabeli poniżej: 

(+) oznacza pozytywne oddziaływanie i skutki realizowanego ustalenia projektu Studium na dany 

komponent środowiska, 

(-) oznacza negatywne oddziaływanie i skutki realizowanego ustalenia projektu Studium na dany 

komponent środowiska, przy zastosowaniu działań minimalizujących możliwe do ograniczenia, 

(+/-) oznacza brak możliwości jednoznacznego określenia wpływu na dany komponent, 

oddziaływanie trudne na tym etapie do sprecyzowania i oceny, gdyż zależy od wyboru 

szczegółowych rozwiązań, 

(- -) oznacza znaczące negatywne oddziaływanie, powodujące zasadniczą zmianę określonych 

parametrów jakości środowiska, zagrożenie dla obszarów przyrodniczo cennych, 

(0) oznacza oddziaływanie neutralne, całkowity brak wpływu lub wpływ nieznaczący, oddziaływanie 

nie powodujące odczuwalnych (mierzalnych) skutków w środowisku. 

 

 Prognozowane skutki poszczególnych zamierzeń wprowadzonych projektem Studium 

przedstawiono bardziej szczegółowo w opisie poniżej Tabeli.  
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Tabela 14 Prognozowany wpływ głównych kierunków Studium na poszczególne komponenty środowiska. 

Prognozowany wpływ kierunków Studium na poszczególne komponenty środowiska (na Naturę 2000 i pozostałe formy ochrony przyrody, różnorodność biologiczną, faunę, florę, 

krajobraz, powierzchnię ziemi/glebę, rzeźbę terenu, powietrze atmosferyczne, wody podziemne i powierzchniowe, klimat/klimat akustyczny, dobra kultury i zabytki, ludzi/dobra 

materialne). 
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 P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S 

Racjonalne wykorzystanie obszaru gminy 

polegające na rozwoju funkcjonalny w postaci 

uzupełnianiu istniejącej zabudowy i na 

projektowaniu nowych terenów pod 

zabudowę. Ograniczanie dalszego 

rozprzestrzeniania zabudowy. Uwzględnienie 

lokalnych wartości przyrodniczych, 

zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych. 

Uwzględnianie zasad ochrony dóbr kultury.  

0 0 + + + + - 0 +/- 0 + + + + +/- +/- +/- 0 0 0 - 0 + + 

Zwiększenie atrakcyjności gminy głównie 

w zakresie rozwoju funkcji rekreacyjnej, 

podniesienie standardu życia mieszkańców, 

zachowanie i kreowanie nowych terenów 

zieleni urządzonej oraz przestrzeni 

publicznych.  

0 0 0 0 + + + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + + 

Budowa i modernizacja ścieżek rowerowych 

na terenie gminy. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + + 

Rewitalizację struktury zabudowy oraz 

modernizację i poprawę estetyki ciągów 

jezdnych, pieszych i placów. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 + + 0 0 0 0 0 0 0 0 + + 

Realizacja projektowanych farm wiatrowych. 0 0 0 0 +/- 0 +/- 0 - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 
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Kierunki projektu Studium. 
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 P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S 

Zapewnienie niezbędnego wyposażenia terenów 

w infrastrukturę techniczną (budowa i modernizacja 

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej). 

0 0 0 0 0 0 +/- 0 +/- 0 0 0 0 0 +/- 0 0 0 0 0 - 0 + + 

Budowa oczyszczalni ścieków w Biernatówku  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + + +/- 0 0 0 +/- 0 + + 

Regulacja cieków. 0 0 0 0 +/- 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 + 0 

Realizacja obowiązujących zapisów w Planie 

Gospodarki Odpadami. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Rekultywacja byłego składowiska odpadów 

w Głubczycach przy Alei Lipowej. 

0 0 0 0 0 0 +/- 0 +/- 0 + + 0 0 + + + + + + + + + + 

Objęcie całej gminy system selektywnej zbiórki 

odpadów i rozmieszczenie kontenerów do 

segregacji odpadów w sąsiedztwie zwartej 

zabudowy (na terenach charakteryzujących się 

rozproszoną zabudową - segregacja odpadów 

w systemie workowym). 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 + + 0 0 0 0 + + + + 

Ograniczenie na terenach zieleni zabudowy 

kubaturowej, która nie jest związana z wiodącym 

przeznaczeniem terenu. 

+ + + + + + + + + + + + + 0 0 0 + 0 + 0 + 0 + 0 
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 P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S 

Wprowadzenie terenów zieleni urządzonej 

i w razie zaistnienia takiej potrzeby również 

terenów zieleni izolacyjnej. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 0 0 0 0 + 0 + 0 

Zapewnienie miejsc parkingowych.  0 0 0 0 0 0 +/- 0 +/- 0 0 0 0 0 +/- 0 0 0 0 0 - 0 + + 

Ochrona środowiska przyrodniczego 

i kulturowego gminy.  

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Ochrona historycznych założeń 

urbanistycznych. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 + + 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + + 

Aktywizacja turystyczna terenów o wysokich 

walorach krajobrazowych położonych na 

południu gminy wzdłuż granicy z Czechami, 

w okolicach wsi: Opawica, Lenarcice, Krasne 

Pole, Chomiąża.  

0 0 0 0 0 0 +/- 0 +/- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + + 

Realizacja dróg o znaczeniu lokalnym 

i ponadlokalnym (w tym obwodnic). 

0 0 0 0 +/- 0 - 0 - 0 +/- 0 0 0 0 0 +/- 0 0 0 - 0 + + 

Modernizacja linii elektroenergetyczne 110 

kV 

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

Modernizacja linii kolejowej  0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 + 0 

Realizacja budowy obiektów handlowych 

o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m
2
. 

0 0 0 0 0 0 - 0 +/- 0 +/- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 

Pozostawienie w rolniczym wykorzystaniu 

gruntów ornych z przeznaczeniem ich na 

uprawy, łąk i pastwisk.  

+ + + + + + + + + + + + 0 0 +/- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Ustalenia projektu Studium.  
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 P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S 

Wzbogacanie terenów rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej 

zadrzewieniami śródpolnymi, 

wiatrochronnymi oraz realizacją zieleni 

wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz 

cieków wodnych i wód 

powierzchniowych, które zapobiegną 

erozji oraz zanieczyszczeniu wód oraz 

gleb. 

0 0 + + + + + + + + + + 0 0 + 0 0 0 + 0 + 0 + + 

Utrzymanie i bezwzględna ochrona 

istniejących zadrzewień i zalesień, 

które powiększają udział terenów 

biologicznie czynnych i stanowią 

ogniwo systemu ekologicznego gminy. 

Wprowadzenie zalesień na 

określonych gruntach.  

0 0 0 0 + 0 0 0 + 0 + 0 0 0 0 0 + 0 + + + + + + 

Uwzględnienie, ustalonej na podstawie 

przepisów odrębnych, strefy sanitarnej 

od cmentarzy. 

0 0 0 0 + 0 + 0 + 0 + + + 0 0 0 0 0 0 + 0 0 + 0 
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Ustalenia projektu Studium.  
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 P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S 

Budowa zbiorników retencyjnych. 

Wykorzystanie walorów 

krajobrazowych związanych ze 

zbiornikami retencyjnymi.  Budowa 

stawów hodowlanych.  

(w wyniku realizacji w/w zbiorników 

może nastąpić zmiana warunków 

siedliskowych, zmiana składu 

gatunkowego roślin i zwierząt, 

częściowe zniszczenie szaty roślinnej 

w granicach projektowanego 

zbiornika). 

0 0 0 0 + 0 - 0 - 0 + + 0 0 +/- 0 0 0 0 0 0 0 + + 
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Prognozowane skutki realizacji rozwiązań przewidzianych w Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Głubczyce na obszary chronione na podstawie 

ustawy o ochronie przyrody (obszar Natura 2000 i pozostałe obszary chronione), różnorodność 

biologiczną, rośliny, zwierzęta, krajobraz, zabytki i dobra materialne, wodę, powietrze i klimat 

akustyczny, powierzchnię ziemi/glebę, warunki klimatyczne, ludzi przedstawiono uwzględniając 

oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 

średnioterminowe, długoterminowe, stałe i chwilowe, pozytywne i negatywne. Ponadto wzięto pod 

uwagę zależności między poszczególnymi komponentami środowiska i pomiędzy oddziaływaniami na 

te elementy.  

Poniżej przedstawiono ogólną ocenę skutków realizacji ustaleń projektu Studium na 

poszczególne komponenty środowiska. 

10.2 Obszary chronione/krajobraz 

Obszar gminy Głubczyce obfituje w formy ochrony przyrody, oprócz obszaru Natura 2000 

Góry Opawskie, występują dwa obszary chronionego krajobrazu: Las Głubczycki oraz Mokre – Lewice. 

Planuje się uprawomocnić pozostałe projektowane obszary wskazane do ochrony, w tym: Park 

Krajobrazowy Góry Opawskie, projektowane obszary chronionego krajobrazu w dolinach rzek 

(Stradunia, Psina, Osobłoga), oraz dwa projektowane rezerwaty przyrody (na obszarze Natura 2000 

i w Lesie Głubczyckim).  

Na etapie sporządzania Studium nie prognozuje się znaczącego negatywnego oddziaływania 

na obszar Natura 2000 Góry Opawskie oraz na przedmiot ochrony obszaru. Zapisy Studium 

wprowadzają potencjalne zagrożenie dla tych obszarów w postaci intensyfikacji ruchu turystycznego 

(intensyfikacja terenów pod funkcję zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej 

z możliwością lokalizacji zabudowy rekreacji indywidualnej – tereny wzdłuż granicy z Czechami, cześć 

terenów przeznaczonych w Studium pod nową zabudowę we wsi Krasne Pole zlokalizowana jest 

w sąsiedztwie obszaru Natura 2000 – odległość około 300 m od projektowanej zabudowy). Jednakże 

skala i intensywność zainwestowania nie jest na tyle znacząca aby mogła zagrozić celom 

i przedmiotowi ochrony obszaru Natura 2000. 

Podstawowe kolizje zabudowy związane są z występowaniem na tym obszarze doliny 

rzecznej – regionalnego korytarza ekologicznego oraz obszaru chronionego krajobrazu. Przed 

przystąpieniem do inwestycji proponuje się przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą, która 

pozwoli stwierdzić czy na danym obszarze przeznaczonym pod inwestycje znajdują się siedliska lub 

gatunki chronione. Wówczas będzie można określić czy konieczne będą środki minimalizujące 

ewentualny negatywny wpływ określonych przedsięwzięć na środowisko. 
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Należy pamiętać, że planowane przedsięwzięcia zlokalizowane będą na obszarze chronionego 

krajobrazu, dla którego obowiązują zakazy. Szerzej ta kwestię omówiono w punkcie 12.2.  

W związku z rozwojem przestrzennym gminy część gruntów o wysokiej przydatności rolniczej 

(gleby chronione klas I-III) zostało przeznaczonych pod zabudowę. Na etapie sporządzania 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy przeprowadzić procedurę zmiany 

gruntów rolnych na cele nierolnicze.  

Na rysunku Studium oraz na załączniku graficznym do niniejszego opracowania oznaczono 

tereny możliwe do zagospodarowania na cele budowy farm wiatrowych uwzględniając istniejące 

i projektowane formy ochrony przyrody. Dokładna ich lokalizacja (poszczególnych turbin) będzie 

możliwa po otrzymaniu wyników z rocznych monitoringów przedrealizacyjnych, co znacznie 

zmniejszy potencjalny negatywny wpływ farmy wiatrowej na ptaki i nietoperze (szerzej kwestię 

omówiono w punkcie 10.12.5). Prognozuje się wystąpienie wpływu realizacji farm wiatrowych na 

krajobraz, poprzez spowodowanie widocznych zmian w krajobrazie. Turbiny wiatrowe będą 

stanowiły dominanty w krajobrazie rolniczym. W celu zminimalizowania potencjalnego wpływu 

projektowanych farm wiatrowych na krajobraz zrezygnowano z pierwotnie wyznaczonych obszarów 

pod projektowane elektrownie między miejscowościami: Pomorzowiczki, Sławoszów, Ściborzyce 

Małe i Tarnkowa oraz na północ od Ściborzyc Małych. Zrezygnowano również z następujących 

obszarów: na północ i południe od wsi Królowe, na północ i południe od wsi Zawiszyce, na zachód od 

wsi Lisięcice (zgodnie z załącznikiem graficznym). Szerzej kwestię wpływu farm wiatrowych na 

krajobraz omówiono w punkcie 11 Prognozy.  

Na obszarze chronionego krajobrazu „Mokre - Lewice” zaproponowano przeznaczenie 

nowych terenów pod funkcje rekreacyjne (pensjonaty, hotele, itp.). Ze względu na intensyfikację 

zabudowy na obszarach o dużych walorach krajobrazowych, postuluje się (tam gdzie to możliwe) 

o dostosowanie wyglądu nowej zabudowy do istniejącej zabudowy historycznej tych terenów oraz 

o nie zasłanianie otwarć widokowych. Szczegóły w odniesieniu do nowej zabudowy (jak np. ilość 

kondygnacji) będą weryfikowane na etapie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.   

W Studium przewidziano realizację lokalnych i ponadlokalnych zadań gminy, które należą do 

inwestycji celu publicznego, takie jak: zapewnienie dostępu do wody (budowa wodociągów) 

i podłączenie budynków do systemu kanalizacji ściekowej, budowa dróg, modernizacja sieci 

elektroenergetycznej 110kv oraz modernizacja linii kolejowej. Cześć z w/w inwestycji realizowana 

będzie na obszarach chronionego krajobrazu, na terenie których obowiązują zakazy. Niektóre z nich, 

na późniejszym etapie, mogą zostać zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących znacząco 
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oddziaływać na środowisko12. Inwestycje zostaną dopuszczone do realizacji o ile raport oddziaływania 

na środowisko wykaże brak znaczących negatywnych oddziaływań. Natomiast dla inwestycji celu 

publiczne istnieją odstępstwa od zakazów obowiązujących na terenach obszarów chronionego 

krajobrazu (punkt 12). Wszystkie te inwestycje będą wiązały się z określonym oddziaływaniem na 

środowisko, m.in. zmniejszy się udział powierzchni biologicznie czynnej, konieczna będzie likwidacja 

części roślin, zmienią się warunki siedliskowe danego terenu, dojdzie do fragmentacji siedlisk 

(zabudowa kubaturowa, drogi). Realizacja sieci wodociągowej i kanalizacji będzie się również wiązała 

z przekształceniami powierzchni gleby i likwidacją części roślin (a co za tym idzie zmianą siedlisk 

niektórych zwierząt). Sieci kanalizacji i wodociągów to inwestycje liniowe, zajmujące niewielkie 

obszary. Budowa tego typu inwestycji wiązała się będzie głównie, na wykonaniu wykopu 

i umieszczeniem rur pod powierzchnią ziemi. Oddziaływania będą więc krótkotrwałe, tj. na czas 

budowy obiektów liniowych (z wyjątkiem dróg, możliwy wzrost hałasu związanego z praca maszyn 

budowlanych - przewidziany na etapie budowy, hałas związany z eksploatacją drogi - 

etap eksploatacji). W czasie realizacji inwestycji (wodociągów i kanalizacji) tereny zostaną pokryte 

szatą roślinną, nie zmieni się ich dotychczasowe przeznaczenie (szerzej kwestię kolizji polityki 

przestrzennej określonej w Studium z formami ochrony przyrody omówiono w punktach: 10.11, 

10.12, 12). Realizacja ogólnodostępnej sieci kanalizacyjnej jest rozwiązaniem najbardziej optymalnym 

dla środowiska, przyczyni się do poprawy jakości wód powierzchniowych na terenie gminy.  

Droga krajowa nr 38, na wysokości wsi Mokre – Lewice oddalona jest od obszaru Natura 2000 

Mokre - Lewice (chroniącego siedliska cenne, gatunki chronione) o około 250 – 300m od granic 

obszaru. Na etapie Studium nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu planowanej 

modernizacji drogi krajowej nr 38 na obszar Natura 2000 Mokre – Lewice. Wszelkie prace budowlane 

będą prowadzone w liniach rozgraniczających drogi. Sprzęt dowożący materiały budowlane będzie 

poruszał się po istniejących drogach, z dala od siedlisk będących przedmiotem ochrony obszaru 

Natura 2000.  

Wraz z planowaną modernizacją drogi krajowej relacji Kędzierzyn-Koźle – granica państwa do 

pełnych parametrów klasy G, planuje się budowę obwodnicy miejscowości Głubczyce oraz budowę 

obwodnicy wsi Grobniki. Planowane w/w obwodnice zlokalizowane będą z dala od 

powierzchniowych form ochrony przyrody. Projektowana obwodnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 

416 wsi Kietlice przecinać będzie lokalne korytarze ekologiczne związane z ciekami, przebiegać będzie 

przez niewielki fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu „Las Głubczycki”. Przed przystąpieniem do 

                                                           
12

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 Nr 213, poz. 1397). 
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inwestycji proponuje się przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą, która pozwoli stwierdzić czy na 

danym obszarze znajdują się siedliska lub gatunki chronione. Wówczas będzie można określić czy 

konieczne będą środki minimalizujące ewentualny negatywny wpływ określonych przedsięwzięć na 

środowisko.  

Projektowana obwodnica w ciągu dróg wojewódzkich - wsi Klisino, przecinać będzie 

regionalny korytarz ekologiczny związany z rzeką Osobłoga oraz projektowany Obszar Chronionego 

Krajobrazu „Dolina Osobłogi” (wskutek realizacji inwestycji drogowej dojdzie do fragmentacji siedlisk 

przyrodniczych na tym terenie, może dojść do zniszczenia gatunków chronionych). Na trasie 

projektowanej obwodnicy wsi Klisino zlokalizowana jest również aleja lip drobnolistnych Tilia 

cordata, która stanowi pomnik przyrody. Stare drzewostany lipowe mogą być siedliskiem 

chronionych gatunków. Wszelkie prace związane z budową obwodnicy muszą być uzgadniane z RDOS 

w Opolu, z uwagi na niebezpieczeństwo uszkodzenia drzew podczas budowy drogi.  

W mieście Głubczyce wzdłuż drogi powiatowej nr 1214O/Z został zaprojektowany obszar 

rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000m2 (dla obszarów tych 

obowiązkowe jest sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Wzdłuż 

drogi rośnie aleja lip drobnolistnych Tilia cordata, która stanowi pomnik przyrody. Stare drzewostany 

lipowe mogą być siedliskiem chronionych gatunków. Wszelkie prace związane z budową obwodnicy 

muszą być uzgadniane z RDOS w Opolu, z uwagi na niebezpieczeństwo uszkodzenia drzew podczas 

budowy drogi. Teren ozn. na rys projektu studium jako 6 UC stanowi obszar po dawnym składowisku 

odpadów. teren jest obecnie zrekultywowany – porośnięty roślinnością trawiastą, krzewami 

i zadrzewieniami. Na ewentualną wycinkę drzew porastających teren przeznaczony pod daną 

inwestycję konieczne będzie stosowne zezwolenie. Budowa tego typu inwestycji będzie się wiązała ze 

zmniejszeniem powierzchni biologicznie czynnej. Częściowemu zniszczeniu ulegną rośliny porastające 

ten teren.  Rekompensatą może być odpowiednio zaprojektowana na tych terenach zieleń 

urządzona. Należy się zastanowić czy budowy tak dużych obiektów nie można zastąpić mniejszymi, 

miedzy którymi znałoby się miejsce na odpowiednio zaprojektowana zieleń (zaprojektowana przez 

architektów krajobrazu) a tym samym na miejsca dla przestrzeni publicznych. Dobrze wykony projekt 

a w późniejszym etapie jego realizacja może przyczynić się do poprawy wizerunku miasta i być 

wizytówką dla osób wjeżdżających do miasta. Kwestie te będą rozstrzygane na etapie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego.   

Aktywizacja turystyczna związana będzie głównie z terenami o wysokich walorach 

krajobrazowych położonych na południu gminy wzdłuż granicy z Czechami, w okolicach wsi: Opawica, 

Lenarcice, Krasne Pole, Chomiąża.  
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Zgodnie z projektem Studium do zagospodarowania rekreacyjnego planuje się również 

wykorzystać tereny wokół istniejącego zbiornika retencyjnego (Włodzienin), teren o dużych walorach 

krajobrazowych, zlokalizowany poza formami ochrony przyrody. 

Na terenie gminy prowadzi się eksploatacje dwóch złóż kruszywa naturalnego: złoże 

w miejscowości Zopowy oraz złoże w Braciszowie (eksploatowane). Oba złoża mają koncesję na 

wydobycie kruszywa. Lokalizację złóż wraz z obszarami górniczymi zaznaczono na załączonym 

rysunku oraz udokumentowane zostały przed rokiem 2005r.  

Na obszarze chronionego krajobrazu „Mokre – Lewice” obowiązuje zakaz wydobywania do 

celów gospodarczych skał. Zakaz ten nie dotyczy obszarów, na których położone są złoża kopalin 

udokumentowane do dnia 31 grudnia 2005 r. i których dokumentacje zostały zatwierdzone przez 

właściwy organ administracji geologicznej. Z danych Państwowego Instytutu Geologicznego wynika, 

że złoże „Braciszów” widnieje w rejestrze od 30 grudnia 1961r. (nr WUG – 4/14/111). Obszar górniczy 

Braciszów II został wpisany do rejestru i zatwierdzony tą sama decyzją co koncesja na eksploatację 

złóż, wydaną przez Marszałka Województwa Opolskiego z  dn. 8 lutego 2008 roku (ważną do grudnia 

2028r.). Złoże Braciszów jest obecnie eksploatowane. Właściciel posiada również stosowne 

zezwolenia na eksploatację złóż.  

Przed przystąpieniem do kolejnego etapu eksploatacji złoża (w związku z powiększeniem 

obszaru górniczego na wniosek prywatnego inwestora – tereny oznaczone na rysunku Studium jako 

tereny powierzchniowej eksploatacji kopalin), proponuje się przeprowadzenie inwentaryzacji 

przyrodniczej przed przystąpieniem do kolejnego etapu eksploatacji. Złoże występuje na terenie 

„OChK Mokre – Lewice”, na którym zlokalizowane są gatunki chronione roślin. Inwentaryzacja 

przyrodnicza wykaże czy na terenie przeznaczonym do dalszej eksploatacji znajdują się gatunki 

chronione.  

Na ewentualne zniszczenie gatunków chronionych lub ewentualną wycinkę drzew potrzebne 

jest zezwolenie odpowiedniego organu13. Zgodnie z art. 51 ust 2 Ustawy o ochronie przyrody: „w 

stosunku do gatunków dziko występujących roślin i grzybów, objętych ochroną gatunkową, mogą być 

wprowadzone, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych i jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla 

dziko występujących populacji objętych ochroną gatunkową roślin lub grzybów, odstępstwa od 

zakazów wymienionych w art. 51 ust 1 w/w ustawy”.  

 

                                                           
13

 Na wykonywanie czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą lub 
częściową konieczne jest zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.  
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Na terenie obszaru Natura 2000 Mokre - Lewice na rysunku Studium wrysowano złoże 

łupków fyllitowych „Chomiąża”. Obecnie nie przewiduje się eksploatacji tego surowca, ze względu na 

jego lokalizację na terenie o wysokich walorach przyrodniczych.  

W Studium zaproponowano obszary pod budowę zbiorników retencyjnych (na podstawie 

dokumentów wyższego rzędu - PZPWO) w dolinach rzek Osobłoga, Stradunia, Psina oraz stawów 

hodowlanych w dolinie rzeki Stradunia (na podstawie wniosku inwestora), dla których 

zaproponowano jednocześnie utworzenie obszarów chronionego krajobrazu. W dolinach rzek 

znajdują się cenne siedliska i gatunki chronione roślin i zwierząt, dlatego przed przystąpieniem do 

budowy zbiorników proponuje się przeprowadzić inwentaryzacje przyrodniczą terenów objętych 

przewidywanym oddziaływaniem, ponieważ w  następstwie budowy zbiorników może dojść do 

przekształcenia siedlisk przyrodniczych i zmiany składu gatunkowego - zmiany w strukturze 

przyrodniczej (stworzenie nowego ekosystemu) lub uszkodzenia roślin. Zakres obszaru inwentaryzacji 

będzie znany dopiero na etapie właściwego projektu zbiornika (obecne granice zbiorników są 

umowne).  

W wyniku przeprowadzonych analiz i ocen stwierdza się, iż zaprojektowane w Studium 

funkcje będą miały w przewadze wpływ neutralny (brak wpływu, wpływ nieznaczący) lub negatywny 

(rozumiany jako oddziaływanie zauważalne lecz nie powodujące naruszenia standardów 

środowiskowych, możliwe do zminimalizowania, ograniczenia). Nie przewiduje się oddziaływań 

znacząco negatywnych tj. powodujących zasadniczą zmianę określonych parametrów jakości 

środowiska, zagrożenia dla liczebności i bioróżnorodności gatunków, bariery dla migracji, zagrożenia 

dla obszarów przyrodniczo cennych, w tym obszarów Natura 2000. Powyższe stwierdzenia są 

uwarunkowane wypełnieniem wszystkich działań i rozwiązań zapobiegających oraz minimalizujących 

czy eliminujących potencjalne negatywne oddziaływania na środowisko. 

 

10.3 Różnorodność biologiczna 

Zgodnie z Konwencją o różnorodności biologicznej z Rio de Janeiro - różnorodność 

biologiczna to zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących w ziemskich 

ekosystemach oraz w zespołach ekologicznych, których są częścią. Dotyczy ona różnorodności 

w obrębie gatunku (różnorodność genetyczna), pomiędzy gatunkami oraz różnorodności 

ekosystemów. Dla zachowania i wzbogacania różnorodności biologicznej duże znaczenie ma 

zróżnicowanie siedlisk i oddziaływanie człowieka, w szczególności ochrona siedlisk słabo lub wcale 

nie przekształconych (szczególnie w ramach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Opawskie).  
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Realizacja Studium, nie będzie wywierać znaczącego oddziaływania na zmniejszenie 

różnorodności biologicznej. Należy zaznaczyć, że istotne znaczenie trzeba przypisać miejscowym 

planom zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

sporządzanych dla terenów, na których planowane będą nowe inwestycje. Prognoza powinna 

zawierać charakterystykę istniejącej szaty roślinnej oraz świata zwierzęcego. W przypadku 

stwierdzenia na terenie objętym planem, gatunków rzadkich a przez to cennych, należy osobno 

rozważyć możliwość wprowadzenia jego zapisów w życie. Ustalenia, które mogą mieć wpływ na 

różnorodność biologiczną to: realizacja farm wiatrowych, realizacja inwestycji budowlanych (głównie 

dróg), budowa zbiorników retencyjnych, regulacja cieków. Przy czym budowa zbiorników 

retencyjnych nie spowoduje spadków różnorodności biologicznej, a jej wzrost (wzrost liczby 

gatunków i siedlisk związanych z wilgotnymi i podmokłymi środowiskami), przy założeniu, że budowa 

będzie dobrze przeprowadzona. Spowoduje zmianę struktury przyrodniczej, zmianę ekosystemu 

(stąd w Tabeli oznaczono symbolem +).  

Działania człowieka w dolinach rzek polegające na przeprowadzeniu remontów i regulacji 

cieków, wpływają na znajdujące się w nich ekosystemy. Zmieniając środowisko fizyczne rzek i ich 

dolin, człowiek wpływa na warunki życia roślin i zwierząt. Po drugie, bezpośrednio niszczy on 

roślinność wraz z związanymi z nią zwierzętami poprzez prace wykonywane w korycie rzeki lub 

w dolinie, prowadząc do spadku bioróżnorodności. Działaniem minimalizującym negatywny wpływ 

będzie ograniczenie do niezbędnego minimum wycinki drzew i dokonaniem tych czynności poza 

okresem lęgowym. Regulacje cieków mają służyć ochronie przeciwpowodziowej, są inwestycjami celu 

publicznego.  

Na obecnym etapie Studium prognozuje się wystąpienie wpływu na różnorodność 

biologiczną związaną z realizacją planowanych zamierzeń określonych w Studium odnoszących się do: 

elektrowni wiatrowych (kolizje z ptakami i nietoperzami), regulacja cieków (usunięcie części roślin, 

wpływ na zwierzęta). Przed przystąpieniem do prac związanych z regulacją cieków proponuje się 

przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą (w dolinach rzek mogą występować gatunki chronione). 

Dla elektrowni wiatrowych przeprowadzić monitoring ptaków i nietoperzy (wybór odpowiedniego 

miejsca pod konkretne turbiny na etapie projektu – czynnikiem minimalizującym negatywny wpływ).  

Na ewentualne zniszczenie gatunków chronionych lub ewentualną wycinkę drzew potrzebne 

jest zezwolenie odpowiedniego organu14. Zgodnie z art. 51 ust 2 Ustawy o ochronie przyrody: „w 

                                                           
14 

Na wykonywanie czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą lub 
częściową konieczne jest zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu” (tj. Dz. U. z 2009r. 
Nr 151, poz. 1220).  
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stosunku do gatunków dziko występujących roślin i grzybów, objętych ochroną gatunkową, mogą być 

wprowadzone, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych i jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla 

dziko występujących populacji objętych ochroną gatunkową roślin lub grzybów, odstępstwa od 

zakazów wymienionych w art. 51 ust 1 w/w ustawy” (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220).  

10.4 Rośliny 

W wyniku zainwestowania kubaturowego (funkcja mieszkaniowa, budynki 

wielkopowierzchniowe wraz z niezbędną infrastrukturą drogową, siecią kanalizacyjną i wodociągową) 

nastąpi zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej. Zniszczeniu ulegną rośliny porastające ten 

teren.  

Odpowiednio zaprojektowana zieleń wpłynie pozytywnie na środowisko przyrodnicze terenu 

gminy. Wzbogacanie terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej zadrzewieniami śródpolnymi, 

wiatrochronnymi oraz realizacją zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz cieków wodnych i wód 

powierzchniowych, które zapobiegną erozji oraz zanieczyszczeniu wód oraz gleb. Należy w tym celu 

wykorzystywać gatunki rodzime. Według ustawy o ochronie przyrody art. 120 ust. 1: „Zabrania się 

wprowadzania do środowiska przyrodniczego oraz przemieszczania w tym środowisku roślin, 

zwierząt lub grzybów gatunków obcych” (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220).  

Pozytywnym ustaleniem Studium jest utrzymanie oraz ochrona, o ile jest to możliwe, 

istniejących zadrzewień i zalesień, które powiększają udział terenów biologicznie czynnych i stanowią 

ogniwo systemu ekologicznego gminy. 

Podczas budowy zbiorników retencyjnych, budowy i modernizacji dróg, budowy sieci 

kanalizacyjnej i wodociągowej, eksploatacji złóż, regulacji cieków, dojdzie do wycinki części drzew 

i krzewów. Przy realizacji budowy farmy wiatrowej (w tym dróg dojazdowych do farmy) czy budowy 

ścieżek rowerowych może dojść do ewentualnego usunięcia bądź naruszenia części szaty roślinnej. 

 Część z w/w inwestycji zlokalizowana jest na obszarach chronionych lub czynnych 

biologicznie i cennych (np. doliny rzek), na terenie których mogą się znajdować siedliska chronione 

i gatunki chronione. Przed przystąpieniem do budowy danych inwestycji odpowiedni organ może 

nakazać inwestorowi przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej, która pozwoli stwierdzić czy na 

danym terenie występują gatunki chronione.  

W celu wyeliminowania potencjalnego negatywnego wpływu na roślinność podczas realizacji 

budowy należy, tam gdzie to możliwe, wykorzystać istniejące drogi, ewentualną wycinkę drzew 

przeprowadzać poza sezonem lęgowym ptaków.  

Ważnym zapisem w projektowym dokumencie jest wprowadzenie ograniczeń, na terenach 

zieleni, zabudowy kubaturowej, która nie jest związana z wiodącym przeznaczeniem terenu. 
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10.5 Zwierzęta 

Zwiększenie ruchu drogowego (na etapie budowy poszczególnych inwestycji) może wpłynąć 

na zmniejszenie przeżywalności zwierzyny, dla której trasa koliduje z drogami migracji. W skutek 

wzmożonego ruchu komunikacyjnego niepokojone będą zwierzęta występujące w okolicy dróg. 

Przy realizacji, większości zamierzeń wprowadzonych w Studium, będą prowadzone prace 

budowlane (w tym inwestycje drogowe). W wyniku usunięcia roślinności i warstwy próchnicznej 

gleby może zginąć duża część mało ruchliwych zwierząt. Pozostałe, występujące w okolicy, zwierzęta 

mogą być niepokojone hałasem, związanym z prowadzoną budową oraz obecnością człowieka 

(głównie ptaki). 

Drogowe inwestycje liniowe mogą stanowić barierę dla ciągów migracyjnych zwierząt. 

Podstawowym czynnikiem kształtującym powstanie bariery fizycznej dla przemieszczających się 

zwierząt jest modyfikacja naturalnej rzeźby terenu przez prowadzenie niwelety drogi na wysokich 

nasypach lub w głębokich wykopach oraz grodzenie dróg. W przypadku dróg pozbawionych ogrodzeń 

ochronnych, wysokość deniwelacji i kąt nachylenia skarp decydują o obecności i skali oddziaływania 

bariery fizycznej.  

Przejścia dla zwierząt są podstawową metodą minimalizacji „barierowego” oddziaływania 

dróg na dzikie zwierzęta, z zastrzeżeniem, że będą w odpowiedni sposób ulokowane i dobrany 

zostanie właściwy typ i parametry przejścia do sytuacji przestrzennej, ekologicznej oraz gatunków 

zwierząt, jakim przejście ma służyć. Przed przystąpieniem do projektowania przejścia proponuje się 

dokonać inwentaryzacji obszarów konfliktowych przebiegu drogi z przebiegiem korytarzy 

ekologicznych (migracyjnych fauny) oraz z rozmieszczeniem obszarów siedliskowych fauny. Należy 

również dokonać waloryzacji pod kątem możliwości przemieszczania się zwierząt. Kluczową kwestią 

przy ustalaniu lokalizacji przejść dla zwierząt jest ścisła współpraca drogowców z ludźmi mającymi 

wiedzę w zakresie czynnej ochrony przyrody. 

Na etapie eksploatacji farm wiatrowych może dojść do kolizji ptaków i nietoperzy ze śmigłami 

turbiny wiatrowej. Konieczna jest, zatem rzetelna inwentaryzacja faunistyczna w ramach monitoringu 

przedrealizacyjnego danego obszaru przeznaczonego pod lokalizację elektrowni oraz bezpośrednich 

terenów sąsiednich. A na etapie realizacji inwestycji proponuje się przeprowadzić monitoring 

porealizacyjny (w celu zastosowania ewentualnych działań kompensacyjnych negatywnego wpływu 

na środowisko). Należy zachować wszelkie możliwe i zasadne sposoby minimalizacji wpływu 

planowanych elektrowni na ptaki i nietoperze, wymienione w punktach 10.12.5 oraz 10.12.6.  
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10.6 Dobra kultury i zabytki/ dobra materialne 

Nie przewiduje się znaczącego wpływu Studium na dziedzictwo kulturowe, w tym zabytki. Na 

etapie budowy inwestycji mają zastosowanie przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

10.7 Woda 

Prowadzone prace budowlane mogą być przyczyną ewentualnego obniżania poziomu wód 

gruntowych. Podczas pracy maszyn i pojazdów może dochodzić do wycieku płynów. Wrażliwość wód 

podziemnych na takie zanieczyszczenia zależy od głębokości występowania warstw wodonośnych, 

zdolności adsorpcyjnych pokrywy glebowej oraz ilości i rodzaju zanieczyszczeń. Najbardziej podatne 

na zanieczyszczenia są płytkie wody gruntowe towarzyszące glebom piaszczystym.  

Pozytywnym zapisem w Studium są miedzy innymi: realizacja zapisów Planu Gospodarki 

odpadami dla gminy Głubczyce oraz zaprojektowanie terenów zieleni i wprowadzenie zalesień co 

wpłynie pozytywnie na wody powierzchniowe i podziemne (zmniejszenie spływu powierzchniowego 

zanieczyszczeń z pól uprawnych, zwiększenie retencji wody).   

Pozytywnym zapisem w Studium jest uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę 

w niezbędną infrastrukturę techniczną. Budynki powinny zostać podłączone do sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej (najbardziej optymalne rozwiązanie dla środowiska).   

Część z planowanych zamierzeń określonych w Studium może przyczynić się do zmiany 

stosunków wodnych, są to: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji. Wpływ na etapie Studium tych 

inwestycji jest trudny do sprecyzowania, ponieważ zależy od wybranego szczegółowego rozwiązania 

oraz od zastosowanych sposobów minimalizowania potencjalnych skutków na środowisko (w Tabeli 

14 oznaczono +/-). Budowa inwestycji liniowych (sieci wodociągowej i kanalizacji) będzie wiązała się 

z wykonaniem wykopu i umieszczeniem w nim rur wodociągu. Na etapie budowy inwestycji 

w przypadku nie podjęcia środków ostrożności może dojść do zmiany stosunków wodnych 

związanych z w/w pracami. Oddziaływanie to może wystąpić na etapie budowy inwestycji 

(oddziaływania krótkotrwałe związane z dostawaniem się wody do wykopu). Zmiana stosunków 

wodnych może przyczynić się do osuszenia gruntu (obniżenia poziomu wód gruntowych). Przed 

przystąpieniem do projektu inwestycji proponuje się zlecić wykonanie badań hydrogeologicznych.  

Nadmienić należy, iż w przypadku, gdy projektowane sieci należą do inwestycji, o których 

mowa w art. 34 ustawy o ochronie przyrody, zgodnie z art. 59 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku 

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

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199, poz. 1217, z późn. 

zm.), wymagają przeprowadzenia procedury ocen oddziaływania na środowisko, w której raport 

oddziaływania inwestycji na środowisko ma za zadanie określenie wpływu planowanej inwestycji na 
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środowisko. Raport określi działania mające na celu zapobieganie i ograniczenie negatywnych 

oddziaływań na środowisko (jeśli takie wystąpią), w szczególności na cele i przedmiot ochrony 

obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru. Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko przeprowadza się w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Spełnienie uwarunkowań określonych w decyzji gwarantuje ochronę terenów 

cennych przyrodniczo. 

 Budowa kanalizacji i wodociągów należy do inwestycji celu publicznego. Inwestycją celu 

publicznego – zgodnie z art. 2 pkt. 5 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – jest 

działanie o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim 

i krajowym), stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 Ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. Przepis art. 6 pkt.3 u.g.n. definiuje pojęcie „celu publicznego” wskazując, iż za taki 

cel uważa się: „budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności 

w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania”. 

 W projekcie Studium, na terenach oznaczonych jako US dopuszcza się lokalizowanie 

niewielkich zbiorników wodnych, na terenach oznaczonych jako ZP, jako zagospodarowanie 

uzupełniające dopuszczono lokalizację urządzeń wodnych, w tym fontann oraz stawów. Inwestycje te 

będą lokalizowane na terenach, do których wnioskodawca ma tytuł prawny. Część z tych obszarów 

zlokalizowana jest na obszarach chronionego krajobrazu: Mokre Lewice – w okolicach wsi Lenarcice 

oraz na obszarze chronionego krajobrazu Las Głubczycki – we wsi Lwowiany (dodatkowo jest to 

strefa ochrony ujęć wody). Na obszarach chronionego krajobrazu obowiązują zakazy m.in. zmiany 

stosunków wodnych. Ze względu na niewielką ich skalę nie prognozuje się, aby ich realizacja 

przyczyniła się znaczących negatywnych skutków dla środowiska. 

Ze względu na niewielką skalę inwestycji nie prognozuje się wystąpienia znaczącego 

negatywnego wpływu na środowisko.  

10.8 Powietrze/klimat akustyczny 

W związku z nowo powstającą zabudową w okresach grzewczych należy spodziewać się 

zwiększonego udziału zanieczyszczenia powietrza z tych terenów. W bezpośrednim sąsiedztwie dróg 

przebiegających przez teren gminy wzrasta poziom emisji komunikacyjnej, na którą składają się 

głównie: tlenki azotu, tlenki węgla, węglowodory, pył i metale ciężkie. Przed uciążliwościami 

związanymi z emisją zanieczyszczeń powietrza, tj. spalinami lub pyleniem wywołanym ruchem 

pojazdów (emisja wtórna) chronić może odpowiednia szerokość pasa drogowego oraz jego właściwe 

zagospodarowanie. Emisja pochodząca z tych źródeł spowodować może zmiany w lokalnych 
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warunkach aerosanitarnych. Czystość powietrza nie powinna ulec znacznemu pogorszeniu pod 

warunkiem zastosowania bezpiecznych ekologicznie technologii. Na etapie realizacji zabudowy 

należy spodziewać się wzrostu zapylenia powietrza (oddziaływanie krótkotrwałe). Źródłem 

oddziaływania będą: maszyny budowlane i pojazdy transportujące materiały służące do 

zaplanowanej inwestycji. Podczas budowy stan aerosanitarny powietrza pogarszają spaliny 

pracujących maszyn i pojazdów. Nie jest to jednak oddziaływanie znaczące, ponieważ trwa jedynie 

kilka - kilkanaście tygodni. 

Pozytywnymi zapisami w projekcie Studium są wprowadzone pasy roślinności wzdłuż 

projektowanych dróg, co zminimalizuje negatywny wpływ inwestycji liniowych na klimat akustyczny.  

Na etapach budowy i eksploatacji farm wiatrowych może dojść do podwyższenia emisji 

hałasu. Na etapie budowy przekroczenia mogą być spowodowane pracą maszyn (pojazdów 

transportujących elementy turbiny wiatrowej). Na etapie eksploatacji - hałas będzie emitowany przez 

turbiny. Postuluje się realizację elektrowni wiatrowych nowszego typu, charakteryzujących się niższą 

prędkością obrotową śmigieł i niskim współczynnikiem generowania hałasu. 

Wyznaczone w Studium tereny możliwe do zagospodarowania na cele budowy farm 

wiatrowych wyznaczone zostały na podstawie uwarunkowań środowiskowych i fizjograficznych. 

Zadaniem inwestora jest wybranie konkretnego terenu w oparciu o badania siły i kierunku wiejących 

wiatrów. Przy założeniu, że usytuowanie elektrowni wiatrowych nie może powodować przekroczenia 

dopuszczalnych norm hałasu ustalonych w przepisach odrębnych dla zabudowy mieszkaniowej 

i zagrodowej przeznaczonej na stały pobyt ludzi, nie prognozuje się negatywnego wpływu na klimat 

akustyczny, a co za tym idzie również na ludzi (w Tabeli 14 – ozn. 0).  

10.9 Powierzchnia ziemi/gleba 

Przekształcenia powierzchni ziemi na terenie gminy związane będą z: planowaną zabudową 

(w tym: realizacja budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2, parkingi 

– inwestycje zlokalizowane na terenach częściowo zagospodarowanych – głównie w mieście), 

budową i przebudową dróg, budowy pozostałej infrastruktury (wodociągi, sieć sanitarna), budowa 

zbiorników retencyjnych, budowa farm wiatrowych, modernizacja sieci elektroenergetycznej sieci 

kolejowej, regulacja cieków. W trakcie prac budowlanych na tych terenach należy spodziewać się 

zmiany struktury gleby.  

Problemem związanym z budową nowych obiektów będzie: likwidacja wierzchniej warstwy 

pokrywy glebowej, potencjalna możliwość wycieku płynów (np. paliwa) i zanieczyszczenie gleby 

substancjami ropopochodnymi (szczególnie niebezpieczne dla gleb ubogich w materię organiczną). 

Na skutek prac budowlanych może dojść do: zniszczenia poziomów glebowych, zmiany warunków 
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wodno - powietrznych gleby, możliwa śmierć części mało ruchliwych zwierząt. Kolejnym problemem 

jest zagęszczenie gleby przez znaczny ciężar hałd humusu, urządzeń i pojazdów. Zwiększenie 

zwięzłości gleby niszczy jej strukturę, zmniejsza uwilgotnienie oraz utrudnia obieg tlenu. Nadmierne 

zagęszczenie gleby zmniejsza jej wodną retencję, sprzyja powstawaniu zastoisk wodnych, zwiększa 

zagrożenie erozją na skutek wymywania części spławialnych do cieków wodnych, zmniejsza także 

pobór składników pokarmowych przez rośliny oraz masę systemu korzeniowego.  

Budowa farmy wiatrowej spowoduje zajęcie części terenu i zniszczenie części wierzchniej 

warstwy gleby.  

Zmiana sposobu użytkowania na glebach wysokich klas I - III – konieczna będzie zgoda na 

zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze na etapie mpzp.  

Pozytywnym zapisem Studium jest rekultywacja byłego składowiska odpadów w Głubczycach 

przy Alei Lipowej. 

Na terenie gminy gleby są szczególnie wrażliwe na erozję wietrzną (wykształcone na podłożu 

lessowym). Wzbogacanie terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej zadrzewieniami śródpolnymi, 

wiatrochronnymi, zapobiegną erozji gleb. 

10.10 Ludzie  

Nie prognozuje się wystąpienia negatywnego wpływu ustaleń Studium na ludzi. Ustalenia 

Studium mają przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców gminy.  

 

10.11 Skutki środowiskowe terenów, na których rozmieszczone będą 
inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym. 

 

o Główne zadania o znaczeniu lokalnym wymienione w Studium. 

Inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym należą do zadań własnych gminy 

i finansowane są z jej budżetu (z możliwością współfinansowania z innych źródeł). Zadania publiczne 

o znaczeniu lokalnym ustalone zostały na podstawie Strategii Rozwoju Gminy Głubczyce, Planu 

Rozwoju Lokalnego Gminy Głubczyce oraz na podstawie zgłoszonych przez władze gminy 

i mieszkańców w zgłoszonych we wnioskach zadań.  

Do głównych inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym zaliczyć można: 

 budowę obwodnicy Zubrzyc – oddziaływanie głównie na etapie budowy obwodnicy; 
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 budowę zbiornika uśredniającego dopływ ścieków (na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków), 

oddziaływanie lokalne, brak znaczącego oddziaływania na środowisko, zbiornik ma za zadanie 

usprawnić funkcjonowanie oczyszczalni; 

 budowę kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią w Pomorzowicach, skutek pozytywny, zmniejszenie 

zanieczyszczeń wód powierzchniowych, oddziaływanie na etapie budowy kanalizacji - omówiono 

w punkcie 10.12.1; 

 sanitację dorzecza rzeki Troi – budowa kanalizacji sanitarnej w Zubrzycach, Bogdanowicach, 

Zopowy, Zopowy Osiedle - skutek pozytywny, zmniejszenie zanieczyszczeń wód 

powierzchniowych, oddziaływanie na etapie budowy kanalizacji - omówiono w punkcie 10.12.1; 

 utylizację zwłok zwierzęcych oraz budowę schroniska dla bezpańskich psów – oddziaływanie na 

etapie budowy, na etapie realizacji inwestycji – hałas (inwestycja powinna być zlokalizowana 

z dala od siedzib ludzkich), generowanie odpadów organicznych (odpady ze schroniska powinny 

być segregowane, przechowywane w szczelnych pojemnikach i odbierane przez odpowiednie 

służby. Na utylizację zwłok zwierzęcych należy uzyskać zezwolenie.  

 urządzenie skwerów zieleni na terenie gminy – skutek pozytywny; 

 modernizację budynku Urzędu Gminy Głubczyce – brak znaczącego wpływu na środowisko – na 

etapie modernizacji uciążliwości wiązały się będą ze wzrostem hałasu, produkcją odpadów 

budowlanych – powinny być segregowane, zbierane w kontenerach i odbierane przez 

odpowiednie służby porządkowe; 

 termomodernizację szkoły podstawowej nr 2 w Głubczycach – działanie pozytywne przyczyni się 

do zmniejszenia nakładu energii do ogrzania budynku, na etapie termomodernizacji uciążliwości 

wiązały się będą ze wzrostem hałasu, produkcją odpadów budowlanych – powinny być 

segregowane, zbierane w kontenerach i odbierane przez odpowiednie służby porządkowe; 

 termomodernizację i modernizacja kotłowni przedszkola nr 1 w Głubczycach - działanie 

pozytywne przyczyni się do zmniejszenia nakładu energii do ogrzania budynku, na etapie 

termomodernizacji uciążliwości wiązały się będą ze wzrostem hałasu, produkcją odpadów 

budowlanych – powinny być segregowane, zbierane w kontenerach i odbierane przez 

odpowiednie służby porządkowe; 

 termomodernizację Miejskiego Ośrodka Kultury - działanie pozytywne przyczyni się do 

zmniejszenia nakładu energii do ogrzania budynku, na etapie termomodernizacji uciążliwości 

wiązały się będą ze wzrostem hałasu, produkcją odpadów budowlanych – powinny być 

segregowane, zbierane w kontenerach i odbierane przez odpowiednie służby porządkowe; 
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 przebudowę ulic śródmieścia - na etapie budowy uciążliwości wiązały się będą ze wzrostem 

hałasu, produkcją odpadów budowlanych – powinny być segregowane, zbierane w kontenerach 

i odbierane przez odpowiednie służby porządkowe. 

Zadania te, w większości, nie naruszają bezpośrednio przepisów ochrony środowiska. Część z nich 

przyczynia się do jego poprawy jak podjęcie uchwał odnośnie projektowanych form ochrony 

przyrody. Prognozowane skutki budowy obwodnicy wsi Zubrzyce omówiono w punkcie 10.11.1. 

Prognozowane skutki związane z budową kanalizacji ściekowej i wodociągów omówiono w punkcie 

10.12.1. 

o Zadania o znaczeniu ponadlokalnym obejmują: 

 modernizację drogi krajowej relacji Kędzierzyn-Koźle – granica państwa do pełnych parametrów 

klasy G wraz z planowaną budową obwodnicy miejscowości Głubczyce; 

 modernizację drogi wojewódzkiej nr 416 relacji Krapkowice – Racibórz do parametrów klasy G 

wraz z planowanymi budowami obejść miejscowości Klisino i Kietlice oraz obwodnicy 

miejscowości Głubczyce; 

 modernizację drogi krajowej nr 417 relacji Laskowice – Racibórz do parametrów klasy Z wraz 

planowaną budową obejścia miejscowości Klisino; 

 modernizację przebiegu drugorzędnych linii kolejowych nr 177 relacji Racibórz – Baborów – 

Głubczyce oraz linii nr 294 relacji Głubczyce – Racławice Śląskie;  

 modernizację przebiegu jednotorowej linii energetycznej 110 kV relacji Prudnik - Głubczyce – 

Kietrz – Studzienna; 

 budowę zbiornika małej retencji Biernatów na rzece Stradunia; 

 budowę zbiornika małej retencji Boguchwałów; 

 budowę zbiornika małej retencji Racławice Śląskie; 

 budowę zbiornika małej retencji Babice; 

 budowę i rozbudowę sieci i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Głubczyce; 

 budowę, rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w gminie Głubczyce; 

 modernizację i rozbudowę systemu ochrony przeciwpowodziowej: remonty i regulacje cieków 

wodnych (m.in. Opawica, Opawa); 

 utrzymanie ciągłości funkcjonalno - przestrzennej z terenami zewnętrznymi poprzez korytarze 

ekologiczne: - regionalne (dolina Opawicy) – skutek pozytywny, nie zostaną naruszone przepisy 

ochrony środowiska; 

 poszerzenie parku krajobrazowego „Góry Opawskie” o Obszar Chronionego Krajobrazu „Rejon 

Mokre – Lewice” – nie zostaną naruszone przepisy ochrony środowiska; 
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 utworzenie rezerwatu przyrody „Wilczy Staw” – skutek pozytywny, nie zostaną naruszone 

przepisy ochrony środowiska; 

 utworzenie rezerwatu przyrody „Pielgrzymów” – skutek pozytywny, nie zostaną naruszone 

przepisy ochrony środowiska; 

 objęcie ochroną korytarzy ekologicznych rzek Psiny, Straduni i Osobłogi, w formie Obszarów 

Chronionego Krajobrazu „Dolina Psiny”, „Dolina Straduni” i „Dolina Osobłogi” – skutek pozytywny, 

nie zostaną naruszone przepisy ochrony środowiska. 

 

Zadania te są zgodne z prowadzaną polityką przestrzenną gminy Głubczyce.  

10.11.1 Budowa i przebudowa układu drogowego 

 Do głównych ustaleń Studium dotyczących budowy bądź przebudowy układu drogowego 

należą m.in.: 

 budowa obwodnicy Zubrzyc (inwestycja celu publicznego o znaczeniu lokalnym) – zlokalizowana 

poza obszarem chronionego krajobrazu;  

Studium przewiduje rozwój infrastruktury drogowej w oparciu o istniejącą i projektowaną 

zabudowę we wsi Zubrzyce. Projektowana droga gminna, w tym projektowana obwodnica wsi 

Zubrzyce, przecinać będzie rzekę Troję. Budowa drogi będzie się wiązała z przekształceniem 

istniejących tam siedlisk, z częściową likwidacją szaty roślinnej. W dolinie rzeki mogą występować 

gatunki cenne roślin i zwierząt, dlatego przed przystąpieniem do prac proponuje się wykonać 

inwentaryzację przyrodniczą. W wyniku przecięcia cieku może dojść do przerwania korytarza 

ekologicznego o znaczeniu regionalnym. Odpowiedni projekt mostu (odpowiednio zaprojektowane 

przęsła, odpowiednie zabezpieczenie brzegów, nie zabetonowanie brzegów) przegradzającego rzekę 

pozwoli na zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko. Przewiduje się etapowanie 

inwestycji (co jest również jednym ze sposobów minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko – 

szczególnie na emisję hałasu podczas budowy drogi). Przewidywane skutki realizacji ciągów 

infrastruktury drogowej wymieniono poniżej.   

 

 Inwestycje o znaczeniu ponadlokalnych, w tym: 

 modernizacja drogi krajowej relacji Kędzierzyn-Koźle – granica państwa do pełnych parametrów 

klasy G wraz z planowaną budową obwodnicy miejscowości Głubczyce oraz planowaną budową 

obwodnicy wsi Grobniki – droga przebiega częściowo przez OCHK Mokre - Lewice; 

Na obecnym etapie Studium zwrócono jedynie uwagę na miejsca kolizji planowej 

modernizacji drogi ze środowiskiem. Modernizacja drogi krajowej będzie wiązała się z poszerzeniem 
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pasa drogowego (przebudową). Nastąpi zatem zmiana warunków siedliskowych w liniach 

rozgraniczających inwestycji od istniejącej drogi. Na etapie rozbudowy (modernizacji) drogi konieczne 

będzie usunięcie części roślin, części zadrzewień. Należy pamiętać, że przy drodze mogą rosnąć 

rośliny cenne lub chronione. Na ewentualne zniszczenie gatunków chronionych potrzebne jest 

zezwolenie odpowiedniego organu15. Zgodnie z art. 51 ust 2 Ustawy o ochronie przyrody: „w 

stosunku do gatunków dziko występujących roślin i grzybów, objętych ochroną gatunkową, mogą być 

wprowadzone, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych i jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla 

dziko występujących populacji objętych ochroną gatunkową roślin lub grzybów, odstępstwa od 

zakazów wymienionych w art. 51 ust 1 w/w ustawy”.  

Na ewentualną wycinkę drzew potrzebne jest zezwolenie odpowiedniego organu. 

Na terenie chronionego krajobrazu obowiązuje zakaz likwidacji zadrzewień i drzew 

przydrożnych. Według Ustawy o chronione przyrody (art. 24 ust. 2 pkt. 3) zakazy odnoszące się do 

obszaru chronionego krajobrazu nie dotyczą inwestycji celu publicznego. Inwestycją celu publicznego 

– zgodnie z art. 2 pkt. 5 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – jest działanie 

o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), 

stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 Ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Przepis art. 6 u.g.n. definiuje pojęcie „celu publicznego” wskazując, iż za taki cel uważa się m.in. 

„wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie 

robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego”. Modernizacji i budowa 

dróg stanowią zatem inwestycje celu publicznego, nie zwalnia to jednak inwestorów od 

przeprowadzenia działań minimalizujących ewentualny negatywny wpływ ustaleń Studium.   

Część terenów przy drodze krajowej stanowi tereny zabudowane, częściowo 

zagospodarowane (oddziaływanie na tych terenach będzie wiązało się ze wzrostem emisji hałasu na 

etapie przebudowy dróg).  

Studium wprowadza nową zabudowę usługową wzdłuż drogi krajowej, na południe od wsi 

Pietrowice. Pozostała zabudowa wzdłuż drogi stanowi istniejący element zagospodarowania. W celu 

zminimalizowania negatywnego wpływu drogi związanego z emisją hałasu, zostaną (na terenach 

przekroczeń norm hałasu) wprowadzone odpowiednie zabiegi w postaci np. ekranów akustycznych 

lub innych form minimalizowania negatywnego wpływu eksploatacji dróg, dostosowanych do 

uwarunkowań danego terenu.   

Istniejąca droga krajowa nr 38, przebiega częściowo przez Obszar Chronionego Krajobrazu 

„Mokre- Lewice” i przecina istniejące lokalne korytarze ekologiczne (związane z ciekami). Na obszarze 

                                                           
15

 Na wykonywanie czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą lub 
częściową konieczne jest zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.  
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chronionego krajobrazu obowiązują miedzy innymi zakazy: likwidowania zadrzewień, zmiany 

stosunków wodnych, zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii 

brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych. Droga przebiega w sąsiedztwie sztucznych 

zbiorników wodnych (wsie: Mokre Lewice i Zopowy). Wzdłuż drogi występują aleje drzew 

przydrożnych (oznaczone na rysunku Studium i Prognozy), które według Studium i Prognozy są 

cennym elementem krajobrazu postulowanym do zachowania i ochrony. Na etapie przebudowy drogi 

i budowy obwodnicy będą płoszone okoliczne zwierzęta. Wzdłuż drogi krajowej występują również 

istniejące pasy wiatrochronne (zaznaczone na załączniku graficznym), które mogą ulec uszkodzeniu 

podczas przebudowy drogi.  

Według Ustawy o chronione przyrody (art. 24 ust. 2 pkt. 3) zakazy odnoszące się do obszaru 

chronionego krajobrazu nie dotyczą inwestycji celu publicznego. Inwestycją celu publicznego – 

zgodnie z art. 2 pkt. 5 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – jest działanie 

o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), 

stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 Ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Przepis art. 6 u.g.n. definiuje pojęcie „celu publicznego” wskazując, iż za taki cel uważa się m.in. 

„wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie 

robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego”. Modernizacji i budowa 

dróg stanowią zatem inwestycje celu publicznego, nie zwalnia to jednak inwestorów od 

przeprowadzenia działań minimalizujących ewentualny negatywny wpływ ustaleń Studium na 

środowisko.   

  Droga krajowa nr 38, na wysokości wsi Mokre – Lewice oddalona jest od granic obszaru 

Natura 2000 Mokre - Lewice (chroniącego siedliska cenne, gatunki chronione) o około 250 – 300 m. 

Nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanej modernizacji drogi krajowej nr 38 na obszar 

Natura 2000 Mokre – Lewice. Wszelkie prace budowlane będą prowadzone w liniach 

rozgraniczających drogi. Sprzęt dowożący materiały budowlane będzie poruszał się po istniejących 

drogach, z dala od siedlisk będących celem ochrony obszaru Natura 2000.  

Wraz z planowaną modernizacją drogi krajowej relacji Kędzierzyn - Koźle – granica państwa 

do pełnych parametrów klasy G, planuje się budowę obwodnicy miejscowości Głubczyce oraz 

budowę obwodnicy wsi Grobniki. Planowane obwodnice zlokalizowane będą z dala od 

powierzchniowych form ochrony przyrody. Tereny pod projektowane drogi to przede wszystkim 

tereny rolnicze, o glebach wysokich klas I-III (konieczna będzie zmiana przeznaczenia terenu). 

Projektowane drogi przecinać będą lokalne korytarze ekologiczne związane z rzeką Psina oraz 

z mniejszymi ciekami. W wyniku prac budowlanych może dojść do zachwiania stosunków wodnych na 

tym terenie, przekształcenia rzeźby terenu, przerwania korytarzy ekologicznych, zmniejszenia warstw 
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biologicznie czynnych, przeobrażenia istniejących siedlisk przyrodniczych. W dolinach rzecznych 

mogą występować gatunki chronione, dlatego przez przystąpieniem do prac budowlanych należy 

przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą na ewentualne zniszczenie gatunków potrzebne jest 

odpowiednie zezwolenie.  

Zauważa się kolizję budowy obwodnic miasta Głubczyce i wsi Grobniki z planowaną 

i istniejącą zabudową w sąsiedztwie drogi. W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania 

dróg na zabudowę mieszkaniową należy (za zapisami wprowadzonymi w Studium): 

 „(…) W przypadku wprowadzenia nowej zabudowy przeznaczonej na 

stały pobyt ludzi w strefie uciążliwości drogi krajowej (istniejącej 

i projektowanej), należy mieć na względzie uciążliwości akustyczne 

(hałas) oraz konieczność wprowadzenia odpowiedniej ochrony 

akustycznej budynków(…). 

Pozostałe wskazania Studium w kwestii rozwoju układu drogowego: 

 tereny przeznaczone pod budynki mieszkalne, zamieszkania 

zbiorowego oraz użyteczności publicznej powinny być usytuowane 

w odległości zapewniającej zachowanie, w zależności od przeznaczenia 

budynku, dopuszczalnego poziomu hałasu, określonego w przepisach 

o ochronie środowiska(…)” 

 

 modernizacja drogi wojewódzkiej nr 416 relacji Krapkowice – Racibórz do parametrów klasy G 

wraz z planowanymi budowami obejść miejscowości Klisino i Kietlice oraz obwodnicy 

miejscowości Głubczyce. Modernizacja drogi krajowej nr 417 relacji Laskowice – Racibórz do 

parametrów klasy Z wraz planowaną budową obejścia miejscowości Klisino. (Wzdłuż drogi nr 

416 przebiega granica OCHK „Las Głubczycki” – obwodnica wsi Kietlice przebiegać będzie przez 

OCHK „Las Głubczycki”). 

Wymienione inwestycje należą do inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. 

Zostały przeniesione do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Głubczyce na podstawie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego 

uchwalonego Uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego nr XLVIII/505/2010 z dnia 28 września 

2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Opolskiego. Projektowane drogi były uzgadniane z Zarządem Województwa Opolskiego.  

Na obecnym etapie Studium nie są znane szczegóły dotyczące planowanej modernizacji dróg, 

zwraca się jedynie uwagę na miejsca kolizji planowej modernizacji drogi ze środowiskiem. 

Modernizacja dotyczy istniejących dróg: wojewódzkiej nr 416 oraz krajowej nr 417.  
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Projektowany przebieg obwodnicy został uzgodniony z Zarządem Województwa Opolskiego: 

obwodnica Klisina przebiegać będzie od drogi wojewódzkiej nr 416 (omijając wieś Klisino), 

a następnie do drogi wojewódzkiej nr 417, gdzie kieruje się na zachód, wzdłuż projektowanego 

zbiornika retencyjnego „Racławice Śląskie” do granicy gminy.   

Projektowana obwodnica w ciągu dróg wojewódzkich - wsi Klisino, przecinać będzie 

regionalny korytarz ekologiczny związany z rzeką Osobłoga oraz projektowany Obszar Chronionego 

Krajobrazu „Dolina Osobłogi” (wskutek realizacji inwestycji drogowej dojdzie do fragmentacji siedlisk 

przyrodniczych na tym terenie). Na trasie projektowanej obwodnicy zlokalizowana jest aleja lip 

drobnolistnych Tilia cordata, która stanowi pomnik przyrody. Stare drzewostany lipowe mogą być 

siedliskiem chronionych gatunków owadów. Wszelkie prace związane z budową obwodnicy muszą 

być uzgadniane z RDOS w Opolu. Na etapie budowy obwodnicy, w celu zminimalizowanie 

ewentualnego negatywnego wpływu, proponuje się zabezpieczyć drzewa przed uszkodzeniami. Na 

ewentualną wycinkę drzew konieczne będzie stosowne zezwolenie. Prace związane z wycinką drzew, 

o ile to możliwe, wykonywać poza sezonem lęgowym ptaków. 

Według Ustawy o chronione przyrody (art. 24 ust. 2 pkt. 3) zakazy odnoszące się do obszaru 

chronionego krajobrazu nie dotyczą inwestycji celu publicznego. Inwestycją celu publicznego – 

zgodnie z art. 2 pkt. 5 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – jest działanie 

o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), 

stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 Ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Przepis art. 6 u.g.n. definiuje pojęcie „celu publicznego” wskazując, iż za taki cel uważa się m.in. 

„wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie 

robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego”. Modernizacji i budowa 

dróg stanowią zatem inwestycje celu publicznego, nie zwalnia to jednak inwestorów od 

przeprowadzenia działań minimalizujących ewentualny negatywny wpływ ustaleń Studium.   

Projektowana obwodnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 wsi Kietlice przecinać będzie 

lokalne korytarze ekologiczne związane z ciekami oraz przebiegać będzie przez niewielki fragment 

Obszaru Chronionego Krajobrazu „Las Głubczycki”.  

Skutki budowy dróg, w tym obwodnic oraz modernizacji dróg przedstawiono poniżej. 

 Tereny pod projektowane obwodnice to przede wszystkim tereny rolnicze, o glebach 

wysokich klas I-III (konieczna będzie zmiana przeznaczenia terenu). W wyniku prac budowlanych 

może dojść do zachwiania stosunków wodnych na tym terenie, przekształcenia rzeźby terenu, 

przerwania korytarzy ekologicznych, zmniejszenia warstw biologicznie czynnych, przeobrażenia 

istniejących siedlisk przyrodniczych. W dolinach rzecznych mogą występować gatunki chronione, 
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dlatego przez przystąpieniem do prac budowlanych należy przeprowadzić inwentaryzację 

przyrodniczą.  

Skutki modernizacji i budowy dróg są w części zbliżone. Skutki modernizacji dróg istniejących 

w części przypadków będą jednak mniejsze niż budowy nowych dróg. W tym drugim przypadku 

kładziona będzie nowa nawierzchnia – konieczne zaadoptowanie pasa technicznego na potrzeby 

budowy drogi. Przy modernizacji zostanie wykorzystana istniejąca droga. Modernizacja to również 

naprawa dróg, tj. zmiana nawierzchni, uzupełnianie ubytków drogi itp. Skutki w tym wypadku nie 

będą znaczące (przewiduje się jedynie tymczasowe utrudnienia w ruchu, będą to skutki krótkotrwałe 

– na czas trwania modernizacji). 

W części przypadków modernizacja dróg będzie wiązała się między innymi z poszerzeniem 

pasa drogowego. Nastąpi zatem zmiana warunków siedliskowych w liniach rozgraniczających 

inwestycji od istniejącej drogi. Na etapie rozbudowy (modernizacji) dróg konieczne będzie usunięcie 

części roślin, części zadrzewień. Należy pamiętać, że przy drodze mogą rosnąć rośliny chronione. Przy 

drodze wojewódzkiej nr 416 rosną szpalery drzew (postulowane w Studium do zachowania 

i ochrony). W wyniku przebudowy drogi może dojść do uszkodzenia drzew, a nawet ich wycinki 

(konieczne odpowiednie zezwolenie). Na etapie budowy lub przebudowy dróg w celu 

zminimalizowania ewentualnego negatywnego wpływu, należy zabezpieczyć drzewa przed 

mechanicznymi uszkodzeniami. Ewentualną wycinkę należy przeprowadzić poza okresem lęgowym 

ptaków.   

Część obszarów zlokalizowanych przy drogach stanowią tereny częściowo zabudowane – na 

obszarach wsi prognozuje się zwiększenia poziomu hałasu na etapie przebudowy dróg oraz 

tymczasowych utrudnień w ruchu pojazdów. Oddziaływania te będą krótkotrwałe. Modernizacja dróg 

ma na celu podniesienie bezpieczeństwa ruchu, a budowa obwodnic – odciążenia wsi, poprawy 

komfortu życia mieszkańców. 

Reasumując, budowa nowych dróg wiązała się będzie z ingerencją w środowisko. Konieczne 

będzie usuniecie wierzchniej warstwy gleby w całym pasie technicznych projektowanych dróg, 

zmiany warunków siedliskowych, zniszczenie zadrzewień i roślin w granicach planowanych dróg, 

wzrost emisji hałasu (etap budowy i eksploatacji) w sąsiedztwie planowanych dróg.  

Tereny projektowanej komunikacji kołowej wiązać się będą z oddziaływaniami związanymi 

z emisją hałasu i zanieczyszczeń metalami ciężkimi. Realizacja planowanej budowy powinna być 

poprzedzona wnikliwą analizą przyrodniczą i postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko (ewentualny raport środowiskowy). Należy zaznaczyć, że zaproponowane obejścia dróg 

pełnią niezmiernie istotną rolę w funkcjonowaniu i rozwoju miejscowości. Ograniczają one 
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zanieczyszczenia docierające do miejscowości, zmniejszają hałas. Ich budowa jednak wymagała 

będzie sporządzenia odrębnej dokumentacji związanej z wpływem inwestycji na środowisko. 

Realizacja ciągów infrastruktury drogowej wiązała się będzie z następującymi zmianami 

w środowisku: 

 ingerencja w budowę geologiczną poprzez wykonanie wykopów i nasypów, 

 przekształcenia powierzchni ziemi – niwelacja powierzchni, przykrycie powierzchni 

nieprzepuszczalnymi materiałami, 

 likwidacja pokrywy glebowej pod realizowanymi drogami, 

 ubytek terenów biologicznie czynnych, 

 trwałe usunięcie roślinności w obrębie drogi, przedzielenie ekosystemów, 

 zmiany w krajobrazie, 

 niebezpieczeństwo zanieczyszczenia gleb substancjami ropopochodnymi 

 hałas i zanieczyszczenie powietrza. 

Drogowe inwestycje liniowe (w tym obwodnica miasta) mogą stanowić barierę dla ciągów 

migracyjnych zwierząt. Podstawowym czynnikiem kształtującym powstanie bariery fizycznej dla 

przemieszczających się zwierząt jest modyfikacja naturalnej rzeźby terenu przez prowadzenie 

niwelety drogi na wysokich nasypach lub w głębokich wykopach oraz grodzenie dróg. W przypadku 

dróg pozbawionych ogrodzeń ochronnych, wysokość deniwelacji i kąt nachylenia skarp decydują 

o obecności i skali oddziaływania bariery fizycznej.  

Przejścia dla zwierząt są podstawową metodą minimalizacji barierowego oddziaływania dróg 

na dzikie zwierzęta, z zastrzeżeniem, że będą w odpowiedni sposób ulokowane i dobrany zostanie 

właściwy typ i parametry przejścia do sytuacji przestrzennej, ekologicznej oraz gatunków zwierząt, 

jakim przejście ma służyć. Przed przystąpieniem do projektowania przejścia należy dokonać 

inwentaryzacji obszarów konfliktowych przebiegu drogi z przebiegiem korytarzy ekologicznych 

(migracyjnych fauny) oraz z rozmieszczeniem obszarów siedliskowych fauny. Należy również dokonać 

waloryzacji pod kątem możliwości przemieszczania się zwierząt. Kluczową kwestią przy ustalaniu 

lokalizacji przejść dla zwierząt jest ścisła współpraca projektantów z lokalnymi służbami ochrony 

środowiska. 

Przejścia dla zwierząt są podstawową metodą minimalizacji barierowego oddziaływania dróg 

na dzikie zwierzęta. Spełniają one dwie podstawowe funkcje: 

o stwarzają warunki umożliwiające bytowanie tych zwierząt, których areały osobnicze przecina 

droga – zwierzęta muszą mieć możliwość korzystania ze środowisk położonych po obu stronach 

drogi; 
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o umożliwiają migracje, wędrówki i dyspersję osobnikom przemieszczającym się na duże odległości - 

kluczowa funkcja przejść dla zwierząt, ważna szczególnie dla ochrony rzadkich gatunków o dużych 

wymaganiach przestrzennych. 

 

10.11.2  Skutki środowiskowe związane z modernizacją przebiegu drugorzędnych linii kolejowych 

nr 177 relacji Racibórz – Baborów – Głubczyce oraz linii nr 294 relacji Głubczyce – Racławice 

Śląskie.  

 

W Studium przewiduje się modernizację istniejących linii kolejowej nr 177 relacji Racibórz – 

Baborów – Głubczyce oraz linii nr 294 relacji Głubczyce – Racławice Śląskie. Linia kolejowa nr 294 

przebiega przez obszar chronionego krajobrazu Las Głubczycki, przecina część regionalnego korytarza 

ekologicznego związanego z  ciekiem. Podczas modernizacji linii może dojść do usunięcia części roślin 

porastających np. nasyp kolejowy.  

Linia kolejowa nr 177 relacji Racibórz – Baborów – Głubczyce przebiega głównie przez tereny 

rolne. Niewielkie oddziaływania będą się odnosiły jedynie do najbliższego terenu istniejącej linii.   

10.11.3  Skutki środowiskowe związane z modernizacją i rozbudową jednotorowej linii 

energetycznej 110 kV relacji Prudnik - Głubczyce – Kietrz – Studzienna oraz pozostałymi 

kierunkami związanymi z systemem elektroenergetycznym. 

 

 Istniejąca linia elektroenergetyczna 110 kV przebiega od granicy gminy Głubczyce na wschód 

od wsi Bernacice w kierunku miasta Głubczyce i dalej od miasta Głubczyce w kierunku północnym 

wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 416 do wsi Królowe, skąd kieruje się na północny – zachód przecinając 

OCHK Las Głubczycki (przecinając lokalny korytarz ekologiczny rzeki Stradunia) w kierunku 

miejscowości Racławice – Śląskie (przecinając regionalny korytarz ekologiczny rzeki Osobłoga).  

 Skutki środowiskowe związane z modernizacją i rozbudową linii energetycznej 110 kV relacji 

Prudnik - Głubczyce – Kietrz – Studzienna przedstawia tabela poniżej.  

 Nie prognozuje się wystąpienia negatywnego wpływu modernizacji i rozbudowy linii na 

Obszar Chronionego Krajobrazu Las Głubczycki oraz na projektowany Obszar Chronionego Krajobrazu 

Dolina Osobłogi.  

 Na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Las Głubczycki i w dolinie rzeki Osobłoga mogą 

znajdować się siedliska cenne oraz gatunki chronione – konieczna będzie inwentaryzacja obszaru 

objętego planowana inwestycją. Na ewentualne zniszczenie gatunków chronionych potrzebne jest 
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zezwolenie odpowiedniego organu16. Zgodnie z art. 51 ust 2 Ustawy o ochronie przyrody: „w 

stosunku do gatunków dziko występujących roślin i grzybów, objętych ochroną gatunkową, mogą być 

wprowadzone, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych i jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla 

dziko występujących populacji objętych ochroną gatunkową roślin lub grzybów, odstępstwa od 

zakazów wymienionych w art. 51 ust 1 w/w ustawy”. 

 Ponadto na terenie gminy Głubczyce przewiduje się budowę linii kablowych 15kV, remont 

awaryjnych kabli 15kV, modernizację linii średniego napięcia, rozbudowę GPZ Głubczyce w celu 

przyłączenia przyszłych farm wiatrowych, wymiana stacji transformatorowych słupowych 

i murowanych. 

 Nie przewiduje się znaczącego wpływu rozbudowy i modernizacji sieci elektroenergetycznej 

na środowisko. Inwestycje będą miały charakter liniowy, oddziaływanie na poszczególne komponenty 

środowiska będzie występowało w liniach rozgraniczających sieci. Rzeźba terenu zostanie 

przekształcona w stopniu nieznacznym i będzie się wiązać głównie z budową obiektów 

energetycznych. Po zakończeniu inwestycji teren zostanie wyrównany i odpowiednio 

zagospodarowany.  

 Na etapie budowy inwestycji wpływ na krajobraz będzie się wiązał z wykonaniem 

niezbędnych prac budowlanych, wykonywaniem wykopów oraz pracą sprzętu ciężkiego. W trakcie 

budowy inwestycji wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej niepokojone będą zwierzęta 

występujące na przedmiotowym terenie oraz w okolicy. 

 Należy mieć na uwadze, że są to inwestycje celu publicznego, o znaczeniu ponadlokalnym 

(linia 110kV) i lokalnym (pozostałe inwestycje).  

Tabela 15 Skutki środowiskowe związane z modernizacją i rozbudową linii energetycznej. 

LP. 
RODZAJ 

ODDZIAŁYWANIA 
SPOSÓB ODDZIAŁYWANIA I ZAGROŻENIA UWAGI 

LINIE ELEKTROENERGETYCZNE  

Oddziaływanie na elementy środowiska przyrodniczego 

1. Powietrze 
atmosferyczne 

 nie prognozuje się negatywnego 
oddziaływania na powietrze atmosferyczne 
linii. (linie elektroenergetyczne nie są źródłem 
wytwarzania gazów, pyłów i innych substancji 
mogących zanieczyścić powietrze). 

 

2. Woda  nie prognozuje się negatywnego 
oddziaływania na wody. 

 

3. Powierzchnia ziemi  wyłączenie niektórych obszarów 
przeznaczonych pod obiekty energetyczne  
z innych funkcji użytkowych,  

 ograniczenia w wykorzystaniu terenów – np. 
w rejonie linii elektroenergetycznych wysokich 
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LP. 
RODZAJ 

ODDZIAŁYWANIA 
SPOSÓB ODDZIAŁYWANIA I ZAGROŻENIA UWAGI 

napięć 

4. Rola  częściowe ograniczenie aktywności rolnej pod 
linią, 

 konieczność zapewnienia dostępu do 
stanowisk słupowych, 

 

5. Fauna i flora  zajęcie terenu i naturalnego siedliska 
roślinnego pod fundamenty słupów 
przeciętnie około 100 m

2
 pod jeden słup, 

 na terenie obszaru chronionego krajobrazu Las 
Głubczycki i w dolinie rzeki Osobłoga mogą 
znajdować się siedliska cenne oraz gatunki 
chronione – konieczna będzie inwentaryzacja 
obszaru objętego planowaną inwestycją.  

 Możliwe, że w czasie rozbudowy linii 
konieczna będzie wycinka części drzew lub 
zadrzewień. Realizacja inwestycji wiąże się 
zatem z wycinką drzew wzdłuż trasy linii.  

 Na ewentualne zniszczenie gatunków 
chronionych potrzebne jest zezwolenie 
odpowiedniego organu

17
. Zgodnie z art. 51 

ust 2 Ustawy o ochronie przyrody: „w 
stosunku do gatunków dziko występujących 
roślin i grzybów, objętych ochroną 
gatunkową, mogą być wprowadzone, 
w przypadku braku rozwiązań 
alternatywnych i jeżeli nie spowoduje to 
zagrożenia dla dziko występujących 
populacji objętych ochroną gatunkową 
roślin lub grzybów, odstępstwa od zakazów 
wymienionych w art. 51 ust 1 w/w ustawy”. 
 

Zagrożenia dla środowiska i człowieka 

6. Możliwość 
porażenia prądem 
elektrycznym 

 w tym przypadku skutkuje utratą życia lub 
poważnymi poparzeniami i innymi 
obrażeniami ciała. Aby doszło do porażenia, 
musi nastąpić niebezpieczne zbliżenie do 
elementów będących pod napięciem - za 
sprawą nieostrożności ludzkiej lub w wyniku 
awarii. 

Wypadki takie zdarzają się niezmiernie rzadko. 
Większość działań projektantów, 
wykonawców i użytkowników linii 
ukierunkowana jest zasadniczo na 
minimalizację tego ryzyka.  

7. Ryzyko uszkodzeń 
mechanicznych linii 
energetycznych 

 skutkiem uszkodzeń jest niebezpieczne 
obniżenie się przewodów lub ich zerwanie 

Sytuacje takie mogą się zdarzyć praktycznie 
jedynie w wyniku katastrofy (np. huragan 
o niebywałej sile albo trzęsienie ziemi). 
Odpowiednie zabezpieczenia zdejmują wtedy 
natychmiastowo napięcie z linii. 

8. Natężenie pola 
elektrycznego 

 Jedynie w bezpośrednim sąsiedztwie 
niektórych, w pełni obciążonych linii 400 kV, 
w okolicach środka przęsła i w wyjątkowo 
rzadko występujących warunkach 
pogodowych (upalne lato) natężenie pola 
zbliża się do poziomu 10 kV/m. W otoczeniu 
linii napowietrznych 220 i 110 kV i 15kV 
natężenia pól są znacznie mniejsze. 

 oddziaływanie pola elektromagnetycznego 
na materiały biologiczne zależy zarówno od 
natężenia, jak i od częstotliwości pola, 
a efekty oddziaływania pól o różnych 
częstotliwościach (pola elektryczne  
i magnetyczne 50 Hz, radiofale i mikrofale) 
mają całkowicie odmienną naturę. 

 W przypadku pól elektrycznych  
i magnetycznych bardzo niskich 
częstotliwości nie udało się dotychczas 
znaleźć żadnych trwałych uszkodzeń 
w funkcjonowaniu jakichkolwiek systemów 
fizjologicznych u zwierząt poddanych 
działaniu nawet bardzo silnych pól przez 
długi okres czasu. 

 Pola elektromagnetyczne bardzo niskich 
częstotliwości są czynnikiem słabej 
aktywności biologicznej i nie mają zdolności 
trwałego upośledzania czynności układów 
fizjologicznych organizmu, a także 
powodowania rozwoju chorób. Pomimo 
tego, pola te działając na organizmy żywe, 
powodują w nich np. wytwarzanie (czyli 

9. Natężenie pola 
magnetycznego 

 Prąd płynący przewodami linii jest przyczyną 
powstania pola magnetycznego związanego  
z przepływem prądu 

 Pole magnetyczne (H) [1 A/m] pochodzące od 
linii może spowodować przepływ prądów 
o niewielkich wartościach w przewodzących 
obiektach znajdujących się pod linią 
i tworzących obwody zamknięte znacznej 
długości (np. ogrodzenia, rurociągi, urządzenia 
do zraszania). W przypadku poprawnej 
budowy tych urządzeń, ich dotknięcie przez 
człowieka nie stanowi dla jego zdrowia 
żadnego zagrożenia. 

 Natężenie pola magnetycznego wokół linii 
przesyłowych 110, 220 i 400 kV oraz SN jest 
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LP. 
RODZAJ 

ODDZIAŁYWANIA 
SPOSÓB ODDZIAŁYWANIA I ZAGROŻENIA UWAGI 

niewielkie w miejscach dostępnych dla ludzi - 
porównywalne z polami, jakie występują obok 
przewodów domowej instalacji niskiego 
napięcia, czy też w bezpośredniej bliskości 
elektrycznego sprzętu powszechnego użytku. 

 W przeciwieństwie do pola elektrycznego, 
pole magnetyczne przenika bez przeszkód 
przez większość obiektów i jest trudne do 
ekranowania. 

 Wyniki niektórych badań epidemiologicznych 
wskazują, że długotrwałe przebywanie 
w polach magnetycznych 50/60 Hz zwiększa 
ryzyko zachorowania dzieci na białaczki, a próg 
tego efektu – według różnych doniesień - 
występuje już dla średnich dobowych natężeń 
pola z zakresu 0,3 - 0,4 A/m. 

indukcję) prądów, które płyną w strukturach 
organizmu 

 Nie stwierdzono do tej pory wpływu pola 
elektromagnetycznego na inne elementy 
środowiska, takie jak gleba, rośliny, woda 
itd. 

10. Oddziaływanie na 
człowieka 

 Zazwyczaj dopiero w polach o natężeniach 
wielokrotnie większych od spotykanych 
w sąsiedztwie linii wysokich napięć 
uaktywniają się następujące procesy 
biofizyczne:  

- indukowanie się pól elektrycznych 
i przepływy prądów w ciele, co może 
prowadzić do efektów 
elektrostymulacyjnych, 

- polaryzację ładunków i reorientację dipoli 
elektrycznych istniejących w tkankach, 
syntezę makromolekuł (DNA, RNA i białek) 
obecnych w komórce, indukowanie się 
zmian biochemicznych w błonach 
komórkowych. 

 Opierając się na wynikach badań 
epidemiologicznych - prowadzanych w kraju 
i zagranicą na wybranych grupach ludzi (m.in. 
mieszkających w pobliżu napowietrznych linii 
przesyłowych) - można stwierdzić, że ryzyko 
zdrowotne, wynikające z ekspozycji ludności 
na sztuczne PEM o częstotliwości 50 Hz jest 
tylko hipotetyczne lub w najgorszym razie 
znikome. Takie stanowisko zajmuje m.in. 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 
i większość poważnych ośrodków badań 
medycznych  
i biologicznych. 

 

11. Potencjalne awarie  Do możliwych, chociaż niesłychanie rzadko 
występujących awarii linii napowietrznych 
wysokiego napięcia można zaliczyć: 

- zerwanie przewodu lub przewodów 
roboczych będących pod napięciem, 

- uszkodzenie izolatorów, 

- odkształcenie lub przewrócenie konstrukcji 
słupa. 

 Ekstremalne warunki atmosferyczne 
(huraganowy wiatr, wzmożone opady 
mokrego, szybko zamarzającego śniegu) mogą 
doprowadzić do zerwania przewodu pod 
napięciem. Skutkuje to wówczas przerwą 
w przepływie prądu przez uszkodzony 
przewód, co powoduje zadziałanie systemu 
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zabezpieczeń, które w bardzo krótkim czasie 
(poniżej 100 ms) wyłączają linię spod napięcia. 
Opadający przewód linii, ze względu na 
znaczną masę, może stanowić potencjalne 
zagrożenie dla człowieka przebywającego 
w okolicy miejsca awarii. Z całą pewnością 
jednak nie jest możliwe wystąpienie porażenia 
elektrycznego, gdyż w takiej sytuacji działają 
zabezpieczenia odległościowe, które wyłączają 
linię w bardzo krótkim czasie. Zerwania 
przewodów fazowych w liniach najwyższych 
napięć występują niezwykle rzadko. 

 Stalowe konstrukcje słupów są tak obliczane 
pod względem wytrzymałościowym, że 
możliwość ich złamania lub przewrócenia się 
jest bardzo mała. Jedynie w czasie kataklizmu 
(huragan, trzęsienie ziemi) może dojść do 
naruszenia stabilności konstrukcji słupa.  

Uciążliwości dla środowiska i człowieka 

12. Ograniczenia 
w użytkowaniu 
terenu pod linią 

 Związane z przeznaczeniem terenu pod pas 
ograniczonego użytkowania. 

 

13. Hałas związany 
z ulotem 

 Zjawiskom ulotowym towarzyszy 
charakterystyczny szum słyszalny 
w sąsiedztwie linii. Przy szczególnie wilgotnej 
pogodzie, w czasie niezbyt obfitego deszczu, 
hałas wytwarzany przez linie znacznie wzrasta, 
nie przekraczając na ogół poziomu 
dopuszczalnego dla określonego terenu. 

 Poziom hałasu wytwarzanego przez linie 
zależy od ich konstrukcji, w szczególności zaś 
od rodzaju zastosowanych przewodów 
roboczych oraz od warunków pogodowych, 
niezależnych od projektanta. Wiadomo, że 
linie wyposażone w przewody wiązkowe, 
szczególnie w wiązki trzy lub 
czteroprzewodowe wykonane z przewodów 
segmentowych, powodują znacznie mniejszy 
hałas niż linie wyposażone w przewody 
pojedyncze.  

 intensywność hałasu zależy przede wszystkim 
od warunków atmosferycznych. Przy suchej 
pogodzie jest on na poziomie 30 - 40 dB(A) 
(decybeli akustycznych), a w skrajnie 
niekorzystnych warunkach atmosferycznych 
(deszcz, duża wilgotność) osiąga 55 dB(A) [18], 
przy czym należy zauważyć, że obniżenie 
poziomu hałasu o 3 dB(A) oznacza jego 
zmniejszenie o połowę. 

 Jak wykazują pomiary wykonywane przez 
różne ośrodki badawcze, poziomy hałasu, 
emitowanego przez krajowe linie przesyłowe 
wysokich i najwyższych napięć, nie 
przekraczają w odległości kilkunastu metrów 
od osi linii - nawet w najgorszych warunkach 
pogodowych - wartości:  

- 35 dB (A) dla linii 110 kV  

- 40 dB (A) dla linii 220 kV  

- 48 dB (A) dla linii 400 kV 

 Czynniki te mogą wpływać jedynie na 
organizm człowieka. Nie stwierdzono 
bowiem do tej pory ich wpływu na inne 
elementy środowiska, takie jak gleba, 
rośliny, woda itd. 

 
 W prawidłowo zaprojektowanej linii 

podczas dobrych warunków 
atmosferycznych (gdy przewody są suche) 
zjawisko ulotu nie powinno występować. 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

GMINA GŁUBCZYCE 

 

PROGNOZA SPORZĄDZONA NA POTRZEBY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUBCZYCE 

 

167 

 

LP. 
RODZAJ 

ODDZIAŁYWANIA 
SPOSÓB ODDZIAŁYWANIA I ZAGROŻENIA UWAGI 

Wyniki pomiarów hałasu linii 110 i 220 kV 
wskazują, że jedynie w przypadku linii 220 kV 
z przewodami roboczymi typu AFL-8 350 mm

2
 

zaobserwować można akustyczny efekt 
zjawiska ulotu podczas złych warunków 
atmosferycznych. Wiele pomiarów zakłóceń, 
wykonanych w pobliżu typowych linii 110 i 220 
kV (jak nakazuje norma, w odległości 20 m od 
rzutu poziomego skrajnego przewodu) 
wykazuje poziom w granicach 30 - 40 dB, czyli 
znacznie mniej niż wynosi wartość 
dopuszczalna w normie krajowej. 

 Przepisy krajowe dotyczące ochrony 
środowiska przed hałasem ustalają jego 
dopuszczalne poziomy według rodzaju terenu, 
przez który przebiega linia wysokiego napięcia, 
w szczególności wyróżniając obszary 
uzdrowiskowe i chronione oraz tereny 
zabudowy mieszkaniowej. Dla linii 
napowietrznych, dopuszczalne poziomy 
hałasu, emitowanego do środowiska nie 
powinny przekraczać:  

- w obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz 
na terenie szpitali, domów opieki, 
zabudowy związanej ze stałym lub 
wielogodzinnym pobytem dzieci 
i młodzieży: 45 dB dla pory dnia 40 dB dla 
pory nocy  

- w obszarach zabudowy mieszkaniowej oraz 
zagrodowej, a także na terenach 
wypoczynkowo – rekreacyjnych poza 
miastem: 50 dB  dla pory dnia 45 dB  dla 
pory nocy 

 Praktyka pomiarowa wykazuje jednak, że dla 
wielu wrażliwych ludzi, zamieszkujących 
w pobliżu słupów linii napowietrznych, hałas 
na poziomie niższym niż 40 lub 45 dB potrafi 
być dokuczliwy - najbardziej w porze nocnej, 
przy dużej wilgotności powietrza. 

14. Zakłócenia 
radioelektryczne 

 Linie elektroenergetyczne najwyższych napięć 
bywają niekiedy źródłem zakłóceń 
radioelektrycznych ujawniających się 
w postaci pogorszonego odbioru sygnału 
radiowego lub telewizyjnego w budynkach 
mieszkalnych położonych w bezpośredniej 
bliskości linii przesyłowej. 

 Należy zaznaczyć, że obecnie budowane linie 
nie są źródłem zakłóceń radioelektrycznych 
o istotnych poziomach. 

15. Pogorszenie 
walorów 
krajobrazowych 
otoczenia 

 Napowietrzne linie elektroenergetyczne 
wysokiego napięcia, z racji prowadzenia ich na 
wysokich słupach, wyraźnie zaznaczają się 
w otoczeniu - szczególnie na terenach 
równinnych, z niską roślinnością. Słupy i linie 
elektroenergetyczne wywierają wpływ na 
krajobraz wiejski i miejski. 

Oddziaływanie na krajobraz (zmiany 
w krajobrazie) będzie minimalne – linia już 
istnieje. 

źródło: opracowanie własne. 
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10.11.4 Skutki środowiskowe związane z modernizacją i rozbudową systemu ochrony 

przeciwpowodziowej: remonty i regulacje cieków wodnych (m.in. Opawica, Opawa). 

 

Modernizacja i rozbudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej, tj. remonty i regulacje 

rzeki Opawica i Opawa są jednym z celów ponadlokalnych, będących inwestycją celu publicznego, 

która ma być zrealizowana w ramach ochrony przed powodzią. Zostały one wprowadzone do 

Studium na podstawie dokumentu wyższego rzędu, tj. Priorytetów ekologicznych województwa 

opolskiego do 2014r. Gdzie jako jeden z priorytetów wymieniona jest: „ochrona przed powodzią (w 

tym modernizacja i budowa obwałowań, budowa polderów, przebudowa i udrożnienie koryt 

rzecznych, budowa i modernizacja jazów i śluz, zapobieganie lokalizacji zabudowy na terenach 

zalewowych, ochrona obszarów wodno-błotnych, zalesianie wododziałów) opracowanie Studium 

ochrony przeciwpowodziowej, ustalającego granice zasięgu wód powodziowych o określonym 

prawdopodobieństwie występowania oraz kierunki ochrony przed powodzią”.  

Priorytety ekologiczne województwa opolskiego zostały określone również w opracowaniu 

„Program ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2007 -2010 z uwzględnieniem 

perspektywy do roku 2014”. 

Rzeki Opawa (obejmuje regionalny korytarz ekologiczny) i Opawica (obejmuje lokalny 

korytarz ekologiczny). Rzeki występują na Obszarze Chronionego Krajobrazu Mokre - Lewice, na 

którym obowiązują zakazy m.in.: zmiany stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona 

przyrody lub zrównoważone wykorzystywanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka 

wodna lub rybacka; zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych 

i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy 

urządzeń wodnych. 

Inwestycja ta nie narusza zakazów odnoszących się do obszaru chronionego krajobrazu, 

ponieważ będzie prowadzona na potrzeby ochrony przeciwpowodziowej.  

Na obecnym etapie Studium nie są znane szczegóły przeprowadzenia remontów i regulacji 

cieków wodnych. W rozdziale tym oparto się o literaturę źródłową. Działania człowieka w dolinach 

rzek wpływają istotnie na znajdujące się w nich ekosystemy. Zmieniając środowisko fizyczne rzek i ich 

dolin, człowiek wpływa na warunki życia roślin i zwierząt. Po drugie, bezpośrednio niszczy on 

roślinność wraz z związanymi z nią zwierzętami poprzez prace wykonywane w korycie rzeki lub 

w dolinie, prowadząc do spadku bioróżnorodności. Regulacja rzeki powoduje silne ograniczenie 

procesów geomorfologicznych. Zabezpieczanie brzegów ogranicza możliwość powstawania 

meandrów i starorzeczy. Umacnianie brzegów narzutem kamiennym lub betonem, powoduje zmianę 
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warunków bytowania dla żyjących tam organizmów. W trakcie prac zostaje zniszczona roślinność 

porastająca strefę brzegową. Na skutek koncentracji koryta obwałowanego, wzrastają średnie 

głębokości oraz prędkości przepływu. Dla organizmów rzek i ich dolin, jednym z najbardziej 

negatywnych czynników jest ustanie okresowych wylewów na teren doliny, jak i zmniejszenie ich 

częstotliwości. Brak wylewów zmienia także stosunki wodne w dolinie, szczególnie na zawalu.18 

  Pozytywnym aspektem regulacji cieków jest ochrona terenów zagospodarowanych 

zlokalizowanych wzdłuż rzek przed powodzią.  

  Głównym dzianiem minimalizującym negatywny wpływ regulacji cieków na środowisko jest 

odpowiednia organizacja prac budowlanych. Roboty związane z usuwaniem drzew powinny być 

zaplanowane poza okresem lęgowym ptaków. Ograniczyć do minimum wycinkę drzew i krzewów. 

Przed przystąpieniem do prac związanych np. z pogłębianiem dna proponuje się przeprowadzić 

inwentaryzację przyrodniczą w zakresie gatunków bytujących w rzekach oraz pod kątem ich 

wymagań siedliskowych. Inwentaryzacja pozwoli stwierdzić czy na danym odcinku cieku, znajdują się 

np. tarliska ryb. Wówczas prace budowlane należy prowadzić poza okresem tarła. Należy zapewnić 

również swobodny dostęp ryb do ich tarlisk.  

Przy wykonywaniu budowli regulacyjnych proponuje się wykorzystać, o ile to możliwe, 

materiały naturalne: materace wiklinowe, narzut kamieni oraz wypełnione kamieniem kosze 

siatkowe. Takie zabiegi są korzystne dla ichtiofauny. 

 

 

 

                                                           
18

 Jankowski W. Negatywny wpływ zabudowy hydrotechnicznej rzek na przyrodę. Materiały szkoleniowe: 

"Przyjazna środowisku strategia ochrony przed powodzią", Instytut Ochrony Środowiska, Wrocław. 
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10.11.5 Budowa zbiorników retencyjnych  

Studium wprowadza ustalenia dotyczące planowanych zbiorników retencyjnych, ujętych w „Programie budowy zbiorników małej retencji w województwie 

opolskim”. Wszystkie zbiorniki zlokalizowane są poza terenami chronionymi. Na terenie gminy Głubczyce i gmin sąsiednich zaprojektowano następujące 

zbiorniki retencyjne [za „Programem retencji...”]: 

Tabela 16 Projektowane zbiorniki retencyjne w gminie Głubczyce. 

Lp. 
 

Nazwa 
zbiornika 

Lokalizacja Rzeka 

Powierzchnia 
zlewni 

w przekroju 
zapory [km

2
] 

Funkcje 
zbiornika 

Pow. 
zalewu 

przy NPP 
[ha] 

Pow. 
całkowita 
przy NPP 

[ha] 

Pojemność 
przy NPP 
[tys. m

3
] 

Pojemność 
całkowita z 

rezerwą 
powodziowa 

[tys.m
3
] 

Kolejność 
realizacji 

Rzędna 
zwierciadła 

wody 
dolnej [m 

n.p.m.] 

Wysokość  
piętrzenia 
hnom [m] 

1 Racławice 
Śląskie 

Gmina 
Głogówek 

i Głubczyce 

Osobłoga 498,5 Przeciwpowodzi
owa 

70 417 2800 17500 I 192,5 8,7 

2 Boguchwałów Baborów i  
Głubczyce 

Złotnik 38,4 Przeciwpowodzi
owa, 

retencyjna 

41 46 990 1200 I ~240,50 ~8,0 

3 Babice Baborów i  
Głubczyce 

Psina 46,3 Przeciwpowodzi
owa, 

retencyjna 

71 85 1720 2100 II ~240,75 ~5,0 

4 Bernatów 
Wariant I 

Głubczyce Stradunia 49,5 Retencyjna, 
przeciwpowodzi

owa 

38,8 - 1030 - II 215,00 6,75 

5 Bernatów 

Wariant II 
Głubczyce Stradunia 49,5 Retencyjna, 

przeciwpowodzi
owa 

34,6 - 860 - II 215,00 6,20 

6 Bernatów 

Wariant III 
Głubczyce Stradunia 25,1 Retencyjna, 

przeciwpowodzi
owa 

18,7 - 460 - II 215,00 5,50 

Źródło: Program budowy zbiorników małej retencji w województwie opolskim.
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Projektowane zbiorniki retencyjne: Racławice- Śląskie, Boguchwałów, Babice i Bernatów, są 

inwestycjami o znaczeniu ponadlokalnym ujętymi w „Programie budowy zbiorników małej retencji 

w województwie opolskim” („Program...”).  

  

  

źródło: opracowanie własne. 

 

Realizacja ww. zbiorników jest uzasadniona ze względu na fakt, iż zasoby wód 

powierzchniowych województwa opolskiego są dwukrotnie niższe od średniej krajowej i należą do 

najniższych w kraju. Stosunkowo małe zasoby wód powierzchniowych województwa i omawianej 

gminy, związane są z niskim poziomem opadów atmosferycznych, co przekłada się na niski poziom 

nawodnienia użytków rolnych oraz leśnych. Niski poziom opadów to potencjalne zagrożenie dla 

świata przyrody ożywionej, w tym gradacji szkodników, a przede wszystkim wystąpienia pożarów. 

Z drugiej strony występujące lokalne nawalne deszcze są przyczyną powodzi (zagrożenie to 

charakterystyczne jest dla rzek: Psina, Troja, Opawa, Opawica).  

„Deficyt wód występuje w okresie największego zapotrzebowania na wodę, w okresie 

wegetacyjnym, a okresy nadmiaru wody prowadzące do wezbrań i powodzi występują w okresach 

wczesnowiosennych i letnich. Nierównomierne rozłożenie przestrzenne zasobów wodnych oraz niska 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

GMINA GŁUBCZYCE 

 

PROGNOZA SPORZĄDZONA NA POTRZEBY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUBCZYCE 

 

172 

 

retencja zbiornikowa powodują okresowe niedobory wody w południowej części województwa, 

w szczególności na obszarach Płaskowyżu Głubczyckiego w zlewniach Troi, Psiny”19. 

Według danych z „Programu...” cały obszar województwa opolskiego cechuje silny niedobór 

wody. Ocena zasobów wodnych pod katem potrzeby retencjonowania dla rolnictwa została 

w Programie dokonana na podstawie danych hydrologiczno - meteorologicznych dotyczących 

Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla okresu lata. Średnia wartość KBW letniego dla wielolecia 

1987-2006 dla Głubczyc wynosiła 145 mm. Pomimo, iż gleby gminy należą do dobrych i bardzo 

dobrych klas bonitacyjnych, niedobór wody obniża możliwości produkcyjne rolnictwa. Mała retencja 

staje się więc narzędziem zwiększającym plony.  

Lokalizacja małych zbiorników wodnych podyktowana jest m.in. odpowiednim 

ukształtowaniem terenu i przepuszczalnością gruntów. Zadania pełnione przez zbiorniki małej 

retencji nie ograniczają się tylko do poprawy bilansu wodnego w zlewni. Wymienić należy 

następujące funkcje zbiorników wodnych: 

 ochrona przeciwpowodziowa (przechwytywanie fali powodziowej, regulacja przepływów 

poniżej zbiornika); 

 zwiększenie zasobów wód gruntowych (w zależności od budowy geologicznej podłoża woda 

ze zbiornika przenika do wód podziemnych); 

 przeciwdziałanie suszy (zbiornik jako rezerwuar wody dla okolicznych terenów w okresie 

suszy); 

 cele gospodarcze (zbiornik jako ujęcie wód pitnych, przemysłowych, do celów rolniczych); 

 rekreacja (kąpieliska i ośrodki sportów wodnych); 

 ograniczenie erozji (spowolnienie spływu na cieku powoduje zmniejszenie erozji korytowej, 

czego negatywnym następstwem może być wypłycanie zbiornika); 

 tereny łowieckie (zbiorniki małej retencji są często zasiedlane przez populacje gatunków 

łownych, szczególnie ptaków); 

 funkcja krajobrazowa (odpowiednio zaprojektowane zbiorniki urozmaicają krajobraz); 

 oczyszczanie wód (zbiorniki porośnięte gęsta roślinnością pełnia funkcje oczyszczalni 

biologicznych dla biogenów); 

 funkcja energetyczna (zbiorniki o wysokości piętrzenia powyżej 1,5 m nadają się do 

instalowania małych elektrowni wodnych); 

 funkcja przyrodnicza (powstanie zbiorników wodnych stwarza możliwość bytowania dla 

gatunków roślin i zwierząt związanych ze środowiskiem wód stojących, często jest to jedyna 

                                                           
19

 Program budowy zbiorników małej retencji w województwie opolskim. 
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możliwość stworzenia miejsc bytowania takich gatunków na terenach ubogich w naturalne 

zbiorniki wodne); 

 funkcja hodowlana (hodowla ryb). 

 

Krótka charakterystyka zbiorników retencyjnych: 

Planowany zbiornik RACŁAWICE – ŚLĄSKIE zlokalizowany jest na terenach otwartych gruntów 

ornych oraz użytków zielonych. Na omawianym terenie do doliny Osobłogi uchodzi rzeka Młynówka, 

płynąc dalej równolegle do Osobłogi. Teren zbiornika leży poza granicami istniejących obszarów 

ochrony przyrody. Na terenie przeznaczonym pod zbiornik występuje wstępnie rozpoznane złoże 

kruszywa. Planowany zbiornik będzie w większej części zbiornikiem suchym z rezerwa powodziowa 

ok. 15 000 000 m3. Przepływy charakterystyczne rzeki Osobłoga wynoszą: SNQ = 0,90 m3/s; SQ = 3,49 

m3/s; QMax1% = 133 m3/s, QMax0,5% = 147 m3/s. 

Zbiornik BOGUCHWAŁÓW zaprojektowany został w dolinie potoku Złotnik, powyżej 

zabudowań wsi Boguchwałów. Tereny pod zalew stanowią łąki i pastwiska oraz grunty orne położone 

na łagodnych stokach doliny. Łąki i pastwiska na terenie przewidywanego zalewu są bardzo mocno 

zarośnięte drzewami i zakrzaczone. 

Głównym celem budowy zbiornika jest gromadzenie wody dla celów nawodnień rolniczych, 

szczególnie ważnych dla przyległych terenów o żyznych glebach i niedoborach wód. Dodatkowo 

zbiornik spełniałby funkcje rekreacyjną, sportową oraz redukcji fali powodziowej. Budowę zbiornika 

należy rozpatrywać wspólnie z zaprojektowanym poniżej zbiornikiem BOGUCHWAŁÓW – WIERZBNO, 

który posiada opracowaną pełną dokumentację techniczną. Przepływy charakterystyczne roczne na 

podstawie obliczeń dla zbiornika BOGUCHWAŁÓW – WIERZBNO: Qs = 0,168/42,5 x 38,4 = 0,152 m3/s, 

Q2 = 0,071/42,5 x 38,4 = 0,064 m3/s, Q0 = 0,020/42,5 x 38,4 = 0,018 m3/s. 

Projektowany zbiornik BABICE będzie zlokalizowany w dolinie rzeki Psiny, powyżej 

zabudowań wsi Babice. Teren pod zalew stanowią głownie użytki zielone, położone w dolinie rzeki 

(mocno zadrzewione i zakrzaczone), oraz grunty orne położone na łagodnie wznoszących się stokach 

doliny. Cześć doliny nosi ślady przeprowadzonych w poprzednich latach melioracji, które uległy 

dewastacji lub naturalnemu zużyciu. W części cofkowej zalewu i przy zaporze przebiegają linie 

energetyczne WN, które wymagać będą zabezpieczenia lub przebudowy. Budowa zbiornika wymaga 

stosunkowo dużego zakresu wykonania prac przygotowawczych, tj. wycinki i karczowania drzew 

i krzewów oraz makroniwelacji terenu na brzegach zalewu. Dla piętrzenia wody przewiduje się 

budowę zapory czołowej.  



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

GMINA GŁUBCZYCE 

 

PROGNOZA SPORZĄDZONA NA POTRZEBY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUBCZYCE 

 

174 

 

Zbiornik BABICE ma służyć przede wszystkim ochronie przeciwpowodziowej, przyczyni się 

tym samym do poprawy bezpieczeństwa na tym obszarze. Przepływy charakterystyczne roczne 

(1963-1982): średni roczny SSQ = 0,440 m3/s; średni niski roczny SNQ = 0,100 m3/s. Wielkość 

średniorocznego dopływu wód w przekroju zbiornikowym brutto wynosi około 13,9 mln m3, 

i gwarantuje zalew oraz jego podtrzymanie w zbiorniku w przyjętych parametrach. Podjecie działań 

projektowych nad zbiornikiem wymagać będzie opracowania aktualnego operatu hydrologicznego 

i określenia założeń gospodarki wodą na zbiorniku. 

Zbiornik BERANTÓW zlokalizowany będzie w bezpośredniej dolinie rzeki Straduni na głęboko 

wciętych terenach zajętych przez nieużytki lub zakrzaczone i zabagnione łąki o ekstensywnym 

użytkowaniu. Bardzo istotna dla rozwiązań technicznych omawianego zbiornika jest budowa 

geologiczna podłoża gruntowego. Z ogólnego rozpoznania wynika, że w rejonie projektowanego 

zbiornika w podłożu zalęgają mocno przepuszczalne utwory karbońskie (zwietrzeliny łupków 

i piaskowców) i istnieje możliwość występowania uskoku tektonicznego. Przed podjęciem decyzji 

o budowie zbiornika konieczne będzie przeprowadzenie szczegółowego rozpoznania podłoża 

umożliwiające prawidłowe zaprojektowanie budowli i określenie jej kosztów. Zbiornik będzie służył 

celom rekreacyjnym i przeciwpowodziowym. Średni przepływ Straduni – 0,126 m3/s. 

Charakterystyka skutków:  

W czasie trwania robót budowlanych nastąpi krótkotrwałe i miejscowe pogorszenie 

warunków życia zwierząt zamieszkujących tereny planowanych zbiorników. Najbardziej istotne 

w kontekście wpływu realizacji Programu na faunę wydaje się być zapewnienie możliwości 

swobodnej wędrówki rybom. Dlatego na etapie projektowania zbiorników należy zapewnić systemy 

przepławek. Przegrodzenie cieków i utrudnienia dla wędrówek ryb wydają się być jedynym 

znaczącym negatywnym wpływem na faunę, jaki spowoduje realizacja „Programu”. 

Inne grupy systematyczne, jak bezkręgowce, płazy, ptaki i ssaki odczują pozytywny wpływ 

realizacji inwestycji poprzez stworzenie miejsc dla ich rozrodu na terenach dotychczas w dużej mierze 

pozbawionych takich biotopów. Przykładem pozytywnego wpływu zbiorników wodnych na awifaunę 

są duże zbiorniki retencyjne w województwie opolskim: Nyski, Otmuchowski i Turawski. Obiekty te 

stały się najważniejszymi na Opolszczyźnie miejscami gniazdowania mew i rybitw. Zatem na etapie 

eksploatacji zbiorników retencyjnych należy uwzględnić okresy lęgowe ptaków.  

Na etapie budowy zbiorników w niektórych przypadkach, konieczna będzie wycinka 

istniejących zadrzewień i zakrzaczeń na planowanej do zatopienia powierzchni. Na etapie realizacji 

planowanych inwestycji nastąpi częściowe (przekształcone zostaną fragmenty dolin) przekształcenie 
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powierzchni ziemi w dolinach rzecznych (na niewielkich odcinkach). Wszystkie zbiorniki posiadać 

będą zaporę czołową – zbudowaną z materiałów lokalnych.  

W wyniku prac budowlanych może dojść do zachwiania stosunków wodnych na tym terenie, 

przekształcenia rzeźby terenu, przerwania korytarzy ekologicznych, zmniejszenia warstw biologicznie 

czynnych, przeobrażenia istniejących siedlisk przyrodniczych, zmiany ekosystemu. W dolinach 

rzecznych (Osobłoga, Stradunia, Psina), według dostępnych danych, występują gatunki chronione, 

dlatego przed przystąpieniem do prac budowlanych należy przeprowadzić inwentaryzację 

przyrodniczą. Na zniszczenie gatunków objętych ochroną potrzebne jest odpowiednie zezwolenie. 

Na ewentualne zniszczenie gatunków chronionych lub ewentualną wycinkę drzew potrzebne 

jest zezwolenie odpowiedniego organu20. Zgodnie z art. 51 ust 2 Ustawy o ochronie przyrody: „w 

stosunku do gatunków dziko występujących roślin i grzybów, objętych ochroną gatunkową, mogą być 

wprowadzone, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych i jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla 

dziko występujących populacji objętych ochroną gatunkową roślin lub grzybów, odstępstwa od 

zakazów wymienionych w art. 51 ust 1 w/w ustawy”.   

Projektowane zbiorniki retencyjne zlokalizowane będą na rzekach: Psina, Osobłoga, 

Stradunia, Złotnik, które stanowią regionalne korytarze ekologiczne. Zbiorniki spowodują zmianę 

w przepływie rzeki, co może mieć wpływ na zwierzęta żyjące i przepływające przez rzekę.  

W Studium, w dolinach rzek: Osobłoga, Stradunia i Psina zostały zaprojektowane obszary 

chronionego krajobrazu na podstawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Opolskiego. Projektowane zbiorniki retencyjne zostały wpisane w cele ponadlokalne na podstawie 

„Programu budowy małej retencji w województwie opolskim” oraz „Planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa opolskiego”.  

W Studium wprowadzono kierunki zagospodarowania przestrzennego w postaci: zbiorników 

retencyjnych oraz terenów możliwych do zagospodarowania na cele farm wiatrowych. Zbiorniki 

retencyjne (oraz projektowany staw hodowlany w sąsiedztwie zbiornika retencyjnego Bernatów) 

mogą być miejscem atrakcyjnym dla ptaków. W związku z powyższym zauważa się możliwość 

zwiększenia kolizji awifauny z projektowanymi farmami wiatrowymi.  

Projektowany zbiornik retencyjny na rzece Osobłoga oddalony będzie od proponowanych 

obszarów pod elektrownie wiatrowe o ponad 1 km. Projektowany zbiornik retencyjny na rzece 

Stradunia oddalony będzie od proponowanych obszarów pod elektrownie wiatrowe o około 1 km.  

Projektowany staw hodowlany (wieś Biernatówek) oddalony będzie od granic terenów 

proponowanych do lokalizacji elektrowni o około 200 m. Projektowany zbiornik retencyjny Babice 

                                                           
20

 Na wykonywanie czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą lub 
częściową konieczne jest zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.  
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oddalony będzie od terenów pod elektrownie o około 2 km. Na obecnym etapie Studium nie jest 

znana właściwa lokalizacja turbin wiatrowych (lokalizacja będzie dopracowana na etapie mpzp). 

Program budowy małej retencji w woj. opolskim w pierwszej kolejności zakłada budowę zbiornika 

retencyjnego Racławice – Śląskie. Pozwoli to ocenić ewentualne przyszłe kolizje projektowanych 

inwestycji względem awifauny. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż na terenie gminy Głubczyce 

istniejący zbiornik retencyjny Włodzienin oddalony jest od obszaru pod elektrownie wiatrowe 

w okolicach Zopowy o około 1 km (farma wiatrowa Zopowy ma pozwolenia na budowę)21.  

Do każdej z planowanych inwestycji należy podchodzić indywidualnie. Proponuje się 

dodatkowo przeprowadzić monitoring przedrealizacyjny wpływu na ptaki i nietoperze, jeśli dojdzie 

do budowy zbiorników retencyjnych i stawu hodowlanego przed realizacją farm wiatrowych, 

ponieważ zmienią się wówczas uwarunkowania badanego wcześniej terenu. Dodatkowo proponuje 

się przeprowadzić monitoring porealizacyjny w/w inwestycji.  

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego zakłada realizację działań 

ochronnych w zakresie ochrony przeciwpowodziowej poprzez między innymi: 

Zwiększenie retencji wód przez realizację „Programu budowy małej retencji województwa 

opolskiego”, tj.: w pierwszej kolejności budowę zbiornika retencyjnego „Racławice Śląskie”, w drugiej 

kolejności budowę zbiorników retencyjnych: „Babice” i „Bernatów”. Budowa zbiornika  

„Boguchwałów” określona została w „Programie” jako pilna. 

Zbiorniki retencyjne „Babice” i „Boguchwałów” będą realizowane częściowo na terenach 

gminy Głubczyce i częściowo na terenach gminy Baborów. Zgodnie z obowiązującym Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baborów, na jej terenie, w celu 

poprawienia bilansu wodnego dla gminy, przewiduje się realizację zbiorników retencyjnych we 

wsiach: Babice, Boguchwałów, Sucha Psina, Sułków22.   

Zbiornik „Racławice Śląskie” zlokalizowany będzie częściowo na terenie gminy Głubczyce 

a częściowo na terenie gminy Głogówek. W obrębie projektowanego zbiornika zlokalizowane jest 

złoże kruszywa naturalnego (również w gminie Głogówek). Po zakończeniu eksploatacji złoża 

planowanym kierunkiem rekultywacji będzie kierunek wodny – zbiornik retencyjny. Takie założenia 

przedstawione zostały w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru występowania złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie - Głogówek” (Uchwała Nr 

XXXIV/275/2009 Rady Miejskiej w Głogówku  z dnia 29 czerwca 2009 r.). Założenia zawarte w planie 

                                                           
21

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego „Zopowy” uchwalony Uchwałą Nr 
XXIII/208/08 z dnia 18 września 2008r.(Nr 81 poz. 2003 z dnia 30.10.2008r.) – granice pod projektowany park 
wiatrowy „Zopowy” na rysunku Studium wrysowane zostały na podstawie istniejącego planu. 
22

 Str. 128 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baborów – załącznik 
nr 1 do Uchwały Nr VIII – 83/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 21 czerwca 2011 roku.  
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są zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Głogówek.  

W Rozdziale 3 w/w planu widnieje zapis: „W celu minimalizacji negatywnych skutków 

eksploatacji surowców oraz w związku z konieczności ochrony przeciwpowodziowej ustala się 

kierunek rekultywacji terenu – wodny – zbiorniki retencyjne”. 

Szczegółowe zasady gospodarowania na terenach objętych występowaniem złóż, na terenie 

gminy Głubczyce, będą określone w miejscowym planach zagospodarowania przestrzennego. 

Z uwagi na fakt, ze zbiorniki będą realizowane na granicy gminy Głubczyce i z gminami 

sąsiednimi, prognozowane skutki ich realizacji będą się tyczyć również gmin sąsiednich. Dotyczy to 

głównie przekształcenia ekosystemów występujących na granicy gmin – pola uprawne zostaną 

zastąpione zbiornikami retencyjnymi, pozbawienie obszarów roślin. Tereny gmin sąsiednich, na 

których planuje się budowę zbiorników retencyjnych posiadają podobne uwarunkowania 

przyrodnicze co gmina Głubczyce. Obszary pod planowane zbiorniki stanowią pola uprawne (użytki 

zielone, grunty orne) w większości pozbawione roślinności wysokiej. Zadrzewienia występują wzdłuż 

rzek. Tereny te pozbawione są ustanowionych prawem powierzchniowych form ochrony przyrody. 

Na wycinkę drzew oraz na ewentualne zniszczenie gatunków chronionych konieczne będzie 

zezwolenie odpowiedniego organu (o ile inwentaryzacja przyrodnicza wykaże występowanie takich 

gatunków na terenach w obrębie, których planuje się budowę zbiorników).  

Zgodnie z Ustawą o planowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 

80, poz. 717 z późn. zm.) art. 9 ust.2: „Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza Studium 

zawierające część tekstową i graficzną, uwzględniając zasady określone w koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa oraz strategii rozwoju gminy, o ile gmina dysponuje takim opracowaniem. „W związku 

z powyższym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Głubczyce muszą zostać zawarte kierunki polityki przestrzennej w dokumentach wyższego rzędu, 

jakim jest m.in. plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego.  

Na etapie wstępnej oceny oddziaływania na środowisko stwierdza się, iż przy zastosowaniu 

nowoczesnych technologii takich jak: wykorzystanie odpowiednich rozwiązań technicznych w celu 

zapewnienia swobody migracji rybom, nie prognozuje się wystąpienia negatywnego wpływu 

inwestycji na stan środowiska, w tym na ciągłość korytarza ekologicznego. Prowadzone badania 

inwentaryzacyjne przed realizacją inwestycji oraz opracowanie raportu oddziaływania na środowisko 

ma na celu wyeliminowanie niekorzystnych oddziaływań, w przypadku ich wystąpienia.  
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10.11.6 Sposoby minimalizowania skutków realizacji zbiorników retencyjnych na środowisko. 

Pierwszym etapem prac powinna być szczegółowa i staranna inwentaryzacja przyrodnicza 

otoczenia zbiornika oraz zlewni. W momencie wykonywania dokumentacji projektowej oraz w trakcie 

sporządzania raportów oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, powinny zostać dokładnie 

określone warunki środowiskowe w miejscu lokalizacji i w jej bezpośrednim sąsiedztwie i możliwości 

retencjonowania wody. 

Podczas realizacji budowy zbiorników retencyjny, potencjalny negatywny wpływ na środowisko 

można zminimalizować m.in. przez: 

 umożliwienie dostępu zwierząt do wody na trasach ich migracji, np. przez budowę 

specjalnych przejść pod ciągami komunikacyjnymi czy też utworzenie łagodnych zejść ze 

skarp - wypłycone brzegi ułatwiają dostęp zwierzyny leśnej do wody, 

 budowa przepławek dla ryb w celu zapewnienia im wędrówki w cieku 

 nieregularny kształt linii brzegowej zbiorników - zwiększony zostanie tym samym obszar 

występowania roślin wodnych strefy przybrzeżnej oraz roślin dwuśrodowiskowych, a także 

stworzone będą korzystne warunki rozwoju płazów, 

 utworzenie na rowach wypłyconych zatok - stanowią one dodatkowe miejsca rozwoju płazów 

oraz stanowisko specyficznej gamy roślin, 

 obsadzenie brzegów zbiornika (po zakończeniu prac) gatunkami krzewów owocodajnych 

i nektarodajnych. Oprócz bazy żerowej dla ptaków, zakrzewienia służyć mają, jako 

schronienie i miejsca gniazdowania, a także będą stanowiły miejsce bytowania różnych 

gatunków owadów i innych grup zwierząt, 

 Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji proponuje się przeprowadzić inwentaryzację 

przyrodniczą, dzięki której będzie można stwierdzić czy na danym terenie występują gatunki 

podlegające ochronie. W myśl art. 56 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zmianami) oraz art. 51 ust. 1 i 52 

ust. 1 ustawy, konieczne jest zezwolenie na wykonanie czynności zakazanych wobec dziko 

występujących gatunków roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną, wydawane przez 

regionalnego dyrektora ochrony środowiska. 

 „Przy realizacji zbiorników retencyjnych w granicach gminy Głubczyce budowle piętrzące 

przegradzające rzekę wyposażone będą w urządzenia zapewniające swobodne 

przedostawanie się ryb przez przeszkodę, o ile będzie uzasadnione to warunkami lokalnymi, 

a zbiorniki wodne kształtowane będą w taki sposób, aby pozostawić ostoje i tarliska ryb” co 

jest zgodne z art. 18 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie 
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warunków technicznym jakim powinny odpowiadać budowle techniczne i ich usytuowanie 

(Dz.U. Nr 86, poz. 579). 

Jednocześnie zapobieganie procesom eutrofizacji może następować przez rozwiązania 

techniczne urządzeń zbiornika: 

 sztuczne ukształtowanie brzegów, np. budowa plaż pozbawionych roślinności lub 

formowanie płycizn przeznaczonych do zarastania, 

 warunki wyposażenia terenów i obiektów rekreacyjnych nad zbiornikiem w urządzenia 

i obiekty ochrony sanitarnej (śmietniki, sanitariaty), 

 uzyskanie akwenu o znacznej głębokości (powyżej 2m), dla ograniczenia rozwoju planktonu. 

Należy podkreślić, że niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko nie jest raportem 

oddziaływania na środowisko. Natomiast nie wyklucza jego sporządzenia. Szczegółowe ustalenia 

dotyczące wpływu inwestycji na obszary chronione zostaną określone w ramach ocen oddziaływania 

na środowisko.  

 

10.12 Pozostałe skutki środowiskowe. 

10.12.1 Skutki związane z budową stawów hodowlanych (stawów rybnych). 

Projektowane stawy hodowlane będą zlokalizowane we wsi Biernatów po obu stronach drogi 

wojewódzkiej nr 417. Stawy zostały naniesione na rysunek projektu studium na podstawie wniosku 

prywatnego inwestora. Jest to obszar użytkowany obecnie rolniczo. W sąsiedztwie projektowanych 

zbiorników zlokalizowany jest istniejący staw rybny. Stawy zaprojektowano w odległości około 200 m 

od projektowanego zbiornika retencyjnego Biernatów. W odległości około 200 m przebiega granica 

terenów możliwych do zagospodarowania na cele budowy farm wiatrowych.  

Dolina Straduni stanowi korytarze ekologiczny rangi regionalnej. Stawy będą zasilane wodą 

pochodzącą z rzeki (najprawdopodobniej rowami doprowadzającymi), w związku z czym nie dojdzie 

do   przerwania korytarza migracyjnego. Stawy hodowlane należy zaprojektować w taki sposób, aby 

nie stanowiły barier dla migracji ryb. 

Tereny po projektowane stawy hodowlane nie są objęte powierzchniowymi formami ochrony 

przyrody. Na tym obszarze zaprojektowano utworzenie obszaru chronionego krajobrazu.  

Skutki budowy stawów hodowlanych będą zbliżone do skutków budowy zbiorników 

retencyjnych, których oddziaływanie omówiono w punkcie 10.11.5.  

Podczas budowy stawów niezbędne będzie wykonanie prac ziemnych, polegających na 

ukształtowaniu niecki stawów, zdjęciu zewnętrznej warstwy gleby, wykonaniu wykopów.  
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Najważniejszym aspektem przy budowie i na etapie realizacji stawów jest ochrona czystości 

wód – szczególnie rzeki Straduni oraz czystości wód podziemnych. W trakcie budowy prowadzonej 

z użyciem środków transportu i maszyn istnieje potencjalne niebezpieczeństwo zanieczyszczenia 

gruntów substancjami ropopochodnymi pochodzącymi ze sprzętu (potencjalne mikrowycieki paliwa, 

itp.). Aby zminimalizować niebezpieczeństwo skażenia proponuje się wyznaczyć miejsce postoju 

sprzętu na terenie utwardzonym, a w razie jego braku – na terenie zabezpieczonym warstwą 

nieprzepuszczalną. Zminimalizuje to potencjalne zagrożenie dla środowiska gruntowo – wodnego. 

Ochrona czystości wód leży w najlepiej pojętym interesie inwestora. Ewentualne zanieczyszczenie 

wody w stawie hodowlanym oznacza ryzyko strat. 

Projektowane stawy zlokalizowane będą w dolinie rzeki Stradunia, czyli w naturalnym 

obniżeniu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonana będzie ekspertyza 

hydrogeologiczna.  

W celu ochrony czystości wód należy również zastosować skuteczny system oczyszczania 

ścieków, odprowadzanych ze stawów rybnych. Jakość wód wypływających ze stawów do rzeki 

proponuje się objąć monitoringiem.  

Niezwykle ważnym jest sukcesywne uzbrajanie wsi zlokalizowanych wzdłuż rzeki Stradunia, 

co jest priorytetem uwzględnionym w projekcie studium.  

Obszar przeznaczony pod stawy pozbawiony jest lasów i zadrzewień, stanowi pola uprawne 

(użytki zielone i grunty orne). Pasy zadrzewień występują jedynie wzdłuż dróg lokalnych 

przecinających obszar. Postuluje się zabezpieczyć drzewa przed ewentualnymi uszkodzeniami na 

trasie przejazdów pojazdów obsługujących budowę. W sąsiedztwie zlokalizowany jest niewielki 

fragment lasu, który nie obejmuje terenu planowanej inwestycji.  

Nie prognozuje się wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko 

związanych z budową stawów. Nastąpi zmiana warunków siedliskowych terenu objętego inwestycją. 

Pola uprawne zostaną zalane. Korzystnym aspektem inwestycji jest zwiększenie retencji wodnej na 

obszarze o deficycie wody. Budowa stawów w naturalnym obniżeniu dolinnym wpłynie korzystnie na 

warunki środowiska naturalnego tego terenu. Stawy będą miejscem atrakcyjnym dla ptaków. 

W związku z projektowanymi farmami wiatrowymi zauważa się możliwość wystąpienia kolizji 

awifauny projektowanymi obszarami pod farmy wiatrowe. Działaniem minimalizującym ewentualny 

negatywny wpływ – ograniczenie kolizji – jest odpowiednie usytuowanie poszczególnych turbin – 

w odpowiedniej odległości od projektowanych stawów. Proponuje się przeprowadzić monitoring 

porealizacyjny pod kątem ewentualnych kolizji projektowanych stawów z farmami wiatrowymi, 

ponieważ po zrealizowaniu stawów zmienią się uwarunkowania tego obszaru.  
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10.12.2 Skutki związane z budową i modernizacją kanalizacji ściekowej oraz budowy wodociągów.  

W związku z projektowaną nową zabudową oraz istniejącą zabudową wiejską, w Studium 

wyznacza się za priorytetowe wybudowanie nowej i modernizację starej kanalizacji oraz sieci 

wodociągowej.  

W ramach sieci wodociągowej głównymi kierunkami rozwoju są: 

 wybudowanie tranzytowej sieci wodociągowej, za pośrednictwem której woda do Nowych 

Sadów będzie dostarczana z Milic (gmina Pawłowiczki); w związku z tym nastąpi likwidacja 

ujęcia wody w Nowych Sadach; 

 bieżące naprawy wodociągów; 

 modernizacja istniejących ujęć wody stacji uzdatniania wody; 

 rozbudowa sieci wodociągowej na tereny wyznaczone w Studium pod rozwój; 

 zwodociągowanie wszystkich miejscowości w granicach gminy. 

 

W ramach sieci kanalizacji sanitarnej głównymi kierunkami rozwoju są: 

 skanalizowanie terenów położonych w aglomeracji Lisięcice; w perspektywie z budową 

oddzielnych oczyszczalni dla każdej wsi; 

 dokończenie kanalizowania terenów pogranicza przy rzece Opawica; 

 sanitacja rzeki Troi; 

 bieżące współudział gminy w finansowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków 

i szczelnych zbiorników bezodpływowych; 

 budowa (na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków) zbiornika uśredniającego dopływ 

ścieków; 

 sukcesywna budowa kanalizacji w: Debrzycy, Dobieszowie, Lwowianach, Bernacicach, 

Nowej Wsi, Krzyżowicach, Nowym Rożnowie, Równym, Zopowy, Zopowy Osiedle, 

Sławoszewie, Starej Wsi i Pielgrzymowie, w pierwszej kolejności na obszarach 

zlokalizowanych w granicach aglomeracji ściekowych, a następnie na pozostałych terenach; 

 modernizacja i dostosowanie do wymaganych parametrów systemów kanalizacji sanitarnej 

w Bernacicach Górnych, Kwiatoniowie, Grobnikach Widok, Głubczycach Sady, Chróstnie, 

Nowych Gołuszowicach, Nowych Sadach, i Pomorzowicach. 

 

Obowiązek uregulowania gospodarki ściekowej spoczywa na samorządzie lokalnym. Wojewoda 

Opolski rozporządzeniami ustanowił aglomeracje ściekowe. Celem aglomeracji jest stworzenie 

sprawnie działającego systemu kanalizacji sanitarnej i ograniczenie zanieczyszczeń środowiska 

pochodzących ze ścieków komunalnych. W gminie Głubczyce działania w ramach utworzenia 

aglomeracji ukierunkowane będą na: 

 budowę oczyszczalni ścieków w Biernatówku, 
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 sukcesywna budowę systemów kanalizacyjnych na terenach objętych zasięgiem 

aglomeracji. 

Ponadto, w ramach systemu kanalizacji sanitarnej Studium wskazuje na rozszerzenie zasięgu 

aglomeracji ściekowej Pietrowice o tereny nowoprojektowanej zabudowy na terenach 

przygranicznych. Działanie to podyktowane jest chęcią uregulowania stanu systemu kanalizacji 

sanitarnej na terenach o najintensywniej rozwijającej się zabudowie. 

Na etapie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji nastąpi  przekształcenie powierzchni gleby 

i likwidacja części roślin (a co za tym idzie zmianą siedlisk niektórych zwierząt). Na obszarach 

chronionego krajobrazu może dojść do zniszczenia gatunków chronionych (zabudowa zlokalizowana 

jest najczęściej w dolinach rzek, gdzie mogą występować gatunki cenne). Sieci kanalizacji 

i wodociągów to inwestycje liniowe, zajmujące niewielkie obszary. Budowa tego typu inwestycji 

wiązała się będzie głównie na wykonaniu wykopu i umieszczeniem rur pod powierzchnią ziemi. 

Oddziaływania będą więc krótkotrwałe, tj. na czas budowy obiektów liniowych. W czasie realizacji 

inwestycji (wodociągów i kanalizacji) tereny zostaną pokryte szatą roślinną, nie zmieni się ich 

dotychczasowe przeznaczenie. 

 

Potencjalne oddziaływania związane z planowanymi rozwiązaniami odnośnie gospodarki 

wodno-ściekowej: 

Budowa sieci: wodociągowej i kanalizacyjnej: 

RODZAJ 
ODDZIAŁYWANIA 

SPOSÓB ODDZIAŁYWANIA I ZAGROŻENIA UWAGI 

Etap realizacji inwestycji 

oddziaływania na klimat 
akustyczny 

 pogorszenie warunków akustycznych (wzrost 
hałasu). Oddziaływania te będą miały charakter 

krótkotrwały, obejmujący etap  
prowadzenia prac związanych 
z budową sieci. 
Zatem oddziaływanie inwestycji na 
etapie budowy na jakość środowiska 
będzie niewielkie. 
 

oddziaływania na 
powietrze 
atmosferyczne 

 wzrost zapylenia powietrza 

 źródłem oddziaływania będą: 
-maszyny budowlane wykorzystywane przy budowie 
sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej,  
- pojazdy transportujące materiały służące do budowy 

wpływ na krajobraz  związany z zapleczem budowlanym, miejscem 
składowania materiałów, wykonywaniem 
wykopów oraz pracą sprzętu ciężkiego 

oddziaływanie na wody 
podziemne 

 potencjalne zanieczyszczenia wody na skutek 
wycieków ropopochodnych 

 źródłem zanieczyszczeń mogą być również spływy 
deszczowe i roztopowe z terenu budowy oraz 
wypłukiwane zanieczyszczenia z materiałów 
używanych do budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
i wodociągowej; ponadto nieodpowiednie 
składowanie materiałów budowlanych, 
niewłaściwa lokalizacja zaplecza budowy 

Jedynie w przypadku wystąpienia 
sytuacji awaryjnych tj. 
niekontrolowany wyciek paliwa 
z pracującego sprzętu ciężkiego czy też 
innych substancji chemicznych (farby, 
masy uszczelniające) 

oddziaływanie na wody 
powierzchniowe 

 potencjalne zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych powodowane przez: 

− spływy deszczowe i roztopowe z terenu budowy oraz 

Hipotetycznie 
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RODZAJ 
ODDZIAŁYWANIA 

SPOSÓB ODDZIAŁYWANIA I ZAGROŻENIA UWAGI 

wypłukiwane zanieczyszczenia z materiałów 
używanych do budowy sieci, 
− niewłaściwa lokalizacja zapleczy budowy bądź 
nieodpowiednio zorganizowane zaplecza sanitarne 
itp., 
− zanieczyszczenia wód substancjami chemicznymi  
(w szczególności ropopochodnymi) wyciekającymi 
z maszyn, np. w wyniku awarii. 

przekształcenie 
powierzchni terenu 

 zagęszczenie gleby na skutek ruchu ciężkich 
pojazdów 

 w wyniku prowadzenia prac budowlanych będą 
usuwane masy ziemne i nawierzchnia dróg 

 

oddziaływanie na 
roślinność 

 negatywny wpływ na stan drzew na skutek 
zagęszczenia gleby w przypadku, gdy ciężkie 
pojazdy zlokalizowane zostaną w zasięgu koron 
drzew. 

 ruch ciężkich pojazdów może być również źródłem 
uszkodzeń pni i gałęzi rosnących w pobliżu drzew 

 może dojść do zniszczenia gatunków chronionych, 

W przypadku nieodpowiedniego lub 
braku zabezpieczenia drzew na okres 
prowadzenia prac budowlanych.  

oddziaływanie na 
zwierzęta 

 hałas oraz obecność ludzi, pojazdów i maszyn 
płoszą zwierzęta, a pozbawiony roślinności pas 
terenu utrudnia ich migracje. 

 w czasie budowy giną drobne, mniej ruchliwe 
zwierzęta (może dojść do niszczenia gatunków 
chronionych – szczególnie w dolinach rzek). 

 

oddziaływanie na 
pobliskie obiekty 
budowlane 

 pękanie murów budynków na skutek ruchu 
ciężkich pojazdów oraz pracy maszyn będących 
źródłem wibracji. 

Hipotetycznie 

wpływ na dobra kultury  hipotetycznie zniszczeniu ulec mogą dobra kultury 
ukryte w ziemi 

W przypadku braku wcześniejszego 
skrupulatnego rozpoznania 
archeologicznego 

inne  chwilowe utrudnienia w ruchu związane 
z dojazdem do poszczególnych posesji, 

 budowa powoduje trwałe zajęcie terenu pod trasę 
i czasowe pod drogi dojazdowe, place składowe 
i inne. Z terenów tych usuwana jest roślinność, 
giną drobne zwierzęta, usuwana jest wierzchnia 
warstwa gleby. 

 może dojść do zachwiania stosunków wodnych na 
etapie budowy (dostawanie się wody do 
wykopu). – oddziaływanie lokalne – na etapie 
budowy – krótkotrwałe.   

 

Etap eksploatacji inwestycji 

oddziaływania na klimat 
akustyczny 

 Brak oddziaływania  

oddziaływania na 
powierzchnię ziemi 
(ruchy masowe) 

 Brak oddziaływania. Sieci zazwyczaj poprowadzone 
są w ciągu dróg lokalnych. 

 

oddziaływania na wody 
powierzchniowe  

 Nie przewiduje się negatywnego wpływu 
eksploatacji sieci na ujęcia wód podziemnych oraz 
GZWP. 

 Poprawa jakości wód powierzchniowych poprzez 
odprowadzanie siecią kanalizacyjną ścieków 
komunalno-bytowych do oczyszczalni ścieków 

 

oddziaływania na wody 
podziemne  
i gruntowe 

 Nieznaczne zwiększenie poboru wód z zasobu wód 
podziemnych. 

 Poprawa jakości wód podziemnych i gruntowych 
poprzez odprowadzanie siecią kanalizacyjną 
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RODZAJ 
ODDZIAŁYWANIA 

SPOSÓB ODDZIAŁYWANIA I ZAGROŻENIA UWAGI 

ścieków komunalno-bytowych do gminnej 
oczyszczalni ścieków 

oddziaływania na 
powietrze 
atmosferyczne  
i klimat 

 Brak oddziaływania  

oddziaływania na gleby  Pogorszeniu ulegną własności retencyjne 
i filtracyjne gruntu. 

 Zmiany struktury gleby oraz jej składu 
chemicznego i biologicznego 

 

oddziaływania na 
przyrodę ożywioną 
(flora i fauna, 
fragmentacja siedlisk) 

 Brak oddziaływania  

oddziaływania na 
krajobraz 

 Brak oddziaływania  

 

W przypadku zastosowania indywidualnych systemów gromadzenia, oczyszczania ścieków – 

prognozowane oddziaływania: 

 W zakresie różnorodności biologicznej – projektowane zagospodarowanie nie będzie miało 

wpływu na stan różnorodności biologicznej. 

 W zakresie bezpieczeństwa ludzi – nie przewiduje się wpływu planowanego przedsięwzięcia 

na ludzi z uwagi na minimalny wpływ na środowisko, nieznaczny jego zasięg, nie 

przekraczanie standardów jakości środowiska. 

 W zakresie flory i fauny – oddziaływanie na środowisko związane z planowaną inwestycją na 

środowisko zamknie się w granicach terenu, do której Inwestor ma tytuł prawny, w związku 

z tym wpływ inwestycji na najbliższe tereny nie będzie występował. Oddziaływanie na 

środowisko dla planowanej inwestycji będzie występowało wyłącznie na etapie realizacji 

a skala tego oddziaływania będzie bardzo niewielka i ograniczona w czasie. Na etapie budowy 

inwestycji może dojść do zniszczenia części roślinności, w tym gatunków chronionych. Na 

zniszczenie gatunków chronionych i siedlisk cennych konieczne jest zezwolenie 

odpowiedniego organu.  

 W zakresie zanieczyszczenia wód – planowane przedsięwzięcie spowoduje eliminację 

rozproszonego zanieczyszczenia gruntu i wód powierzchniowych. Nie przewiduje się 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na wody podziemne. Stosowane technologie 

budowy przydomowych oczyszczalni i monitorowanie szczelności stosowanych zbiorników 

bezodpływowych w pełni zabezpieczają przed skażeniem wód podziemnych. Cały zakres 
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przedsięwzięcia wpłynie pozytywnie na zmniejszenie zagrożeń zanieczyszczenia wód 

podziemnych i powierzchniowych. 

 W zakresie zanieczyszczenia powietrza – z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie wiąże 

się wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. 

 W zakresie ochrony powierzchni ziemi – brak oddziaływania uciążliwego. Odpady bytowe 

należy gromadzić w miejscach wydzielonych o ograniczonej dostępności. Przed rozpoczęciem 

działalności na terenach użytkowanych rolniczo inwestor winien dokonać zdjęcia wierzchniej 

warstwy gleby na odkład celem jej wtórnego wykorzystania. 

 W zakresie ochrony krajobrazu – z uwagi na małą skalę inwestycji nie będzie ona wpływać na 

krajobraz czy na zmianę kompozycji widokowej. 

 W zakresie zmian klimatu – w związku z planowanym przedsięwzięciem nie przewiduje się 

jakichkolwiek zmian klimatu wynikających z jego realizacji. 

 W zakresie zasobów naturalnych – w związku z planowanym przedsięwzięciem nie 

przewiduje się jakichkolwiek zmian związanych z ochroną złóż. 

 W zakresie ochrony zabytków –obowiązują przepisy o ochronie zabytków. 

W zakresie ochrony obiektów i terenów stanowiących formy ochrony przyrody na podstawie 

przepisów ustawy o ochronie przyrody – podobnie jak w przypadku powyższych opisanych 

oddziaływań oddziaływanie na środowisko związane z planowaną inwestycją na środowisko zamknie 

się w granicach terenu, do której Inwestor ma tytuł prawny, w związku z tym wpływ inwestycji na 

najbliższe tereny w tym na tereny chronione nie będzie znacząco negatywny.  

Należy mieć na uwadze że z punktu widzenia ochrony środowiska najbardziej korzystnym 

rozwiązaniem jest budowa systemu kanalizacji sanitarnej. Indywidualne odbiorniki ścieków (np. 

zbiorniki bezodpływowe) powinny być dopuszczane jedynie dla terenów zabudowy rozproszonej, 

gdzie koszt budowy systemu zbiorowego byłby zbyt wysoki lub niekorzystny z punktu widzenie 

ochrony środowiska.  

Budowa sieci wodociągowych powinna być prowadzona równolegle z budową sieci 

kanalizacyjnej. Budowa zintegrowanego systemu oczyszczania ścieków wraz z oczyszczalnią ścieków 

jest kierunkiem pozytywnym, z punktu widzenia środowiska, najbardziej korzystnym rozwiązaniem.  

W przypadku budowy i realizacji oczyszczalni ścieków – prognozowane oddziaływania: 

 W zakresie różnorodności biologicznej – projektowane zagospodarowanie nie będzie miało 

wpływu na stan różnorodności biologicznej. 

 W zakresie bezpieczeństwa ludzi – nie przewiduje się znaczącego wpływu planowanego 

przedsięwzięcia na ludzi. Jedynym oddziaływaniem jaki należy rozpatrywać w zakresie 
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oczyszczalnia ścieków – człowiek, to emisja zanieczyszczeń do powietrza w postaci substancji 

lotnych, odorów. Inwestycja powinna być zlokalizowana w odpowiedniej odległości od 

siedzib ludzkich, co nie spowoduje przekroczeń standardów jakości środowiska. 

 W zakresie flory i fauny – oddziaływanie na środowisko związane z planowaną inwestycją na 

środowisko zamknie się w granicach terenu, do której Inwestor ma tytuł prawny, w związku 

z tym wpływ inwestycji na najbliższe tereny nie będzie występował. Oddziaływanie na 

środowisko dla planowanej inwestycji będzie występowało wyłącznie na etapie realizacji 

a skala tego oddziaływania będzie bardzo niewielka i ograniczona w czasie.  

 W zakresie zanieczyszczenia wód – planowane przedsięwzięcie spowoduje eliminację 

rozproszonego zanieczyszczenia gruntu i wód powierzchniowych. Nie przewiduje się 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na wody podziemne. Stosowane technologie 

projektowanej oczyszczalni w pełni zabezpieczają przed skażeniem wód podziemnych. Cały 

zakres przedsięwzięcia wpłynie pozytywnie na zmniejszenie zagrożeń zanieczyszczenia wód 

podziemnych i powierzchniowych. 

 W zakresie zanieczyszczenia powietrza – z realizacją planowanego przedsięwzięcia wiąże się 

wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związany z pracą oczyszczalni - 

emisja substancji zapachowych. 

 W zakresie ochrony powierzchni ziemi – inwestycja wiązała się będzie z budową oczyszczalni 

i infrastruktury towarzyszącej. Nastąpi zmiana dotychczasowego zagospodarowania terenu, 

zmniejszenie areału gleb dobrych. Odpady bytowe należy gromadzić w miejscach 

wydzielonych o ograniczonej dostępności. Przed rozpoczęciem działalności na terenach 

użytkowanych rolniczo inwestor winien dokonać zdjęcia wierzchniej warstwy gleby celem jej 

wtórnego wykorzystania.  

 W zakresie ochrony krajobrazu – z uwagi na małą skalę inwestycji nie będzie ona wpływać na 

krajobraz czy na zmianę kompozycji widokowej. 

 W zakresie zmian klimatu – w związku z planowanym przedsięwzięciem nie przewiduje się 

jakichkolwiek zmian klimatu wynikających z jego realizacji. 

 W zakresie zasobów naturalnych – w związku z planowanym przedsięwzięciem nie 

przewiduje się jakichkolwiek zmian związanych z ochroną złóż. 

 W zakresie ochrony zabytków –obowiązują przepisy o ochronie zabytków. 

W zakresie ochrony obiektów i terenów stanowiących formy ochrony przyrody na podstawie 

przepisów ustawy o ochronie przyrody – podobnie jak w przypadku powyższych opisanych 

oddziaływań oddziaływanie na środowisko związane z planowaną inwestycją na środowisko zamknie 
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się w granicach terenu, do której Inwestor ma tytuł prawny, w związku z tym wpływ inwestycji na 

najbliższe tereny w tym na tereny chronione nie będzie znacząco negatywny.  

Inwestycje ww. należą do inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, w związku 

z powyższym realizacja inwestycji nie będzie sprzeczna z zakazami obowiązującymi na terenie 

obszaru chronionego krajobrazu Mokre – Lewice. 

 

10.12.3 Skutki związane z zabudową. 

Studium wyznacza kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy Głubczyce. Intensyfikację 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z możliwością lokalizacji zabudowy rekreacji 

indywidualnej zaplanowano wzdłuż południowej granicy gminy (przy granicy z Czechami). Planuje się 

tu uzupełnienie już istniejącej zabudowy. Podstawowe kolizje zabudowy związane są 

z występowaniem na tym obszarze doliny rzecznej – regionalnego korytarza ekologicznego. W dolinie 

rzeki Opawa mogą występować gatunki chronione, które podczas budowy inwestycji mogą ulec 

zniszczeniu. Dodatkowy wpływ wiązał się będzie z lokalizowaniem zabudowy na obszarze 

chronionego krajobrazu Mokre – Lewice – obszar o wysokich walorach krajobrazowych. Na 

pozostałych obszarach gminy projektowana zabudowa, w dużej mierze, zaprojektowana została jako 

uzupełnienie już istniejącej (uciążliwości prognozuje się na etapie budowy i eksploatacji inwestycji – 

Tabela poniżej).  

W tabeli poniżej przedstawiono ogólne skutki środowiskowe związane z realizacją zabudowy.  

Tabela 17 Skutki wprowadzenia zabudowy na terenach gminy Głubczyce.  

Lp. 
Rodzaj 

oddziaływania 
Sposób oddziaływania/skutki środowiskowe Uwagi 

Etap realizacji zabudowy: wielofunkcyjnej z ewentualną funkcją mieszkaniową, usługową; zabudowa produkcyjna, składy 

i magazyny; zabudowa usług turystycznych, zabudowa usługowa, mieszkaniowa (jednorodzinna, zagrodowa, wielorodzinna). 

1.  Fauna   W wyniku usunięcia roślinności i warstwy próchnicznej gleby ginie część 
mało ruchliwych zwierząt. 

 W trakcie budowy niepokojone będą zwierzęta występujące na 
przedmiotowym terenie oraz w okolicy (głównie płazy, gady i ptaki), 

Niekorzystne 

oddziaływanie na 

środowisko 

związane  

z budową będzie 

miało charakter 

krótkotrwały 

i przemijający. 

2.  Flora  Usunięcie roślinności z całego terenu przeznaczonego na prace - 
zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej. (Możliwość zniszczenia 
gatunków chronionych).  

 Podczas prac budowlanych może dojść do zagęszczenia głębszych 
warstw ziemi.  

3.  Krajobraz   Wpływ na krajobraz związany jest z zapleczem budowlanym, miejscem 
składowania materiałów, wykonywaniem wykopów oraz pracą sprzętu 
ciężkiego.  
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4.  Gleba   Zmieszenie areału gleb dobrych i bardzo dobrych klas I-III, 
 Likwidacja wierzchniej warstwy pokrywy glebowej 
 Potencjalna możliwość wycieku płynów (np. paliwa). Potencjalne 

zanieczyszczenie gleby substancjami ropopochodnymi jest szczególnie 
niebezpieczne dla gleb ubogich w materię organiczną. 

 Największe oddziaływanie na gleby wiąże się ze złożeniem na hałdzie 
warstwy próchnicznej gleby. Skutkiem przemieszczenia warstwy 
próchnicznej jest:  

- zniszczenie poziomów glebowych,  

- zmiana warunków wodno-powietrznych gleby, 

- śmierć dużej części mało ruchliwych zwierząt.  
 Zagęszczenie gleby przez znaczny ciężar hałd humusu, urządzeń 

i pojazdów. Zwiększenie zwięzłości gleby niszczy jej strukturę i teksturę, 
zmniejsza uwilgotnienie oraz utrudnia migrację tlenu. Zagęszczenie 
gleby pod wpływem ugniatania zależy w głównej mierze od jej 
wilgotności.  

 Nadmierne zagęszczenie gleby zmniejsza jej wodną retencję, sprzyja 
powstawaniu zastoisk wodnych, zwiększa zagrożenie erozją na skutek 
wymywania części spławialnych do cieków wodnych, zmniejsza także 
pobór składników pokarmowych przez rośliny oraz masę systemu 
korzeniowego.  

 Może nastąpić także zeskorupienie powierzchni i zahamowanie 
wymiany gazowej. Najbardziej podatne na zeskorupienie są gleby 
o dużej zawartości cząstek ilastych i małej zawartości próchnicy. 

5.  Rzeźba terenu  Zniszczenie struktury wierzchniej warstwy pokrywy glebowej. 
 Przekształcenie rzeźby terenu – niwelacja terenu. 
 

6.  Powietrze 

atmosferyczne 

Oddziaływanie na etapie Studium jest trudne do określenia; 
przedstawiono ogólnikowe skutki które będą miały charakter tymczasowy 
na okres trwania budowy: 
 wzrost zapylenia powietrza 
 źródłem oddziaływania będą: 
-maszyny budowlane wykorzystywane przy budowie obiektów,  

-pojazdy transportujące materiały służące do budowy, 

 Podczas budowy stan aerosanitarny powietrza pogarszają spaliny 
pracujących na budowie maszyn i pojazdów. Nie jest to jednak 
oddziaływanie znaczące, ponieważ na trwa jedynie kilka-kilkanaście 
tygodni. 
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7.  Wody podziemne 

i wody 

powierzchniowe 

 Podczas pracy maszyn i pojazdów może dochodzić do wycieku płynów. 
 Wrażliwość wód podziemnych na takie zanieczyszczenia zależy od 

głębokości występowania warstw wodonośnych, zdolności 
adsorpcyjnych pokrywy glebowej oraz ilości i rodzaju zanieczyszczeń. 
Najbardziej podatne na zanieczyszczenia są płytkie wody gruntowe 
towarzyszące glebom piaszczystym. 

 Ewentualne obniżanie poziomu wód gruntowych 
 Potencjalne zanieczyszczenie wód powierzchniowych powodowane 

przez: 
− spływy deszczowe i roztopowe z terenu budowy oraz wypłukiwane 

zanieczyszczenia z materiałów używanych do budowy drogi (np. z mas 

bitumicznych itp.), 

− nieodpowiednio składowane materiały budowlane oraz materiały 

stosowane w pracach nawierzchniowych, wykończeniowych i przy 

zabezpieczeniach antykorozyjnych, 

− niewłaściwa lokalizacja zapleczy budowy bądź nieodpowiednio 

zorganizowane zaplecza sanitarne itp., 

− zanieczyszczenia wód substancjami chemicznymi  
(w szczególności ropopochodnymi) wyciekającymi z maszyn, np. w wyniku 
awarii. 

 

8.  Hałas   W związku z realizacją inwestycji zarówno zabudowy usługowej jak 
i rekreacyjno-wypoczynkowej, konieczna będzie budowa dróg 
uzupełniających istniejący układ komunikacyjny (drogi lokalne, 
dojazdowe i wewnętrzne). Oznacza to wzrost ruchu pojazdów i wzrost 
hałasu komunikacyjnego  w związku z pracą maszyn budowlanych. 

9.  Hałas   Wzrost poziomu hałasu emitowanego w związku  
z działalnością usługową, rekreacyjną, turystyczną (samochody 
dostawcze dojeżdżające do punktów usługowych, zwiększenie 
natężenia ruchu pojazdów osobowych turystów). 

 Ruch kołowy przewidywany w związku z funkcjonowaniem nowej 
zabudowy nie powinien mieć znaczącego wpływu na lokalny klimat 
akustyczny. Wiązać się będzie jedynie z dojazdami do miejsc 
zamieszkania.  

 

10.  Fauna   W skutek wzmożonego ruchu komunikacyjnego niepokojone mogą być 
zwierzęta występujące w okolicy obiektu (głównie ptaki). Oddziaływanie 
nie będzie jednak znaczne. 

 

11.  Flora  Zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej. Istniejąca szata roślinna 
tj. roślinność segetalna towarzysząca uprawom polowym i roślinność 
zbiorowisk łąkowych ulegnie zniszczeniu. W jej miejsce zostanie 
wprowadzona nowa wartość w postaci kultywowanej zieleni 
urządzonej, przydomowej. 

 Realizacja obiektu nie będzie miała wpływu na przyrodę w skali 
ponadlokalnej. Realizacja zabudowy nie  spowoduje wylesień. 

 Realizacja obiektu nie spowoduje znaczących zmian i strat  
w środowisku  biotycznym.  

 

12.  Powietrze 
atmosferyczne 

 Czystość powietrza nie powinna ulec znacznemu pogorszeniu pod 
warunkiem zastosowania bezpiecznych ekologicznie technologii. 

 

 

13.  Krajobraz   Częściowe przekształcenie krajobrazu. Tereny dotychczas nie 
zainwestowane zostaną uzupełnione zabudową kubaturową oraz 
terenami komunikacyjnymi. 

 Należy zauważyć, iż zmiana w krajobrazie tego rejonu została 
zapoczątkowana z chwilą realizacji pozostałej zabudowy mieszkaniowej 
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14.  Zanieczyszczenia  Realizacja projektu wiązać się będzie z powstaniem pewnej ilości 
ścieków i odpadów komunalnych oraz związanych z działalnością 
usługową. Nie powinny one stanowić zagrożenia dla środowiska 
wodnego – wód podziemnych poprzez przenikanie zanieczyszczeń 
z powierzchni. Budynki będą zaopatrzone w odpowiednie systemy 
odprowadzania ścieków.  

 

źródło: opracowanie własne.  
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10.12.4 Eksploatacja kruszywa naturalnego.  

Na terenie gminy prowadzi się eksploatacje dwóch złóż kruszywa naturalnego: złoże 

w miejscowości Zopowy oraz złoże w Braciszowie (eksploatowane). Oba złoża mają koncesję na 

wydobycie kruszywa. Lokalizację złóż wraz z obszarami górniczymi zaznaczono na załączonym 

rysunku.  

Na obszarze chronionego krajobrazu „Mokre – Lewice” obowiązuje zakaz wydobywania do 

celów gospodarczych skał. Zakaz ten nie dotyczy obszarów, na których położone są złoża kopalin 

udokumentowane do dnia 31 grudnia 2005 r. i których dokumentacje zostały zatwierdzone przez 

właściwy organ administracji geologicznej. Z danych Państwowego Instytutu Geologicznego wynika, 

że złoże „Braciszów” widnieje w rejestrze od 30 grudnia 1961r. (nr WUG – 4/14/111). Obszar górniczy 

Braciszów II został wpisany do rejestru i zatwierdzony tą samą decyzją co koncesja na eksploatację 

złóż, wydaną przez Marszałka Województwa Opolskiego z  dn. 8 lutego 2008 roku (ważną do grudnia 

2028r.). Złoże Braciszów jest obecnie eksploatowane. Właściciel posiada również stosowne 

zezwolenia na eksploatację złóż. 

Złoże Zopowy zlokalizowane jest poza terenem chronionego krajobrazu. Na rysunku Studium 

przeznaczono tereny powierzchniowej eksploatacji złóż (ozn. PG). W związku z planowaną dalszą 

eksploatacją złóż Zopowy może dojść do przerwania ciągu korytarza migracyjnego (lokalny korytarz 

ekologiczny) związanego z doliną rzeki Troja.  

Perspektywiczna eksploatacja kopalin została wyznaczona również na terenie miasta 

Głubczyce. Wydobycie kruszywa ma odbywać się lokalnie na potrzeby mieszkańców.  

Eksploatacja kruszywa naturalnego może wywołać następujące skutki: 

- przekształcenia powierzchni ziemi – powstanie zagłębienia terenu, 

- zmniejszenie miąższości warstwy izolującej poziomy wód podziemnych od powierzchni 

terenu, 

- eksploatacja kruszywa nieznacznie zwiększy zagrożenie zanieczyszczenia gruntu. Zagrożenie 

to związane jest z obecnością sprzętu ciężkiego o napędzie spalinowym w obrębie wyrobiska, 

placów manewrowych i tymczasowych dróg wewnętrznych, 

- w pasie przyległym do wyrobiska, może nastąpić pogorszenie warunków glebowych z powodu 

zwiększonego drenażu wód opadowych, nasilenia się procesów erozji i niestabilności skarp, 

- na terenach o większym nachyleniu, pozbawionych roślinności, zwiększy się zmyw 

powierzchniowej warstwy gruntu; 
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ponadto nastąpi: 

- likwidacja pokrywy glebowej, 

- likwidacja części zadrzewień porastających teren przeznaczony do eksploatacji, 

- ubytek terenów biologicznie czynnych, 

- w trakcie eksploatacji niepokojone będą zwierzęta występujące na przedmiotowym terenie 

oraz w okolicy, 

- przekształcenie powierzchni gleb rolnych na cele nierolnicze. 

- wpływ na krajobraz: działalność wydobywcza przez okres kilku do kilkunastu lat, powodować 

będzie znaczące przekształcenie rzeźby terenu. Stopniowo powstawać będzie rozległe 

wyrobisko o głębokości kilku metrów. W trakcie prowadzenia prac teren pozbawiony będzie 

roślinności. W sąsiedztwie wyrobiska czasowo gromadzone będą zewnętrzne zwałowiska 

nadkładu. Wyeksploatowany obszar powinien być poddawany sukcesywnej rekultywacji, 

pozwoli to zniwelować skutki negatywnego oddziaływania na krajobraz. 

W granicach miasta Głubczyce, w Studium, przeznaczono teren do powierzchniowej 

eksploatacji kopalin na potrzeby lokalne mieszkańców. Eksploatacja prowadzona będzie na terenach 

rolnych, z dla od siedzib ludzkich. Oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska zawężało 

się będzie do obszaru eksploatacji oraz ewentualnie terenów przyległych. Prognozowany wpływ 

ustaleń Studium na poszczególne komponenty środowiska przedstawione zostały w tabeli poniżej.  

Tabela 18 Elementy środowiska i prognozowane skutki eksploatacji kruszywa naturalnego. 

ELEMENTY ŚRODOWISKA I PROGNOZOWANE SKUTKI EKSPLOATACJI KRUSZYWA NATURALNEGO 

POZYTYWNE NEGATYWNE 

RZEŹBA TERENU (MORFOLOGIA) I KRAJOBRAZ 

Pozytywnym skutkiem działalności eksploatacyjnej 

złoża może być zwiększenie różnorodności w zakresie 

hipsometrii oraz częściowa zmiana wykorzystania 

gruntów o słabych glebach na obszary zalesione lub 

wodne. Wszystko to w pewnym stopniu uatrakcyjni 

krajobraz po wykonaniu właściwej rekultywacji 

terenów poeksploatacyjnych. 

Odkrywkowy sposób eksploatacji złoża spowoduje 

trwałe zmiany w pierwotnej (naturalnej) rzeźbie 

terenu – jego hipsometrii i sposobu użytkowania. 

WODY POWIERZCHNIOWE 

W wypadku kontynuowania eksploatacji kruszywa 

z zawodnionej części złoża powstanie zbiornik wody 

powierzchniowej, który w wypadku pozostawienia go 

z czasem może stać się trwałym elementem systemu 

Podjęcie eksploatacji złoża poniżej zwierciadła wody 

gruntowej bez odwadniania złoża nie będzie 

wywierało bezpośredniego wpływu na stan 

istniejących wód powierzchniowych w bezpośrednim 
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ELEMENTY ŚRODOWISKA I PROGNOZOWANE SKUTKI EKSPLOATACJI KRUSZYWA NATURALNEGO 

POZYTYWNE NEGATYWNE 

hydrograficznego. Ewentualne przyjęcie rekultywacji 

terenów poeksploatacyjnych o kierunku częściowo 

wodnym wprowadzi do krajobrazu nowy element 

w postaci stawu, który może być wykorzystywany do 

rekreacji lub celów gospodarczych jako staw rybny. 

sąsiedztwie terenów przewidzianych do eksploatacji 

kruszywa naturalnego. 

WODY PODZIEMNE - GRUNTOWE 

Ze względu na przyjęty sposób eksploatacji złoża – bez 

jego odwadniania nie należy przewidywać istotnych 

zmian w zachowaniu się zwierciadła wód podziemnych 

– gruntowych. 

Zwiększy się potencjalne zagrożenie dla jakości wody 

gruntowej po odsłonięciu jej zwierciadła wody 

w wyrobisku eksploatacyjnym – kiedy to nastąpi 

bezpośredni jej kontakt z wodami opadowymi 

i spływowymi lub źródłem zanieczyszczenia 

powierzchniowego.  

Złoże Zopowy zlokalizowane jest w dolinie rzeki Troja 

– w związku z planowaną dalszą eksploatacja złoża 

wykonane będą ekspertyzy – zostanie wykonana 

dokumentacja hydrogeologiczna.  

GLEBA 

Degradacja warstwy glebowej oraz późniejsze jej 

odtwarzanie w ramach rekultywacji terenów 

poeksploatacyjnych o kierunku rolno – leśnym czy też 

wodnym nie w pełni przywróci jej pierwotny 

(naturalny) stan a jedynie może zmienić sposób 

użytkowania z korzyścią dla gospodarki. Ponadto 

pozytywnym skutkiem mogą być wyniki badań 

i obserwacji skuteczności prowadzonych długoletnich 

zabiegów odtwarzania warstwy glebowej na całym 

obszarze w tym również terenach o rekultywacji rolno 

– wodnej. 

W wyniku zdjęcia nadkładu część gleby ulegnie 

nieodwracalnej degradacji wymieszaniu nadkładowym 

piaskiem drobnym. Pozostała część gleby powinna 

zostać złożona na zwałowisku i zużyta w końcowym 

etapie do prac rekultywacyjnych terenu. 

SZATA ROŚLINNA I ŚWIAT ZWIERZĄT 

Po wykonaniu rekultywacji terenów 

poeksploatacyjnych zwiększy się różnorodność szaty 

roślinnej. W wypadku przyjęcia rekultywacji 

o kierunku rolno – wodnym lub rolno – leśnym 

zwiększy się różnorodność roślin o gatunki wodno – 

leśne a także populacje ptaków wodnych i gatunków 

ryb. 

Przed przystąpieniem do kolejnego etapu eksploatacji 

inwestycji (w związku z powiększeniem obszaru 

górniczego na wniosek prywatnego inwestora – 

tereny oznaczone na rysunku Studium jako tereny 

powierzchniowej eksploatacji kopalin), konieczne 

będzie przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej. 

Złoże „Braciszów” zlokalizowane jest na terenie OChK 

Mokre – Lewice, na którym występują gatunki 

chronione roślin. Złoże Zopowy zlokalizowane jest 

w dolinie rzeki Troja – lokalny korytarz migracyjny – 

może dojść do jego przerwania, w wyniku planowanej 

dalszej eksploatacji złoża. To czy gatunki chronione 
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ELEMENTY ŚRODOWISKA I PROGNOZOWANE SKUTKI EKSPLOATACJI KRUSZYWA NATURALNEGO 

POZYTYWNE NEGATYWNE 

znajdują się w obrębie inwestycji wykaże 

inwentaryzacja.  

Złoża Braciszów i Zopowy są obecnie eksploatowane. 

Poszerzenie obszaru eksploatacji zmianę 

występującego tam ekosystemu. Świat roślinny będzie 

na polu eksploatacyjnym zniszczony. Eksploatacja 

prowadzona etapowo przy jednoczesnej rekultywacji 

terenów poeksploatacyjnych w znacznym stopniu 

spowoduje, że zniszczenie roślinności będzie miało 

charakter okresowy. Po rekultywacji terenów 

poeksploatacyjnych roślinność i towarzyszący jej świat 

zwierząt częściowo powrócą na zdegradowany teren. 

Źródło: opracowanie własne. 

10.12.5 Minimalizacja negatywnego oddziaływania eksploatacji kruszywa naturalnego 

Działania związane z wydobywaniem kopaliny mogą kwalifikować się do przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 

2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla przedsięwzięć 

tych wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia oraz przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, 

przedsięwzięcie to może wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

 Przed przystąpieniem do eksploatacji kruszywa naturalnego proponuje się przeprowadzić 

inwentaryzację przyrodniczą (na terenach obszaru chronionego krajobrazu Mokre – Lewice), 

ponieważ mogą tam występować gatunki chronione. Na zniszczenie gatunków chronionych 

niezbędne jest zezwolenie odpowiedniego organu. Odpowiedni organ stwierdzi czy niezbędna będzie 

kompensacja przyrodnicza. 

Dla ograniczenia uciążliwości (hałas pracujących maszyn, pylenie) związanych z działalnością 

kopalni dla mieszkańców sąsiadujących miejscowości zaleca się lokalizację węzła przetwórczego 

i tymczasowych obiektów zaplecza technicznego w najdalej oddalonej części złoża. Działalność 

zakładu nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych dla 

najbliższej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej w myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 

826). Odległość istniejącej zabudowy od terenów przeznaczonych pod dalszą eksploatację złoża 

Zopowy wynosi około 200 m (odległość od granic projektowanej zabudowy wynosi około 100 m). 
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Odległość istniejącej i projektowanej zabudowy od terenów przeznaczonych pod dalszą 

eksploatację złoża Braciszów wynosi około 100 m.  

 Wydobywanie kruszywa naturalnego powinno odbywać się przy zachowaniu naturalnego 

poziomu wody gruntowej. Na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego zaleca się zakazać sztucznego obniżania lustra wody gruntowej oraz zaleca się 

ustalenie pasów ochronnych od gruntów sąsiednich nie przeznaczonych na działalność górniczą.  

 Dla zachowania czystości wód podziemnych zaleca się wprowadzenie zakazu gromadzenia 

i przechowywania paliw, smarów i innych substancji mogących je zanieczyścić, natomiast w miejscu 

uzupełniania paliw i wymiany smarów należy zabezpieczyć grunt przed przeciekiem produktów 

ropopochodnych. 

 Dodatkowo należy zapobiegać nadmiernemu pyleniu w trakcie prowadzenia prac 

przygotowawczych i wydobywczych i w miarę możliwości ograniczyć roboty wydobywcze w czasie 

silnych wiatrów. 

Sposobem minimalizowania negatywnego wpływu eksploatacji kruszywa naturalnego na 

środowiska jest jego rekultywacja po zakończeniu eksploatacji.  

Eksploatacja odkrywkowa kopalin powoduje przekształcenia powierzchni ziemi, co wiąże się 

ze zmianami w krajobrazie i degradacją pokrywy glebowej. Aby ograniczyć negatywny wpływ 

eksploatacji kopalin na środowisko należy eliminować „dziką eksploatację” i nie dopuszczać do 

podejmowania wydobycia kopalin bez wymaganej koncesji. Po zakończeniu eksploatacji należy 

przeprowadzić rekultywację terenu eksploatacji kopalin.  

Przykładem rekultywacji jest teren po eksploatacji kruszywa naturalnego niedaleko 

miejscowości Zubrzyce (kierunek leśny). Teren ten obecnie porośnięty jest gęstymi zaroślami 

i drzewami. Stanowią one schronienie dla ptaków oraz większych ssaków (sarny).  

Zagospodarowanie w kierunku leśnym związane jest z zalesieniem zrekultywowanego terenu. 

Las może docelowo pełnić typową funkcję produkcyjną, jednak zazwyczaj lasy urządzane na terenach 

zrekultywowanych pełnią przede wszystkim funkcję ochronną (np. glebochronną, wodochronną). 

O wyborze leśnego kierunku zagospodarowania powinny decydować następujące czynniki: 

 Słabo produktywne utwory, o niewielkiej przydatności rekultywacyjnej, 

 Znaczne spadki terenu (las lub zadrzewienie będą pełnić w tej sytuacji funkcję glebochronną, 

przeciwerozyjną), 

 Uregulowane stosunki wodne, 

 Sąsiedztwo źródeł emisji zanieczyszczeń (lasy i zadrzewienia również i w tym przypadku będą 

pełnić funkcje ochronne), 
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 Brak szczególnych uwarunkowań, które decydowałyby o wyborze innego, specjalnego 

kierunku zagospodarowania. 

 

Fot. 12 Teren po eksploatacji kruszywa w Zubrzycach (fot. Katarzyna Deptuła). 

Dobór gatunków drzew do rekultywacji leśnej wyrobisk po eksploatacji piasku powinien 

uwzględniać właściwości siedliskowe wyrobisk, obejmujące zarówno naturalne warunki przyrodnicze, 

jak i ukształtowanie odkrywki. W szczególności bierze się pod uwagę rodzaj skał tworzących spąg 

wyrobiska, warunki wodne, rzeźbę terenu, możliwości wykonania zabiegów agromelioracyjnych oraz 

pielęgnacyjnych. 

Do nasadzeń można wykorzystać następujące gatunki: sosna zwyczajna, olsza czarna, 

wierzba, brzoza brodawkowata, rokitnik zwyczajny, robinia akacjowa itp. 

Część obszarów po wydobyciu kopalin w miejscowościach Kietlice, Ciermięcice czy 

w miejscowości Chomiąża, według materiałów źródłowych (Diagnoza środowiska przyrodniczego na 

terenie gminy Głubczyce) zostało zakwalifikowanych do objęcia prawną ochroną. Miały by tu powstać 

stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej. Formą ochrony objęte by zostały odsłonięcia 

geologiczne kamieniołomów.  

10.12.6 Skutki związane z budową elektrowni wiatrowych 

Studium wyznacza potencjalne obszary pod lokalizacje elektrowni. Część z nich ma 

sporządzone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i pozwolenie na budowę – są to 

obszary pod elektrownie wiatrowe w okolicach wsi: Zopowy (Rysunek 27). Na tereny przy północnej 

granicy gminy z miastem Głubczyce – na południe od wsi Zawiszyce (Rysunek 26 – oddziaływanie na 

środowisko mniejsze niż przy pozostałych inwestycjach – ze względu na mniejszą skalę 
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przedsięwzięcia) planuje się sporządzić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (uchwała 

o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego – stan na 2012r.23). 

W Studium wyznaczono tereny możliwe do zagospodarowania na cele farmy wiatrowej w pasie 

miejscowości: Klisino – Kietlice – Lisięcice oraz obszary pomiędzy Lisięcicami a Debrzycą.  

Oddziaływanie farm wiatrowych na środowisko będzie polegało na obniżeniu walorów 

krajobrazowych. Należy się liczyć z tym, że oddziaływanie na krajobraz będzie długoterminowe, 

ponieważ tego rodzaju inwestycje eksploatuje się przez około 20 lat. 

Realizacji elektrowni wiatrowych przyczyni się do zmian w krajobrazie – na terenach 

otwartych (terenach rolniczych) staną turbiny wiatrowe, które stanowią dominanty w krajobrazie. 

Oddziaływanie to w większości przypadków będzie zamykało się w granicach gminy Głubczyce. 

Elektrownie będą widoczne z terenów gmin sąsiednich. Oddziaływanie farmy wiatrowej na krajobraz 

będzie się zawężało do tras komunikacyjnych (dróg łączących poszczególne wsie). Realizacja 

inwestycji wpłynie na zmiany w krajobrazie, co może mieć wpływ na jego postrzeganie przez 

mieszkańców sąsiednich wsi (Szonów, Kazimierz, Teszniów) oraz mieszkańców gminy Głubczyce 

(szerzej tą kwestie wpływu projektowanych elektrowni na krajobraz omówiono w punktach: 11 

niniejszej prognozy).  

Pierwotnie obszary pod lokalizacje elektrowni wiatrowych zaprojektowano również: na 

północ i południe od wsi Królowe, na północ i południe od wsi Zawiszyce, na zachód od wsi Lisięcice 

(Rysunek 28). Zrezygnowano z tych obszarów, tak aby zminimalizować negatywny wpływ na 

krajobraz gminy (wsie nie będą otoczone z dwóch stron farmami wiatrowymi) oraz ze względu na 

występowanie na tym terenie ptaków (rewir łowny orła bielika).  

Usunięto również tereny możliwe do zagospodarowania na cele budowy farm wiatrowych 

z terenów pomiędzy miejscowościami: Pomorzowiczki, Sławoszów, Ściborzyce Małe i Tarnkowa, 

w celu wyeliminowania negatywnego wpływu na gminy sąsiednie po stronie czeskiej24. Aktualne 

tereny możliwe do zagospodarowania na cele farm wiatrowych przedstawiono na Rysunku 29 (kolor 

czerwony).  

Tereny możliwe do zagospodarowania na cele farm wiatrowych są użytkowane rolniczo, 

o glebach klas I-III (glebach podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych). Naruszeniu ulegnie struktura gruntu do głębokości wykonania wykopów pod elektrownie, 

                                                           
23

 Na podstawie Uchwały Nr XIX/148/11 z dnia 21 grudnia 2011 roku zmieniającej uchwałę w sprawie opracowania 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Głubczyce w części obejmującej grunty wsi Zawiszyce 
(obejmuje grunty pod planowaną farmę wiatrową). 
24

 Zgodnie z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10.10.2011r. (znak WOOŚ.410.146.2011.KM; 
WPN.610.52.2011r.).  
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infrastrukturę techniczną i nawierzchnie umocnione. W niewielkim stopniu zmniejszy się 

powierzchnia pod uprawy rolne. Dotychczasowy sposób użytkowania terenu nie ulegnie zmianie. 

Podczas budowy inwestycji przewiduje się zwiększenie natężenia ruchu na drodze publicznej, 

znajdującej się na przedmiotowym obszarze, związanym ze wzrostem ruchu komunikacyjnego. 

Z ruchem pojazdów dojeżdżających na miejsce budowy oraz pracą maszyn związany jest 

krótkoterminowe negatywne oddziaływanie na środowisko w postaci wzrostu natężenia hałasu 

i zanieczyszczenia powietrza. 

W dolinie rzeki Straduni (projektowany obszar chronionego krajobrazu, istniejący korytarz 

ekologiczny) zaproponowano budowę zbiornika retencyjnego Bernatów oraz stawu rybnego. 

W Studium wprowadza się tereny pod projektowane zbiorniki retencyjne oraz tereny 

możliwe do zagospodarowania na cele budowy farm wiatrowych. Zbiorniki retencyjne (oraz 

projektowany staw hodowlany w sąsiedztwie zbiornika retencyjnego Bernatów) mogą być miejscem 

atrakcyjnym dla ptaków. W związku z powyższym zauważa się możliwość zwiększenia kolizji awifauny 

z projektowanymi farmami wiatrowymi.  

Projektowany zbiornik retencyjny na rzece Osobłoga oddalony będzie od proponowanych 

obszarów pod elektrownie wiatrowe o ponad 1 km. Projektowany zbiornik retencyjny na rzece 

Stradunia oddalony będzie od proponowanych obszarów pod elektrownie wiatrowe o około 1 km.  

Projektowany staw hodowlany (wieś Biernatówek) oddalony będzie od granic terenów 

proponowanych do lokalizacji elektrowni o około 200 m. Projektowany zbiornik retencyjny Babice 

oddalony będzie od terenów pod elektrownie o około 2 km. Na obecnym etapie Studium nie jest 

znana właściwa lokalizacja turbin wiatrowych (lokalizacja będzie dopracowana na etapie mpzp). 

Program budowy małej retencji w woj. opolskim w pierwszej kolejności zakłada budowę zbiornika 

retencyjnego Racławice – Śląskie. Pozwoli to ocenić ewentualne przyszłe kolizje projektowanych 

inwestycji względem awifauny. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż na terenie gminy Głubczyce 

zrealizowana została budowa zbiornika retencyjnego Włodzienin oddalonego od obszaru pod 

elektrownie wiatrowe objętego uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego 25 w okolicach wsi Zopowy około 1 km.  

Do każdej z planowanych inwestycji należy podchodzić indywidualnie. Proponuje się 

dodatkowo przeprowadzić monitoring przedrealizacyjny wpływu na ptaki i nietoperze, jeśli dojdzie 

do budowy zbiorników retencyjnych i stawu hodowlanego przed realizacją farm wiatrowych, 

ponieważ zmienią się wówczas uwarunkowania badanego wcześniej terenu. Postuluje się 

                                                           
25

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego „Zopowy” uchwalony Uchwałą Nr XXIII/208/08 

z dnia 18 września 2008r.(Nr 81 poz. 2003 z dnia 30.10.2008r.) – granice pod projektowany park wiatrowy „Zopowy” na 
rysunku Studium wrysowane zostały na podstawie istniejącego planu. 
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przeprowadzenie również monitoringu porealizacyjnego wpływu na ptaki i nietoperze, w zależności 

od kolejności wprowadzenia inwestycji.  

 

 

 

Rysunek 26 Tereny możliwe do zagospodarowania na cele farm wiatrowych wyznaczone w projekcie zmiany 
SUiKZP – obszar planowany do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – wrysowany 
na rysunek Studium na podstawie Uchwały Nr XIX/148/11 z dnia 21 grudnia 2011 roku zmieniającej uchwałę 

w sprawie opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Głubczyce w części 
obejmującej grunty wsi Zawiszyce.  

źródło: Opracowane na podstawie projektu SUiKZP gminy Głubczyce. 
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Rysunek 27 Tereny przeznaczone do zagospodarowania na cele farm wiatrowych na terenie gminy Głubczyce 

– uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – park wiatrowy Zopowy . 
źródło: Opracowane na podstawie projektu SUiKZP gminy Głubczyce. 

 

Tereny możliwe do zagospodarowania na cele budowy farm wiatrowych zostały wyznaczone 

na podstawie: uwarunkowań fizjograficznych, granic obszarów chronionych, zainteresowania ze 

strony inwestorów, obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz na 

podstawie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia mpzp. Należy pamiętać, iż są to potencjalne 

obszary lokalizacji elektrowni wiatrowych. Na etapie prowadzenia procedury związanej z oceną 

oddziaływania na środowisko możliwy będzie wybór najbardziej odpowiedniego wariantu dla 

lokalizacji omawianej inwestycji. Lokalizacja farm wiatrowych wymaga szczegółowych badań wpływu 

inwestycji na środowisko i zgodnie z przepisami odrębnymi26 jest to inwestycja, która może wymagać 

sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (dopiero raport pozwoli na postawienie 

ostatecznych wniosków).  

                                                           
26 Według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko -  paragraf 2.1 do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się: „instalacje wykorzystujące 
do wytwarzania energii elektrycznej energie wiatru o łącznej mocy nominalnej elektrowni nie mniejszej niż 100MW”. 
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Analizując sposób użytkowania terenu przeznaczonego pod elektrownie wiatrowe należy 

wymienić właściwie jeden rodzaj użytkowania gruntów, który zdominował krajobraz w tym rejonie: 

grunty orne (dominują w granicach opracowania – obszar został przekształcony w wyniku rolniczej 

działalności człowieka), w  sąsiedztwie analizowanego terenu występuje zwarty kompleks lasu 

liściastego – Las Głubczycki, dla którego utworzono obszar chronionego krajobrazu.  

Przez obszar przebiega droga wojewódzka, linia kolejowa, linie energetyczne oraz gazociąg.  

Elementem urozmaicającym są występujące zadrzewienia i niewielkie obniżenia terenowe oraz 

płynące poza granicami lokalizacji elektrowni wiatrowych - rzeki, które wraz z dolinami stanowią 

regionalne korytarze ekologiczne. W dolinie rzeki Stradunia i Osobłoga zaproponowano utworzenie 

obszarów chronionego krajobrazu. 

Rysunek 28 Proponowane w projekcie  SUiKZP gminy Głubczyce lokalizacje farm wiatrowych – sprzed 
etapu uzgadniania i opiniowania z RDOS w Opolu (ozn. na fioletowo). 

źródło: Opracowane na podstawie projektu SUiKZP gminy Głubczyce. 
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Rysunek 29 Tereny możliwe do zagospodarowania na cele farm wiatrowych wyznaczone w projekcie zmiany 
SUiKZP (ozn. na czerwono). Na rysunku nie zaznaczono terenów przeznaczonych na cele farm wiatrowych 

w okolicach wsi Zawiszyce – tereny te przedstawiono na Rysunku 26.  
źródło: Opracowane na podstawie projektu SUiKZP gminy Głubczyce. 

 

Lokalizacja elektrowni wiatrowych będzie umiejscowiona wyłącznie na terenach rolnych 

z zachowaniem odpowiednich odległości od siedzib ludzkich (minimum 500 m od zabudowy 

istniejącej i projektowanej zgodnie z rysunkiem Studium). Sytuowanie elektrowni wiatrowych nie 

może powodować przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu ustalonych w przepisach odrębnych 

dla terenów zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej przeznaczonej na stały pobyt ludzi. Dodatkowo 

w projekcie tekstu Studium umieszczono zapisy, iż lokalizacja elektrowni wiatrowych powinna 

odbywać się w odległości 500 – 700 m, o ile raport oddziaływania na środowisko nie wykaże inaczej. 

Z uwagi na fakt, iż projektowane pasy wiatrochronne i zalesienia mogą być atrakcyjne dla 

ptaków (np. stanowić miejsce ich gniazdowania lub żerowania) oraz nietoperzy, należy projektować 

te elementy krajobrazu możliwie z dala od proponowanych terenów pod lokalizację elektrowni 
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wiatrowych. W Studium nie wprowadza się pasów wiatrochronnych, które bezpośrednio 

kolidowałyby z elektrowniami. Wyeliminowano również część zalesień, które mogłyby być czynnikiem 

zwabiającym ptactwo i nietoperze, pozostawiono wolne przestrzenie bez zalesień w celu 

zminimalizowania ewentualnego negatywnego wpływu projektowanych elektrowni na ptaki 

i nietoperze.  

W trakcie sporządzania Studium brane było w części „Stanowisko Wojewódzkiej Rady 

Ochrony Przyrody w Opolu” i wytyczne w nim wymienione odnośnie lokalizacji farm wiatrowych. Przy 

projektowaniu terenów pod projektowane farmy wiatrowe uwzględniono również wytyczne z innych 

dostępnych publikacji odnoszących się do minimalnych odległości elektrowni wiatrowych od np. 

granicy lasów oraz cieków i zbiorników wodnych27. Nie prognozuje się wystąpienia negatywnego 

wpływu na powierzchniowe formy ochrony przyrody. Zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w „Stanowisku...” – projektowane farmy wiatrowe zostały odsunięte od istniejących 

i projektowanych obszarów chronionego krajobrazu o około 200 m.  

 

10.12.6.1 Charakterystyka chiropterofauny na analizowanym terenie. 

10.12.6.1.1 Weryfikacja wstępna potencjalnego wpływu projektowanych farm wiatrowych na 

chiropterofaunę. 

Według wstępnej weryfikacji potencjalnego wpływu planowanej inwestycji na 

chiropterofaunę dokonanej przez specjalistów, dostępnych niepublikowanych danych, projektowana 

farma wiatrowa została zakwalifikowana do „potencjalnie niskiego ryzyka”. Badania prowadzone były 

na terenach gminy Głubczyce i obejmowały tereny: Ściborzyce Małe – Klisino – Królowe – Lisięcice – 

Zawiszyce – Debrzyca. 

„Weryfikacji wstępnej” dokonano na podstawie materiałów źródłowych oraz na podstawie 

wizji terenowej, która odbyła się na początku stycznia 2011 roku. Prace prowadzono w styczniu, czyli 

w okresie hibernacji nietoperzy. Przy wstępnych analizach potencjalnego wpływu planowanej 

inwestycji na chiropterofaunę skupiono się na gatunkach priorytetowych, wymienionych 

w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej oraz gatunkach wykazywanych w różnych publikacjach jako 

najczęściej ulegające kolizjom ze śmigłami turbiny wiatrowej. 

Rzetelną inwentaryzację poparto o rozmowy z lokalnymi przyrodnikami, mieszkańcami wsi 

oraz z księżmi okolicznych parafii, a także z pracownikami gminy Krnov.  

                                                           
27

 „Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze” (wersja II; OTON 2009). 
„Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki”, Szczecin, marzec 2008, red. dr P. Chylarecki.  
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Na podstawie inwentaryzacji i zgromadzonych materiałów, autorzy doszli do wniosku, iż 

możliwe jest podejmowanie dalszych kroków inwestycyjnych, ponieważ w przypadku realizacji 

inwestycji istnieje niskie ryzyko wystąpienia znaczącego oddziaływania na chiropterofaunę. Przed 

przystąpieniem do realizacji inwestycji zaproponowano sporządzenie rocznego monitoringu 

chiropterofauny, z naciskiem na okresy migracyjne tych grup zwierząt celem oceny wpływu 

planowanej inwestycji na nietoperze. 

Tereny możliwe do zagospodarowania na cele budowy farm wiatrowych położone są poza 

zasięgiem obszarów ochrony nietoperzy (poza obszarem Natura 2000).  

Na terenach przeznaczonych pod inwestycje nie stwierdzono występowania koloni 

rozrodczych ani miejsc hibernacji nietoperzy (występowanie kolonii rozrodczych stwierdzono we 

wsiach wymienionych w dalszej części opracowania – materiały archiwalne).  

o Potencjalne występowanie kolonii rozrodczych nietoperzy: 

Potencjalnymi miejscami występowania kolonii rozrodczej nietoperzy są kościoły, duże 

strychy, leśniczówki, jak również jaskinie, głębokie szczeliny, dziuple grubych drzew itp.  

o Potencjalne występowanie zimowisk nietoperzy: 

Potencjalnymi miejscami zimowania nietoperzy są: obiekty militarne – bunkry itp., duże 

piwnice, ziemianki, jaskinie, głębokie szczeliny, dziuple starych drzew itp. 

Potencjalnymi siedliskami nietoperzy mogą być: występujący w bezpośrednim sąsiedztwie 

omawianego terenu jest kompleks leśny (Las Głubczycki) a także szpalery drzew rosnące wzdłuż drogi 

wojewódzkiej. W związku z powyższym zgodnie z ustaleniami zawartymi w Studium, wyznaczony 

został bufor 200 m od liniowych elementów krajobrazu (m.in. od drogi wojewódzkiej). Przewiduje się, 

iż aktywność większości gatunków nietoperzy będzie się skupiała w okolicy licznie występujących 

przydrożnych szpalerów drzew, natomiast nieosłonięte od wiatru otwarte tereny zlokalizowane na 

wzniesieniach będą unikane przez nietoperze.  

Według „Inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gminy Głubczyce (G. Hebda, Krasiejów, 

2003r.)” na terenie omawianej gminy występują kolonie nietoperzy: Mroczek późny (Eptesicus 

serotinus) i Gacek brunatny (Plecotus auritus). Kolonie rozrodcze stwierdzono w następujących 

kościołach: Kościół w Klisinie, Kościół w Ściborzycach Małych, w Gołuszowicach, Bogdanowicach. 

W pozostałych pobliskich parafiach nie stwierdzono występowania koloni rozrodczych, ale informacja 

ta wymaga potwierdzenia, najlepiej dzięki kontroli strychów w sezonie rozrodczym. Dane te 

wymagają weryfikacji. 

Nie podano nazw gatunków w następujących kościołach w miejscowościach: w Równym 

i w miejscowości Zopowy, w Grobnikach i w Głubczycach. Brak również danych odnośnie liczebności 

nietoperzy w określonych koloniach.  
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Podczas kontroli nocnych stwierdzono również intensywne żerowanie nietoperzy nad 

wodami stawów koło miejscowości Głubczyce-Sady (3 km na pd. – zach.) oraz nad wodami Osobłogi 

(10 km na pn.). 

Przeprowadzona wstępna inwentaryzacja gminy wskazała na występowanie na jej terenie 

gatunków nietoperzy będących pospolitymi i licznie występującymi na terenie całego kraju. Mroczki 

późne to bardzo często spotykane gatunki na terenie całej Polski, głównie na terenach 

zabudowanych. Zaliczane są do gatunków z grupy osiadłych. U tego gatunku istnieje umiarkowane 

ryzyko kolizji z turbinami wiatrowymi, ponieważ mogą wykorzystywać tereny otwarte, jako miejsce 

żerowania. W przypadku gacka brunatnego ryzyko kolizji jest bardzo niskie (gatunek osiadły 

poruszający się na niewielkich wysokościach).  

10.12.6.1.2 Wyniki badań z raportu cząstkowego I z badań chiropterofauny sporządzonego 

w ramach realizacji raportu i prognozy oddziaływania planowanej farmy wiatrowej na 

nietoperze. 

Po weryfikacji wstępnej potencjalnego wpływu planowanej inwestycji na chiropterofaunę, 

zespół specjalistów dokonał obserwacji od 25 marca 2011 r. do 26 maja 2011 r. w celu określenia 

poziomu aktywności i składu gatunkowego nietoperzy w okresie opuszczania miejsc zimowania 

i w okresie migracji wiosennej. W tym celu wydzielono stałe transekty badawcze przecinające 

różnorodne siedliska zlokalizowane zarówno na obszarach proponowanych pod budowę farm 

wiatrowych. Badania28 prowadzone były na terenach gminy Głubczyce i obejmowały tereny: 

Ściborzyce Małe – Klisino – Królowe – Lisięcice – Zawiszyce – Debrzyca. 

Wyniki badań na podstawie „Raport cząstkowy nr I sporządzony w ramach realizacji raportu 

i prognozy oddziaływania planowanej farmy wiatrowej na nietoperze”, ansee consulting Michał 

Jaśkiewicz, Wrocław czerwiec 2011r. : 

„W w/w opracowaniu zastosowano podział gatunków ze względu na ich ryzyko kolizyjności 

z turbinami na podstawie dostępnych wytycznych oraz znanych zachowań nietoperzy. Wydzielono 

trzy grupy ryzyka:  

  grupa I - gatunki bardzo silnie narażone (Nyctalus spp., Pipistrellus spp., Vespertilio murinus),  

  grupa II - gatunki silnie narażone (Eptesicus spp., Myotis myotis),  

  grupa III - gatunki o najniższym stopniu narażenia (pozostałe gatunki).  

 

                                                           
28

 Raport cząstkowy nr I sporządzony w ramach realizacji raportu i prognozy oddziaływania planowanej farmy wiatrowej na 

nietoperze, ansee consulting Michał Jaśkiewicz, Wrocław czerwiec 2011r. 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

GMINA GŁUBCZYCE 

 

PROGNOZA SPORZĄDZONA NA POTRZEBY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUBCZYCE 

 

206 

 

W trakcie badań zarejestrowano co najmniej 12 gatunków nietoperzy, spośród których 

dominował borowiec wielki Nyctalus noctula (26%) i karlik większy Pipistrellus nathusii (26%). 

Wyraźnie zauważalną aktywność odnotowano w przypadku małych nietoperzy z rodzaju nocek 

Myotis sp. Spośród zarejestrowanych gatunków do tego rodzaju zaliczamy nocka rudego Myotis 

daubentonii, nocka wąsatka/brandta Myotis mystacinus/brandti (bliźniacze gatunki nie rozróżnialne 

na podstawie ultradźwięków) oraz nocka Natterera Myotis nattereri. Łącznie małe nietoperze 

z rodzaju nocek stanowiły 21% zarejestrowanych w okresie wiosennym osobników. Wszystkie te 

gatunki charakteryzują się podobną ekologią, żerują w pobliżu roślinności (za wyjątkiem nocka 

rudego, który łowi owady z powierzchni wody) i również w czasie przelotów zarówno sezonowych, 

jak i dobowych unikają otwartych przestrzeni. 

Zauważalnym, lecz dość niskim poziomem aktywności charakteryzowały się nietoperze 

z gatunków mopek Barbastella barbastellus (gatunek umieszczony w załączniku II Dyrektywy 

Siedliskowej) oraz karlik malutki Pipistrellus pipistrellus. Obydwa stanowiły po 8% wszystkich 

rejestrowanych w okresie wiosennym osobników.  

Przeprowadzone badania wskazują na niską aktywność mroczków późnych Eptesicus 

serotinus (6%), pomimo iż jest to jeden z najliczniej występujących w kraju gatunków nietoperzy. 

Bardzo niskim poziomem aktywności charakteryzowały się takie gatunki jak karlik drobny Pipistrellus 

pygmaeus (3%), mroczek pozłocisty Eptesicus nilssoni (1%) oraz wpisany do II załącznika Dyrektywy 

Siedliskowej nocek duży Myotis myotis (1%). 

Aktywność borowców wielkich rozproszona była na całym obszarze badań 

i najprawdopodobniej nie była związana z występowaniem wiosennej migracji. Gatunek ten 

największą aktywność wykazywał na odcinku wzdłuż rzeki Straduni (na południe od wsi Bernatów 

i wzdłuż północnej granicy gminy Głubczyce). Na pozostałych transektach usytuowanych wzdłuż rzeki 

Straduni nie zarejestrowano znacznej liczby tego gatunku – co świadczy o tym że rzeka nie stanowi 

trasy wiosennych przelotów borowca wielkiego. Gatunek przemieszczał się głównie wzdłuż szpalerów 

drzew i wzdłuż krzewów, dlatego według specjalistów nie prognozuje się, aby planowana farma 

wiatrowa mogła znacząco negatywnie wpłynąć na stan zachowania populacji borowców wielkich 

w okresie wiosennym. Zaleceniem sporządzających omawiany raport, jest aby lokalizować turbiny 

wiatrowe w odległości min. 200m od szpalerów drzew – w szczególności dotyczy to szpalerów drzew 

rosnących wzdłuż rzeki Straduni (na południe od wsi Bernatów, na północ od wsi Królowe, wzdłuż 

północnej granicy gminy). Na obszarach zlokalizowanych na południe od wsi Bernatów i na północ od 

wsi Królowe nie planuje się lokalizowania elektrowni wiatrowych.  

Drugim, co do poziomu aktywności gatunkiem, był karlik większy Pipistrellus nathusii. 

Gatunek ten w okresie wiosennym odbywa długodystansowe migracje z krajów południowej Europy 
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na miejsca założenia kolonii rozrodczych. Na obecnym stadium zaawansowania badań trudno jest 

jednoznacznie określić czy zarejestrowana aktywność związana była z migracją wiosenną tego 

gatunku. Karliki większe wykazują wysoką kolizyjność z turbinami wiatrowymi, ponieważ poruszają 

się na wysokim pułapie będącym w zasięgu pracy rotora turbiny wiatrowej. Na obszarze 

prowadzonych badań karliki większe rejestrowano na każdym z wytyczonych transektów. Najwyższą 

aktywność odnotowano w obrębie transektu na północ od miejscowości Zawiszyce, w tym 

w znacznej części były to obserwacje pochodzące z terenów otwartych. Są to obszary, na których nie 

jest planowana budowa elektrowni wiatrowych (obszary te zostały wykluczone spod w/w 

zainwestowania).  

Podwyższoną aktywność odnotowano w przypadku małych nietoperzy z rodzaju nocek 

Myotis sp. Wszystkie gatunki małych nocków charakteryzują się zbliżoną ekologią i zaliczamy je do III 

grupy (najmniej narażone) ryzyka kolizji z turbinami wiatrowymi. Małe nocki zazwyczaj poruszają się 

i żerują w pobliżu formacji roślinnych (z wyjątkiem nocka rudego, który chwyta owady z powierzchni 

wody), a w sytuacji gdy przelatują na otwartej przestrzeni poruszają się na wysokości do kilku metrów 

nad poziomem gruntu. Koncentrację aktywności nocków odnotowano w pobliżu cieków wodnych 

i połączonych z nimi szpalerów drzew w okolicy miejscowości Królowe i Zawiszyce. Na otwartym 

terenie nocki (głównie nocki rude) rejestrowano na południe od miejscowości Klisino. Na obecnym 

etapie badań mając na względzie ekologie małych nocków oraz ich stosunkowo niską liczbę 

stwierdzeń specjaliści uznali, że planowana inwestycja nie wpłynie znacząco negatywnie na stan 

zachowania populacji nocków. 

Karlik malutki odznaczał się podwyższoną aktywnością głównie w pobliżu drzew i krzewów 

w okolicach wsi Klisino, natomiast na otwartych przestrzeniach występował sporadycznie. Jest to 

gatunek zaliczony do tzw. grupy wysokiego ryzyka (porusza się na otwartych przestrzeniach). Na 

podstawie analizy miejsca i czasu występowania zarejestrowanych karlików malutkich specjaliści 

uznali, że na obszarze badań nie występuje wiosenna migracja tego gatunku, a przynajmniej nie jest 

ona wyraźnie zaznaczona. W związku z powyższym nie przewiduje się aby planowana farma wiatrowa 

mogła znacząco negatywnie wpłynąć na stan zachowania populacji karlików malutkich w okresie 

migracji wiosennej.  

Wyraźnie zauważalna była aktywność nietoperzy wpisanych do II załącznika Dyrektywy 

Siedliskowej z gatunku mopek. Nietoperze te uznawane są za osiadłe i w okresie migracji wiosennej 

odbywają jedynie krótkodystansowe przeloty na odległości dochodzące do kilkudziesięciu 

kilometrów. Mopki zaliczane są go gatunków niskiego ryzyka kolizji z turbinami wiatrowymi, 

ponieważ poruszają się zazwyczaj w pobliżu liniowych elementów środowiska takich jak skraje lasów 

czy też szpalery drzew. Na otwartym terenie nietoperze te lecą zazwyczaj na wysokości kilku metrów 
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nad powierzchnią gruntu. Na obszarze prowadzonych badań mopki rejestrowano głównie w pobliżu 

cieków wodnych między wsiami Bernatów a Królowe oraz Królowe i Zawiszyce (tereny wyłączone 

spod inwestycji).  

Podsumowując, miesięczna analiza wskaźników aktywność nietoperzy w przeliczeniu na 

kilometr transektu dla poszczególnych typów siedliska wykazała, iż najwyższą aktywność nietoperzy 

z pierwszej grupy ryzyka rejestrowano w przypadku odcinków leśnych, najniższą natomiast na 

terenach otwartych. Nietoperze z grupy II rejestrowano tylko w obrębie obszarów zabudowanych, 

przy szpalerach oraz bardzo sporadycznie na terenach otwartych. Natomiast gatunki należące do III 

grupy najczęściej obserwowano przy szpalerach drzew i na obszarach zabudowanych natomiast 

w siedliskach związanych z lasami nie były one rejestrowane wcale. Brak zarejestrowanej aktywności 

nietoperzy w okresie marca wskazuje, iż w pobliżu obszaru prowadzonych badań nie występują 

znaczące miejsca hibernacji tych ssaków.” Dane te powinny być zweryfikowane w czasie 

przeszukiwania potencjalnych miejsc zimowania nietoperzy w zimie.  

Tereny przeznaczone pod inwestycje, to głównie tereny pól uprawnych, tzw. tereny otwarte. 

Są to tereny lekko wzniesione w stosunku do dolin rzek, wzdłuż których występują pasy zadrzewień. 

Takie uwarunkowania są korzystne dla gatunków poruszających się wzdłuż struktur liniowych, 

ponieważ potencjalne trasy przelotu są zlokalizowane znacznie poniżej planowanych turbin 

wiatrowych, co potencjalnie w dużym stopniu zmniejszy kolizyjność nietoperzy z pracującymi 

śmigłami. W Studium wzięto pod uwagę dominujące liniowe elementy krajobrazu oraz zadrzewienia 

(potencjalne trasy, wzdłuż których mogą przelatywać nietoperze) – projektowane tereny pod farmę 

wiatrową odsunięto o około 200 m od tych elementów krajobrazu.  

Wyniki badań z okresu wiosennego wskazują, że na obszarach możliwych do 

zagospodarowania na cele budowy farm wiatrowych, nie przebiegają znaczące trasy migracji 

wiosennych nietoperzy. Na obecnym etapie stwierdzono, że planowana inwestycja nie wpłynie 

znacząco negatywnie na stan populacji wymienionych wyżej gatunków nietoperzy, w okresie migracji 

wiosennej. Należy pamiętać, że dopiero roczny monitoring nietoperzy pozwoli ostatecznie określić 

miejsca potencjalnych kolizji i wskazać na ewentualne działania mogące je zminimalizować. Przyjęta 

odległość inwestycji od poszczególnych elementów krajobrazu powinna być od takiego monitoringu 

zależna. Dopiero po zestawieniu wyników rocznego monitoringu będzie można wysnuć ostateczne 

wnioski.  

Na obecnym etapie sporządzania Studium nie prognozuje się wystąpienia negatywnego 

wpływu inwestycji na obszar Natura 2000 Góry Opawskie, jego integralność oraz na występujące tam 

gatunki chronione nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej (nocka dużego oraz podkowca 

małego).  
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10.12.6.2 Charakterystyka awifauny na analizowanym terenie 

10.12.6.2.1 Weryfikacja wstępna potencjalnego wpływu projektowanych farm wiatrowych na 

awifaunę 

Inwentaryzację ornitologiczna przeprowadzono poza okresem lęgowym ptaków i po ustaniu 

migracji jesiennej (trzecia dekada listopada 2010r.). Badania prowadzone były na terenach gminy 

Głubczyce i obejmowały tereny: Ściborzyce Małe – Klisino – Królowe – Lisięcice – Zawiszyce – 

Debrzyca. Dane odnośnie awifauny na omawianym obszarze zostały oparte o dostępne 

dokumentacje i materiały oraz na podstawie wiedzy i doświadczenia zespołu badawczego (materiały 

źródłowe).  

Tereny możliwe do zagospodarowania na cele budowy farm wiatrowych między wsiami: 

Klisino i Kietlice oddalone są o około 800 m (odległość mierzona od granicy lasu do granicy terenów 

proponowanych pod budowę farmy wiatrowej) od zwartego kompleksu leśnego – Las Głubczycki. 

Jest to głównie las liściasty – grąd oraz częściowo las mieszany. Stwierdzono tam następujące drzewa: 

dąb Quercus sp., grab Carpinus sp., buk Fagus sp., brzoza Betula sp., modrzew Larix sp., świerk Picea 

sp., sosna Pinus sp. Ze wstępnego „screeningu ptaków” sporządzonego na potrzeby omawianej 

inwestycji wynika, że na obszarze lasu swoje stanowiska mogą mieć następujące gatunków ptaków: 

pustułka Falco tinnunculus, turkawka Streptopelia turtur, krętogłów Jynx torquilla, dzięcioł czarny 

Dryocopus martius, muchołówka białoszyja Ficedula albicollis i krzyżodziób świerkowy Loxia 

curvirostra. 

Podczas wstępnej inwentaryzacji przyrodniczej stwierdzono łącznie 17 gatunków ptaków: 

 

 Zięba F. coelebs  

 Jer F. montifringilla  

 Szczygieł C. carduelis  

 Dzwoniec C. chloris  

 Mazurek P. montanus  

 Modraszka P. caeruleus  

 Myszołów B. buteo  

 Pustułka F. tinnunculus  

 Czajka V. vanellus  

 Dzięcioł średni D. medius * 
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 Wróbel Pas. domesticus  

 Gęś zbożowa A. fabalis  

 Bogatka P. major  

 Kormoran P. carbo  

 Trznadel E. citrinella  

 Siewka złota P. apricaria * 

 Myszołów włochaty B. lagopus  

 Bocian biały C. ciconia (3 gniazda)* 

 

Pogrubią czcionką oznaczono ptaki zakwalifikowane jako "kluczowe" wymienione 

w załączniku I Dyrektywy Ptasiej (ozn. *) oraz z listy Species of European Conservation Concern 

z kategorii 1-3 wg BirdLife International 2004 (pozostałe trzy gatunki oznaczone pogrubioną czcionką 

bez gwiazdek).  

We wsiach: Zawiszyce, Lisięcice oraz Pomorzowiczki zlokalizowano trzy gniazda bociana 

białego.  

Zespół badawczy przeprowadził charakterystykę gatunków ptaków, które potencjalnie mogą 

występować na obszarze gminy, w oparciu o siedliska przyrodnicze (tzw. tereny otwarte – pola 

uprawne, łąki pastwiska; zakrzewienia, zadrzewienia śródpolne. Wyniki wstępnej analizy, 

przedstawiono poniżej. 

Tereny otwarte  

Na terenie opracowania mogą występować następujące gatunki ptaków: trznadel, myszołów, 

dzwoniec, pustułka oraz czajka, które polują na terenach otwartych. W okresie listopad – marzec 

należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość występowania mieszanych stad gęsi (w szczególności 

gęś zbożowa Anser fabalis i gęś białoczelna Anser albifrons), które regularnie wędrują nad obszarami 

Polski, nierzadko zatrzymując się na polach uprawnych celem żerowania. Najbliższe miejsce 

regularnego występowania gęsi znajduje się na położonym w odległości około 38 km na północny 

zachód zbiorniku Nyskim. W okresie kwiecień - lipiec należy zwrócić uwagę na możliwość 

występowania - także jako lęgowych - kolejnych trzech gatunków ptaków z I Załącznika Dyrektywy 

Ptasiej: błotniaka łąkowego Circus pygargus, błotniaka stawowego Circus aeruginosus oraz derkacza 

Crex crex. Oba błotniaki to ptaki drapieżne, gniazdujące na rozległych polach - najczęściej rzepaku, 

zaś derkacz występuje na suchych, bądź częściowo podmokłych łąkach. Spośród gatunków terenów 

otwartych do grupy ptaków wysokiego ryzyka należy skowronek Alauda arvensis. Przez swoją dużą 
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mobilność i częste wyloty na pola, narażony jest on potencjalnie na kolizje z wirnikami elektrowni 

wiatrowych.  

Zakrzewienia 

W grupie tej ujęto gatunki ptaków żerujące i gnieżdżące się w zakrzewieniach na terenach 

otwartych. Na szczególną uwagę wśród zakrzewień śródpolnych zasługują gatunki - m.in. z Załącznika 

I Dyrektywy Ptasiej i listy SPEC, które mogą występować na omawianym obszarze - także jako lęgowe.  

 Gąsiorek Lanius collurio  

 Jarzębatka Sylvia nisoria  

 Potrzeszcz Emberiza calandra  

 Makolągwa Carduelis cannabina  

 Srokosz Lanius excubitor  

Zadrzewienia 

Środowisko to zasiedla największa grupa gatunków, występują tu bowiem zarówno ptaki 

związane z brzegiem lasu (strefa ekotonu), jak i z wnętrzem lasu. Są to w większości gatunki pospolite 

w skali kraju, jak również stosunkowo licznie występujące w omawianym typie środowiska na 

obszarze opracowania. W tym biotopie można spodziewać się następujących lęgowych - 

"kluczowych" gatunków ptaków (potwierdzenie lub wykluczenie wymaga dodatkowych badań):  

 Szpak Sturnus vulgaris  

 Turkawka Streptopelia turtur  

 Ortolan Emberiza hortulana  

 Dzięcioł zielony Picus viridis  

 Krętogłów Jynx torquilla  

 Muchołówka szara Muscicapa striata  

 Sikora uboga Poecile palustris  

 Świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix  

 Turkawka Streptopelia turtur  

 

 Screening i monitoring ptaków obejmowały tereny gminy Głubczyce w rejonie: Ściborzyce 

Małe – Klisino – Królowe – Lisięcice – Zawiszyce – Debrzyca. Na podstawie wstępnej inwentaryzacji 

przyrodniczej obszaru planowanej inwestycji zakwalifikowano ją jako inwestycję średniego ryzyka. 

Dokonano tego na podstawie następujących czynników:  
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 Istnieje możliwość pojawiania się na terenie projektowanej farmy gatunków ptaków, które 

występują jako lęgowe oraz przelotne na terenie obszaru Natura 2000 - Góry Opawskie 

(PLH160007) (np. bocian czarny Ciconia nigra, bielik Haliaaetus albicilla).  

 Istnieje ryzyko pojawiania się przelotnych stad gęsi, które - zwłaszcza w okresach migracji 

(październik - grudzień oraz luty - kwiecień) - dość licznie pojawiają się na wielu obszarach 

Śląska i Ziemi Opolskiej.  

 Tereny możliwe do zagospodarowania na cele farm wiatrowych w okolicy wsi: Ściborzyce 

Małe i Debrzyca, położone są w  odległości około 14 - 15 km od obszaru Natura 2000 Góry 

Opawskie. Odległości mierzone od granic terenów pod proponowane farmy wiatrowe do 

granic obszaru Natura 2000.  

 Teren pod projektowaną farmę wiatrową w okolicach wsi Zopowy, która ma pozwolenia na 

budowę, oddalony jest o około 5 km. 

 

Inwestycja nie będzie miała bezpośredniego wpływu na obszary chronione zlokalizowane w jej 

sąsiedztwie. Farma wiatrowa będzie umiejscowiona wyłącznie na terenach rolnych z zachowaniem 

odpowiednich odległości od siedzib ludzkich. Grunty nadal będą mogły być użytkowane rolniczo. 

Według wstępnego „screeningu ptaków” inwestycja może mieć negatywny wpływ na niektóre 

kluczowe gatunki ptaków, które występują bądź mogą występować na analizowanym terenie. 

Zaliczono tu następujące gatunki: bielik, bocian czarny, bocian biały, żuraw, błotniak łąkowy, błotniak 

stawowy, derkacz, siewka złota, dzięcioł średni. Sprecyzowanie powyższych przypuszczeń wymaga 

intensywnych kontroli terenu - zwłaszcza w sezonie lęgowym (kwiecień - czerwiec).  

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych należy 

uwzględniać wymagane strefy ograniczonego użytkowania dla urządzeń elektroenergetycznych 

(począwszy od linii nn.) oraz dróg publicznych – równe wysokości elektrowni powiększonej o promień 

wirnika. Projektowane obszary pod farmy wiatrowe zlokalizowane będą w odpowiedniej odległości 

od siedzib ludzkich oraz dróg.  
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10.12.6.2.2 Wyniki raportu cząstkowego nr I sporządzonego w ramach realizacji raportu 

i prognozy oddziaływania planowanej farmy wiatrowej na ptaki 

 

Po weryfikacji wstępnej potencjalnego wpływu planowanej inwestycji na awifaunę, zespół 

specjalistów dokonał obserwacji ornitologicznych prowadzonych w okresie od 4 stycznia do 

3 marca 2011r. Obserwacje prowadzone były zgodnie z „Wytycznymi w zakresie oceny oddziaływania 

elektrowni wiatrowych na ptaki” (PSEW 2008). Kontrole polegały na liczeniach ptaków z punktów 

(punkty o nazwach: „Kietlice”, „Królowe” i „Pomorzowiczki”) oraz na liczeniach transektowych. 

Wyniki badań na podstawie raportu cząstkowego I29: 

W okresie badań od stycznia do marca stwierdzono obecność 28 gatunków ptaków. 

Najliczniejszymi gatunkami stwierdzonymi na obszarze planowanej farmy podczas liczeń 

transektowych były: gawron Corvus frugilegus, kawka Corvus monedula oraz trznadel Emberiza 

citrinella. Natomiast przestrzeń powietrzną nad obszarem farmy najliczniej wykorzystywały (według 

liczenia z punktów obserwacyjnych): gęś zbożowa Anser fabalis, kruk Corvus corax oraz myszołów 

Buteo buteo. Należy zwrócić uwagę na gatunki objęte wysokim priorytetem ochronnym. Na badanym 

obszarze stwierdzono dotychczas dwa gatunki znajdujące się w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej UE. 

Były nimi bielik Haliaeetus albicilla oraz żuraw Grus grus. 

Wyniki badań z okresu zimowego wskazują, że na obszarach możliwych do zagospodarowania 

na cele budowy farm wiatrowych lub w ich pobliżu stwierdzono występowanie różnych gatunków 

ptaków. Na obecnym etapie stwierdzono, że nie można dokonać wstępnej oceny ryzyka 

oddziaływania turbin na ptaki. Należy pamiętać, że dopiero roczny monitoring nietoperzy pozwoli 

ostatecznie określić miejsca potencjalnych kolizji i wskazać na ewentualne działania mogące je 

zminimalizować. Przyjęta odległość inwestycji od poszczególnych elementów krajobrazu powinna być 

od takiego monitoringu zależna. Dopiero po zestawieniu wyników rocznego monitoringu będzie 

można wysnuć ostateczne wnioski.  

 

 

 

 

                                                           
29 Raport cząstkowy nr I sporządzony w ramach realizacji raportu i prognozy oddziaływania planowanej farmy wiatrowej na 

ptaki, P. Gębski, K. Martini, M. Martini, 22 kwietnia 2011r. 
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10.12.7 Sposoby minimalizowania negatywnego wpływu farm wiatrowych na środowisko.  

Energetyka wiatrowa z założenia jest dziedziną przyjazną środowisku ze względu na sam 

proces produkcji energii odbywający się w sposób bezemisyjny. Jednakże obiekty energetyki 

wiatrowej mogą negatywnie oddziaływać na niektóre elementy środowiska, w szczególności na 

akustykę i krajobraz, a w niektórych lokalizacjach na populację ptaków i nietoperzy. Dlatego też 

preferowanymi dla rozwoju energetyki wiatrowej są tereny, na których obiektywnie, na podstawie 

badań empirycznych, można stwierdzić brak ryzyka wystąpienia znaczącego, negatywnego 

oddziaływania elektrowni na w/w elementy środowiska naturalnego. 

Wśród uwarunkowań przyrodniczych ograniczenie dla lokalizacji elektrowni wiatrowych 

stanowić powinny: 

 tereny podmokłe, charakteryzujące się przy tym niekorzystnymi warunkami geotechnicznymi dla 

posadowienia obiektów;  

 kompleksy leśne, 

 cenne zbiorowiska roślinne poza lasami i bagnami,  

 akweny, 

 miejsca ważne dla ptaków i nietoperzy – atrakcyjne żerowiska, trasy regularnych przelotów 

wędrówkowych, trasy regularnych dolotów na żerowiska i noclegowiska. 

W świetle obowiązujących przepisów inwestor planujący budowę farmy wiatrowej 

zobligowany jest do przeprowadzenia badań przed realizacją inwestycji stanowiących podstawę dla 

indywidualnej oceny jej wpływu na środowisko naturalne. Po zakończeniu inwestycji, w drodze 

decyzji, może zostać nałożony również obowiązek prowadzenia monitoringu oddziaływania 

elektrowni na środowisko.  

Ponadto, z planowanych lokalizacji elektrowni wiatrowych wyłączone są obszary szczególnie 

narażone na negatywne oddziaływanie na środowisko m.in. parki narodowe i krajobrazowe, 

rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000 służące ochronie ptaków, tereny znajdujące się na trasach 

przelotów migracyjnych ptaków i inne.  

Ogólne zalecenia i wytyczne w odniesieniu do lokalizacji elektrowni wiatrowych i sposobów 

minimalizujących negatywny wpływ na chiropterofaunę i awifaunę: 

 Szczegółową ocenę oddziaływania planowanej farmy wiatrowej na lokalną populację ptaków, jak 

również potencjalne możliwości zapobiegania kolizjom, będzie można przedstawić po 

zakończeniu rocznego monitoringu ptaków (Ocenę będzie można przeprowadzić dopiero po 

przynajmniej jednym kluczowym okresie dla ptaków, czyli po zakończeniu migracji wiosennej). 
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 Podstawowe znaczenie dla minimalizacji ewentualnych negatywnych oddziaływań elektrowni 

wiatrowych na ptaki i nietoperze ma właściwy wybór lokalizacji. W związku z powyższym ważne 

jest zachowanie odległości między głównymi liniowymi elementami krajobrazu (szpalery drzew, 

drogi, rzeki, krawędź lasu) - minimum 200 m od podstawy turbiny, optymalna odległość to 250 m. 

Odsuniecie elektrowni od w/w liniowych elementów krajobrazu zminimalizuje ewentualny 

negatywny wpływ na gatunki ptaków i nietoperzy.  

 Dopiero roczny monitoring nietoperzy pozwoli ostatecznie określić miejsca potencjalnych kolizji 

i wskazać na ewentualne działania mogące je zminimalizować. Przyjęta odległość inwestycji od 

poszczególnych elementów krajobrazu powinna być od takiego monitoringu zależna. 

 Nie zalesiać otwartych przestrzeni w sąsiedztwie projektowanych terenów pod farmy wiatrowe. 

 W celu uniknięcia strat w lęgach ptaków budowa elektrowni (wylewanie fundamentów, stawianie 

wieży) powinna być przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków. 

 Planując drogi serwisowe i dostęp do terenu inwestycji podczas budowy należy unikać niszczenia 

roślinności (zwłaszcza starych, cennych drzew wzdłuż dróg). 

 Rozpoznanie wszystkich oddziaływań podczas eksploatacji farm wiatrowych powinno być 

przeprowadzone w procesie OOŚ. W zakresie emisji hałasu, przy założeniu, że najbliższe tereny 

zabudowy mieszkaniowej będą znajdować się w odpowiedniej odległości (minimum 500m) 

i sytuowanie elektrowni wiatrowych nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych norm 

hałasu ustalonych w przepisach odrębnych dla terenów zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej 

przeznaczonej na stały pobyt ludzi, nie prognozuje się negatywnego oddziaływania inwestycji na 

klimat akustyczny. 

 Farma wiatrowa może stanowić przeszkodę dla ptaków i nietoperzy, ale dopiero po rocznym 

monitoringu można wyciągnąć wnioski. Oddziaływanie na nietoperze będzie zbadane na etapie 

procedury OOŚ. 

 Przewiduje się, że farma wiatrowa funkcjonować może przez około 20 lat. Główny efekt jej 

likwidacji polegać będzie na wytworzeniu odpadów – przede wszystkim złomu metalu i gruzu. 

Oddziaływanie na środowisko na tym etapie będzie porównywalne do oddziaływania na etapie 

budowy.  

 Pierwotnie obszary pod lokalizacje elektrowni wiatrowych zaprojektowano również: na północ 

i południe od wsi Królowe, na północ i południe od wsi Zawiszyce, na zachód od wsi Lisięcice. 

Obecnie zrezygnowano z tych obszarów, tak, aby zminimalizować negatywny wpływ na krajobraz 

gminy (wsie nie będą otoczone z dwóch stron turbinami wiatrowymi). Z obszarów w/w 

zrezygnowano również ze względu na ptaki – jest to rewir łowiecki orła bielika. 
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 Usunięto tereny możliwe do zagospodarowania na cele farm wiatrowych miedzy wsiami: 

Sławoszów a Ściborzyce – Małe i na północ od Ściborzyc Małych, w celu wyeliminowania wpływu 

na krajobraz gmin sąsiednich zlokalizowanych po stronie czeskiej30.  

 Podstawowym sposobem negatywnego oddziaływania na krajobraz jest odpowiednio 

przeprowadzona analiza krajobrazowa, na podstawie której inwestor dokona wyboru 

poszczególnych turbin wiatrowych (na etapie właściwego projektu). Lokalizacja samych turbin 

powinna być indywidualnie rozpatrywana, żeby zminimalizować ich wpływ na krajobraz. Dla 

planowanej farmy wiatrowej została wykonana, na zlecenie inwestora „Analiza oddziaływania na 

krajobraz planowanej inwestycji”, a ściślej waloryzacja krajobrazu. Analiza ma charakter ogólny 

i niski stopień szczegółowości dostosowany do obecnego etapu inwestycji. Autorzy opracowania 

na podstawie m.in. waloryzacji terenu i wizualizacji wyznaczyli tereny o najniższych walorach 

krajobrazowych, na których sugerowano lokalizacje turbin. W projekcie Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego brane były pod uwagę wytyczne z w/w Analizy, tj. 

odsunięto się od obszarów cennych krajobrazowo (m.in. od cieków, sztucznych zbiorników 

wodnych, lasów, form ochrony przyrody).  

 Reasumując, głównym sposobem zapobiegania negatywnych oddziaływań farm wiatrowych na 

środowisko jest wybór odpowiedniej lokalizacji (z dala od terenów zamieszkanych i obszarów 

ochrony przyrody, w tym tras wędrówek i siedlisk zwierząt, a przede wszystkim ptaków 

i nietoperzy).  

 

10.12.8 Zalesienia  

Ustalenia Studium wprowadzają zalesienia na części obszarów gminy. Omawiany obszar 

należy do obszarów o bardzo niskiej retencji, na co ma wpływ stosunkowo niski poziom opadów. 

Mała lesistość terenu gminy, duży odsetek terenów rolniczych powoduje, iż są to tereny narażone na 

degradacje związaną z erozją wietrzną powierzchni ziemi. Inne zagrożenia naturalne powiązane 

z czynnikami meteorologicznymi to zagrożenie powodziowe oraz susze w okresie wegetacyjnym, 

które mogą być przyczyną powstawania pożarów.  

W celu zniwelowania wyżej wymienionych zagrożeń naturalnych można wykorzystać tzw. 

nietechniczne metody małej retencji. Pod tym pojęciem rozumie się wykorzystanie uwarunkowań 

przyrodniczych i krajobrazowych danego obszaru do renaturyzacji elementów systemu wodnego.    

                                                           
30

 Zgodnie z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10.10.2011r. (znak 
WOOŚ.410.146.2011.KM; WPN.610.52.2011r.).  
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Największe znaczenie spośród nietechnicznych form retencji ma retencja siedliskowa 

(krajobrazowa). Najbardziej przyjazną środowisku i jednocześnie najtańszą metodą jest 

magazynowanie wody przy pomocy naturalnych obniżeń terenu, zagospodarowanie terenów 

bezodpływowych, odpowiednie rozmieszczenie terenów leśnych i zadrzewień. 

Zalesienia przyczyniają się do spowolnienia spływu wód opadowych oraz spowolnienia 

topnienia śniegu, co zmniejsza gwałtowność wiosennych wezbrań i powodzi (retencja śnieżna). 

Dodatkowe funkcje wodochronne (filtrowanie zanieczyszczeń atmosferycznych dostających się 

z opadami do wód) i glebochronne (zmniejszanie erozji) sprawiają, że odpowiednio prowadzona 

gospodarka leśna ma priorytetowe znaczenie dla poprawy bilansu wodnego w zlewniach, zwłaszcza 

w rejonach górskich i wyżynnych, gdzie wymienione niekorzystne zjawiska osiągają wyższe ekstrema. 

Zwiększanie lesistości ma zatem szczególne znaczenie na terenach górskich, oraz na wododziałach 

i obszarach źródliskowych. Należy podkreślić, że to nie samo istnienie lasu na danym terenie 

gwarantuje poprawę bilansu wodnego, lecz forma prowadzenia gospodarki leśnej i struktura lasu. 

Wielopiętrowa struktura roślinna z bogatym podszytem i dobrze wykształconym runem najbardziej 

wydatnie przyczynia sie do spowalniania odpływu. 

Zalesienia przyczyniają się do podtrzymania bądź odnowienia lokalnych połączeń 

ekologicznych.  

Na obszarach gdzie omówiony wyżej sposób magazynowania wody nie jest wydajny stosuje 

się sztuczne obiekty służące magazynowaniu wody. Najbardziej wydajną formą jest mała retencja 

zbiornikowa na małych ciekach.  

Planując przyszłe zalesienia, należy wziąć pod uwagę fakt, iż na terenie gminy Głubczyce 

zinwentaryzowano siedliska chronione oraz gatunki roślin i zwierząt chronionych. Na terenie gminy 

pod zalesienia proponuje się przeznaczyć między innymi, tereny zlokalizowane w dolinach rzek, gdzie 

potencjalnie mogą rosnąć rośliny objęte ochroną. Przed przystąpieniem do zalesienia proponuje się 

przeprowadzić inwentaryzację danego terenu. Aby zminimalizować ewentualny negatywny wpływ 

projektowanych farm wiatrowych na ptaki i nietoperze, nie należy również zalesiać otwartych 

terenów w sąsiedztwie terenów możliwych do zagospodarowania na cele farm wiatrowych, 

ponieważ projektowane zalesienia będą miejscami atrakcyjnymi dla ptaków i nietoperzy. 

Zadrzewienia będą stanowiły miejsca lęgowe ptaków i miejsca żerowania ptaków. Na rysunku 

Studium przedstawiono obszary przeznaczone pod zalesienia w większości oddalone w bezpiecznej 

odległości od obszarów proponowanych pod lokalizacje farm wiatrowych.  
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11 PROGNOZOWANY WPŁYW PROJEKTOWANEJ FARMY WIATROWEJ NA KRAJOBRAZ. 
PRZEWIDYWANY WPŁYW USTALEŃ STUDIUM NA GMINY SĄSIEDNIE.  

 

11.1 Prognozowany wpływ projektowanej farmy wiatrowej na krajobraz.  

W niniejszym rozdziale brano pod uwagę wyniki przeprowadzonej na zlecenie Inwestora 

„Analizy oddziaływania na krajobraz planowanej farmy wiatrowej Królowe”31. Celem opracowania 

było dokonanie wstępnej analizy zasobów krajobrazowych oraz wskazanie obszarów o najniższych 

walorach krajobrazowych, na których dopuszczalna jest lokalizacja projektowanych turbin 

wiatrowych. Analizę przeprowadzono w oparciu o materiały źródłowe, wizje terenowe i wizualizacje. 

Na potrzeby opracowania wykonano mapy przy pomocy programu GIS.  

Zakres opracowania jest zgodny z referencyjną metodą oceny wpływu elektrowni wiatrowych 

na krajobraz zaproponowaną w Stanowisku Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Opolu 

w sprawie ochrony krajobrazu w procesie lokalizacji farm elektrowni wiatrowych na terenie 

województwa opolskiego z dnia 1 października 2008 r. 

Obszar, dla którego przeprowadzono analizę krajobrazu, obejmuje tereny możliwe do 

zagospodarowania na cele budowy farmy wiatrowej w maksymalnym zakresie sprzed opiniowania 

i uzgadniania z RDOŚ Opole projektu studium (Rysunek 28, punkt 10.12.6) oraz bufor około 5 km od 

ww. terenów. Tereny możliwe do zagospodarowania na cele budowy farmy wiatrowej sprzed etapu 

opinii i uzgadniania obejmowały: zlokalizowane w północnej części gminy Głubczyce okolice wsi 

Klisino, Kietlice, Królowe, Biernatów, Lisięcice Zawiszyce, oraz tereny graniczące z Republika Czeską 

pomiędzy wsiami Pomorzowiczki, Ściborzyce Małe, Tarnkowa oraz Sławoszów. Ponadto analizę 

wpływu wizualnego inwestycji na krajobraz przeprowadzono również dla obszarów leżących poza 

granicami kraju i stanowiących terytorium Republiki Czech.  

Analizę oddziaływania na krajobraz planowanej farmy wiatrowej w gminie Głubczyce 

przeprowadzono dla maksymalnej liczby planowanych turbin tj. 96 sztuk. Należy podkreślić, że 

docelowa liczba elektrowni będzie mniejsza. Ostateczna ich liczba nie jest na tym etapie opracowania 

projektu studium znana. W ramach planowanej inwestycji powstanie tzw. infrastruktura 

towarzysząca, np. kable energetyczne i drogi dojazdowe do poszczególnych turbin, jednak ich wpływ 

na krajobraz będzie niewielki, dlatego autorzy zrezygnowali z analizy wpływu tych elementów na 

krajobraz.  

Omawiany dokument zawiera obszerny opis uwarunkowań przyrodniczych, w tym form 

ochrony przyrody i korytarzy ekologicznych oraz opis dóbr kultury. Na potrzeby analizy wykonano 

                                                           
31 

Analiza oddziaływania na krajobraz planowanej farmy wiatrowej Królowe, ansee consulting Michał  Jaśkiewicz, autorzy: 
M. Roszczyk, S. Cygan, R. Szmigiel, P. Woźniak, Wrocław maj 2012r.  
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m.in. mapę topologiczną krajobrazu. Na analizowanym terenie wyróżniono trzy typy krajobrazu: 

doliny rzeczne, tereny pofałdowane (przylegające do dolin rzecznych są to głównie użytki rolne, 

zadrzewienia oraz większe kompleksy leśne), tereny słabo pofałdowane (najmniej cenne tereny 

użytkowane rolniczo).   

Autorzy ww. analizy w celu określenia oddziaływania planowanej farmy wiatrowej na 

krajobraz przeprowadzili waloryzację krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego.  

Podstawą do oceny wpływu planowanej farmy wiatrowej na krajobraz była metoda 

waloryzacji krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w oparciu o system bonitacji punktowej. Badany 

obszar został podzielony na kwadraty o boku 1 km każdemu kwadratowi została przyporządkowana 

liczba punktów wynikająca z oceny walorów poszczególnych komponentów środowiska.  

Analiza krajobrazu przyrodniczego 

Podczas waloryzacji krajobrazu przyrodniczego wzięto pod uwagę następujące cechy krajobrazu: 

 występowanie wód powierzchniowych,  

 występowanie form ochrony przyrody,  

 występowanie lasów,  

 pokrycie terenu, 

 występowanie korytarzy ekologicznych, 

 ukształtowanie powierzchni. 

Po przypisaniu odpowiedniej liczby punktów zwaloryzowane pola zakwalifikowano do 

odpowiednich kategorii. Najwyższa liczba punktów oznaczała tereny najcenniejsze pod względem 

krajobrazowym – kategoria III (od 14 do 20 pkt): tereny odznaczające się największą liczba rzek, 

występowaniem dużych kompleksów leśnych, występowaniem form ochrony przyrody, obszarów 

węzłowych i korytarzy ekologicznych, ważnych żerowisk gatunków najbardziej narażonych na 

zderzenie z turbinami itd. Kategoria II oznaczała tereny o cennych cechach krajobrazu i o nieco 

mniejszej ilości punktów: od 8 do 13 pkt. Terenom o najmniej cennych cechach krajobrazu na tle 

analizowanego obszaru nadano kategorię I (od 0 pkt do 7 pkt).  

Według przeprowadzonej waloryzacji krajobrazu obszarami najbardziej cennymi 

odznaczającymi się wysokimi walorami przyrodniczymi, które uzyskały najwyższą liczbę punktów i 

kategorię III, są: obszary Lasu Głubczyckiego wchodzącego w skład obszaru chronionego krajobrazu 

oraz okolice Bernatowa Małego znajdujące na terenie gminy Głogówek - obejmujące dolinę rzeczną 

oraz fragmenty zwartych kompleksów leśnych wchodzące w skład projektowanego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Rzeki Stradunia.  
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Kategoria II obejmuje obszary cenne, których rzeźba jest urozmaicona. Występują tu 

zadrzewienia oraz użytki zielone wzdłuż dolin rzecznych. Do tej kategorii zaliczono doliny rzek: Psiny, 

Osobłogi i Straduni, które stanowią ważne korytarze ekologiczne. Dla obszarów tych planuje się 

utworzenie obszarów chronionego krajobrazu.  

Pozostałe tereny zakwalifikowano do kategorii I. Obejmują one głównie tereny rolnicze, które 

ukształtowane zostały na glebach bardzo dobrych, wykształconych na pokrywie lessowej. 

 

Analiza krajobrazu kulturowego 

Autorzy analizy oddziaływania planowanej farmy wiatrowej na krajobraz dokonali również 

waloryzacji krajobrazu kulturowego, którą objęto miejscowości w obrębie analizowanego terenu 

i były to: Głubczyce, Gołuszowice, Grobniki, Debrzyce, Kietlice, Klisino, Królowe, Lisięcice, Lwowiany 

(Osada Lwowska), Pomorzowice, Pomorzowiczki, Ściborzyce Małe, Tarnkowa, Zawiszyce, Kazimierz, 

Racławice Śląskie, Szonów, Grudynia Mała, Grudnia Wielka, Jakubowice, Milice, Naczęsławice, 

Dziećmarów.   

Każdej z powyższych miejscowości nadano określoną liczbę punktów w oparciu o konkretne 

kryteria:  

 posiadanie zabytkowego układu urbanistycznego (5 pkt lub 0 pkt), 

 umieszczenie miejscowości na liście 100 wsi w „Waloryzacji zabytkowego zasobu wsi 

województwa opolskiego32” (4 pkt lub 0 pkt),  

 występowanie dworu, pałacu, zamku wpisanego do rejestru zabytków (3 pkt lub 0 pkt), 

 występowanie kościoła wpisanego do rejestru zabytków (2 pkt lub 0 pkt), 

 występowanie na terenie miejscowości innych niż wyżej wymienione zabytków 

wpisanych do rejestru zabytków (1 pkt lub 0 pkt). 

Spośród analizowanych miejscowości tyko miejscowości: Głubczyce i Grobniki uzyskały po 

5 punktów ze względu na posiadanie zabytkowego układu ruralistycznego. Wymienione wyżej 

miejscowości w całej klasyfikacji uzyskały największą liczbę punktów: Głubczyce (11 pkt) a Grobniki 

(15 pkt). Wysoką liczbę punktów ogółem (6 -10 pkt) uzyskały następujące wsie: Klisino, Kazimierz, 

Milice, Ściborzyce Małe, Gołuszowice. Pozostałe wsie uzyskały mniej niż 5 punktów. 

Prawie wszystkie miejscowości posiadały „inne zabytki wpisane do rejestru zabytków”. Na 

terenie 14 miejscowości odnotowano występowanie zabytkowych kościołów.  

 

                                                           
32

 „Waloryzacja zabytkowego zasobu wsi województwa opolskiego”, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków 
w Opolu. 
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W celu pełniejszego zobrazowania i wstępnej oceny oddziaływania projektowanej farmy 

wiatrowej na krajobraz na lokalny krajobraz, autorzy analizy dokonali oceny punktów widokowych 

z uwzględnieniem wizualizacji fotograficznej (21 wizualizacji). Dokonano analizy otaczających farmę 

wiatrową obszarów uznanych za reprezentatywne w sensie ekspozycji, tj. rejonów najbardziej 

narażonych na oddziaływanie wizualne obszarów, z których elektrownie będą najbardziej widoczne. 

W tym celu wyszczególniono najważniejsze punkty i ciągi widokowe na badanym terenie. Do 

najważniejszych punktów widokowych zaliczano niewielkie wzniesienia w obrębie wsi (na których 

wybudowano kościół), które są jednocześnie miejscami najczęstszego przebywania lokalnych 

społeczności. Charakterystycznym punktem widokowym jest ratuszowa wieża widokowa w mieście 

Głubczyce, z której rozpościera się widok na tereny wokół Głubczyc. Ważne ciągi widokowe stanowią 

również drogi: krajowa nr 38, z której widać tereny na których ma powstać farma wiatrowa oraz 

drogi wojewódzkie nr: 416 i 417.  

Z najważniejszych ciągów widokowych i punktów widokowych wykonano panoramy, 

a następnie stworzono wizualizacje fotograficzne. W celu określenia wizualnego oddziaływania na 

krajobraz wykorzystano również oprogramowanie GIS, dzięki któremu stworzono cyfrowy model 

terenu. Dla oszacowania zasięgu widoczności przyjęto promień 5 km. Z badań wynika, że głównych 

czynnikiem wpływającym na zasięg oddziaływań będzie wysokość poszczególnych turbin. Duże 

znaczenie ma również ich usytuowanie na tle poszczególnych typów krajobrazu, inne będzie 

postrzeganie turbin na otwartym terenie mniej pofałdowanym, a inne na terenie pagórkowatym 

pokrytym zakrzyczeniami i zadrzewieniami. Analiza zasięgu widoczności wykazała, że turbiny będą 

widoczne na znacznej części analizowanego terenu. Najbardziej widoczne będą obszary otwartych 

pofałdowanych pól uprawnych. Mniej widoczne będą turbiny z terenów lasów lub w ich pobliżu 

(turbiny będą przysłonięte drzewami). Niską widocznością odznaczały się również obszary w obrębie 

dolin rzecznych. Oceniono, iż największe oddziaływanie wizualne widoczności będzie występowało na 

północ od miasta Głubczyce oraz w kierunków północno – wschodnim od planowanej farmy 

wiatrowej, ponieważ tereny te odznaczają się stosunkowo płaskim ukształtowaniem terenu 

i mniejszymi deniwelacjami.  

Przy ocenie oddziaływania z punktów widokowych brano pod uwagę czy dane elektrownie 

będą przysłaniały elementy cenne przyrodniczo lub kulturowo i czy liczba obserwatorów będzie duża. 

Na tej podstawie oceniano trzy typy oddziaływań: oddziaływanie duże (oddziaływanie istotne – 

możliwe przysłanianie przez elektrownie elementów cennych przyrodniczo i kulturowo przy czym 

liczba obserwatorów jest duża), oddziaływanie średnie (możliwe przysłanianie przez elektrownie 

elementów cennych przyrodniczo i kulturowo przy czym liczba obserwatorów nie jest duża), 
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oddziaływanie małe (nie występują elementy cenne albo jest ich mało i liczba obserwatorów będzie 

mała).   

W sześciu punktach widokowych uznano, że oddziaływanie wizualne będzie średnie ze 

względu na fakt, iż elektrownie w większości przypadków nie będą przysłaniały cennych elementów 

krajobrazu, a w sytuacjach gdzie turbiny będą przysłaniały cenne elementy krajobrazu – liczba 

obserwatorów nie będzie duża. Były to następujące punkty widokowe: wjazd do miejscowości 

Królowe od strony wschodniej, widok z drogi krajowej nr 38 w kierunku Głubczyc, widok ze wsi 

Grobniki, widok w kierunku północno – zachodnim na wieś Debrzyce, widok w kierunku południowo - 

wschodnim na wieś Zawiszyce z drogi wojewódzkiej nr 416, widok z drogi wojewódzkiej nr 417 

w kierunku południowo – wschodnim, na dolinę rzeki Stradunia. Punkty widokowe oznaczono na 

mapce dołączonej do „Analizy krajobrazowej”, którą również załączono do niniejszej prognozy.  

W dziesięciu punktach widokowych uznano, że oddziaływanie wizualne będzie małe. Poniżej 

omówiono kilka z punktów widokowych objętych analizą, dla których stwierdzono małe 

oddziaływanie wizualne:  

a. Widok sprzed kościoła we wsi Kazimierz – turbiny wiatrowe będą zlokalizowane za 

zwartą zabudową i przysłonięte przez pojedyncze drzewa.  

b. Widok z drogi wojewódzkiej nr 416 w kierunku zachodnim (obszar między wsiami: 

Klisino i Kietlicami) – elektrownie będą widoczne dla osób poruszających się po 

drodze wojewódzkiej nr 416. Część turbin będzie dobrze widoczna, część zostanie 

przysłonięta przez występujące na tym terenie wzniesienia. Dodatkowo odbiór 

wizualny niwelować będą szpalery drzew zlokalizowane wzdłuż drogi.  

c. Widok z drogi nr 457 w Republice Czeskiej w pobliżu miejscowości Osoblaha. 

Panorama w kierunku wschodnim na stronę polską. Autorzy analizy uznali 

prognozowane oddziaływanie jako małe. Elektrownie niewątpliwie będą stanowiły 

dominanty w otaczającym rolniczym krajobrazie jednak nie będą przysłaniać terenów 

cennych zarówno przyrodniczo jak i kulturowo.  

d. Widok z drogi wojewódzkiej nr 417 na planowane elektrownie zlokalizowane miedzy 

Lisięcicami a Debrzycą. Duża część turbin będzie niewidoczna – część elektrownie 

będzie zasłonięta przez pagórki, część przez zadrzewienia. Tylko kilka turbin będzie 

wyraźnie widoczna na przedpolu widokowym.   

e. Widok z drogi wojewódzkiej nr 417 na planowane elektrownie zlokalizowane 

w kierunku północnym od wsi Lisięcice. Teren pofalowany zmniejsza widoczność 

turbin w kierunku zachodnim. Otwarta panorama w kierunku północnym pozbawiona 

jest przesłon w postaci turbin wiatrowych. 
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f. Widok z wzniesienia we wsi Klisino. Z tego punktu widokowego będą widoczne 

głównie rotory turbin. Ich ilość jest jednak niewielka, a widoczna będzie nad 

zabudową oraz pomiędzy grupami drzew jedynie część tych konstrukcji. 

 

Z analizy oceny punktów widokowych z uwzględnieniem wizualizacji fotograficznej wynika, że 

rejonami najbardziej narażonymi na oddziaływanie wizualne, z których elektrownie będą najbardziej 

widoczne są cztery punkty widokowe z analizowanych dwunastu. Oddziaływanie wizualne można 

uznać za duże z następujących punktów i ciągów widokowych: 

a. Widok z drogi wojewódzkiej nr 417 w kierunku południowo – zachodnim. Odcinek 

drogi między wsiami Szonów i Bernatowem Małym zlokalizowany na terenie gminy 

Głogówek.  

b. Widok z drogi wojewódzkiej nr 416 poniżej miejscowości Kietlice w kierunku 

wschodnim.  

c. Widok z drogi przebiegającej przez wieś Lisięcice w kierunku północnym.  

d. Widok z wieży widokowej w mieście Głubczyce.  

 

Ad a) Oddziaływanie wizualne uznano za duże, ze względu na widoczną dużą grupę turbin 

pomiędzy Klisino i Kietlice, która spowoduje wyraźne przesłonięcie otwarcia widokowego na Góry 

Opawskie. Duża widoczność związana jest z ukształtowaniem powierzchni - płaski teren na przedpolu 

widokowym.  

Ad b) Autorzy analizy uznali oddziaływanie wizualne za wysokie ze względu na wyraźną 

dominację projektowanych turbin w kierunku północnym nad wsią Kietlice. Projektowane turbiny 

zlokalizowane na wzniesieniu w stosunku do widoczne wieży kościoła zlokalizowanego w dolinie, 

spowodują zaburzenie wizualne. W kierunku wschodnim widoczna grupa turbin na dalekim 

horyzoncie oddziałuje na obserwatora w mniejszym stopniu.  

Ad c) Oddziaływanie wizualne uznano za duże ze względu na wyraźną dominację jednej 

projektowanej turbiny, która będzie widoczna na tle zabytkowej wieży kościelnej. Rezygnacja z tej 

turbiny zniweluje negatywny odbiór wizualny – widoczne będą jedynie dwie turbiny usytuowane 

dalej.  

Ad d) Z wieży ratuszowej widoczna będzie znaczna część planowanej farmy wiatrowej. 

Oddziaływanie wizualne uznano za duże ze względu na szeroką panoramę – widoczna mozaika pół 

z niewielkimi zadrzewieniami oraz wsie położone w obniżeniach. Turbiny wiatrowe będą stanowiły 

dominanty – obcy element odznaczający się na tle rolniczego krajobrazu. Z wieży ratuszowej 
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panoramę Płaskowyżu Głubczyckiego podziwia bardzo duża ilość obserwatorów, będącą w dużej 

mierze turystami. 

 

Reasumując na podstawie waloryzacji krajobrazu, analizy widoczności i wizualizacji, autorzy 

„Analizy oddziaływania na krajobraz planowanej farmy wiatrowej Królowe” wskazali obszary 

o najniższych walorach krajobrazowych w stosunku do otaczających terenów, na których dopuszcza 

się lokalizację turbin wiatrowych. Rekomendowane obszary do lokalizacji projektowanych elektrowni 

wiatrowych to obszary pomiędzy wsiami: Klisino i Kietlice, na północ od wsi Lisięcice, pomiędzy 

wsiami: Lisięcice a Debrzyca. W obecnej wersji projektu studium zrezygnowano z obszarów pomiędzy 

miejscowościami: Pomorzowiczki, Sławoszów, Ściborzyce Małe i Tarnkowa w celu wyeliminowania 

ewentualnego wpływu na gminy sąsiednie po stronie czeskiej33. Z analizy wpływu na krajobraz 

wynika, że oddziaływanie wizualne na krajobraz dla tych terenów będzie małe. Turbiny będą 

wprowadzać nowy antropogeniczny element do krajobrazu, jednak nie będą one przysłaniać 

obiektów cennych przyrodniczo i kulturowo. Tło będzie stanowić głównie mozaika pól uprawnych.  

Obszary proponowane do lokalizacji elektrowni wiatrowych w okolicach wsi Królowe 

i Zawiszyce zostały wykluczone z inwestycji ze względu na zidentyfikowany na tych terenach rewir 

łowny orła bielika.  

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego bierze zatem 

pod uwagę zarówno rekomendacje odnośnie lokalizowania elektrowni wiatrowych wynikających 

z analizy krajobrazowej, jak i analizy dotyczące fauny najbardziej wrażliwej na kolizje z turbinami - 

monitoringi przedrealizacyjne wpływu inwestycji na ptaki i nietoperze. Aktualne tereny możliwe do 

zagospodarowania na cele farm wiatrowych przedstawiono na Rysunku 29 (kolor czerwony) oraz na 

załączniku graficznym dołączonym do niniejszej prognozy.  

Do niniejszej prognozy dołączona została „Analiza oddziaływania na krajobraz planowanej 

farmy wiatrowej Królowe” wraz z załącznikami i wizualizacjami.  

11.2 Przewidywany wpływ ustaleń studium na tereny wykraczające poza granice opracowania. 

Z „Analizy oddziaływania na krajobraz planowanej farmy wiatrowej Królowe” wynika, że 

największy wpływ inwestycja będzie wywierała w zakresie oddziaływania wizualnego. Analiza 

kluczowych punktów widokowych zlokalizowanych w obrębie inwestycji oraz z terenów położonych 

poza nią wykazała, że turbiny wiatrowe będą stanowiły negatywną dominantę o wyraźnie 

                                                           
33

 Zgodnie z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10.10.2011r. (znak WOOŚ.410.146.2011.KM; 
WPN.610.52.2011r.).  
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antropogenicznym charakterze, jednak nie będą one przesłaniały cennych obiektów przyrodniczych 

oraz kulturowych. 

Ww. analiza krajobrazu nie wskazała jednoznacznie czy planowane elektrownie wiatrowe 

będą postrzegane przez obserwatorów negatywnie. Uznano, że będzie to kwestia subiektywnej 

oceny. Nie ulega jednak wątpliwości, że elektrownie wiatrowe będą odznaczały się na tle krajobrazu 

rolniczego. Turbiny będą widoczne głównie z ciągów widokowych jakimi są drogi krajowa nr 38 

i wojewódzkie nr 416 i nr 417.   

Jak wspomniano w punkcie 11.1 rejonami najbardziej narażonymi na oddziaływanie wizualne 

są tereny predysponowane do lokalizacji turbin zlokalizowane pomiędzy wsiami: Klisino i Kietlice, 

obserwowane z drogi wojewódzkiej nr 417 (odc. drogi zlokalizowany w gminie Głogówek), która 

spowoduje wyraźne przesłonięcie otwarcia widokowego na Góry Opawskie. Duża widoczność 

związana jest z ukształtowaniem powierzchni - płaski teren na przedpolu widokowym. Tereny gminy 

Głogówek, podobnie jak gminy Głubczyce charakteryzują się podobnymi uwarunkowaniami, 

dominują tereny pól uprawnych. Omawiany teren proponowanych lokalizacji elektrowni jest 

pozbawiony obszarów chronionych – od strony południowej widoczny większy kompleks leśny 

zlokalizowany w okolicach miejscowości Bernatów (projektowany Obszar Chronionego Krajobrazu 

Doliny rzeki Stradunia).  

Z analizy krajobrazu wynika, że oddziaływanie wizualne na tereny obserwowane z punktu 

obserwacyjnego sprzed kościoła we wsi Kazimierz będzie małe – turbiny wiatrowe będą 

zlokalizowane za zwartą zabudową i przysłonięte przez pojedyncze drzewa. Widoczne będą jedynie 

ruchome części rotora kilku turbin wiatrowych położonych najbliżej obserwatora. 

Oddziaływanie projektowanej farmy wiatrowej należy rozpatrywać na krajobraz widziany 

z terenu gminy Głubczyce w stosunku do wsi sąsiednich zlokalizowanych najbliżej granicy gminy. 

Będą to wsie: Szonów, Kazimierz (zlokalizowane w gminie Głogówek - oddalone są od terenów 

proponowanych pod budowę farm wiatrowych, o około 1 km). Oddziaływanie projektowanej farmy 

na krajobraz należy rozpatrywać również z punktu widzenia obserwatora, z terenów gmin sąsiednich, 

w stosunku do gminy Głubczyce.   

We wsi Teszniów nie zlokalizowano żadnych obiektów zabytkowych - oddziaływania wizualne 

będzie w tym wypadku małe. 

 Ważnym elementem krajobrazu gminy są pierwotnie wykształcone dominanty 

wysokościowe wsi (m. in. wieże kościołów czy ogólnie zarysowane sylwety wsi na obszarach 

przewyższeń terenu), które nie powinny być przesłaniane przez wieże elektrowni wiatrowych. Walory 

widokowo – krajobrazowe ukształtowanych sylwet wsi gminy Głubczyce powinny być zachowane. 

Proponuje się, o ile to możliwe, nie przesłaniać, dominujących w krajobrazie zespołów kościelnych, 
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zarówno z oddalonych miejsc i punktów widokowych jak również z miejsc znajdujących się 

w bezpośrednim otoczeniu zespołu kościelnego. 

Turbiny wiatrowe będą lokalizowane na terenach otwartych. Wsie w sąsiednich gminach, 

podobnie jak w gminie Głubczyce, zlokalizowane są w dolinach rzek. Uwarunkowania krajobrazowe 

i przyrodnicze sąsiednich wsi są zbliżone do uwarunkowań wsi zlokalizowanych na terenie gminy 

Głubczyce. Tereny możliwe do zagospodarowania na cele farm wiatrowych są lekko wyniesione 

w stosunku do dolin rzek. Biorąc pod uwagę w/w uwarunkowania, odległości na podstawie, których 

określa się, czy turbiny będą stanowiły dominanty w krajobrazie, będą uzależnione od położenia 

punktu obserwacyjnego oraz lokalizacji elektrowni. Elektrownie zlokalizowane na wzniesieniach będą 

widoczne w krajobrazie najbardziej z ciągów komunikacyjnych. Przykładowo, na linii obserwacyjnej 

np.: droga wojewódzka nr 416 (teren gminy Głubczyce) – turbiny wiatrowe zlokalizowane w zasięgu 

widoczności wsi Szonów lub na linii obserwacyjnej np.: droga wojewódzka 417 (teren gminy 

Głubczyce) – turbiny wiatrowe zlokalizowane w zasięgu widoczności wsi: Kazimierz - wówczas wsie 

zlokalizowane na terenie gmin sąsiednich, w dolinach rzek, mogą być mniej widoczne dla 

obserwatora patrzącego z terenu gminy Głubczyce.  

 Podsumowując, oddziaływanie farmy wiatrowej na krajobraz będzie się zawężało do tras 

komunikacyjnych (dróg łączących poszczególne wsie – ciągi widokowe). Oddziaływanie na krajobraz 

sąsiednich gmin będzie wiązało się z realizacją projektowanych farm wiatrowych. Realizacja 

inwestycji wpłynie na zmiany w krajobrazie, co może mieć wpływ na jego postrzeganie przez 

mieszkańców sąsiednich wsi (Szonów, Kazimierz) oraz mieszkańców gminy Głubczyce. Tereny 

możliwe do zagospodarowania na cele budowy farm wiatrowych, na terenie gminy Głubczyce, 

oddalone są od istniejącej i projektowanej zabudowy o około 500 m. Wyjątek stanowi odległość 

parku wiatrowego „Zopowy” od zabudowy34. Wsie: Szonów i Kazimierz oddalone są od tych obszarów 

o około 1 km.  

Podstawowym sposobem oceny oddziaływania na krajobraz jest odpowiednio 

przeprowadzona analiza krajobrazowa, na podstawie której inwestor dokona wyboru lokalizacji 

poszczególnych turbin wiatrowych (na etapie przygotowywania właściwego projektu). Lokalizacja 

samych turbin powinna być indywidualnie rozpatrywana, żeby zminimalizować ich wpływ na 

krajobraz.  

Oprócz terenów możliwych do zagospodarowania na cele budowy farm wiatrowych 

w rejonie wsi: Ściborzyce Małe – Klisino – Kietlice – Bernatów - Lisięcice – Zawiszyce – Debrzyca, 

                                                           
34

 Wyjątek stanowi odległość parku wiatrowego „Zopowy” od zabudowy (jest to odległość mniejsza niż 500m), wrysowana 
zgodnie z uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwałą nr XXIII/208/08 z dnia 18 września 
2008r.  
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Studium wyznacza także inne obszary pod w/w zainwestowanie: w okolicach miejscowości Zopowy 

oraz niewielkie tereny przy północnej granicy miasta Głubczyce (niewielki zasięg oddziaływania ze 

względu na niewielką skalę inwestycji).  

Oddziaływanie na krajobraz, projektowanej farmy wiatrowej w okolicach wsi Zopowy, 

dotyczyć będzie głównie terenów gminy Głubczyce. Realizacja inwestycji spowoduje zmiany 

w krajobrazie (na terenach otwartych pól zastaną umieszczone turbiny wiatrowe stanowiące 

dominanty w krajobrazie), co może mieć wpływ na jego postrzeganie przez mieszkańców sąsiedniej 

wsi Włodzienin (gmina Branice) oddalonej o około 2 km od granic gminy Głubczyce. W/w inwestycja 

otrzymała pozwolenia na budowę. 

Tereny możliwe do zagospodarowania na cele budowy farm wiatrowych pierwotnie 

zaprojektowano: północ i południe od wsi Królowe, północ i południe od wsi Zawiszyce, zachód od 

wsi Lisięcice. Zrezygnowano z tych obszarów tak, aby zminimalizować wpływ elektrowni wiatrowych 

na krajobraz gminy Głubczyce (wsie nie będą otoczone z dwóch stron farmami wiatrowymi).  

Po dyskusjach z inwestorem i projektantami, zdecydowano się również na usunięcie części 

terenów możliwych do zagospodarowania na cele farm wiatrowych położonych między wsiami: 

Pomorzowiczki, Sławoszów, Ściborzyce Małe,  Tarnkowa i na północ Ściborzyc Małych, w celu 

wyeliminowania negatywnego wpływu na krajobraz na gminy sąsiednie po stronie czeskiej35. Jest to 

również zgodne z wynikami przeprowadzonej analizy wpływu inwestycji na krajobraz.  

Ponadto, Studium wprowadza obszary, dla których rozmieszczone będą inwestycje celu 

publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. Do inwestycji w/w należą planowane zbiorniki retencyjne, 

ujęte w „Programie budowy zbiorników małej retencji w województwie opolskim”. Budowa 

zbiorników retencyjnych będzie realizowana częściowo w gminie Głubczyce a częściowo w sąsiednich 

gminach Baborów (zbiorniki: Babice i Boguchwałów) i Głogówek (zbiornik Racławice Śląskie). 

Konieczna będzie współpraca włodarzy gmin w celu zapewnienia środowisku przyrodniczemu 

odpowiedniej ochrony i wybraniu odpowiedniego wariantu inwestycji. Za zasadne uznaje się 

przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej miejsc lokalizacji obiektów małej retencji i terenów 

przyległych do zbiorników (w tym terenów gmin sąsiednich) przed realizacją inwestycji36. W dolinach 

rzek mogą występować siedliska cenne przyrodniczo i gatunki prawnie chronione. Warunki 

siedliskowe niektórych gatunków roślin i zwierząt mogą ulec przekształceniu na skutek zmiany 

stosunków wodnych (zmiana ekosystemu). W myśl art. 56 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zmianami) oraz art. 51 ust. 1 i 52 

                                                           
35

 Zgodnie z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10.10.2011r. (znak WOOŚ.410.146.2011.KM; 
WPN.610.52.2011r.).  
36

 Prognoza oddziaływania na środowisko Programu budowy małej retencji w województwie opolskim (str. 32).  
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ust. 1 ustawy, konieczne jest zezwolenie na wykonanie czynności zakazanych wobec dziko 

występujących gatunków roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną, wydawane przez 

regionalnego dyrektora ochrony środowiska. 

Uwarunkowania przyrodnicze gmin sąsiednich w obrębie projektowanych zbiorników 

retencyjnych i w ich okolicy są zbliżone do uwarunkowań gminy Głubczyce (w tym zakresie opis 

istniejącego stanu środowiska dla gminy Głubczyce można odnieść do terenów graniczących 

terenami gmin sąsiednich). Wzdłuż dolin rzecznych występują użytki zielone i pola uprawne. 

Projektuje się tu utworzyć obszary chronionego krajobrazu ze względu na ochronę występujących tu 

korytarzy ekologicznych i cennego krajobrazu.   

Budowa zbiorników retencyjnych może wpłynąć na zachwianie ciągłości naturalnego 

korytarza ekologicznego rzeki, jednak przy zapewnieniu odpowiednich środków minimalizujących nie 

prognozuje się znaczącego wpływu na ciągłość korytarza ekologicznego. Najbardziej istotne 

w kontekście wpływu realizacji w/w inwestycji na faunę będzie zapewnienie możliwości swobodnej 

wędrówki rybom. W projekcie studium i w prognozie wobec powyższego wprowadzono zapis: „Przy 

realizacji zbiorników retencyjnych w granicach gminy Głubczyce budowle piętrzące przegradzające 

rzekę wyposażone będą w urządzenia zapewniające swobodne przedostawanie się ryb przez 

przeszkodę, o ile będzie uzasadnione to warunkami lokalnymi, a zbiorniki wodne kształtowane będą 

w taki sposób, aby pozostawić ostoje i tarliska ryb” co jest zgodne z art. 18 rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznym jakim powinny odpowiadać 

budowle techniczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 86, poz. 579). 

Działania minimalizujące negatywny wpływ budowy zbiorników retencyjnych na środowisko 

w tym zakresie przedstawiono w punkcie 10.11.6 prognozy.  

Budowa zbiorników retencyjnych przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w zakresie 

ochrony przeciwpowodziowej oraz może przynieść inne korzyści wymienione w punkcie 10.11.5 

prognozy. Realizacja zbiorników retencyjnych odbywać się będzie w obrębie projektowanych 

obszarów chronionego krajobrazu, dla których nie obowiązują obecnie zakazy. Są to inwestycje celu 

publicznego o znaczeniu ponadlokalnym wpisane w dokumentach nadrzędnych w stosunku do 

projektu zmiany Studium (Program budowy małych zbiorników retencyjnych w woj. opolskim, Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego). Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Opolskiego zakłada realizację działań ochronnych w zakresie ochrony 

przeciwpowodziowej poprzez między innymi: Zwiększenie retencji wód przez realizację „Programu 

budowy małej retencji województwa opolskiego”, tj.: w pierwszej kolejności budowę zbiornika 

retencyjnego „Racławice Śląskie”, w drugiej kolejności budowę zbiorników retencyjnych: „Babice” 

i „Bernatów”. 
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Zgodnie z Ustawą o planowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (tj. Dz.U.z  2012r. poz. 

647) art. 9 ust. 2: „Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza Studium zawierające część 

tekstową i graficzną, uwzględniając zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania 

kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz 

strategii rozwoju gminy, o ile gmina dysponuje takim opracowaniem”. W związku z powyższym 

w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głubczyce muszą 

zostać zawarte kierunki polityki przestrzennej z dokumentów wyższego rzędu, jakim jest m.in. Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego.  

Reasumując, w większości przypadków obszary objęte przewidywanym oddziaływaniem 

zamykają się w granicach gminy Głubczyce. W części przypadków oddziaływania na środowisko, 

związane z realizacją kierunków zawartych w Studium, będą dotyczyć terenów gmin sąsiednich. 

Będzie to oddziaływanie na krajobraz w stosunku do wsi sąsiednich zlokalizowanych najbliżej granicy 

gminy (dot. realizacji elektrowni wiatrowych) oraz może mieć wpływ na tereny gmin sąsiednich, 

a ściślej na gatunki roślin i zwierząt – głównie ryb (dot. budowy zbiorników retencyjnych), o ile 

inwestycja zostanie źle przeprowadzona (m.in. brak przepławek).  

 

12 ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI 
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE OBSZARÓW 
PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY Z DNIA 16 
KWIETNIA 2004 R. 

12.1 Ocena stopnia zgodności postanowień projektu Studium z zapisami ustawy o ochronie 
przyrody. Ustalenia przyjęte w projektowanym dokumencie Studium mające służyć ochronie 
zasobów przyrody – minimalizujące negatywny wpływ niektórych ustaleń Studium na 
środowisko.  

 

Szczególnie istotne w zakresie ochrony środowiska jest oddziaływanie na obszary prawnie 

chronione, znajdujące się w obszarze opracowania, bądź położone w jego najbliższym sąsiedztwie. 

Zasięg opracowania dotyczy części projektowanego obszaru Natura 2000 Góry Opawskie.  

Obszary Europejskiej Sieci Natura 2000, w myśl zasad prawa wspólnotowego są miejscami 

ochrony ptaków, ochrony siedlisk lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, utworzone 

w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków, siedlisk przyrodniczych lub gatunków 

będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. Szczegółowe rozwiązania prawne dotyczące 

tworzenia i ochrony sieci obszarów Natura 2000 w Polsce wprowadziła ustawa z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody, która weszła w życie z chwilą przystąpienia Polski do Wspólnoty 

Europejskiej 1 maja 2004 r. Ustawa ta wprowadza "obszary Natura 2000" jako nową, osobną formę 
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ochrony przyrody, przy czym obszary te mogą się całkowicie lub częściowo pokrywać z innymi 

formami ochrony prawnej. Na terenie tych obszarów, w myśl art.  33 ust. 1 w ustawie o ochronie 

przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. obowiązują zakazy, dotyczące podejmowania działań mogących 

osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony 

obszaru Natura 2000, w tym w szczególności:  

 pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których 

ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, 

 wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 

2000, 

 pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.  

Przepisy z art. 33 ust. 1 ww. Ustawy, stosuje się odpowiednio do proponowanych obszarów 

mających znaczenie dla Wspólnoty, do czasu zatwierdzenia przez Komisję Europejską jako obszary 

mające znaczenie dla Wspólnoty i wyznaczenia ich jako specjalne obszary ochrony siedlisk.  

Projekty polityk, strategii, planów i programów oraz zmian do takich dokumentów a także 

planowane przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 wymagają 

przeprowadzenia odpowiedniej oceny oddziaływania na zasadach określonych w Ustawie z dnia 

3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Obszar gminy Głubczyce obfituje w formy ochrony przyrody, oprócz obszaru Natura 2000 

Góry Opawskie, występują dwa obszary chronionego krajobrazu: Las Głubczycki oraz Mokre – Lewice. 

Planuje się uprawomocnić pozostałe projektowane obszary wskazane do ochrony, w tym: Park 

Krajobrazowy Góry Opawskie, Obszary Chronionego Krajobrazu w dolinach rzek (Stradunia, Psina, 

Osobłoga), oraz rezerwaty przyrody.  

Studium uwzględnia istniejące obszary chronionego krajobrazu i przewiduje kierunki zmian 

(głównie inwestycje celu publicznego), które w większości nie będą sprzeczne z zakazami 

obowiązującymi na terenie Obszaru Chronionego krajobrazu Mokre - Lewice oraz Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Las Głubczycki.  

Na terenie OCHK Mokre Lewice projektuje się nowe obszary pod zabudowę 

zaproponowanych w Studium. Obszary obejmujące następujące wsie: Opawica, Lenarcice, Krasne 

Pole, Chomiąża, to obszary zlokalizowane wzdłuż doliny rzeki Opawica, która stanowi regionalny 

korytarz ekologiczny. W wyniku zabudowy może dojść do przerwania ciągów ekologicznych. Na 

obszarze chronionego krajobrazu, szczególnie w dolinach rzek, mogą znajdować się siedliska 

chronione, oraz rośliny i zwierzęta objęte ochroną. Zwiększy się również zużycie wody, na tym terenie 

oraz ścieków i produkcja odpadów. W związku z realizacją nowych zamierzeń budowlanych 
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wybudowana zostanie także infrastruktura w postaci nowych dróg (obwodnice Kietlic i Zubrzyc), 

modernizacja istniejących dróg, modernizacja i budowa kanalizacji i sieci wodociągów, linii 

energetycznych. Na obszarach chronionych mogą znajdować się gatunki chronione, które mogą ulec 

zniszczeniu na skutek realizacji części w/w inwestycji (kierunków zmian). Przed przystąpieniem do 

budowy, rozbudowy, modernizacji inwestycji należy przeprowadzić inwentaryzację na terenach, 

gdzie istnieje podejrzenie występowania gatunków chronionych lub siedlisk chronionych.  

Zapisy Studium wprowadzają potencjalne zagrożenie dla tych obszarów w postaci możliwej 

intensyfikacji ruchu turystycznego (intensyfikacja terenów pod funkcję zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i zagrodowej z możliwością lokalizacji zabudowy rekreacji indywidualnej – tereny 

wzdłuż granicy z Czechami, cześć terenów przeznaczonych w Studium pod nową zabudowę 

zlokalizowana jest w sąsiedztwie obszaru Natura 2000 – odległość około 300m od projektowanej 

zabudowy we wsi Krasne Pole i około 1,5 km od wsi Opawica). Jednakże skala i intensywność 

zainwestowania nie jest na tyle znacząca aby mogła zagrozić celom i przedmiotowi ochrony obszaru 

Natura 2000.  

Studium przewiduje modernizację przebiegu drogi krajowej zlokalizowanej w sąsiedztwie 

obszaru Natura 2000. Ze względu na niewielką skalę inwestycje te nie wpłyną znacząco na przedmiot 

ochrony obszaru Natura 2000. Zlokalizowane są poza granicami obszaru Natura 2000.  

Studium wprowadza nowe ustalenia na obszarach chronionego krajobrazu. Charakter 

gospodarki prowadzonej na obszarach chronionego krajobrazu w oparciu o szczegółowe przepisy 

prawne uzależniony jest od pełnionych przezeń funkcji rekreacyjnej, (tereny dla turystyki 

i wypoczynku, odciążające obszary o wyjątkowych walorach przyrodniczych) oraz naturalnych 

korytarzy ułatwiających migracje zwierząt.  

 Na terenie obszarów chronionego obowiązują zakazy uwzględnione w rozporządzeniu 

wojewody opolskiego. Główne kierunki zmian na tych terenach dotyczyć będą inwestycji celu 

publicznego. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody art. 24 ust 2 (tj. Dz. U. z 2009 r., 

Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze do obszarów chronionego 

krajobrazu przewidują odstępstwa od ww. zakazów m.in. dla inwestycji celu publicznego. Szerzej 

o inwestycjach celu publicznego na terenach chronionego krajobrazu omówiono w punkcie 12.2. 

Użytkowanie zasobów przyrodniczych to użytkowanie w taki sposób (techniki pozyskania, 

selekcja do eksploatacji, rozkład eksploatacji w czasie i przestrzeni) oraz z taką intensywnością, aby 

było możliwe odnawianie się ekosystemów, gatunków, populacji czy ras i ich niezagrożone trwanie 

w czasie. Oznacza to przede wszystkim zapewnienie następnym pokoleniom możliwości eksploatacji 

zasobów przyrodniczych na niemniejszym niż obecnie poziomie. 
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Położenie gminy w zlewni Odry, w obrębie, której wyróżnia się cztery zlewnie podrzędne: 

Osobłogi, Straduni, Psiny i Opawy, sprawia, że zagospodarowanie terenów ma istotne znaczenie dla 

ochrony zasobów wód powierzchniowych. Dążenie do utrzymania i zwiększania retencji wód 

powinno odbywać się m.in. poprzez odbudowę i budowę małych zbiorników wodnych. Biorąc pod 

uwagę racjonalną gospodarkę wodną, w myśl Programu małej retencji dla województwa opolskiego, 

wprowadzono w Studium ustalenia dotyczące projektu zbiornika retencyjnego. Wszystkie zbiorniki 

oznaczono na załączonym do opracowania załączniku graficznym. Głównie będą pełnić funkcję 

ochrony przed powodzią oraz przed skutkami suszy, jak również wpłyną na ożywienie gospodarcze 

i stworzenie warunków do rozwoju rekreacji, wypoczynku i turystyki. Budowa zbiorników 

retencyjnych (oraz stawów hodowlanych w dolinach rzek) przyczyni się do przekształcenia siedlisk. 

W dolinach rzek mogą się znajdować bądź się znajdują gatunki chronione. Zbiorniki retencyjne 

i urządzenia im towarzyszące, o ile będzie to warunkami lokalnymi, powinny być tak skonstruowane, 

aby zapewniały swobodne przedostawanie się ryb. Inne zbiorniki wodne, w tym stawy hodowlane 

w dolinach rzek, powinny być realizowane w taki sposób, aby pozostawić ostoje i tarliska ryb.  

 

a. W Studium wyszczególniono następujące ogólne kierunki służące ochronie środowiska 

przyrodniczego gminy Głubczyce:  

 racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi bez naruszenia równowagi środowiska; 

 zachowanie i ochronę w krajobrazie tych elementów, które są jego największymi walorami; 

 wskazanie możliwości uniknięcia kolizji między zagospodarowaniem przestrzennym 

a warunkami przyrodniczymi i ochroną środowiska; 

 zapewnienie ciągłości ekologicznego systemu obszarów chronionych. 

 

b.  Odnośnie ochrony krajobrazu w Studium wyszczególniono następujące zasady 

gospodarowania: 

 negatywne oddziaływanie linii elektroenergetycznych, elektrowni, stacji nadawczych radiowo – 

telewizyjnych, stacji bazowych telefonii komórkowej oraz innych obiektów radiokomunikacyjnych 

ograniczać poprzez lokalizowanie ich poza miejscami o wyróżniających się wartościach środowiska 

przyrodniczego (z uwzględnieniem przepisów prawa miejscowego), w taki sposób aby ich wpływ 

na krajobraz był jak najmniejszy; 

 lokalizowanie w bliskim sąsiedztwie kilku elementów infrastrukturalnych, powinno odbywać się na 

budowie ich na jednej konstrukcji wspornej. 
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c. W ramach ochrony krajobrazu, zapobieganiu jego przekształceniom, a także w ramach 

urozmaicenia i wzbogacenia krajobrazu na terenie gminy proponuje się: 

 dążyć do rekompozycji nowej zabudowy, wprowadzanej na tereny dawnych siedlisk zagrodowych, 

w celu minimalizacji dysonansu między zabudową współczesną, a tradycyjną zabudową regionu, 

z zachowaniem ustalonych w niniejszym Studium wskaźników dla nowoprojektowanej zabudowy 

i doprecyzowanych na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego; 

 przeprowadzić prace rewaloryzacyjne zespołów zabytkowych, z uwzględnieniem wytycznych 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

 kontrolować charakter remontów istniejących obiektów, a także sprecyzować ścisłe wytyczne dla 

obiektów nowych, na obszarach wsi o charakterze kolonijnym i terenach położonych przy 

majątkach ziemskich, aby zachować charakter zabudowy zgodny z typem wsi; 

 chronić cmentarze z dominującymi w krajobrazie zadrzewieniami; 

 nie dopuścić do przesłonięcia, dominujących w krajobrazie zespołów kościelnych, zarówno 

z oddalonych miejsc i punktów widokowych jak również z miejsc znajdujących się w bezpośrednim 

otoczeniu zespołu kościelnego; 

 wprowadzić programy rewitalizacji dla istniejących parków oraz uaktualnić plany odnowy 

poszczególnych miejscowości; 

 chronić istniejące układy zieleni; 

 dążyć do przekształcenia monotonnego krajobrazu płaskowyżu użytkowanego rolniczo przez 

wprowadzenie pasmowych i kępowych zadrzewień i zakrzewień wzdłuż cieków wodnych, rowów 

melioracyjnych, wododziałów, dróg miedz i skarp; 

 ważnym elementem krajobrazu gminy są pierwotnie wykształcone dominanty wysokościowe wsi 

(m. in. wieże kościołów czy ogólnie zarysowane sylwety wsi na obszarach przewyższeń terenu), 

które nie powinny być przesłaniane przez silosy, maszty telekomunikacyjne czy wieże elektrowni 

wiatrowych, co skutkować będzie zachowaniem walorów widokowo – krajobrazowych 

ukształtowanych sylwet wsi gminy Głubczyce. 

 

  Dodatkowo proponuje się aby inwestor przed wyborem lokalizacji poszczególnych turbin 

wiatrowych brał pod uwagę wyniki przeprowadzonych analiz krajobrazowych, w tym 

przeprowadzonej „Analizy oddziaływania na krajobraz planowanej farmy wiatrowej Królowe”37.  

 
                                                           
37

 Analiza oddziaływania na krajobraz planowanej farmy wiatrowej Królowe, ansee consulting Michał  Jaśkiewicz, autorzy: 
M. Roszczyk, S. Cygan, R. Szmigiel, P. Woźniak, Wrocław maj 2012r. 
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d.  Odnośnie ochrony powierzchni ziemi w Studium wyszczególniono następujące zasady 

gospodarowania minimalizujące negatywny wpływ eksploatacji złóż kopalin: 

 efektywne wykorzystanie eksploatowanych złóż; 

 ochronę niezagospodarowanych złóż; 

 prowadzenie kompleksowej rekultywacji terenów poeksploatacyjnych; 

 bieżąca kontrola, minimalizująca rabunkową gospodarkę prowadzoną na terenach 

eksploatacyjnych oraz prowadzenie bieżącej rekultywacji wyrobisk. 

e. W celu zwiększenia zdolności retencyjnych, poprawie jakości stanu wód oraz umocnieniu 

i uregulowaniu systemu wód powierzchniowych na terenie gminy należy kierować się 

zasadami: 

 obszary występowania terenów zabagnionych i oczek wodnych należy zachować w stanie 

niezmienionym; 

 na obszarze węzłów hydrograficznych, zmniejszenie nieregularności odpływu wód realizowane 

powinno być przez zwiększenie zalesień i poprawę małej retencji; 

 na obszarach kompleksów łąkowych należy dążyć do podniesienia retencji wód; 

 wskazane jest zmniejszenie ładunku substancji biogennych wprowadzanych do cieków wodnych 

z terenów rolniczych m.in. poprzez: 

 zachowanie istniejących i wprowadzanie nowych pasów trwałej szaty roślinnej (zadrzewień, 

zakrzewień, łąk), 

 stosowanie nawożenia mineralnego w mniejszych dawkach, wielokrotnie – w okresach gdy 

zapotrzebowanie roślin na substancje nawozowe jest największe, 

 dążenie do zwiększenia zawartości substancji organicznej w glebie co zwiększa pojemność wodną 

i retencję wody w glebie (m. in. przez stosowanie nawożenia organicznego); 

 zagłębienia bezodpływowe, ze względu na gromadzenie się zanieczyszczeń - zarówno suche 

i wypełnione wodą - oraz obszary źródliskowe cieków, a także główne linie spływu 

powierzchniowego winny być chronione i wskazane jako tereny pod zadrzewienia i zakrzewienia; 

 strefy wododziałowe jako miejsca rozdziału i spływu wód powierzchniowych winny być 

wykluczone z terenów przeznaczonych pod jakiekolwiek formy zainwestowania. Wskazane jest 

liniowe zadrzewienie i zakrzewienie tych stref w celu stworzenia ciągów, korytarzy i węzłów 

ekologicznych, jak i ochrony przeciwerozyjnej, gatunkami odpornymi na suszę i niski poziom wód 

gruntowych oraz mało wymagającymi w stosunku do warunków glebowych, np. jesion wyniosły, 

topola biała, topola osika, czeremcha amerykańska, świdośliwa jajowata, głóg jednoszyjkowy, 

rokitnik pospolity, jarząb pospolity, brzoza brodawkowata; 
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 należy utrzymać systematyczną konserwację cieków i rowów melioracyjnych polegającą głównie 

na odmulaniu dna, udrażnianiu świateł przepustów, usuwaniu porastających skarpy krzewów 

(jednostronnie), umacnianiu dna i skarp cieków i rowów, by nie dopuścić do zmniejszenia 

zdolności właściwego i szybkiego odprowadzania wód opadowych; 

 dla poprawy jakości wody w sieci hydrograficznej należy ograniczyć ilość ścieków zrzucanych do 

cieków bez oczyszczenia. Konieczne jest dotrzymanie warunków jakim powinny odpowiadać ścieki 

wprowadzane do wód śródlądowych. Niedotrzymywanie tych parametrów spowoduje 

pogorszenie stanu jakości wód, która prowadzi wody pozaklasowe; 

 ze względu na małe przepływy, niegwarantujące dostatecznego stopnia rozcieńczania 

zanieczyszczeń i brak zdolności wód do samooczyszczania, cieki występujące na tym obszarze 

wykluczyć jako odbiornik ścieków; 

 pozostawienie nieuregulowanych rzek i odcinków rzek, których funkcje przyrodnicze nie uległy 

przeobrażeniom, z uwzględnieniem wymogów racjonalnej gospodarki wodnej i ochrony 

przeciwpowodziowej. 

 

f.  Odnośnie ochrony wód podziemnych, w tym GZWP, w Studium wyszczególniono następujące 

zasady gospodarowania: 

 zakaz lokalizacji na zbiornikach wodnych inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

i zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć stan środowiska, a w szczególności składowisk odpadów, 

wylewisk, przeprowadzania rurociągów transportujących substancje niebezpieczne dla 

środowiska, przeładunku i dystrybucji ropopochodnych; 

 kontrolę i ograniczanie intensywnej produkcji rolnej oraz bezściółkowej hodowli zwierząt; 

 uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej; 

 likwidację dzikich wysypisk odpadów; 

 likwidację punktów bezpośredniego zrzutu ścieków do wód podziemnych; 

 ochronę ujęć wód podziemnych poprzez wprowadzanie stref ochrony bezpośredniej i pośredniej; 

 stosowanie środków ochrony roślin o okresie połowicznego rozpadu w glebie zdecydowanie 

krótszym niż 6 miesięcy; 

 prowadzenie bieżącej kontroli i aktualnej informacji poprzez krajowy, regionalny i lokalny system 

monitoringu. 

g. Zasady gospodarowania dla zieleni publicznej w mieście: 

Zachowanie ciągłości systemów zielonych w mieście uznaje się za jedno głównych zadań 

kształtowania systemów zieleni. Największe znaczenie w całym systemie ma park miejski 
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zlokalizowany wzdłuż Psiny, którego obszar w większości chroniony jest poprzez objęcie strefą 

ekspozycji.  

h. Dążenie do utrzymania ciągłości systemu przyrodniczego wzdłuż rzeki Psiny ma sie odbywać 

poprzez: 

 opracowanie (a następnie wprowadzenie) kompleksowego programu rewitalizacji dla parku 

miejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem kreacji przestrzeni publicznych; 

 realizacja terenów zieleni urządzonej na terenach przeznaczonych pod zabudowę (szczególnie 

zabudowę mieszkaniową) lub zagospodarowanie; 

 uzupełnienie lub wyznaczenie nowych pasów zieleni wzdłuż zbiorników i cieków wodnych; 

 wprowadzenie zieleni izolacyjnej wzdłuż ulic, sieci infrastruktury technicznej oraz na styku 

obszarów o różnych, kolidujących ze sobą kierunkach zagospodarowania; 

 na terenach zieleni urządzonej, w miarę możliwości, realizacja małej architektury i urządzeń 

służących rekreacji mieszkańców; 

 sukcesywne zwiększanie atrakcyjności terenów zieleni urządzonej poprzez prowadzenie 

regularnych zabiegów pielęgnacyjnych i zwiększanie bioróżnorodności biologicznej na 

zagospodarowanych już terenach. 

i. W celu ochrony fauny i flory na terenie gminy wyszególnione zostały następujące zasady:  

 odtworzenie przestrzennych powiązań struktur przyrodniczych gminy z otoczeniem oraz 

tworzenie korytarzy ekologicznych utworzonych przez kształtowane pasy zadrzewieniowe; 

 zachowanie w dotychczasowym użytkowaniu cenne typy biotopów, wraz z otoczeniem oraz 

obniżenia bezodpływowe. Nie należy ich ani osuszać ani zasypywać. 

 scalanie przestrzeni rozerwanych ciągów ekologicznych przez dolesienia (obecnie zieleń w postaci 

kęp). Szczególne znaczenia mają tu ciągi wsparte na ciekach i obejmujące obszary łąkowe 

i pastwiskowe. Wprowadzić zadrzewienia: 

 wzdłuż dróg publicznych; 

 wzdłuż dróg polnych; 

 na granicy użytków rolnych 

 wzdłuż cieków, kanałów, rowów melioracyjnych; 

 zadrzewienia przeciwerozyjne; 

 zadrzewienia pastwiskowe; 

 zadrzewienia oczek wodnych; 

 pozostawienie trwałych użytków zielonych w naturalnym stanie (funkcje retencyjne 

i biocenotyczne); 
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 wprowadzenie powierzchni o pokryciu naturalnym (ogrody, łąki, lasy, parki) i ograniczyć do 

bezwzględnego minimum udział gruntów pokrytych asfaltem, betonem czy innym materiałem 

nieprzepuszczalnym na obszarach nowej zabudowy; 

 uzupełnienie zielenią istniejącej zabudowy mieszkaniowej; 

 zachowanie bioróżnorodności ekosystemów w celu ochrony cennych zbiorowisk roślinnych 

i obszarów występowania chronionych gatunków zwierząt; 

 ograniczanie liczebności gatunków inwazyjnych w lokalnej florze i faunie; 

 zwiększenie udziału lasów na terenie gminy; 

 wykonywanie stałego monitoringu fauny obszaru gminy; 

 stosowanie się do zaleceń ochronnych dla poszczególnych gatunków cennych przyrodniczo, w tym 

objętych ochroną; 

 zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych, o ile Studium nie wskazuje inaczej, ograniczenie 

zabudowy wzdłuż cieków, lokalizowanie zabudowy w taki sposób, aby nie stanowiła znaczących 

barier uniemożliwiających naturalna migracje zwierząt. 

j. Według zapisów Studium zadania mające na celu ochronę gleb powinny być prowadzone 

w następującym zakresie: 

 zalesiania i zadarnianiu obszarów narażonych na erozję; 

 ograniczenia gleb najwyższych klas bonitacyjnych oraz pochodzenia organicznego 

z zainwestowania (z wyłączeniem terenów wskazanych pod zainwestowanie, zgodnie z rysunkiem 

Studium); 

 ograniczenia przemieszczanie się poziomów glebowych podczas prac budowlanych; 

 rekultywacji gleb zdegradowanych; 

 całkowitego zakazu rolniczego wykorzystania ścieków; 

 minimalizowaniu odpływu ścieków do gleb. 

k. W ramach poprawy jakości powietrza, należy zrealizować następujące zamierzenia: 

 bieżącą modernizację dróg; 

 uwzględnianie przy planowaniu przestrzennym jakości powietrza; 

 promowanie odnawialnych źródeł energii i gazyfikacji, w tym źródeł geotermalnych, co wpisuje się 

w realizację polityki przestrzennej województwa, która wskazuje gminę Głubczyce jako obszar 

predysponowany do produkcji energii z biomasy; 

 zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych; 

 zwiększenie wykorzystania transportu publicznego; 

 centralizowanie źródeł ciepła; 
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 ograniczenie lokalizacji działalności gospodarczych, które mogą pogorszyć stan powietrza; 

 zwiększenie przepustowości ulic, w celu zmniejszenia emisji spalin. 

l. Polepszenie stanu klimatu akustycznego miasta będzie polegało m.in. na realizacji 

następujących zadań: 

 budowa ekranów akustycznych wzdłuż ulic i tras tranzytowych przebiegających przez miasto, 

w tym przez tereny zabudowy mieszkaniowej, w szczególności dla dróg i ulic klasy GP, G oraz 

w określonych przypadkach Z, dla których przekroczone są normy hałasu, w szczególności dla ulic 

miejskich; 

 wymiana taboru komunikacji miejskiej; 

 wprowadzenie i wzmocnienie zieleni izolacyjnej wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych oraz 

wokół stref przemysłowych i generujących hałas; 

 modernizacja dróg oraz zwiększenie przepustowości istniejących i projektowanych ulic; 

 opracowywanie analiz i ocen oddziaływania na środowiska w zakresie wymaganym odpowiednimi 

przepisami, przed wydaniem decyzji lokalizacyjnych dotyczących stacji bazowych telefonii 

komórkowych; 

 stosowanie określonych przez zarządców linii elektroenergetycznych  zasad wyznaczania stref 

ochronnych w planach miejscowych (dotyczy obszaru wiejskiego gminy) wokół tych linii. 

Przyjmuje się następujące strefy ochronne sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia: 30 m 

(po 15 m z każdej strony osi trasy linii) wzdłuż linii elektroenergetycznej o napięciu 110 kV. 

 

m. W celu ochrony dziedzictwa kulturowego należy: 

W przypadku obiektów ujętych w wojewódzkim rejestrze zabytków wskazanych jest trwałe 

zachowanie historycznej formy architektonicznej i substancji budowlanej, utrzymanie (lub 

rewaloryzacja) otoczenia obiektu zabytkowego, zgodnie z historycznym zagospodarowaniem, 

opracowanie rozwiązań inwestycyjnych na podstawie zaleceń konserwatorskich zgodnie 

z odpowiednimi przepisami odrębnymi. Podczas inwestycji podejmowanych przy obiektach 

zabytkowych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, a wymagającym prac ziemnych, wskazane jest 

prowadzenie badań archeologicznych, na które należy uzyskać pozwolenie konserwatorskie przed 

wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Obiekty z gminnej ewidencji zabytków Studium wskazuje do objęcia ochroną konserwatorską 

w zapisach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
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Na terenie stanowisk wpisanych do rejestru zabytków zakazuje się prowadzenia wszelkich 

robót budowlanych oraz przemysłowych, a prace porządkowe prowadzone w jego obrębie wymagają 

uzgodnienia z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

Ponadto w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej 

ustalono następujące zasady (zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego): 

 chronić i utrzymać w dotychczasowej formie i gabarytach liczne figurki, kapliczki, krzyże 

przydrożne i inne obiekty małej architektury sakralnej – obiekty o cechach zabytkowych 

 zachować dbałość o utrzymanie form regionalnych, w tym charakterystycznych podziałów, 

tradycyjnych układów przestrzennych zagród i cech stylowych budownictwa. 

Studium wskazuje objąć ochroną konserwatorską w granicach wyznaczonych stref ochrony 

konserwatorskiej układów ruralistycznych wsi Opawica, Zopowy, Grobniki (jeden z najwierniej 

zachowanych układów ruralistycznych, ujęty w planie zagospodarowania przestrzennego 

województwa opolskiego), Bogdanowice, Zubrzyce, Mokre, Równe, Zawiszyce, Lisięcice, Debrzyca, 

Ciermięcice: 

 układy dróg wraz z ich granicami i liniami zabudowy; 

· zabudowa wsi i obiekty infrastruktury technicznej, w odniesieniu do: 

· historycznie ukształtowanych parametrów, w szczególności gabarytów, ukształtowania 

brył, konstrukcyjnych i stylistycznych podziałów elewacji oraz wysokości kondygnacji, 

· kondycji technicznej, 

· substancji zabytkowej, a w szczególności stylistyki bryły, wystroju elewacji w tym 

kolorystyki i faktury, pokryć dachów i stolarki z okuciami; 

 „mała architektura” – ochronie podlegają zachowane na terenie wsi zabytkowe pomniki, 

krzyże i kapliczki, zabytkowe ogrodzenia murowane i żelazne wraz z bramami; 

 średniowieczne i nowożytne nawarstwienia kulturowe. 

Ponadto Studium wprowadza zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków dla 

poszczególnych stref konserwatorskich w mieście Głubczyce na podstawie uchwalonego 17 

października 2006r. uchwałą Nr XXXVI/443/2006 Rady Miejskiej w Głubczycach, miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce. 
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12.2 Ocena stopnia zgodności zapisów Studium z aktami prawnymi dotyczącymi obszarów 
chronionego krajobrazu. 

 

1. Na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Las Głubczycki” oraz Obszaru Chronionego 

Krajobrazu „Mokre – Lewice” obowiązują zakazy zawarte w Rozporządzeniu Nr 0151/P/16/2006 

Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Opole, 

dnia 17 maja 2006 r. z późn. zm.): 

1) Zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

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

środowisko. W/w zakaz nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała 

brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.38 

2)lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior 

i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących 

prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej; 

3)likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 

wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

4)wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym 

kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów; 

5)dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub 

zrównoważone wykorzystywanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna 

lub rybacka; 

6)likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno - błotnych. 

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy: 

1)obszarów zwartej zabudowy miast i wsi w granicach określonych w studiach uwarunkowań 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, planach miejscowych i decyzjach 

lokalizacyjnych, gdzie dopuszcza się uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej i usługowej, pod 

                                                           
38

 Wcześniej obowiązujący zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 
51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska został uchylony z dniem 15 listopada 2008 r. przez art. 144 
pkt 9 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko. Obecnie zakaz ten obowiązuje w brzmieniu art. 24 ust. 1 podpunkt 2 oraz art 24 ust. 
1 podpunkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.). 
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warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy od brzegów, zgodnie z linią 

występującą na przyległych działkach; 

2)działek siedliskowych - w zakresie uzupełniania istniejącej zabudowy o obiekty niezbędne do 

prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod warunkiem nieprzekraczania dotychczasowej linii 

zabudowy od brzegu; 

3)działek przeznaczonych pod zabudowę wyznaczonych w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego lub w decyzjach lokalizacyjnych, obowiązujących w dniu 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

3.  Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczy również innych cieków naturalnych, 

a w szczególności strug, potoków i strumieni. 

4.  Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy obszarów, na których położone są złoża kopalin 

udokumentowane do dnia 31 grudnia 2005 r. i których dokumentacje zostały zatwierdzone przez 

właściwy organ administracji geologicznej. 

Niniejszy rozdział zawiera analizę obejmującą określone kierunki zawarte w Studium, i stopień 

zgodności tych ustaleń w odniesieniu do zakazów zawartych w ww. rozporządzeniu.  

Na Obszarze Chronionego Krajobrazu „Mokre - Lewice” w Studium wprowadzono 

następujące ustalenia istotne z punktu widzenia Prognozy: 

 Na rysunku Studium wyznaczono obszary zabudowane do kontynuacji i uzupełnień oraz nowe 

obszary wskazane pod zabudowę (wyznaczone zostały na podstawie analizy aktualnych 

uwarunkowań, analizy wniosków osób prywatnych złożonych do Studium oraz na podstawie 

intencji i zapotrzebowania władz gminy na tereny wskazane pod zabudowę): 

 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN; 

 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej MNR; 

 zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW; 

 zabudowy usługowej, w tym obiekty sakralne i użyteczności publicznej U; 

 zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, w tym zabudowy produkcyjno – usługowej 

PU; 

 terenów zabudowy produkcyjno – usługowej związanej z obsługą gospodarstw rolnych RU; 

 terenów sportu i rekreacji US; 

 zabudowy usług turystycznych i rekreacji indywidualnej UT. 

 W ramach nowej i istniejącej zabudowy przewiduje się: budowę sieci kanalizacyjnej na 

terenach nie objętych systemem kanalizacji sanitarnej; organizację lokalnych systemów 

gospodarowania odpadami oraz upowszechnianie segregacji, selekcji i odzysku odpadów; 

przebudowa i budowa linii energetycznych (ś/n i n/n) w celu wzrostu efektywności 
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energetycznej i zasilenia nowych odbiorców; sukcesywną gazyfikację obszarów wiejskich; 

przebudowę sieci dróg powiatowych i sprawne ich powiązanie z głównymi drogami regionu; 

poprawę lokalnej infrastruktury drogowej, tj.: budowa i przebudowa dróg gminnych i dróg 

wewnętrznych prowadzących do terenów zabudowanych i planowanych pod zabudowę, w tym 

inwestycyjnych. Są to inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym, należące do zadań 

własnych gminy.  

 W Studium przewiduje się obszary powierzchniowej eksploatacji kopalin (ozn. na rysunku PG), 

w tym eksploatację złoża kruszywa naturalnego (Braciszów). Obszar ten zostały wprowadzony 

do Studium na podstawie wniosku osoby prywatnej i jest zgodne z intencją gminy.  

 W Studium przewiduje się realizację zadań służących realizacji inwestycji celu publicznego 

o znaczeniu ponadlokalnym: 

 modernizacja drogi krajowej relacji Kędzierzyn-Koźle – granica państwa do pełnych 

parametrów klasy G wraz z planowaną budową obwodnicy miejscowości Głubczyce oraz 

planowana budową obwodnicy wsi Grobniki; Istniejąca droga krajowa nr 38, przebiega 

częściowo przez Obszar Chronionego Krajobrazu „Mokre- Lewice” 

 modernizację i rozbudowę systemu ochrony przeciwpowodziowej: remonty i regulacje 

cieków wodnych (m.in. Opawica, Opawa); 

 poszerzenie Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” o Obszar Chronionego Krajobrazu 

„Rejon Mokre – Lewice”; 

 utworzenie rezerwatu przyrody „Pielgrzymów”; 

 utrzymanie ciągłości funkcjonalno - przestrzennej z terenami zewnętrznymi poprzez 

korytarze ekologiczne: - regionalne (dolina Opawicy); 

 budowa ścieżki rowerowej prowadzącą od miasta Głubczyce do miasta Krnov. 

 zadania służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym: 

 budowa kanalizacji sanitarnej w Zubrzycach w ramach sanitacji dorzecza rzeki Troi. 

 

Na Obszarze Chronionego Krajobrazu „Las Głubczycki” w Studium wprowadzono 

następujące ustalenia istotne z punktu widzenia Prognozy: 

 uzupełnienie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o nową zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną; 

 zadania służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym: 

 modernizacja przebiegu jednotorowej linii energetycznej 110 kV relacji Prudnik – 

Głubczyce – Kietrz – Studzienna (linia przebiega przez fragment obszaru chronionego 
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krajobrazu przecinając lokalny korytarz ekologiczny związany z przepływającą tam 

rzeką); 

 modernizacja przebiegu dróg: wojewódzkiej nr 416 do pełnych parametrów klasy G wraz 

z planowanym obejściem miejscowości Kietlice; 

 modernizacja przebiegu drugorzędowej linii kolejowej nr 294 relacji Głubczyce – 

Racławice  - Śląskie; 

 utworzenie rezerwatu przyrody „Wilczy Staw”. 

 

Na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Las Głubczycki” oraz Obszaru Chronionego 

Krajobrazu „Mokre – Lewice” obowiązują zakazy: 

1) Zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

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

na środowisko. W/w zakaz nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko 

wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego 

krajobrazu. 

 

Studium wprowadza kierunki zagospodarowania, które mogą stanowić ramy dla późniejszej 

realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko39.  

Nadmienić należy, iż w przypadku, gdy projektowane zamierzenia określone w studium 

należą do inwestycji, o których mowa w art. 34 ustawy o ochronie przyrody, zgodnie z art. 59 Ustawy 

z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 

199, poz. 1217, z późn. zm.), wymagają przeprowadzenia procedury ocen oddziaływania na 

środowisko. Zadaniem raportu oddziaływania inwestycji na środowisko jest nie tylko określenie 

wpływu na środowisko, ale również przy szczegółowo rozpoznanych uwarunkowaniach rozważanie 

rozwiązań alternatywnych i wskazanie tego najbardziej optymalnego. Raport szczegółowo określi 

działania mające na celu zapobieganie i ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko. 

Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza się w ramach postępowania 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Spełnienie określonych w decyzji 

uwarunkowań daje gwarancję ochrony cennych przyrodniczo obszarów. 

                                                           
39

 Inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 
r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 Nr 213, poz. 1397). 
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2) zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, 

jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących 

prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej; 

Zakaz ten nie dotyczy: 

o obszarów zwartej zabudowy miast i wsi w granicach określonych w studiach 

uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, planach miejscowych 

i decyzjach lokalizacyjnych, gdzie dopuszcza się uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej 

i usługowej, pod warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy od brzegów, 

zgodnie z linią występującą na przyległych działkach; 

o działek siedliskowych - w zakresie uzupełniania istniejącej zabudowy o obiekty niezbędne 

do prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod warunkiem nieprzekraczania dotychczasowej 

linii zabudowy od brzegu; 

o działek przeznaczonych pod zabudowę wyznaczonych w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego lub w decyzjach lokalizacyjnych, obowiązujących 

w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

  Na obszarze wiejskim gminy zdecydowana większość terenów pozostaje w rolniczym 

wykorzystaniu. Kształtowanie się nowej zabudowy odbywać się będzie poprzez uzupełnienia 

istniejących struktur osadniczych i rozwoju zabudowy na nowych terenach, które koncentrują się 

w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących jednostek osadniczych. Wskazanie nowych terenów pod 

zabudowę, a tym samym jej perspektywiczny rozwój na obszarze wiejskim gminy podyktowany był 

przede wszystkim zamierzeniami inwestycyjnymi samorządu gminy oraz ekonomiczną zasadnością 

(związaną z wyposażeniem nowych terenów w niezbędną infrastrukturę) wskazania nowych terenów 

pod inwestycje. 

  Na obszarach chronionego krajobrazu zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych 

w odległości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, za wyjątkiem obszarów 

zwartej zabudowy miast i wsi w granicach określonych w studiach uwarunkowań kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin, planach miejscowych i decyzjach lokalizacyjnych, gdzie 

dopuszcza się uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej i usługowej, pod warunkiem wyznaczenia 

nieprzekraczalnej linii zabudowy od brzegów, zgodnie z linią występującą na przyległych działkach. 

Kształtowanie zabudowy na tych terenach powinno opierać się na uzupełnieniach zabudowy zgodnie 

z dotychczasowym przeznaczeniem terenu oraz na kontynuacji zabudowy z zachowaniem rodzaju 
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zabudowy na danym terenie. Rozwój perspektywiczny gminy polegający na rozwoju jakościowym 

będzie miał miejsce na już zainwestowanych terenach, poprzez modernizację, rozbudowę, a także 

wprowadzanie niekolizyjnego uzupełniającego zainwestowania nawiązującego do otoczenia oraz 

powiązań komunikacyjnych. 

  Na terenie OCHK Mokre - Lewice projektuje się nowe obszary pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną i zagrodową z możliwością lokalizacji zabudowy rekreacji indywidualnej. Tereny w/w 

zaproponowane w Studium obejmują następujące tereny zwartej zabudowy wsi: Opawica, Lenarcice, 

Krasne Pole, Chomiąża, to obszary zlokalizowane wzdłuż doliny rzeki Opawica, która stanowi 

regionalny korytarz ekologiczny.  

  Projektowana zabudowa w granicach obszarów chronionego krajobrazu: Mokre – Lewice 

i Las Głubczycki będzie realizowana bez naruszenia zakazów obowiązujących na w/w obszarach, 

w tym zakazu lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, 

jezior i innych zbiorników wodnych.  

  W wyniku zabudowy może dojść do przerwania ciągów ekologicznych. Na obszarze 

chronionego krajobrazu, szczególnie w dolinach rzek, mogą znajdować się siedliska chronione, oraz 

rośliny i zwierzęta objęte ochroną. Dodatkowym problemem może być intensyfikacja zabudowy 

(szczególnie zabudowy usług turystycznych i rekreacji indywidualnej) w sąsiedztwie Obszaru Natura 

2000, co może skutkować zwiększoną penetracją tych terenów przez turystów. Zwiększy się również 

zużycie wody, na tym terenie oraz ścieków i produkcja odpadów. W związku z realizacją nowych 

zamierzeń budowlanych wybudowana zostanie także infrastruktura w postaci nowych dróg, 

modernizacja istniejących dróg, modernizacja i budowa kanalizacji i sieci wodociągów, linii 

energetycznych (inwestycje celu publicznego). Jednakże skala i intensywność zainwestowania nie jest 

na tyle znacząca aby mogła zagrozić celom i przedmiotowi ochrony obszaru Natura 2000.  

 Wśród działań zapobiegających i rekompensujących straty środowiska przyrodniczego można 

wymienić: 

 zakładanie pasów zieleni izolacyjnej w sąsiedztwie projektowanej zabudowy oraz ciągów 

komunikacyjnych (gatunków rodzimych); 

 właściwe opracowanie koncepcji projektowej, wpisującej się w strukturę przyrodniczą 

i krajobrazową gminy; 

 w miarę możliwości i potrzeb zaproponowanie przepustów dla drobnych ssaków, tuneli dla płazów 

i gadów; 

 odpowiednia aranżacja terenu na najściach i dojściach do przejść; 
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 odpowiedni czas realizacji inwestycji (prowadzenie prac budowlanych np. poza okresem rozrodu 

występujących na terenie opracowania gatunków zwierząt); 

 poprawa struktury przestrzennej i funkcjonalnej siedlisk związanych z ciekami wodnymi przez 

wyznaczenie i odtworzenie korytarza swobodnej migracji rzeki; 

 stworzenie miejsc dogodnych do rozrodu płazów. 

 

  Na OCHK „Las Głubczycki„ w Studium nie proponuje się znacznego zwiększenia zabudowy 

w stosunku do stanu obecnego, jedynie uzupełnienie istniejącej zabudowy (oddziaływanie będzie 

w tym przypadku niewielkie).   

 Przed przystąpieniem do budowy proponuje się przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą. 

W planach miejscowych dla wyżej wymienionych terenów należy szczegółowo określić 

i przeanalizować możliwości zainwestowania na tych terenach, uwzględniając również możliwości 

okresowego wylewania cieków wodnych oraz niesprzyjające ku wprowadzaniu nowej zabudowy 

mieszkaniowej warunki topoklimatyczne (szczególnie w dolinach rzek Opawa i Opawica). 

Wobec powyższego realizacja w/w kierunków zawartych w Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głubczyce nie łamie zakazów obowiązujących 

na obszarze chronionego krajobrazu.  

3) zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli 

nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa 

ruchu drogowego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń 

wodnych; 

W Studium postuluje się rozbudowę gminnego systemu ścieżek rowerowych, szczególnie 

w rejonie najbardziej atrakcyjnym krajobrazowo (m.in. Obszar Chronionego Krajobrazu Mokre- 

Lewice). Istotnym jest stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych z Republiką Czeską 

(rejonem Krnova). W ramach rozwoju systemu ścieżek rowerowych Studium wprowadza (w miejsce 

nieistniejącej już linii kolejowej) ścieżkę rowerową prowadzącą od miasta Głubczyce do Krnova. Linia 

kolejowa (projektowana ścieżka rowerowa) częściowo biegnie wzdłuż drogi krajowej nr 38, a także 

wzdłuż doliny rzecznej. Na obszarze chronionego krajobrazu, szczególnie w dolinach rzek, mogą 

znajdować się siedliska chronione, oraz rośliny i zwierzęta objęte ochroną, w związku z powyższym 

proponuje się przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą przed przystąpieniem do inwestycji. 
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Rozwój zabudowy oraz niezbędnej infrastruktury (drogi, kanalizacja, wodociągi) będzie 

realizowany wzdłuż istniejącej zabudowy (usunięte zostaną rośliny porastające te tereny). Nowa 

zabudowa została zaprojektowana na terenach rolnych, pozbawionych roślinności wysokiej.   

Na terenie chronionego krajobrazu obowiązuje zakaz likwidacji zadrzewień i drzew 

przydrożnych. Według Ustawy o chronione przyrody (art. 24 ust. 2 pkt. 3) zakazy odnoszące się do 

obszaru chronionego krajobrazu nie dotyczą inwestycji celu publicznego. Inwestycją celu publicznego 

– zgodnie z art. 2 pkt. 5 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – jest działanie 

o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), 

stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 Ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Przepis art. 6 u.g.n. definiuje pojęcie „celu publicznego” wskazując, iż za taki cel uważa się m.in. 

„wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie 

robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego”. Modernizacji i budowa 

dróg stanowią zatem inwestycje celu publicznego, nie zwalnia to jednak inwestorów od 

przeprowadzenia działań minimalizujących ewentualny negatywny wpływ ustaleń Studium.   

 

Działaniami minimalizującymi i zapobiegającymi negatywnym skutkom środowiskowym mogą być: 

 Szczegółowa inwentaryzacja terenu przeznaczonego pod budowę ścieżki rowerowej (drogi, 

lub innej inwestycji budowanej, z która wiąże się likwidacja i niszczenia zadrzewień 

śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych,) ze szczególnym uwzględnieniem gatunków roślin, 

zwierząt oraz siedlisk objętych ochroną gatunkową. 

 W przypadku stwierdzenia występowania cennych gatunków roślin na trasie należałoby 

rozważyć inny wariant poprowadzenia ścieżki (drogi) lub możliwość przeniesienia gatunków 

w inne miejsce (lub zrezygnować z budowy ścieżki rowerowej). 

 Właściwie opracowany projekt ścieżki rowerowej (drogi) zgody z normami ochrony 

środowiska. 

 Realizacja w/w kierunków zawartych w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Głubczyce, przy założeniu, że będzie realizowana zgodnie 

z przepisami dot. ochrony środowiska, nie łamie zakazów obowiązujących na obszarze chronionego 

krajobrazu. 

 

 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

GMINA GŁUBCZYCE 

 

PROGNOZA SPORZĄDZONA NA POTRZEBY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUBCZYCE 

 

248 

 

4) zakaz wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym 

kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów; 

   Na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „ Mokre – Lewice” obecnie eksploatowane jest 

złoże kruszywa o nazwie „Braciszów” zlokalizowane na północ od wsi Braciszów. Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego odnosi się do naczelnej zasady ujętej 

również w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego jaką jest zasada 

zrównoważonego rozwoju. Rozwinięciem tej zasady jest m.in. racjonalne gospodarowanie zasobami 

geologicznymi i racjonalna eksploatacji surowców mineralnych. W Studium przewiduje się zatem 

eksploatację złóż, ale jednocześnie zwraca się uwagę na fakt, że eksploatacja kopalin w znacznym 

stopniu dewastuje obszar, na którym się znajduje (do negatywnych skutków eksploatacji złoża należy 

zaliczyć m.in. zmiany w krajobrazie, zmiana wierzchniej warstwy gleby, może dojść do zmiany 

stosunków wodnych – szerzej o prognozowanych skutkach eksploatacji złóż oraz sposobach 

minimalizowania negatywnego wpływu eksploatacji na poszczególne komponenty środowiska 

przedstawiono w punkcie 10.12.4 Prognozy). W Studium wskazuje się, aby wszystkie obszary, na 

których została zakończona eksploatacja złóż, zrekultywować. Odpowiednio przeprowadzona 

rekultywacja może wzbogacić krajobraz. Odnośnie ochrony powierzchni ziemi w Studium 

wyszczególniono zasady gospodarowania minimalizujące negatywny wpływ eksploatacji złóż kopalin 

cytowane w niniejszej Prognozie w punkcie 10.12.5. 

   Na Obszarze Chronionego Krajobrazu „Mokre – Lewice” obowiązuje zakaz wydobywania do 

celów gospodarczych skał. Zakaz ten nie dotyczy obszarów, na których położone są złoża kopalin 

udokumentowane do dnia 31 grudnia 2005 r. i których dokumentacje zostały zatwierdzone przez 

właściwy organ administracji geologicznej. Z danych Państwowego Instytutu Geologicznego40 wynika, 

że złoże Braciszów widnieje w rejestrze od 30 grudnia 1961r. (nr WUG – 4/14/111). Obszar górniczy 

Braciszów II został wpisany do rejestru i zatwierdzony tą samą decyzją co koncesja na eksploatację 

złóż, wydaną przez Marszałka Województwa Opolskiego z  dn. 8 lutego 2008 roku (ważną do grudnia 

2028r.).  

   Złoże Zopowy jest obecnie eksploatowane, zlokalizowane jest poza obszarem chronionego 

krajobrazu. Złoże zostało udokumentowane w dniu 3 lutego 2003 roku decyzją Starosty Powiatowego 

nr OŚ-7521/1/2003. Koncesja została wydana w dniu 15 grudnia 2003r. i ważna jest do dnia 31 

grudnia 2013r. (Decyzja OS-7511/1/2003).   

                                                           
40

 http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/MIDASGIS/TabZloza:kopalinydanepodstawowe 
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   Na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Las Głubczycki” w Studium nie przewiduje się 

eksploatacji kruszywa bądź innych surowców kopalnych.  

   Z Rozporządzenia ustanawiającego OCHK Las Głubczycki i OCHK Mokre – Lewice wynika, że 

„Obszar chronionego krajobrazu, obejmuje wyróżniające się krajobrazowo tereny o zróżnicowanych 

ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspakajania potrzeb związanych z turystyką 

i wypoczynkiem oraz pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych”. Oceniana inwestycja będzie 

zmieniała ekosystem na obszarze prowadzonej eksploatacji złoża. Świat roślinny będzie na polu 

eksploatacyjnym zniszczony. Eksploatacja prowadzona etapowo przy jednoczesnej rekultywacji 

terenów poeksploatacyjnych w znacznym stopniu spowoduje, że zniszczenie roślinności będzie miało 

charakter okresowy. Po rekultywacji terenów poeksploatacyjnych roślinność i towarzyszący jej świat 

zwierząt częściowo powrócą na zdegradowany teren. Reasumując, powierzchniowa eksploatacja 

kopalin niesie za sobą negatywne skutki na niektóre komponenty środowiska. Na inwestorze 

spoczywa obowiązek przeprowadzenia rekultywacji po zakończeniu eksploatacji złoża.  

Z uwagi na fakt, iż złoża zlokalizowane na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Mokre - 

Lewice zostały udokumentowane przed dniem 31 grudnia 2005 r., realizacja w/w kierunków 

zawartych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głubczyce 

nie łamie zakazów obowiązujących na obszarze chronionego krajobrazu. 

5) zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona 

przyrody lub zrównoważone wykorzystywanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna 

gospodarka wodna lub rybacka; 

   Część z planowanych zamierzeń określonych w Studium może przyczynić się do zmiany 

stosunków wodnych na terenie obszaru chronionego krajobrazu, są to: budowa sieci wodociągowej 

i kanalizacji, modernizacja i rozbudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej: remonty i regulacje 

cieków wodnych (m.in. Opawica, Opawa). Wpływ na etapie Studium tych inwestycji jest trudny do 

sprecyzowania, ponieważ zależy od wybranego szczegółowego rozwiązania oraz od zastosowanych 

sposobów minimalizowania potencjalnych skutków na środowisko. Natomiast są to inwestycje celu 

publicznego, dla których ustawodawca dopuścił odstępstwo od w/w zakazów. 

Realizacja w/w kierunków zawartych w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Głubczyce nie łamie zakazów obowiązujących na obszarze 

chronionego krajobrazu, ponieważ regulacja rzek posłuży ochronie przeciwpowodziowej, a budowa 

w/w infrastruktury technicznej nie będzie miała znaczącego wpływu na stosunki wodne w zlewni 

(działanie krótkotrwałe na czas budowy), są to inwestycje celu publicznego. Budowa sieci 
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wodociągowej i kanalizacyjnej jest korzystna z punktu widzenia ochrony środowiska – rozwiązaniem 

najbardziej optymalnym dla jego ochrony.  

Na obszarach oznaczonych na załączniku graficznym US i ZP studium dopuszcza jako 

zagospodarowania uzupełniające niewielkie zbiorniki wodne i stawy. Na obecnym etapie 

sporządzania prognozy i studium dokładne dane techniczne odnośnie w/w inwestycji oraz ich skala 

nie są znane. To czy dana inwestycja będzie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdzi 

odpowiedni organ na etapie oceny oddziaływania na środowisko. Ocenę oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza się w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach. Spełnienie określonych w decyzji uwarunkowań daje 

gwarancję ochrony cennych przyrodniczo obszarów. 

W studium przewiduje się dalszą eksploatację kruszywa naturalnego złoże „Braciszów”, która 

może się przyczynić do zmiany stosunków wodnych. Wpływ na etapie Studium w/w inwestycji jest 

trudny do sprecyzowania, ponieważ zależy od wybranego szczegółowego rozwiązania oraz od 

zastosowanych sposobów minimalizowania potencjalnych skutków na środowisko.  

W celu wyeliminowania ewentualnych negatywnych oddziaływań na środowisko, w tym 

naruszenia zakazów dotyczących obszarów chronionego krajobrazu, przed przystąpieniem do dalszej 

eksploatacji kruszywa oraz przed budową zbiorników wodnych należy przeprowadzić odpowiednie 

ekspertyzy hydrogeologiczne oraz zastosować się do zawartych w nich zaleceń.  

W przypadku, gdy projektowane zamierzenia określone w studium należą do inwestycji, 

o których mowa w art. 59 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 

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

oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199, poz. 1217, z późn. zm.), wymagają 

przeprowadzenia procedury ocen oddziaływania na środowisko. Zadaniem raportu oddziaływania 

inwestycji na środowisko jest nie tylko określenie wpływu na środowisko, ale również przy 

szczegółowo rozpoznanych uwarunkowaniach rozważanie rozwiązań alternatywnych i wskazanie 

tego najbardziej optymalnego. Raport szczegółowo określi działania mające na celu zapobieganie 

i ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko. Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko przeprowadza się w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Spełnienie określonych w decyzji uwarunkowań daje gwarancję ochrony cennych 

przyrodniczo obszarów. 

 

 

 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

GMINA GŁUBCZYCE 

 

PROGNOZA SPORZĄDZONA NA POTRZEBY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUBCZYCE 

 

251 

 

6) zakaz likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno - 

błotnych. 

Realizacja ustaleń i kierunków zawartych w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Głubczyce nie spowoduje likwidacji naturalnych zbiorników 

wodnych, starorzeczy i obszarów wodno – błotnych.  

Realizacja kierunków zawartych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Głubczyce nie łamie zakazów obowiązujących na obszarze chronionego 

krajobrazu w wyżej wymienionym zakresie. 

7) Ocena wpływu ustaleń Studium na przedmiot ochrony Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Wronin – Maciowakrze. 

Na Obszarze Chronionego Krajobrazu Wronin – Maciowakrze obowiązują takie same zakazy 

jak na obszarach chronionego krajobrazu zlokalizowanych na terenie gminy Głubczyce.  

Realizacja ustaleń i kierunków zawartych w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Głubczyce nie wpłynie negatywnie na Obszar Chronionego 

Krajobrazu Wronin – Maciowakrze. Granica ww. Obszar oddalony jest od granic gminy Głubczyce 

(mierzono w linii prostej) o około 6 – 7 km.  

12.3 Ocena stopnia uwzględnienia w projekcie Studium Stanowiska Wojewódzkiej Rady Ochrony 
Przyrody w Opolu w sprawie ochrony krajobrazu w procesie lokalizacji elektrowni 
wiatrowych na terenie województwa opolskiego.  

 

Studium wyznacza potencjalne obszary lokalizacji elektrowni wiatrowych. Obejmują one: 

istniejący plan zagospodarowania przestrzennego pod elektrownie wiatrowe w rejonie wsi Zopowy 

oraz tereny pod lokalizację farmy wiatrowej w pasie miejscowości: Klisino – Kietlice – Lisięcice oraz 

obszary pomiędzy Lisięcicami a Debrzycą. 

Stanowisko Rady ma formę zaleceń i wytycznych, które mogą być brane pod uwagę przy 

wyborze lokalizacji pod projektowaniu elektrownie wiatrowe. W Studium brane było Stanowisko 

Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Opolu odnośnie lokalizacji elektrowni wiatrowych 

w następującym zakresie:  

1. „Wojewódzka Rada Ochrony Przyrody w Opolu negatywnie opiniuje lokalizację farm elektrowni 

wiatrowych w rezerwatach przyrody, na obszarach parków krajobrazowych, ich otulin i obszarach 

chronionego krajobrazu”. 
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Odnosząc się do punktu 1. Stanowiska Rady: Podczas sporządzania projektu Studium brano 

pod uwagę między innymi, dokument cytowany w Stanowisku Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody 

w Opolu: „Ocena ryzyka środowiskowego przy realizacji inwestycji w energetyce wiatrowej” 

rekomendowany przez Polską Izbę Gospodarczą Energii Odnawialnej. Na jego podstawie, po analizie 

uwarunkowań gminy wykluczono lokalizację farm wiatrowych na terenach objętych prawną ochroną, 

w tym: 

 projektowany parki krajobrazowe, 

 projektowane rezerwaty przyrody, 

 istniejące i projektowane obszary chronionego krajobrazu. 

Zgodnie z powyższym dokonano wstępnej analizy uwarunkowań lokalizacji elektrowni 

wiatrowych i wybór obszarów na terenie gminy, gdzie będą one najmniej konfliktowe. W pierwszym 

etapie wyeliminowano tereny gminy o najwyższych walorach przyrodniczych, w tym Obszar 

Chronionego Krajobrazu „Mokre – Lewice”. Odsunięto się od istniejących i projektowych form 

ochrony przyrody o około 200 m oraz od korytarzy ekologicznych (stanowiących zazwyczaj cieki 

naturalne wraz z dolinami).  

2. „Wojewódzka Rada Ochrony Przyrody w Opolu proponuje stosowanie referencyjnych praktyk 

w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych dotyczących zachowania walorów przyrodniczych, w tym 

awifaunistycznych, chiropterologicznych i krajobrazowych, zaproponowanych przez Polską Izbę 

Gospodarczą Energii Odnawialnej – „Ocena ryzyka środowiskowego przy realizacji inwestycji 

w energetyce wiatrowej”. 

 Odnosząc się do punktu 2. Stanowiska Rady: Przeprowadzono screening: nietoperzy i ptaków, 

a następnie cząstkowe monitoringi: chiropterofauny i awifauny. Po wstępnej analizie wyeliminowano 

tereny możliwe do zagospodarowania na cele farm wiatrowych w następującym zakresie: na północ 

i południe od wsi Królowe, na północ i południe od wsi Zawiszyce, na zachód od wsi Lisięcice, 

ponieważ stanowią one rewir łowiecki orła bielika oraz miejsce żerowania ptaków wodno – błotnych.   
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Rysunek 30 Załącznik graficzny wraz z legendą do Stanowiska Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Opolu 

w sprawie ochrony krajobrazu w procesie lokalizacji farm elektrowni wiatrowych na terenie województwa 

opolskiego.  

źródło: RDOŚ w Opolu. 

 

3. „Wojewódzka Rada Ochrony Przyrody w Opolu zaleca zastosowanie wyników opracowania 

waloryzacji krajobrazów województwa opolskiego, w którym wskazano strefy o szczególnych 

walorach krajobrazowych, gdzie elektrownie nie powinny być lokalizowane, oraz strefy, gdzie 

powinno się ograniczać intensywność tego procesu„ (Rysunek 30). 

Według Rysunku 30, na terenie gminy Głubczyce zostały wyznaczone bardzo duże obszary 

o szczególnie wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu. Według legendy do Rysunku 30 są to 

obszary obejmujące: „istniejące i projektowane parki krajobrazowe oraz ważniejsze dla zachowania 

regionalnego zróżnicowania krajobrazowego istniejące i projektowane obszary chronionego 

krajobrazu. Jest to Strefa unikalnych walorów ekspozycyjnych, dających wgląd na najbardziej 

zróżnicowane typy krajobrazów naturalnych dających wgląd na najbardziej zróżnicowane krajobrazy 

województwa oraz dalekie nawet kilkudziesięciometrowe otwarcia widokowe z tych terenów na 

znaczne obszary województwa”.  

Według Stanowiska Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Opolu, na obszarach 

o szczególnie wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu, obejmujących również obszar gminy 

Głubczyce, „projektuje się zakaz lokalizacji obszarowych, punktowych i liniowych dominant 

krajobrazowych degradujących walory fizjonomiczne, w szczególności elektrowni wiatrowych” 

o określonych parametrach. Nie jest to przesłanka do wprowadzenia całkowitego zakazu lokalizacji 
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elektrowni wiatrowych na tym terenie. W Studium, zgodnie z załącznikiem graficznym, 

zaproponowano obszary pod elektrownie wiatrowe, które według Stanowiska w większości 

zlokalizowane są w strefie o szczególnie wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu. Natomiast 

w tym zakresie ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Głubczyce są niezgodne z wytycznymi zawartymi ww. Stanowisku.  

Poza w/w strefą na rysunku Studium oznaczono teren pod elektrownie wiatrowe w okolicy 

wsi Zopowy, którego granice zostały przeniesione na zgodnie z granicami obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego41. Inwestycja ta ma pozwolenia na budowę.  

Pozostałe tereny możliwe do zagospodarowania na cele farm wiatrowych wrysowane zostały 

na podstawie wniosku inwestora, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez specjalistów różnych 

dziedzin42. Zostały one odsunięte od istniejących i projektowanych obszarów chronionych i głównych 

dróg o minimum 200 m.  

 

4. „Wojewódzka Rada Ochrony Przyrody w Opolu zaleca zastosowanie referencyjnej metody oceny 

wpływu elektrowni wiatrowych na krajobraz (załącznik 3 – przy stanowisku)”. 

Zgodnie ze Stanowiskiem Rady na etapie sporządzania Studium powinno się wykonać m.in. 

analizę krajobrazową według zaproponowanej metody referencyjnej.  

Na etapie sporządzania Studium nie jest znana dokładna lokalizacja turbin wiatrowych. 

Dokument Studium wskazuje jedynie ogólne kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy 

Głubczyce. Na rysunku Studium wyznaczono jedynie potencjalne obszary wskazane pod elektrownie 

wiatrowe, dlatego na tym etapie nie wykonano szczegółowej analizy krajobrazowej. Dokonano 

jedynie ogólnej oceny wpływu projektowanych farm wiatrowych na krajobraz zgodny z ogólnym 

charakterem projektu studium (punkt 11 prognozy).  

Na zlecenie inwestora została przeprowadzona „Analiza oddziaływania na krajobraz 

planowanej farmy wiatrowej Królowe”. W  ww. opracowaniu na podstawie m.in. waloryzacji 

analizowanych obszarów, którą objęto znaczną część gminy Głubczyce oraz części gmin sąsiednich, 

wyznaczono tereny  najniższych walorach krajobrazowych, na których rekomenduje się lokalizację 

planowanych turbin. W  dużej części obszary te pokrywają się z  proponowanymi obszarami pod 

elektrownie wiatrowe zaprojektowane w  Studium.  

                                                           
41

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego „Zopowy” – Uchwała nr XXIII/208/08 z dnia 18 
września 2008r. (Dz.Urz. Woj. Opol. Nr 81 poz. 2003 z dnia 30.10.2008r.) 
42 „Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze” (wersja II; OTON 2009). 

Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki, Szczecin, marzec 2008, red. dr P. Chylarecki.  
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Największy wpływ projektowana farma wiatrowa będzie miała w  zakresie do oddziaływania 

wizualnego. Przeprowadzone analizy pozwoliły stwierdzić, ze elektrownie wiatrowe będą najbardziej 

widoczne z  głównych dróg – ciągów widokowych (droga krajowa nr 38 oraz drogi wojewódzkie nr 

416 i  417). Projektowane turbiny lokalizowane będę głównie na polach uprawnych – terenach 

przekształconych działalnością człowieka, w  opinii autorów Analizy – terenach o  niskiej wartości 

przyrodniczej. Z  analizy wynika że na terenie gminy Głubczyce występują tereny cenne o  wybitnych 

walorach przyrodniczych i  kulturowych oraz tereny, które są mniej cenne – rekomendowane do 

lokalizacji farmy wiatrowej. Nie oznacza to, że elektrownie nie będą widoczne dla potencjalnych 

obserwatorów. Analiza głównych punktów widokowych usytuowanych na terenie gminy Głubczyce 

i terenów gmin sąsiednich wykazała, że elektrownie będą stanowiły wyraźne dominanty. 

Odpowiednie ich zaprojektowanie, tak aby nie przysłaniały np. wież kościołów, wpłynie jednak na 

zminimalizowanie oddziaływania w  zakresie odbioru wizualnego.  

 

13 ANALIZA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO ZAPISÓW SUIKZP GMINY GŁUBCZYCE 

Prognoza sporządzana była w trakcie opracowywania projektu zmiany Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Głubczyce. Prognoza jest 

opracowaniem opartym głównie na bazie posiadanych materiałów zgromadzonych do Studium. Przy 

sporządzaniu tego dokumentu wykorzystano również inne dostępne publikacje, dokumenty i raporty 

dotyczące obszaru gminy Głubczyce opracowane przez inne instytucje, a dotyczące środowiska 

i zmian w nim zachodzących. Dostępne opracowania pozwoliły na sprawdzenie w jaki sposób 

proponowane w Studium rozwiązania przestrzenne dostosowane są do uwarunkowań 

środowiskowych terenu opracowania. Dokument jest na wysokim stopniu ogólności (zgodnym ze 

skalą, w której musi być sporządzany) i w związku z tym brak jest możliwości precyzyjnego określenia 

działań alternatywnych dla propozycji zmian. Wprowadzone w Studium zapisy odznaczają się 

przewagą oddziaływań pozytywnych dla organizmu gminy. 

Rozwiązaniem alternatywnym do budowy zbiorników retencyjnych jest zastosowanie 

suchych zbiorników – te z przyrodniczego punktu widzenia są zazwyczaj mniej szkodliwe dla przyrody 

niż zbiorniki wielofunkcyjne. Zbiorniki suche są zalewane tylko na krótki okres, co pozwala zachować 

większość gatunków i siedlisk w czaszy zbiornika. Do  ich zalet należą: ograniczane są tylko przepływy 

powodziowe, nie powodują erozji dennej poniżej zbiornika, ani związanego z tym spadku wód 
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gruntowych w dolinie. Zastosowanie suchych zbiorników uniemożliwiłoby jednak retencjonowanie 

wód co jest głównym celem Programu43. 

 

14 PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ SŁUŻĄCYCH OGRANICZANIU, ZAPOBIEGANIU 
NEGATYWNYM ODDZIAŁYWANIOM NA ŚRODOWISKO 

 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Głubczyce 

wprowadza ład przestrzenny. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

oraz kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów zaproponowane 

w Studium służą ograniczaniu i zapobieganiu negatywnym oddziaływaniom na środowisko.  

Zmiana Studium przewiduje realizację przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia 

postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i ewentualne sporządzenie raportu 

oddziaływania na środowisko. Do przedsięwzięć takich należy zaliczyć min. in. budowę dróg oraz 

budowę elektrowni wiatrowych. Rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko oraz szczegółowe warunki związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia 

raportu oddziaływania na środowisko określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 

r. (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). Negatywne oddziaływanie tych inwestycji na środowisko można 

ograniczyć do racjonalnego poziomu poprzez dobrze opracowany projekt zgodny z zasadami ochrony 

środowiska.  

Dla obszarów Natura 2000 należy stosować się do wytycznych zawartych w planie zadań 

ochronnych, wyznaczający podstawowe zadania ochronne dla tego terenu na okres najbliższych 10 

lat. 

Pozostałe propozycje rozwiązań służących ograniczaniu i zapobieganiu negatywnym 

oddziaływaniom na środowisko oraz rozwiązania eliminujące niekorzystne oddziaływania podano 

w rozdziałach 10, 11, 14. 

14.1 Tereny proponowane do objęcia ograniczeniem i zakazem zabudowy 

 Należy zachować normatywne odległości z tytułu norm określających lokalizację obiektów 

kubaturowych względem linii elektroenergetycznych (tj. dla linii elektroenergetycznych 

wysokiego napięcia 110 kV - 15 m od skrajnego najbliższego przewodu, dla linii 

elektroenergetycznej 15 kV - 5 m od skrajnego przewodu); 

                                                           
43

 Na podstawie Prognozy do programu budowy małej retencji w województwie opolskim. 
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 Nie należy sadzić pojedynczych drzew w odległości mniejszej niż 5 m od rurociągów naftowych 

i kabla światłowodowego;  

 Na obszarach, które Studium wskazuje pod lokalizację elektrowni wiatrowych, dopuszcza się 

w trybie zmiany lub tworzenia MPZP wprowadzenie zakazu zabudowy, dla konkretnej realizacji 

farmy wiatrowej; 

 Grunty stanowiące użytki klas I – III oraz grunty rolne wytworzone z gleb pochodzenia 

organicznego i torfowisk w związku z przepisami o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 

nieprzeznaczone w Studium pod zabudowę, z wyjątkiem lokalizacji zabudowy zagrodowej; 

 Grunty leśne, w związku z przepisami o lasach; 

 Z tytułu przepisów określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe, 

należy zachować normatywne odległości projektowanych urządzeń i obiektów od istniejących 

gazociągów wysokiego ciśnienia;  

 Z tytułu przepisów kolejowych, obowiązuje zakaz zabudowy budynkami w stosownej 

odległości od terenów kolejowych określonej w tych przepisach; 

 Z tytułu przepisów drogowych, obowiązuje zakaz zabudowy budynkami mieszkalnymi 

w odległości określonej w tych przepisach; 

 Z tytułu przepisów geologicznych i górniczych na terenach górniczych występuje zakaz 

zabudowy, z wyjątkiem obiektów kubaturowych, urządzeń komunikacyjnych oraz urządzeń 

pomocniczych bezpośrednio związanych z eksploatacją kopalin; 

 Z tytułu przepisów określających wymagania, jakim powinny odpowiadać cmentarze: wokół 

terenów cmentarzy powinien być wyznaczony obszar ochronny o stosownej szerokości, jak 

również ograniczenie lokalizacji ujęć wody oraz obiektów związanych z produkcją, 

przechowywaniem żywności; 

 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie 

sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych: obowiązek zgłoszenia lokalizacji 

wszystkich stałych i tymczasowych obiektów budowanych o wysokości 50 m n.p.t. i większej, 

właściwemu organowi nadzoru nad lotnictwem wojskowym (Dz.U. 2003 nr 130 poz. 1193). 

 

Ponadto proponuje się wprowadzenie ograniczenia zabudowy dla terenów dolin rzecznych 

i strumieni, korytarzy ekologicznych, o ile rysunek Studium nie wskazuje inaczej. 

Na obszarach tych możliwa jest lokalizacja systemów infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej. Na terenach proponowanych do ograniczenia zabudowy i wyłączonych spod 

zabudowy zezwala się na lokalizację (w uzasadnionych przypadkach) inwestycji celu publicznego. 
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14.2 Obszary wymagające poddania rekultywacji 

Do obszarów, które powinny zostać poddane procesowi rekultywacji są obszary zakończonej 

eksploatacji kopalin. Eksploatacja kopalin w znacznym stopniu dewastuje obszar, na którym się 

znajduje. Powstają obszary wyłączone z użytkowania, a rekultywacja ma na celu przywrócenie ich 

wartości użytkowych. Wskazane jest, aby wszystkie obszary, na których została zakończona 

eksploatacja, zrekultywować. 

Po zakończeniu użytkowania (aktualne pozwolenie ważne jest do 2016r.) należy 

zrekultywować gminne składowisko odpadów. 

W zależności od potrzeb będą poddawane rekultywacji inne obszary na terenie gminy. 

Kierunek ich rekultywacji określony zostanie w drodze decyzji właściwego miejscowo starosty 

powiatowego. 

W Studium wskazuje się również tereny, które należy zrekultywować, ze względu na rozmiar 

dewastacji obiektów zlokalizowanych na tych terenach. Studium wskazuje do rekultywacji: 

 nieczynne niecki na terenie gminnego składowiska odpadów; 

 teren zamkniętego składowiska przy Alei Lipowej. 

 

15 POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI 
STUDIUM 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest niezwykle 

ważnym dokumentem planistycznym sporządzanym na poziomie gminy. Mimo tego, że nie jest 

aktem prawa miejscowego, jego zapisy są wiążące między innymi przy sporządzaniu miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego i powinny z tego względu być precyzyjnie dopracowane.  

Główną zasadą kształtowania zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy będzie 

rozwój poszczególnych funkcji w oparciu o istniejące zainwestowanie. Ich rozwój będzie 

koncentrował się w obrębach poszczególnych miejscowości.  

Główne zasady kształtowania polityki przestrzennej gminy wyszczególnione w Studium to: 

 minimalizacja negatywnego wpływu na strukturę przestrzenną i społeczno – gospodarczą 

wcześniejszych zasad polityki przestrzennej gminy i poprawa jakości życia mieszkańców 

gminy; 

 wyrównanie różnic w poziomie rozwoju społeczno – gospodarczego gminy w porównaniu do 

innych regionów województwa; 
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 wspieranie lokalnych przedsięwzięć inwestycyjnych, a przy lokalizacji nowych inwestycji 

uwzględnianie lokalnych zasobów środowiska naturalnego; 

 promocja gminnych terenów inwestycyjnych; 

 tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy, co, z jednej strony, stwarza korzystny klimat 

gospodarczy, a więc przyczynia się do dynamizacji rozwoju, z drugiej zaś bezpośrednio 

prowadzi do pełniejszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców; 

 wykreowanie wizerunku gminy jako terenu atrakcyjnego dla rozwoju osadnictwa; 

 ochrona najcenniejszych walorów dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego; 

 bezwzględne zachowanie historycznego charakteru zabudowy w ścisłym centrum miasta 

Głubczyce; 

 ochrona na terenach wiejskich zachowanych historycznych układów zabudowy, ze względu 

na ich duże znaczenie w kształtowaniu wizerunku wsi opolskiej; 

 stworzenie najbardziej optymalnego zagospodarowania przestrzeni gminy, z uwzględnieniem 

wymogów ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego i wizji rozwoju gminy 

przedstawionej przez lokalne władze. 

Założenia Studium mają zatem na celu generalną poprawę stanu środowiska i pozytywny 

wpływ na zdrowie człowieka. 

Brak realizacji zapisów Studium może mieć niekorzystne skutki dla sfery przyrodniczej 

przestrzeni gminy. Może nastąpić dysproporcja i chaos w przeznaczeniu terenów pod funkcje 

mieszkaniowe, usługowe, turystyczne i produkcyjne.  

Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji Studium to:  

- obniżenie walorów krajobrazowych poprzez chaotyczną lokalizację obiektów realizowaną bez 

zasad zachowania ładu przestrzennego, 

- brak lub niewłaściwe, niezgodne z zasadami ochrony środowiska, zagospodarowanie terenów 

rekreacyjnych, 

- zubożenie różnorodności biologicznej poprzez nadmierną antropopresję, 

- zubożenie zasobów środowiska naturalnego, szczególnie przyrody ożywionej, 

- zwiększenie uciążliwości hałasu wobec zanieczyszczeń komunikacyjnych wzdłuż dróg wobec 

błędnej lokalizacji terenów mieszkaniowych, 
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- degradacja gleb na skutek wprowadzania nowej niezorganizowanej zabudowy, 

- wzrost zanieczyszczenia wód i gleby z terenów nowo zainwestowanych z powodu braku 

ustaleń odnośnie gospodarki ściekowej, 

- zwiększenie uciążliwości hałasu i zanieczyszczeń komunikacyjnych wzdłuż dróg ze względu na 

brak przepustowości; 

- lokalizacja farm wiatrowych na obszarach prawnie chronionych; 

- eksploatacja złóż kruszywa w miejscach nie wyznaczonych w Studium. 

Reasumując, przeważająca część obszaru objęta projektem Studium, ma charakter rolniczy, 

ze względu na bardzo dobre warunki glebowe. Projekt Studium nie wprowadza znacznych zmian na 

tych terenach, projektowana nowa zabudowa będzie stanowiła kontynuację lub uzupełnienie 

istniejącej zabudowy. Największy odsetek nowej zabudowy zaprojektowano w mieście Głubczyce, co 

jest uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, tereny te utraciły charakter rolniczy, oraz na 

peryferiach miasta w okolicy wsi: Gołuszowice i Gadzowice. Stosunkowo duży odsetek nowej 

zabudowy (UT- zabudowa rekreacji indywidualnej i usług turystycznych) wprowadzono w okolicach 

wsi: Lenarcice, Krasne Pole i Chomiąża. Wprowadzenie tego typu funkcji ma na celu aktywizację tych 

rejonów.  

Brak realizacji postanowień Studium wyeliminowałby wszelkie potencjalne zmiany 

środowiska związane z realizacją farm wiatrowych. Rezygnacja z lokalizacji farm wiatrowych w gminie 

Głubczyce, nie spowoduje wzrostu udziału energii odnawialnej w bilansach energetycznych Polski 

i województwa opolskiego.  

 

16 PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI 
USTALEŃ STUDIUM ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ JEJ PRZEPROWADZANIA 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określa planowany 

sposób zagospodarowania i zawiera informacje o lokalizacji obszarów przeznaczonych pod zabudowę 

i inne funkcje, o przebiegu głównych szlaków komunikacyjnych, o położeniu obiektów infrastruktury 

technicznej, terenów rekreacyjnych, chronionych, terenów leśnych i zieleni miejskiej. Studium 

stanowi podstawę do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Realizacja postanowień Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego gminy Głubczyce powinna podlegać ocenie w zakresie zgodności z ustaleniami: 
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 określenia stopnia wykonania przewidzianych form zagospodarowania, 

 określenia stopnia realizacji założonych celów. 

Realizacja postanowień Studium powinna być monitorowana. Monitoring powinien 

obejmować przede wszystkim środowiskowe skutki realizacji następujących zadań: 

 sposoby gospodarowania przestrzenią na terenach mieszkaniowych, usługowych, 

produkcyjnych, komunikacyjnych zgodnie z przewidzianymi etapami, 

 zmiany zachodzące na obszarach chronionych – analiza powinna być przeprowadzana co rok 

w oparciu o materiały Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, 

 zmiany z zakresu infrastruktury technicznej, 

 stałej rejestracji i analizy wymagają także efekty zmian w środowiskach wodnych powstałe 

w wyniku regulacji kanałów i rzek (budowa zbiorników retencyjnych) 

 realizacja farmy wiatrowej. 

Wymagane jest przeprowadzenie wnikliwej analizy przyrodniczej i ewentualnej oceny 

oddziaływania na środowisko lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie gminy Głubczyce. 

Zaleca się, aby monitoring przedrealizacyjny i porealizacyjny było oparty o metodykę przyjętą 

w: „Monitoringu ptaków na terenach planowanych farm wiatrowych: metody badań 

przedrealizacyjnych i porealizacyjnych” autorstwa P. Chylareckiego, w oparciu, o który 

przeprowadzono wstępny monitoring przedrealizacyjny cyt. wyżej.  

Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki” 

(PSEW, 2008) monitoring porealizacyjny powinien obejmować cykl roczny, stanowiąc replikę badań 

przedrealizacyjnych i powinien być trzykrotnie powtarzany w ciągu 5 lat po oddaniu farmy do 

eksploatacji, w wybrane przez eksperta-ornitologa lata (np. w latach 1, 2, 3 lub 1, 3, 5), z uwagi na 

występowanie efektów opóźnionych w czasie. Wskazane jest wykonywanie badań wpływu farmy na 

wykorzystanie przestrzeni przez ptaki równoległe z badaniami śmiertelności w wyniku kolizji. Pozwoli 

to na lepsze zrozumienie przyczyn zmienności czasowej w natężeniu kolizji. 

Monitoring związany z realizacją farmy wiatrowej powinien odnosić sie również do kontroli 

ewentualnego wpływu na nietoperze. Dostępne materiały źródłowe zawierają szereg praktycznych 

wytycznych opracowanych przez zespół ekspertów z dziedziny chiropterologii. Zgodnie 

z „Tymczasowymi wytycznymi dotyczącymi oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na 

nietoperze” (wersja II, 2009) zasadnicza cześć badań ewentualnego wpływu farm wiatrowych na 

nietoperze powinna obejmować między innymi następujące elementy: wstępne rozpoznanie 

dostępnych informacji i warunków terenowych, rejestrację głosów nietoperzy oraz analizę nagrań, 
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kontrole potencjalnych kryjówek kolonii rozrodczych nietoperzy, kontrole obiektów mogących 

stanowić zimowiska nietoperzy. 

Bardzo istotnym jest również pomiar poziomu hałasu w otoczeniu farmy. Pierwszy pomiar 

powinien odbyć się jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych w celu zbadania tzw. tła. Drugą 

serię pomiarów proponuje się wykonać na etapie realizacji przedsięwzięcia (eksploatacji) w tych 

samych punktach pomiarowych, w takich samych warunkach co pierwsze pomiary (pora dnia, 

warunki meteorologiczne).   

Monitoringu wymagają także zmiany w środowisku powstałe w wyniku realizacji zamierzeń 

planistycznych, dla których wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

Należałoby przeprowadzać również kontrole budowlane ukierunkowane na możliwość pojawiania się 

samowoli budowlanych. 

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu zajmuje się m.in. 

organizowaniem i sprawowaniem nadzoru nad realizacją „Programu małej retencji wodnej". Zasady 

działanie WZMiUW wynikają z Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (art. 11 ust.1 pkt.4) 

obejmujące realizację zadań wynikających z wykonywania przez marszałka województwa praw 

właścicielskich w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa istotnych dla 

regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa (Dz.U nr 115 poz. 1229 z późniejszymi 

zmianami). 

 Zauważa się konieczność ewidencjonowania zbiorników bezodpływowych oraz 

przydomowych oczyszczalni ścieków (monitoring szczelności zbiorników) przez odpowiednie służby.  

W zakresie oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu na środowisko: 

 w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których wydano decyzje o uwarunkowaniach 

środowiskowych, obowiązywać będzie monitoring środowiska w zakresie i metodach 

określonych w wydanej decyzji, 

 w odniesieniu do pozostałych terenów może to być monitoring państwowy środowiska, 

prowadzony przez odpowiednie organy administracji państwowej, powołane do badania 

stanu środowiska, 

 w przypadku skarg mieszkańców na uciążliwości prowadzonej działalności w oparciu 

o uchwalony plan, analizę realizacji miejscowego planu i badanie skażenia środowiska 

powinien przeprowadzić odpowiedni organ administracji samorządowej. 
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W zakresie uzupełnienia systemu monitoringu wskazana jest współpraca ze studenckim ruchem 

naukowym rozwijającym się na wyższych uczelniach oraz z organizacjami związanymi z ochroną 

środowiska przyrodniczego. 

17 INFORMACJA O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO 

Mianem oddziaływania transgranicznego określa się jakiekolwiek oddziaływanie na terenie 

danego państwa, spowodowane planowaną działalnością, której fizyczna przyczyna jest w całości lub 

częściowo położona na terenie danego państwa i niemające wyłącznie charakteru globalnego. 

Specjalnej analizie podlegają inwestycje zlokalizowane blisko granic oraz te realizowane dalej, 

w których ze względu na rozmiar przedsięwzięcia mogą powodować znaczące emisje lub zmiany 

w środowisku. 

Sprawy oddziaływania transgranicznego reguluje Konwencja z Espoo o ocenach 

oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, ratyfikowana przez Polskę w 1997 r. 

Podstawowa zasada tej procedury jest wprowadzenie obowiązku informowania o planowanym 

podjęciu działalności mogącej mieć wpływ na środowisko innych państw. 

Po weryfikacji zmniejszono obszary proponowane pod lokalizację elektrowni – usunięto część 

obszarów pomiędzy miejscowościami: Pomorzowiczki, Sławoszów, Ściborzyce Małe, Tarnkowa, tak 

aby zminimalizować negatywny wpływ elektrowni na krajobraz gmin sąsiednich. Zmniejszono obszar 

przeznaczony pod lokalizację farm wiatrowych pomiędzy miejscowościami Ściborzyce Małe 

a Kietlicami. Aktualnie tereny proponowane w Studium pod elektrownie oddalone są od najbliższej 

wsi zlokalizowanej po stronie czeskiej o około 4,5 km. Ze względu na odległość od granic państwa 

sąsiedniego planowanych zamierzeń, które mogą być realizowane na terenie gminy Głubczyce, nie 

prognozuje się transgranicznego oddziaływania na środowisko.  

Realizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Głubczyce nie spowoduje skutków środowiskowych, których charakter mógłby posiadać znaczenie 

transgraniczne, mogące objąć terytorium innych państw. Nie prognozuje się wystąpienia znaczącego 

negatywnego oddziaływania wynikającego z realizacji ustaleń Studium na obszary chronione 

znajdujące się poza granicami kraju.  
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18 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

 

 Prognozę sporządzona dla obszaru miasta i gminy Głubczyce. 

 Przewidywany sposób zagospodarowania terenu przyczyni się do zmian w środowisku 

przyrodniczym przedmiotowego obszaru, ponieważ nowe zainwestowania zawsze powodują 

zmiany w środowisku przyrodniczym i nie da się ich całkowicie wyeliminować. 

 Realizacja nowych obiektów winna być zgodna z wytycznymi zawartymi w projekcie Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głubczyce.  

 Wykonanie obiektów i instalacji przewidzianych w Studium zgodnie z obowiązującymi 

normami i przy użyciu odpowiednich technologii ograniczy do minimum negatywne 

oddziaływanie inwestycji na środowisko przyrodnicze. 

 Sporządzona prognoza nie jest dokumentem rozstrzygającym o słuszności realizacji 

planowanych inwestycji zawartych w ustaleniach Studium, stanowi jedynie ocenę skutków 

realizowanych inwestycji (wpływ na środowisko przyrodnicze). 

 Na terenie gminy Głubczyce zlokalizowano obszary i obiekty objęte prawną ochroną (w tym 

obszar Natura 2000, OChK, pomniki przyrody) oraz obszary proponowane do objęcia 

ochroną: obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty przyrody.  

 Efektem przestrzennym wprowadzonych w Studium funkcji będzie nowa zabudowa. 

Spowoduje to przekształcenia powierzchni ziemi – niwelacja powierzchni związana 

z wyrównywaniem terenu, wykopami pod budynki, infrastrukturę techniczną, przykrycie 

powierzchni nieprzepuszczalnymi materiałami, likwidacją pokrywy glebowej pod 

realizowanymi obiektami, ubytek terenów biologicznie czynnych. Pojawienie się nowej 

zabudowy będzie wpływało również na zwiększenie typowych zanieczyszczeń, związanych 

z działalnością człowieka (na etapie eksploatacji inwestycji). 

 Studium wprowadza zapisy dotyczące budowy i przebudowy dróg, w tym budowy 

projektowanej obwodnicy miasta Głubczyce. Są to działania pozytywne zwiększenia 

przepustowości i poprawy płynności ruchu pojazdów w miastach. Należy pamiętać, że każda 

tego typu inwestycja drogowa, zarówno na etapie budowy jak i na etapie eksploatacji, może 

mieć negatywny wpływa na środowisko, w tym głównie na florę i faunę. Budowa 

infrastruktury transportu drogowego powinna być, zatem tak planowana i realizowana, aby 

nie zagrażać trwałości środowiska przyrodniczego. Należy dążyć do eliminowania, a co 

najmniej ograniczania presji na tereny, gdzie szkody mogą być najdotkliwsze (tzw. 
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ekosystemy wrażliwe). Szczególnie istotne jest zachowanie „drożności” istniejących korytarzy 

ekologicznych, a także utrzymanie głównych szlaków migracji zwierząt. W celu 

minimalizowania negatywnego oddziaływania inwestycji drogowych, na wody 

powierzchniowe i podziemne, podczas prowadzenia prac budowlanych należy przestrzegać 

zasad ochrony wód przed zanieczyszczeniem materiałami i substancjami używanymi przy 

budowie. W fazie eksploatacji inwestycji na całej długości projektowanej obwodnicy powinna 

zostać wykonana kanalizacja deszczowa, która zbierać będzie wody opadowe i roztopowe 

z powierzchni utwardzonej drogi. Miasto Głubczyce ma sporządzony miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, który precyzuje zapisy odnośnie ochrony środowiska – 

obejmuje on również projektowaną obwodnicę. Plan ma pozytywnie zaopiniowaną prognozę 

oddziaływania na środowisko, w której nie wskazano negatywnego oddziaływania 

projektowanej drogi na otaczającą przyrodę.   

 Zapisy dla terenów objętych ochroną powinny być zgodne z polskim ustawodawstwem44 

i wynikającymi z niego zapisami szczegółowymi (między innymi planami ochrony tych 

obszarów). 

 Ustalenia Studium dla miasta są zgodne z przepisami ochrony środowiska. Obszar miasta jest 

w dużej mierze przekształcony w wyniku działalności człowieka. Studium przewiduje 

wprowadzenie nowej zabudowy mieszkaniowej, która jest kontynuacją istniejącej funkcji. 

Studium wprowadza intensyfikację zabudowy produkcji, składów i magazynów na terenie 

miasta. Istotne z punktu ochrony środowiska mogą być następujące zapisy określone 

w granicach miasta Głubczyce: dotyczą między innymi: eksploatacji złoża kruszywa na terenie 

miasta (przekształcanie powierzchni ziemi, może dojść do pogorszenia stanu wód 

gruntowych i powierzchniowych), budowy toru motokrosowego (przekształcenia powierzchni 

ziemi, hałas) oraz wprowadzenia dominacji funkcji przemysłowej, która zajmuje dużych 

obszar (często szpecące krajobraz składy i magazyny).  

 W Studium przewiduje się główne kierunki polityki przestrzennej gminy, które są zgodne 

z obowiązującymi strategiami rozwoju tego regionu oraz dokumentami ustanowionymi na 

różnych szczeblach, w tym ustanowionym na szczeblu wojewódzkim - programem ochrony 

środowiska.  

                                                           
44

 Głównie: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O ochronie przyrody” (Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1220 z pózn. 

zm.); Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” (Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 

1568 z pózn. zm.). 
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 Studium dopuszcza lokalizację zbiorników retencyjnych, które są wymienione w programie 

budowy zbiorników małej retencji w celu ochrony przeciwpowodziowej. Budowa zbiorników 

może nieść za sobą zmiany w środowisku przyrodniczym (budowa zbiorników będzie wiązała 

się, między innymi, ze zniszczeniem istniejących tam zadrzewień i krzewów, zmianą struktury 

przyrodniczej), dlatego przed przystąpieniami do realizacji inwestycji proponuje się dokonać 

wnikliwej analizy gatunków fauny i flory na obszarze przeznaczonym pod budowę 

poszczególnego zbiornika retencyjnego oraz ewentualnie terenów sąsiednich (skala 

inwentaryzacji zostanie określona na etapie właściwego projektu inwestycji).  

 Najistotniejsze z punktu widzenia ochrony środowiska są zapisy w Studium dotyczące 

lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie gminy Głubczyce. Nie prognozuje się 

wystąpienia negatywnego wpływu na obszary chronione – projektowane farmy wiatrowe 

zostały odsunięte od istniejących i projektowanych obszarów chronionego krajobrazu 

o minimum 200 m (odległość minimalna liczona od podstawy turbiny). Obecna lokalizacja 

wyznaczona w projekcie Studium to lokalizacja potencjalna, która nie oznacza, że farmy 

wiatrowe na pewno tam powstaną. Na obecnym etapie ogólnego dokumentu jakim jest 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego trudno jest określić 

wpływ inwestycji (skalę wpływu) na ptaki i nietoperze tego obszaru i obszarów sąsiadujących, 

będzie to możliwe na etapie procedury OOŚ. Całkowitego wpływu na ptaki i nietoperze nie 

da sie wykluczyć, można zminimalizować negatywny wpływ na w/w zwierzęta lokalizując 

turbiny z dala od tras ich przelotów. Przy projektowaniu lokalizacji nowych terenów pod 

farmy wiatrowe, na terenie gminy Głubczyce, w Studium wzięto pod uwagę w części 

Stanowisko Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Opolu. Wpływu projektowanych farm 

wiatrowych na krajobraz nie da się wykluczyć – obiekty te będą się odznaczać w przestrzeni 

rolniczej, jednak ze względu na odsunięcie projektowanych obszarów pod potencjalne farmy 

wiatrowe, od istniejących i projektowanych obszarów chronionego krajobrazu nie powinny 

oddziaływać negatywnie na wymienione obszary.  

 Na zlecenie inwestora wykonana została „Analiza oddziaływania na krajobraz planowanej 

farmy wiatrowej Królowe”. Z „Analizy” wynika, że największy wpływ inwestycja będzie 

wywierała w zakresie oddziaływania wizualnego. Analiza kluczowych punktów widokowych 

zlokalizowanych w obrębie inwestycji oraz z terenów położonych poza nią wykazała, że 

turbiny wiatrowe będą stanowiły negatywną dominantę o wyraźnie antropogenicznym 

charakterze, jednak nie będą one przesłaniały cennych obiektów przyrodniczych oraz 

kulturowych. 
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Ww. analiza krajobrazu nie wskazała jednoznacznie czy planowane elektrownie wiatrowe 

będą postrzegane przez obserwatorów negatywnie. Uznano, że będzie to kwestia 

subiektywnej oceny. Nie ulega jednak wątpliwości, że elektrownie wiatrowe będą odznaczały 

się na tle krajobrazu rolniczego. Turbiny będą widoczne głównie z ciągów widokowych jakimi 

są drogi krajowa nr 38 i wojewódzkie nr 416 i nr 417. Analiza ma charakter ogólnych zaleceń, 

które inwestor powinien wziąć pod uwagę na etapie właściwego projektu farmy wiatrowej. 

Wyszczególniono w niej m.in. tereny, na których dopuszczalna jest lokalizacja elektrowni 

wiatrowych.  

 Najmniej odporne na degradację w gminie są gleby, które ze względu na występowanie 

pokrywy lessowej, narażone są na działanie erozji wietrznej i wodnej. W celu zapobieżenia 

tym procesom w Studium wyznaczono pasy wiatrochronne, które służą zachowaniu 

różnorodności biologicznej na terenie pół uprawnych, które zajmują znaczne areały w gminie.  
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