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1. Podstawa prawna  
 
 Podstawę prawną do wykonania niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko 
stanowią:  
− Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r., ze zmianami), 

− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717, ze zmianami), 

− uzgodnienia zakresu prognozy z RDOŚ Opole oraz uzgodnienie zakresu prognozy z 
Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Brzegu. 

 
2. Zakres opracowania  

 
Zakres opracowanej prognozy oddziaływania na środowisko wypełnia ustalenia art. 51 

Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. ze zmianami). 

Prognozę wykonywano równolegle do sporządzania projektu strategii. 
Zakres przestrzenny prognozy obejmuje tereny znajdujące się w granicach gminy oraz 

obszary przyległe w strefie potencjalnych oddziaływań ustaleń strategii. Ze względu na 
charakter strategii, a w szczególności brak przewidywanych oddziaływań ponadnormatywnych 
na terenach przyległych, związany z realizacją celów prośrodowiskowych, zasięg przestrzenny 
terenu znaczącego oddziaływania ustaleń strategii pokrywa się z zasięgiem przestrzennym 
obszaru gminy. Dotyczy to również dwóch kluczowych dla ochrony środowiska celów 
strategii: rozwoju strefy inwestycyjnej oraz ewentualnej budowy węzła autostradowego. 

Ustalenia strategii dotyczą terenu gminy Lewin Brzeski 
  W prognozie wykorzystano informacje zawarte w aktualnym opracowaniu 
ekofizjograficznym gminy Lewin Brzeski, uchwalonym studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, inwentaryzacji przyrodniczej gminy z 2001 r., 
istniejących prognozach oddziaływań na środowisko ustaleń miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz opracowań ekofizjograficznych do tych planów, 
dokumentacji istniejących i projektowanych ostoi Natura 2000 województwa opolskiego, 
zamieszczonych na stronach internetowych GDOŚ, a także wynikach prac WZS Opole, 
programie ochrony środowiska gminy, powiatu i województwa opolskiego, planie 
zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, strategicznych opracowaniach 
ochrony georóżnorodności i różnorodności krajobrazowej województwa opolskiego, 
dokumentacji docelowego systemu obszarowej ochrony przyrody na terenie województwa 
opolskiego, materiałach zebranych do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa, w tym szczególnie zawartymi w raporcie o stanie zagospodarowania 
przestrzennego województwa opolskiego, strategii rozwoju województwa opolskiego na lata 
2000-2015 oraz regionalnym programie operacyjnym województwa opolskiego na lata 2007-
2013. 
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3. Zawartość i główne cechy projektowanego dokumentu oraz powiązania z innymi 
dokumentami 

 
Prognoza sporządzana jest dla strategii rozwoju gminy Lewin Brzeski. Przedmiotowy 

dokument zakłada kontynuację działań przyjętych w poprzedniej strategii gminy Lewin 
Brzeski, obowiązującej w latach 2005-2015, z uwzględnieniem zachodzących zmian. 
Opracowanie jest zgodne w swoich założeniach m.in. z następującymi strategicznymi 
dokumentami regionu: - Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku, - 
Strategią Rozwoju Powiatu Brzeskiego na lata 2014-2020, - Strategią Rozwoju Aglomeracji 
Opolskiej na lata 2014-2020. 

Władze Gminy Lewin Brzeski za pomocą środków finansowych dostępnych w ramach 
budżetu gminy jaki i środków możliwych do pozyskania ze źródeł zewnętrznych (np. w 
ramach programów UE, krajowych programów pomocowych) działają na rzecz dobra 
publicznego, jakim jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w następujących 
sferach: społecznej, gospodarczej, ekologicznej, mieszkalnictwa, zagospodarowania 
przestrzennego i dziedzictwa kulturowego. Problemów z tym związanych nie można 
rozpatrywać w horyzoncie jednego roku kalendarzowego, czy też jednej kadencji władz 
samorządowych, lecz w znacznie dłuższej perspektywie. Merytoryczną podstawą takiego 
podejścia jest zarządzanie strategiczne, które jest ciągłym procesem zarządzania nastawionym 
na formułowanie i wdrażanie skutecznych strategii rozwoju oraz wynikających z jej ustaleń 
szczegółowych programów i planów działania.  

Zarządzanie strategiczne winno być oparte o trzy zasady: 

a) ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, czyli dążenie do sprawiedliwości 

społecznej poprzez m.in. ekonomiczną i środowiskową efektywność przedsięwzięć 

zapewnioną m.in. przez ścisły rachunek kosztów, rozciągający się również w bardzo 

złożony sposób na zasoby zewnętrzne. 

b) ZASADA RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA, czyli dążenie do 

maksymalizacji efektów przy jednoczesnym założonym poziomie nakładów lub 

minimalizacja nakładów przy założonym poziomie efektów. 

c) ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ, czyli jak najszerszy udział mieszkańców 

w działaniach gminy podejmowanych w lokalnej społeczności. To możliwie duże 

bezpośrednie uczestnictwo obywateli w życiu społecznym i publicznym gminy. 

 Podstawowe merytoryczne przesłanki do sporządzenia przedmiotowego dokumentu to: 

1. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej i wynikające z tego możliwości 

pozyskiwania środków finansowych z funduszy pomocowych, które można skierować na 

realizację zamierzeń gminy. 

2. Konieczność dostosowania horyzontu czasowego dokumentów strategicznych do co 

najmniej siedmioletniego cyklu budżetowego Unii Europejskiej, 

3. Zapewnienie kompatybilności strategicznych kierunków i celów rozwoju Gminy Lewin 

Brzeski z ustaleniami dokumentów opracowanych na szczeblu Unii Europejskiej, Polski oraz 

województwa opolskiego, 
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4. Sukcesywne wdrażanie w życie zasad: zrównoważonego rozwoju, racjonalnego 

gospodarowania i partycypacji społecznej. 

5. Konieczność weryfikacji zrealizowanych przedsięwzięć, a także wprowadzenia nowych. 

Opracowanie zostało poprzedzone stosowną analizą mocnych i słabych stron gminy 

Lewin Brzeski, tzw. analizą SWOT. W wyniku analizy stwierdza się, iż najkorzystniejsza dla 

gminy będzie realizacja niniejszej strategii poprzez położenie zdecydowanego nacisku na 

wykorzystanie zdiagnozowanych szans wykorzystując w tym celu swoje mocne strony. Jest to 

model tzw. strategii agresywnej. 

Strategia przewiduje następujące główne cele: 

1) Zagospodarowanie terenów specjalnej strefy ekonomicznej. Pozyskanie terenów. 

2) Ochrona środowiska naturalnego. Rozwój turystyki, rekreacji, bazy hotelowej.  

3) Utrzymanie i rozwój zintegrowanej działalności rolniczej. 

4) Wysoki poziom usług publicznych. 

5) Rozwój wsi poprzez wykorzystanie możliwości wynikających z członkostwa w Unii 

Europejskiej. 

6) Budowa i modernizacja bazy sportowej. 

7) Zachowanie i kultywowanie dziedzictwa kulturowego.  
 

4. Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy 
 
 W związku z charakterem strategii, w szczególności ich niskim potencjalnie poziomem 
zagrożenia dla środowiska przyrodniczego (brak dużych nowych terenów przeznaczonych do 
zabudowy), a także częściowo lokalizacją na terenach o jednolitym charakterze obecnego 
zagospodarowania (tereny mieszkaniowe, zabudowy zagrodowej, usługowe, leśne, stawów i 
otwarte), a w znacznej mierze na terenach mało cennych przyrodniczo gruntów ornych, 
zastosowano metody porównawcze, obejmujące porównanie z istniejącymi podobnymi 
terenami z obszaru województwa opolskiego. Ocenę wpływu ustaleń strategii oparto o stan 
wiedzy na temat wpływu ustaleń strategicznych dla gmin miejsko-wiejskich na środowisko 
przyrodnicze.  

W związku z tym, że na obszarze gminy stwierdzono występowanie form ochrony 
przyrody – OCHK Bory Niemodlińskie, OZW Natura 2000 Bory Niemodlińskie i inne, zostały 
one zaznaczone w kartograficznej części opracowania, w części dotyczącej docelowego 
zagospodarowania, a także na odrębnych mapach form ochrony przyrody. .  

Wykaz literatury przedmiotu wykorzystanej przy sporządzeniu prognozy przedstawiono 
na końcu opracowania.  
 
5. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania 
 
 Dla oceny skutków realizacji strategii proponuje się dokonanie oceny porealizacyjnej 
zgodności nowych form zagospodarowania z ustaleniami strategii (po zrealizowaniu). Ocenę 
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należy przeprowadzić jednorazowo, po zrealizowaniu funkcji strategicznych. Strategia 
powinna być ponadto bieżąco monitorowana pod kątem stopnia wykonania.  
  
6. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 
 
 Charakter i zakres wprowadzanych ustaleń strategii oraz lokalizacja terenów, które 
podlegają tym ustaleniom nie wskazuje na wystąpienie możliwości transgranicznego 
oddziaływania projektu na środowisko. Obszar zlokalizowany jest w odległości ok. 40 km od 
granicy Państwa z Republiką Czeską. Nie przewiduje się wystąpienia oddziaływania celów 
strategii na taką odległość.  
 
7. Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku 
realizacji dokumentu 
  
7.1. Ogólna ocena stanu 

Obszar gminy ma aktualny Program ochrony środowiska, w którym przedstawiono stan 
ochrony środowiska. Dokument ten należy traktować integralnie z niniejszą prognozą. Poniżej 
przedstawione zostaną podstawowe wnioski z wykonanych w programie ustaleń.   

Wyniki badań klasyfikacyjnych stanu powietrza atmosferycznego na terenie gminy w 
2013 r. przedstawiono poniżej. Teren gminy został tu zakwalifikowany do strefy opolskiej. 
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Stan zanieczyszczenia powietrza dla strefy opolskiej, do której należy teren planu w 

2014 r. przedstawia się następująco: 
 

 

 
Oznaczenia: 
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Na terenie gminy nie prowadzi się badań jakości wód. Wyniki oceny stanu JCWP 

Ścinawa Niemodlińska z 2014 r., przedstawiono poniżej (Źródło: WIOŚ Opole). 
 

 
 
Poniżej przedstawiono wyniki dla Odry i Nysy Kłodzkiej.  
 

 
JCWP z terenu planu ma w świetle powyższych wyników stan dobry. 
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W 2013 i 2014 r. prowadzono badań monitoringu jakości wód podziemnych w pobliżu 
terenu gminy. Wyniki badań wód podziemnych z lat 2010-2015 nie wskazują by występujący 
tu JCWPd 114 był zagrożony. 

 
 

 
  

 
 
 
Największe potencjalne zagrożenia środowiska przyrodniczego na terenie opracowania 

związane są ze zjawiskami:  
 

� intensyfikacji rolnictwa poprzez:  
o stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin – głównie w dolinie Nysy 

Kłodzkiej i Ścinawy Niemodlińskiej, 
o gromadzenie gnojówki i gnojowicy oraz obornika w nieszczelnych silosach, 
o zaorywanie miedz i nieużytków – w szczególności intensywne w północnej i południowo-

wschodniej części wsi na najlepszych glebach, 
o likwidację zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, pełniących funkcję przeciwerozyjną – 

zagrożenie najbardziej istotne w południowej części wsi i w dolinach rzecznych, 
o przenawożenie łąk i pastwisk – zagrożenie istotne w dolinach rzecznych, 
o melioracje – zagrożenie występuje we wszystkich dolinach rzecznych, a także lokalnie na 

terenach leśnych;  
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� zanieczyszczania wód podziemnych i powierzchniowych wskutek: 
o nieuregulowanego systemu odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych – brak 

kanalizacji na znacznej części obszarów wsi, 
o niewłaściwe zabezpieczenie gnojowników, pryzm kompostowych i kiszonkowych oraz 

zapasów wapna – na całym terenie wsi, 
o intensywnej gospodarki rolnej – spływ do wód powierzchniowych środków ochrony roślin 

i nawozów – zagrożenie najistotniejsze na obszarze południowym i zachodnim w dolinie 
Nysy Kłodzkiej i Ścinawy Niemodlińskiej, 

 
� zanieczyszczenia atmosfery poprzez: 

o emisję zanieczyszczeń komunikacyjnych – w szczególności wzdłuż dróg, 
o tzw. niską emisję zanieczyszczeń powietrza z lokalnych kotłowni – zagrożenie 

najistotniejsze w centralnej części wsi,  
 

� gospodarki leśnej  poprzez: 
o wprowadzanie gatunków drzew niezgodnych z siedliskiem (degeneracja lasu) – lokalnie w 

lasach całego obszaru, 
o wprowadzanie monokultur leśnych, wskutek czego następuje między innymi wyjałowienie 

gleby, ograniczenie procesów regeneracyjnych lasu i drastyczne ograniczenie nisz 
ekologicznych – występuje jak wyżej,  

o odmładzanie drzewostanów, wskutek czego zmniejsza się ilość potencjalnych nisz 
ekologicznych i pozbawia się ekosystem leśny gatunków zwierząt właściwych dla 
drzewostanów wyższych klas wieku (dziuplaki, sowy, nietoperze, tysiące gatunków 
bezkręgowców) – zagrożenie ustępuje z terenu wsi na skutek coraz powszechniejszego 
wprowadzania ekologicznych zasad gospodarki leśnej,  

o zubażanie fitocenoz leśnych o materię organiczną wskutek wywożenia i spalania materiału 
z cięć pielęgnacyjnych – we wszystkich lasach, 

o likwidację zadrzewień – w szczególności przy drogach i na terenach rolnych,  
o usuwania z lasów starych, martwych i dziuplastych drzew będących środowiskiem życia 

dla tysięcy gatunków roślin i zwierząt – we wszystkich lasach, 
o likwidację śródleśnych oczek wodnych i łąk będących żerowiskiem dla wielu gatunków 

zwierząt, głównie ssaków i ptaków, a także podnoszących bioróżnorodność lasu – 
zagrożenie coraz mniej istotne ze względu na wprowadzanie ekologicznych zasad 
leśnictwa. 

 
Na terenach zabudowy z terenu gminy prowadzi się planową zorganizowaną 

gospodarkę odpadami komunalnymi. Są one selektywnie zbierane i odbierane przez firmę 
komunalną, a następnie deponowane na składowisku odpadów. Gospodarkę odpadami 
produkcyjnymi rolnymi i usługowymi regulują stosowne zezwolenia. Podczas prac 
inwentaryzacyjnych nie stwierdzono występowanie nielegalnych składowisk odpadów. 
Występuje kilka miejsc wymagających rekultywacji.  
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Na terenie gminy nie stwierdzono występowania zagrożenia ponadnormatywnym 
hałasem. Występują tu źródła hałasu komunikacyjnego o niewielkim znaczeniu ze względu na 
lokalny charakter drogi. Nie występują źródła hałasu produkcyjnego. 

Na terenie gminy nie występują źródła promieniowania niejonizującego, mające 
znaczący negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludności. Występujące źródła z linii 
elektroenergetycznych wysokich napięć nie są źródłami ponadnormatywnych zagrożeń. W 
panie wyznaczono strefy technologiczne z zakazem zabudowy. Nie stanowi ono obecnie 
zagrożenia dla terenów zabudowy przeznaczonej na pobyt stały i czasowy ludzi.  

Stan walorów florystycznych, szaty roślinnej siedlisk przyrodniczych chronionych oraz 
fauny przedstawiony został w następnych rozdziałach prognozy dotyczących tych elementów 

 
7.2. Wykaz gatunków roślin, grzybów i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych i typów 
krajobrazu naturalnego oraz form przyrody nieożywionej 
 
 Na terenie gminy stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin oraz 
grzybów, a także gatunków rzadkich mimo że nie chronionych. Wykaz wszystkich tych 
gatunków przedstawiono poniżej. .  

− Arcydzięgiel litwor nadbrzeżny An elica archan elica subsp.litoralis 
− Centuria pospolita Centaurium erythraea 
− Kotewka orzech wodny Trapa natans 
− Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine 
− Nadwodnik sześciopręcikowy Elatine hexandra 
− Podkolan biały Platanthera bifolia 
− Podkolan zielonawy Platanthera chlorantha 
− Salwinia pływająca Salvinia natans 
− Śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis 
− Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum 
− Zimowit jesienny Colchicum autumnale 
− Bluszcz pospolity Hedera helix 
− Czosnek niedźwiedzi Allium ursinum 
− Grążel żółty Nuphar lutea 
− Grzybienie białe Nymphaea alba 
− Kalina koralowa Viburnum opulus 
− Konwalia majowa Convallaria majalis 
− Kopytnik pospolity Asarum europaeum 
− Kruszyna zwyczajna Frangula alnus 
− Przytulia wonna Galium odoratum 
− Bebłek błotny Peplis portula 
− Ciemiężyk białokwiatowy Vincetoxicum hirundinaria 
− Czosnek kątowaty Allium an ulosum 
− Groszek bulwiasty Lathyrus tuberosus 
− Kąkol polny A rostemma itha o 
− Kokorycz pusta Corydalis cava 
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− Kosaciec żółty Iris pseudacorus 
− Krwawnik kichawiec Achillea ptarmica 
− Lulek czarny Hyoscyamus ni er 
− Łączeń baldaszkowy Butomus umbellatus 
− Łuskiewnik różowy Lathraea squamaria 
− Namulnik brzegowy Limosella aquatica 
− Okrężnica bagienna Hottonia palustris 
− Ostrożeń siwy Cirsium canum 
− Pałka wąskolistna Typha an ustifolia 
− Ponikło igłowate Eleocharis acicularis 
− Ponikło jajowate Eleocharis ovata 
− Przetacznik długolistny Veronica lon ifolia 
− Rdestnica ostrolistna Potamo eton acutifolius 
− Rdestnica stępiona Potamo eton obtusifolius 
− Rdestnica włosowata Potamo eton trichoides 
− Rutewka wąskolistna Thalictrum lucidum 
− Turzyca ciborowata Carex bohemica 
− Turzyca nibyciborowata Carex pseudocyperus 
− Turzyca wczesna Carex praecox 
− Włosienicznik krążkolistny Batrachium circinatum 

 
Świat zwierząt obszaru opracowania charakteryzuje się w większości, za wyjątkiem 

doliny Odry i Nysy Kłodzkiej oraz stawów, silnym przekształceniem naturalnych 
ekosystemów i co się z tym wiąże, niewielkimi walorami faunistycznymi. Występują tutaj 
głównie gatunki pospolite dla niżu Polski, związane z ekosystemami rolniczymi oraz z 
siedliskami ludzkimi. Skład fauny na większości obszaru jest mocno ograniczony ze względu 
na intensywną gospodarkę rolną, zabudowę mieszkalną oraz przemysłową i szlaki 
komunikacyjne. Gatunki związane z powyższymi siedliskami charakteryzują się umiejętnością 
dostosowania do silnie przekształconych ekosystemów i często szeroką tolerancją ekologiczną 
na różne czynniki środowiska. Okres wzrostu zbóż sprzyja występowaniu organizmów 
preferujących siedliska upraw, w szczególności należących do gatunków z rzędu pająków 
(Ąraneida),motyli (Lepidopterd), dwuskrzydłych (Dipterd),błonkówek (Hymenoptera). Jednak 
obok zwierząt pospolitych występuje tu wiele gatunków chronionych oraz rzadkich i ginących 
w skali kraju i Europy. Część z nich wymieniono w załącznikach do Dyrektywy Ptasiej i 
Siedliskowej oraz w aneksie II Konwencji Berneńskiej. W wyniku przeprowadzonej 
inwentaryzacji 
przyrodniczej na terenie gminy Lewin Brzeski stwierdzono: 

 występowanie 19 gatunków ssaków, w tym 4 gatunki chronione. Dodatkowo w kilku 
miejscach stwierdzono także liczne występowanie nietoperzy, 

 występowanie 13 gatunków ptaków, w tym 12 gatunków chronionych (wśród nich 1 6 
gatunków lęgowych), 

 występowanie 4 chronionych gatunków gadów i 9 chronionych gatunków płazów, 
 występowanie 3 chronionych gatunków bezkręgowców, dodatkowo występuje tu chroniony 
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rodzaj trzmiel Bombus . 
   Na terenie gminy w obrębie obszarów Natura 2000 stwierdzono występowanie siedlisk 

przyrodniczych chronionych przedstawionych w części dotyczącej Natura 2000. .  
 

Obszary Gminy Lewin Brzeski charakteryzują się znaczącym zróżnicowaniem 
geomorfologii terenu. Do czynników morfogenetycznych, które miały wpływ na dzisiejsze jej 
zróżnicowanie należą: zjawiska tektoniczne i neotektoniczne związane ze strefą uskoków 
środkowej Odry, co najmniej dwukrotne nasunięcie się i recesja lodowców, procesy 
denudacyjne odbywające się najpierw w warunkach peryglacjalnych, a następnie w 
cieplejszym klimacie holocenu, zjawiska erozji i akumulacji fluwialnej, a także 
antropogeniczna działalność człowieka. Pod względem genetycznym form rzeźby w 
geomorfologii gminy występują 2 rodzaje wielkopowierzchniowych struktur: 

• struktury dolinne - obejmują wycięte w obszarach polodowcowych rynny dolin 
rzecznych Odry, Nysy Kłodzkiej i Ścinawy Niemodlińskiej oraz innych, 
mniejszych cieków. Formy rzeźby związane z dolinami to: 
- płaskie holoceńskie terasy zalewowe – zlokalizowane w dennej i najczęściej 

przykorytowej części dolin wymienionych rzek, 
- płaskie holoceńskie terasy nadzalewowe – zlokalizowane w dnach dolin, 

najczęściej w dalszych oddaleniach od koryta, 
- płaskie terasy plejstoceńskie nadzalewowe – zlokalizowane na skrzydłach 

dolin, 
- krawędzie poszczególnych teras – w różnym stopniu zachowane w dolinie 

Nysy Kłodzkiej i Odry,  
- pola piasków eolicznych z niewielkimi wzniesieniami wydm na terasach 

plejstoceńskich – zlokalizowane na terasach w okolicach Golczowic i na 
południowy wschód od Skorogoszczy, 

- krawędzie denudacyjne dolin rzek – najlepiej wykształcone na zachodnim 
skrzydle doliny Nysy Kłodzkiej, 

- systemy starorzeczy – zlokalizowane w dolinie Odry i Nysy Kłodzkiej, 
- koryta rzek – zlokalizowane w dolinach, w najbardziej naturalnej postaci 

wykształcone w dolinie Nysy Kłodzkiej, 
- torfowiska – wykształcone na niewielkich obszarach w dnach dolin. 

• struktury polodowcowe - obejmują obszary wyniesień i zrównań polodowcowych 
akumulacji szczelinowej oraz moreny dennej i powierzchniowej stadiału 
maksymalnego zlodowacenia środkowopolskiego. Lokalnie pokryte są również 
utworami lessopodobnymi. Licznie występują tu także ostańcowe odsłonięcia 
utworów starszych, głównie plioceńskich i mioceńskich. Formy rzeźby związane z 
terenami polodowcowymi to: 
- wały form akumulacji szczelinowej – zlokalizowane koło Łosiowa, Strzelnik, 

Jasionej i na zachód od Buszyc. Pagórkowate, rozległe wyniesienia wałów 
częściowo pokryte są pokrywami lessowymi i lessopodobnymi, 
zakumulowanymi w warunkach peryglacjalnych, 
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- wysoczyzny morenowe – obejmujące tereny położone na obrzeżu dolin Odry i 
Nysy Kłodzkiej. Największe z nich występują u podstaw wału Łosiowa, 

- faliste równiny wodnolodowcowe – występują powyżej krawędzi dolin 
rzecznych Odry i Nysy Kłodzkiej na linii Różyna – Nowa Wieś Mała – 
Ptakowice na zachodzie, a także w okolicach Skorogoszczy, Przeczy i 
Oldrzyszowic na wschodzie, 

- ostańce denudacyjne – występują w największych obszarach koło 
Skorogoszczy i na wschód od Przeczy. Obejmują wzniesienia zbudowane z 
utworów plioceńskich i mioceńskich, które nie zostały pokryte formacjami 
lodowcowymi, lub które zostały po recesji lądolodu odsłonięte podczas 
procesów denudacji, 

- torfowiska – występują w lokalnych zamkniętych obniżeniach 
bezodpływowych pomiędzy wyniesieniami, najpełniej wykształcone i 
największe w okolicach Buszyc. 

 
Wyszczególnione powyżej formy geomorfologiczne gminy stanowią jej 

dziedzictwo przyrodnicze i powinny w procesach zagospodarowania przestrzennego 
podlegać ochronie krajobrazowej. 

  
Ze względu na typologię krajobrazu naturalnego Polski na terenie Gminy Lewin 

Brzeski występują następujące typy i gatunki krajobrazu: 
Klasa: Krajobrazy nizin. 
 Rodzaj: peryglacjalne. 
   Gatunek: równinne i faliste. 
   Występują na obrzeżach dolin Odry i Nysy Kłodzkiej. 
Klasa: Krajobrazy nizin. 
 Rodzaj: peryglacjalne. 
   Gatunek: pagórkowate. 
   Występują na wale Łosiowa oraz koło Jasiony i Buszyc. 
Klasa: Krajobrazy nizin. 
 Rodzaj: eoliczne. 
   Gatunek: pagórkowate. 
   Występują na południe od drogi Mikolin – Golczowice. 
Klasa: Krajobrazy dolin i obniżeń. 
 Rodzaj: zalewowych den dolin – akumulacyjne. 
   Gatunek: równin zalewowych w terenach nizinnych. 
   Występują w dennej części dolin Odry i Nysy Kłodzkiej.  
Klasa: Krajobrazy dolin i obniżeń. 
 Rodzaj: tarasów nadzalewowych – akumulacyjne. 
   Gatunek: równin tarasowych na terenach nizinnych. 
   Występują w wyższych częściach dolin Odry i Nysy Kłodzkiej. 
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7.3. Wykaz form ochrony przyrody 
  

Na obszarze gminy występują: 
- Stobrawski PK, 
- OChK Bory Niemodlińskie, 
- OSO Grądy Odrzańskie, OZW Natura 2000 Bory Niemodlińskie i OZW Opolska 

Dolina Nysy Kłodzkiej, 
- zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,  
- użytki ekologiczne, 
- pomniki przyrody 
- stanowiska dokumentacyjne. 
 

 
 
 
Mapa 1. Lokalizacja gminy i form ochrony przyrody na jej tle i na terenach ościennych.  
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8. Istniejący sposób zagospodarowania oraz jego skutki dla środowiska 
 
Istniejący sposób zagospodarowania oraz jego wpływ na środowisko przyrodnicze 

przedstawiono na mapie 2.  
 

 

Mapa 2. Istniejacy sposób zagospodarowania – generalizacja.  

 
Na analizowanym terenie, w części centralnej dominują grunty orne i występuje 

zabudowa miejska i wiejska z terenami zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i 
towarzyszącymi usługami. Są to tereny zdewastowane, dla których jednak nie stwierdzono 
występowania ponadnormatywnych zagrożeń.  

Na terenach gminy dominują grunty orne, w obrębie których występują zubożone 
zespołu chwastów segetalnych. Przy terenach zabudowanych, a także w innych częściach 
planu  występują enklawy zieleni liniowej i obszarowej, z tym kompleksy leśne.  Najwyższe 
walory przyrodnicze występują w dolinie Odry, Ścinawy Niemodlińskiej i Nysy Kłodzkiej, w 
obrębie stawów i przyległych zadrzewień, a także na terenach leśnych 
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Uwzględniając zależności między poszczególnymi elementami środowiska 
przyrodniczego i zależności między poszczególnymi oddziaływaniami, skutki wpływu 
istniejącego sposobu zagospodarowania na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego 
przedstawiają się następująco: 
- różnorodność biologiczna – w strefach zabudowanych nastąpiła dewastacja naturalnych 
układów biocenotycznych, w strefach rolniczych – degradacja, w strefach dolinnych – lokalnie 
zostały zachowane seminaturalne biocenozy, 
- ludzie – nie występują istotne zagrożenia dla ludności,   
- zwierzęta i rośliny – poza doliną Odry, Nysy Kłodzkiej i Ścinawy Niemodlińskiej oraz 
kompleksami leśnymi walory florystyczne i faunistyczne zostały bardzo silnie zdewastowane 
lub zdegradowane, 
- woda – nie występują istotne zagrożenia dla wód powierzchniowych, mimo braku 
skanalizowania części obszarów zabudowanych. Stan Odry, Nysy Kłodzkiej i Ścinawy 
Niemodlińskiej związany jest głównie z zanieczyszczeniami dopływającymi z górnych 
odcinków rzeki, a badania wskazują, że jest on dobry, 
- powietrze – zanieczyszczone jest głównie emisjami niskimi z lokalnych kotłowni. W strefie 
przyległej do drogi występuje nieznaczna emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych. Nie 
występują emisje przemysłowe, 
- powierzchnia ziemi – na terenie zabudowanym uległa znacznej dewastacji, na terenach dolin 
rzecznych oraz na terenach rolnych nie uległa większym przejawom degradacji,  
- krajobraz – najsilniej jest przekształcony w centralnej części na terenach zabudowanych. Jest 
to jednak generalnie dosyć harmonijny krajobraz wiejski a w Lewinie Brzeskim miejski, 
-  klimat – nie występują większe zmiany klimatyczne poza zmianami mikroklimatycznymi 
obejmującymi tereny przyległe do stawów, 
- zasoby naturalne – nie są w istotny sposób zagrożone, występuje eksploatowane złoże 
surowców mineralnych,  
- zabytki – istniejący sposób zagospodarowania nie stanowi istotnego zagrożenia dla zabytków, 
- dobra materialne - nie stwierdzono istotnego wpływu istniejącego sposobu zagospodarowania 
na dobra materialne. 
 
9. Potencjalne zmiany w środowisku przy braku realizacji ustaleń strategii  
  
 Trudno z całą pewnością wyrokować co do dalszych zmian ekologicznych obszaru 
opracowania. Z pewnością niestabilne będą populacje podlegające rozlicznym zagrożeniom ze 
strony gospodarczej działalności człowieka, szczególnie te, które za siedliska obrały obszary w 
różny sposób zagospodarowane. Wyjątkowo zagrożoną grupą są rośliny i zwierzęta siedlisk 
marginalnych, czyli skrajnie wilgotnych i skrajnie suchych. Będą one podlegały dalszej 
deprecjacji, choć już dziś nie przedstawiają poza niewielkimi wyjątkami wysokich walorów. 
 Analiza ostatnich kilkudziesięciu lat notowań florystycznych wskazuje na regresywną 
tendencję niemal we wszystkich grupach siedliskowych. Zwrócić jednak należy baczniejszą 
uwagę na rośliny, które występowały na typowych dla krajobrazu niżu południowej Polski 
siedliskach ekstensywnie zagospodarowywanych, które niejako integrowały się z krajobrazem 
kulturowym kraju. Do takich gatunków należy pełnik europejski, gółka długoostrogowa czy 
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dziewięciornik błotny występujące niegdyś na wilgotnych i świeżych łąkach. Obecnie obszary 
te zostały osuszone do standartowych poziomów uwilgotnienia, co oczywiście zubożyło florę o 
najbardziej interesujące gatunki. Procesy takie wydają się być nieodwracalne, dlatego 
głównym celem ochrony przyrody na obszarze zagospodarowanej stosunkowo intensywnie 
gminy powinny stać się promocja rolnictwa ekologicznego i powrót tam gdzie to możliwe do 
starej struktury użytkowania. Grunty takie powinny stać się rusztem ekologicznym 
składającym się z różnych form ustawowej i pozaprawnej ochrony (np. użytki ekologiczne,  
pomniki przyrody itp.) o różnej powierzchni i różnym rygorze ochronnym. Pamiętać jednak 
trzeba, że utrzymanie walorów roślinnych łąk, muraw wymaga ekstensywnego 
zagospodarowania, czyli czynnej ochrony. Warto także poczynić starania o wyznaczenie na 
obszarze gminy tzw. agrorezerwatów, które miałyby chronić bogate w chwasty segetalne 
zagony, gdzie stosowane byłyby niskonakładowe, ekstensywne zabiegi agrotechniczne. Ten 
wniosek dotyczy w szczególności obszarów użytkowanych rolniczo w południowej części 
opracowania. 
 Biorąc pod uwagę ostatnie przyspieszenie procesów semiurbanizacyjnych wsi 
opolskiej, można przewidywać ubożenie zespołów faunistycznych związanych z środowiskami 
rolniczymi, w tym także skrajnie antropogenicznymi (np. jaskółki dymówki w oborach), które 
na terenie opracowania dominują. Ważne dla rzadkich i chronionych zwierząt obszaru 
opracowania będzie utrzymanie funkcjonalności tzw. sięgaczy ekologicznych, tj. biocenoz 
liniowych łączących przekształcone tereny peryferyjnej strefy miasta z ekosystemami mało 
przekształconymi położonymi w otoczeniu terenu opracowania. Ma to szczególne znaczenie w 
przypadku położonych w zachodniej i południowej części terenu opracowania zadrzewień i 
dolin rzecznych, gdzie wykształciły się stosunkowo bogate zespoły faunistyczne i florystyczne, 
których egzystencja w znacznej mierze zależała będzie od łączności z ostojami fauny i flory 
wzdłuż korytarzy ekologicznych. 

Na terenie wsi w przeważającym obszarze z gruntami rolnymi zmiany zachodzące w 
środowisku przyrodniczym będą niewielkie oprócz stref zabudowy. Pod względem struktury 
zagospodarowania obszary te osiągnęły stan bliski optimum. Dotychczas użytkowane tereny 
rolne będą nadal podstawowym uwarunkowaniem rozwojowym. Ich najmniej produktywna 
część zostanie zalesiona, co podniesie wskaźnik lesistości. Powinien zwiększyć się udział 
zadrzewień przeciwerozyjnych wzdłuż dróg i cieków oraz skarp dolin rzecznych. Z czasem 
zwiększy się nieznacznie presja na tereny osadnicze i rolne ze strony producentów rolnych, 
którzy będą rozbudowywać gospodarstwa. Nie będzie to jednak obszarowo duża zmiana. 
Należy również liczyć się z rozwojem usług rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, 
głównie przy ważniejszych drogach.  
 Na terenie użytków rolnych należy się liczyć z zanikaniem nieużytków, co związane 
jest z systemem dopłat bezpośrednich. 
 W zakresie prognozowanych zmian w środowisku przyrodniczym możliwe i bardzo 
prawdopodobne są następujące procesy:  
- dalsza koncentracja zanieczyszczeń w glebach i powietrzu atmosferycznym, 
- pogorszenie stanu czystości wód podziemnych poziomu czwartorzędowego oraz dosyć 

słabo izolowanego poziomu w trzeciorzędzie, 
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- dalsze zmniejszanie walorów przyrodniczych, w tym różnorodności florystycznej i 
faunistycznej, 

- zwiększenie się obszarów bezpowrotnie zdewastowanych przez procesy urbanizacji. 
 

10. Prognozowany sposób zagospodarowania obszarów objętych postanowieniami 
dokumentu oraz skutki dla środowiska przyrodniczego 
 
10.1. Prognozowany sposób zagospodarowania 

Cele operacyjne rozwoju miasta i gminy Lewin Brzeski powstały w wyniku analizy 
celów strategicznych  

a) Zagospodarowanie terenów specjalnej strefy ekonomicznej. Pozyskanie terenów. 
Realizacja celu ma za zadanie przygotowanie wyspecjalizowanej oferty inwestycyjnej dla 
potencjalnych przyszłych przedsiębiorców. 
W ramach celu planuje się: 
- działania wspierające mające na celu doprowadzenie do zagospodarowania obszaru specjalnej 
strefy ekonomicznej przez potencjalnych inwestorów, 
- rozbudowę uzbrojenia technicznego obszarów wyznaczonych w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację przemysłu, 
- pozyskanie na mienie gminy terenów zlokalizowanych w specjalnej strefie ekonomicznej.  
- przystosowanie oferty inwestycyjnej do zmieniających się warunków zewnętrznych, 
- promocja terenów inwestycyjnych. 

b) Ochrona środowiska naturalnego. Rozwój rekreacji, turystyki, bazy hotelowej. 
Realizacja celu ma za zadanie stworzenie, poprzez inwestowanie m.in. w infrastrukturę 
techniczną, warunków sprzyjających rozwojowi turystyki i rekreacji w gminie. 
W ramach celu planuje się: 
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Lewin Brzeski, budowę 
zbiorczych oczyszczalni ścieków w wybranych miejscowościach, pomoc w budowie 
indywidualnych oczyszczalni ścieków, 
- dalsze zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych, 
- rozwój bazy hotelowej, 
- rekultywację miejsca po składowisku odpadów w Skorogoszczy, 
- wyznaczenie i budowę cmentarza komunalnego w obrębie miasta Lewin Brzeski wraz z 
towarzyszącymi obiektami kubaturowymi np. kolumbarium, 
- budowę, rozbudowę, modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy, 
- realizację zamierzeń inwestycyjnych w oparciu o odnawialne źródła energii, w tym działania 
komercyjne i z uwzględnieniem partnerstwa prywatnego, 
- opiekę nad chronionymi obszarami przyrody, 
- tworzenie centrów rekreacji w gminie, 
- rewitalizacja parków, starorzeczy, 
- rozwój agroturystyki. 

c) Utrzymanie i rozwój zintegrowanej działalności rolniczej. 
Cel zakłada wykorzystanie potencjału rolniczego istniejącego w gminie poprzez działanie 
ukierunkowane na poprawę infrastruktury technicznej i społecznej, tworzenie dobrych 
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warunków do rozwoju rolnictwa i przedsiębiorczości w sektorach około i pozarolniczych z 
uwzględnieniem zachowania stref ochronnych. Wzrost atrakcyjności obszarów wiejskich 
poprzez promocję walorów kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych wsi. 
Wielofunkcyjny model rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa promować będzie pozarolnicze 
funkcje wsi, zmierzając do zniwelowania różnic rozwojowych w gminie. 

d) Wysoki poziom usług publicznych.  
Realizacja tego celu strategicznego ma za zadanie dobre przygotowanie dzieci i 

młodzieży do funkcjonowania w warunkach społeczno – ekonomicznych.  
W ramach celu planuje się: 
- modernizację bazy szkolno – sportowej w gminie, 
- wspieranie bibliotek z terenu gminy, 
- podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia poziomu edukacji w 

przedszkolach i szkołach, 
- właściwy dobór kadry gwarantującej wysoki poziom nauczania, 
- wspieranie inicjatyw mających na celu utworzenie w gminie placówek opiekuńczych 

dla najmłodszych – żłobków, 
- tworzenie możliwości wyrównywania szans dla dzieci i młodzieży, 
- tworzenie możliwości poprawy warunków materialnych dzieci z rodzin uboższych, 
- tworzenie warunków dla aktywizacji społecznej seniorów, 
- podjęcie działań w celu utworzenia na terenie gminy zamiejscowego oddziału 

Powiatowego Urzędu Pracy, 
- wspieranie działalności Miejsko-Gminnego Domu Kultury, sołectw, 
- kontynuacja i rozwój współpracy z Lokalnymi Grupami Działania, stowarzyszeniami, 

grupami nieformalnymi i innymi organizacjami społecznymi, 
- wspieranie i współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz 

osób niepełnosprawnych, 
- kontynuację współpracy z Polskim Związkiem Wędkarskim. 

e) Rozwój wsi poprzez wykorzystanie możliwości wynikających z członkostwa w UE. 
    W ramach celu planuje się: 

1. Współpraca z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w zakresie doradztwa rolniczego, 

podniesienia kwalifikacji rolniczych poprzez szkolenia i różne formy edukacyjne. 

2. Działania zmierzające do wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich poprzez tworzenie 
warunków dla nowych miejsc pracy na wsiach – szczególnie w sektorze obsługi rolnictwa, 
usługach i różnych formach rzemiosła; 

3.  Rozwój przedsiębiorczości oraz zwiększenie efektywności ekonomicznej i produkcji rolnej 
poprzez: 

− przyciąganie kapitału i technologii umożliwiających efektywne     
− wykorzystanie istniejącego potencjału produkcyjnego; 
− utworzenie i wdrażanie preferencyjnego programu „zdrowa   
żywność”; 

− wyposażenie w elementy infrastruktury technicznej niezbędnej 
do prawidłowego funkcjonowania gospodarstw rolnych i społeczności   wiejskiej; 

− Dostosowanie produkcji rolnej do potrzeb rynku lokalnego i krajowego.  
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− Kontynuacja i rozwój programu „Odnowa wsi”  oraz innych programów 
umożliwiających poprawę warunków życia na wsiach (np. program LEADER). 

− Wykorzystanie walorów wsi do rozwoju rekreacji i turystyki. 
6. Budowa i modernizacja bazy sportowej. 
   Zadaniem powyższego celu strategicznego jest wykorzystanie potencjału gminy w zakresie 
możliwości rozwoju usług rekreacyjnych, turystycznych i kulturalnych w mieście i gminie.  
Cel jest uszczegółowieniem „Wizji rozwoju miasta i gminy Lewin Brzeski” w ramach 
zapewnienia wysokiego standardu życia, jak również jest uzupełnieniem innych celów 
strategicznych. 
W ramach realizacji celu planuje się: 
- budowę centrum integracji społecznej wraz z zespołem rekreacyjno-kąpielowym w Lewinie 
Brzeskim 
- budowę boisk wielofunkcyjnych w gminie, 
- budowę, rozbudowę i modernizację placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych, 
- budowę, rozbudowę kubaturowych obiektów, w tym szatniowo-sanitarnych przy istniejących 
i nowopowstałych boiskach, 
- budowę i rozbudowę ścieżek rowerowych, 
- wspieranie i organizacja imprez sportowych mających na celu rozwój kultury fizycznej w 
gminie, 
- rozwój usług w zakresie animatorów i trenerów sportowych, z wykorzystaniem istniejącej 
bazy infrastrukturalnej i kadry, 
- zagospodarowanie terenów po strzelnicach sportowych, rewaloryzacja strzelnic, 
- budowa infrastruktury dla sportów wodnych na rzekach i zbiornikach wodnych w gminie, 
takich jak: przystanie, slipy, mariny itp. 
7. Dziedzictwo kulturowe. 
Cel strategiczny ma za zadanie utrzymanie istniejącej i rozwój bazy kulturalnej i dziedzictwa 
narodowego. Cel powiązany jest z innymi celami takimi jak: rozwój turystyki, wysoki poziom 
oświaty, rozwój wsi. 
W ramach celu planuje się:  
- wspieranie istniejących ośrodków kultury w Lewinie Brzeskim i Łosiowie oraz poszerzanie 
działalności kulturalnej w pozostałych miejscowościach, 
- wspieranie amatorskiego ruchu kulturalnego, 
- ochrona dóbr kultury m.in.: pałace, kościoły, kapliczki, krzyże pokutne, dworki, figury, parki, 
- promocja kultury poprzez stałe imprezy (m.in.  Herody, Plenery Malarskie, Dni Róży, Dni 
Lewina, Biesiady Kresowiaków, Europejskie Dni Dziedzictwa) oraz materiały promocyjne (np. 
informatory, publikacje, wydawnictwa), 
- poddanie procesowi rewitalizacji obszarów wymagających interwencji inwestycyjnej, 
- przebudowa i remont poewangelickiego kościoła Św. Piotra i Pawła w Lewinie Brzeskim, 
- podjęcie starań w kierunku zachowania historycznego układu miejscowości. 
 
Planowane inwestycje przedstawiono poniżej. 
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L.p. Przedsięwzięcie Planowany okres realizacji
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych 2016-2022
2. Budowa, przebudowa, remonty i modernizacja dróg 2016-2022
3. Przebudowa dróg na terenach wiejskich 2016-2017
4. Budowa, przebudowa, remonty i modernizacja dróg transportu rolnego 2016-2022

5. 2017-2022
6. Budowa węzła autostradowego w gminie 2016-2022

7. 2017-2020
GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Budowa lokali socjalnych 2017-2022
BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO ŻAROWA

1. Zakup specjalistycznego taboru samochodowego i sprzętu 2016-2022
2. Poprawa stanu i liczebności sprzętowej jednostek OSP 2016-2022

3. Poprawa stanu i liczebności sprzętu do zabezpieczeń przeciwpowodziowych 2016-2022
OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Budowa boisk sportowych przy PSP w Łosiowie 2017-2022
2. Reorganizacja Publicznych Przedszkoli w Łosiowie 2016-2022
3. Reorganizacja Gimnazjum w Łosiowie 2016-2022
4. Termomodernizacja budynku PSP w Łosiowie 2017-2020

5. 2016-2020

6. Remont pokrycia dachowego budynku Publicznego Przedszkola w Skorogoszczy 2016
7. Modernizacja boisk sportowych przy PSP w Lewinie Brzeskim 2016-2022

OCHRONA ZDROWIA

1. Rozbudowa budynku usług publicznych w Lewinie Brzeskim – ul. Kościuszki 52 2017-2022

2. 2016-2022
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Rekultywacja składowiska odpadów w Skorogoszczy 2017-2022

2. 2016-2017

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Lewin Brzeski i na terenie gminy 2016-2020
4. Budowa, rozbudowa, modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie 2016-2022
5. Rewitalizacja parków na terenie gminy 2016-2022

6. 2017-2022
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Przebudowa, remont kościoła Św. Piotra i Pawła w Lewinie Brzeskim 2017-2022
2. Rewitalizacja wyznaczonych obszarów wymagających interwencji 2016-2022
3. Budowa, przebudowa, remont, doposażenie świetlic wiejskich 2016-2022
4. Zagospodarowanie centrów wsi 2016-2022

KULTURA FIZYCZNA
1. Rozbudowa i modernizacja placów zabaw 2016-2022
2. Budowa siłowni zewnętrznych 2016-2022
3. Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku w Skorogoszczy 2016-2022
4. Budowa boisk wielofunkcyjnych w gminie 2016-2022

Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych na terenie 
gminy

Przebudowa centrum przesiadkowego przy PKP w Lewinie Brzeskim, Przeczy i 
Łosiowie

Przebudowa z rozbudową budynku usług publicznych oraz adaptacja poddasza na 
cele PSP w Skorogoszczy

Budowa centrum integracji społecznej wraz z zespołem rekreacyjno-kapielowym w 
Lewinie Brzeskim

Ochrona „in situ” gatunków roślin i zwierząt wraz z ochroną o odbudową 
zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Lewin Brzeski” oraz 
budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej

Budowa obiektów infrastruktury technicznej przy cmentarzach, takich jak np. 
kaplice, kolumbarium.
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10.2. Analiza skutków prognozowanego zagospodarowania z uwzględnieniem 
przewidywanych znaczących oddziaływań, w tym bezpośrednich, pośrednich, wtórnych, 
skumulowanych, krótkoterminowych, średnioterminowych i długoterminowych, stałych i 
chwilowych oraz pozytywnych i negatywnych, na cele i przedmiot ochrony obszaru 
Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko 
 Ze względu na występowanie na niewielkim terenie gminy obszaru OZW Natura 2000 
Bory Niemodlińskie, OZW Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej i OSO Grądy Odrzańskie  
zagadnienie oceny wpływu rozwinięto w rozdziale 10.2.2. Pozostałe zagrożenia 
scharakteryzowano poniżej. 
 
10.2.1. Podstawowe zagrożenia 
Emisja hałasu 
 Hałas powstawać będzie podczas przebudowy lub budowy infrastruktury technicznej i 
drogowej zabudowy produkcyjnej mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej, z terenów 
komunikacji, a także może być efektem funkcjonowania tych terenów, w szczególności 
komunikacji i procesów usługowych. Obecnie nie można przesądzić jakie rodzaje produkcji i 
usług będą lokowane. Nie wiadomo też o jakie tereny będzie rozszerzona strefa inwestycyjna i 
gdzie będzie zlokalizowany planowany węzeł autostradowy. Docelowo hałas nie będzie 
przekraczać przyjętych dla poszczególnych terenów norm. 
 
Zanieczyszczenie powietrza 
 Zagrożenia związane z realizacją strategii dla stanu powietrza atmosferycznego 
związane są z procesami spalania paliw w instalacji co, procesami technologicznymi i 
grzewczymi zabudowy produkcyjnej i usługowej (które poza już istniejącymi zakładami 
obecnie nie są określone) i akcesorycznie z wtórnym pyleniem z placów,  a także emisjami z 
dróg. Może powstawać również podczas budowy i przebudowy układu infrastruktury drogowej 
i technicznej, który jest w strategii planowany. Nie będą to przy normalnym działaniu tych 
urządzeń i niewielkim ruchem samochodów zagrożenia ponadnormatywne. W strategii zakłada 
się ochronę środowiska jako priorytet.  
 Zanieczyszczenia powietrza z planowanej zabudowy nie będą stanowić źródła 
ponadnormatywnego zagrożenia środowiska.  

 
 Promieniowanie elektromagnetyczne  
 Nie będą występować ponadnormatywne zagrożenia ze strony promieniowania 
elektromagnetycznego. Na terenie gminy występują linie elektroenergetyczne wysokich 
napięć, w tym 220 kV i planowana jest linia 400 kV. Pod liniami wyznacza się strefy ochronne 
do 35 m szerokości, w których zakazuje się sytuowanie zabudowy przeznaczonej na stały lub 
czasowy pobyt ludzi. Oddziaływanie ze stacji trafo 1E należy uznać za niezagrażające. 
Strategia nie przewiduje działań mających istotny wpływ na wzrost zagrożenia 
promieniowaniem.  

Na terenie gminy w strategii nie dopuszczono do lokalizacji elektrowni wiatrowych 
oraz innych OZE o charakterze przemysłowym. 
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Odpady 
Na obszarze realizacji strategii będą powstawać odpady związane z przygotowaniem 

infrastruktur drogowej, technicznej przebudową i rewitalizacją budynków i budowli, budową 
budynków mieszkaniowych jednorodzinnych, usługowych, zabudowy zagrodowej, adaptacją i 
budową układu drogowego, budową i przebudową obiektów i budynków zabytkowych, a także 
odpady bytowo-gospodarcze i odpady związane z funkcjonowaniem usług i produkcji rolnej.  

Ustalenia strategii zmierzają również do uporządkowania gospodarki odpadowej, w 
tym składowiska odpadów. Docelowo ustalenia strategii nie będą mieć wpływu na zwiększenie 
zagrożenia ze strony odpadów.  
 
Ścieki 
 Na terenie gminy mogą powstawać ścieki sanitarne, które będą zrzucane do sieci 
kanalizacji sanitarnej. Mogą również powstawać ścieki specyficzne do różnych rodzajów 
produkcji rolnej i usług. W tym drugim przypadku, jeżeli spełniają one parametry ścieków 
sanitarnych również trafią docelowo do kanalizacji. W przypadku nie spełniania wymogów 
będą zagospodarowywane w ramach pozwoleń.  

Obecnie na terenie wsi gospodarka wodno-ściekowa jest uporządkowana, ale większość 
terenów zabudowanych nie jest skanalizowanych.   

Ustalenia strategii zmierzają do uporządkowania gospodarki ściekowej w aglomeracji. 
Ścieki w postaci wód opadowych i roztopowych należy odprowadzić do lokalnych 
odbiorników tych wód, z uwzględnieniem przepisów odrębnych. Zagadnienie jest o tyle 
istotne, że gmina chroni zbiornik podziemny GZWP oraz JCW. Uwzględnia się występowanie 
obszaru w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych „GZWP 338” subzbiornik 
Paczków Niemodlin oraz w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych „GZWP 335”. 
Obszar położony jest w granicach jednolitej części wód powierzchniowych Ścinawa 
Niemodlińska od Mesznej do Nysy Kłodzkiej i Młynówka, oraz Nysa Kłodzka, dla której 
obowiązują wymagania określone w planie gospodarowania wodami w dorzeczu Odry. 
 
Zagrożenie powodziowe 
 Obszar opracowania jest zagrożony zalewami powodziowymi. Wyznaczono na jego 
terenie obszary zagrożenia powodziowego w myśl przepisów odrębnych w dolinach głównych 
rzek. 

 
10.2.2. Ocena skutków dla istniejących form ochrony przyrody, w tym Natura 2000     
 OZW Natura 2000 Bory Niemodlińskie został zatwierdzony jak OZW w styczniu 2011 
r. Ma powierzchnię 4541,3 ha. Zlokalizowany jest na terenie Równiny Niemodlińskiej. 

Obszar Borów Niemodlińskich jest rozległym kompleksem leśnym rozciągającym się 
na falistej i równinnej wysoczyźnie polodowcowej porozcinanej dolinkami rzecznymi, między 
dolinami Nysy Kłodzkiej i Odry. Równiny wodnolodowcowe oraz ostańce denudacyjne 
zbudowane z osadów plioceńskiej sieci rzecznej i iłów mioceńskich, urozmaicają zespoły 
wydm dochodzących do 15 m wysokości, a także bezodpływowe zagłębienia, w których 
zlokalizowane są bory bagienne i torfowiska. Większa część ostoi jest zalesiona, głównie 
lasami o charakterze gospodarczym, wśród których zachowały się liczne fragmenty lasów o 
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charakterze rodzimym. Wśród lasów występują duże kompleksy stawów z 
charakterystycznymi dla tych ekosystemów zespołami roślinności i fauny wodno-błotnej. 
Większe kompleksy zbiorowisk łąkowych występują w dolinach rzecznych, w tym Ścinawy 
Niemodlińskiej i Wytoki oraz ich dopływów. Obszar stanowi część dużego zwartego 
kompleksu leśnego, którego część zachodnia, proponowana do ochrony jako ostoja 
siedliskowa, charakteryzuje się bardzo dużą różnorodnością siedliskową, od siedlisk suchych 
na wydmach do skrajnie wilgotnych torfowisk i stawów. Mozaikowaty charakter siedlisk oraz 
silne związki funkcjonalno-przestrzenne między nimi uzasadniają objęcie ochroną większego 
obszaru niż zespołu chronionych dyrektywą UE siedlisk przyrodniczych. Jednocześnie 
charakter zagospodarowania oraz liczne strefy nieciągłości występujących siedlisk decydują o 
konieczności delimitacji ostoi w pięciu podobszarach, nie połączonych ze sobą przestrzennie. 

Lokalizacja terenu gminy w obrębie OZW Natura 2000 Bory Niemodlińskie 
przedstawiona została na mapie.  
 Ważnym uwarunkowaniem wskazującym na konieczność ochrony części Borów 
Niemodlińskich w ostoi Natura 2000 są siedliska nietoperzy oraz jedno z dwu w województwie 
stanowisk węża eskulapa (w ostatnim czasie niepotwierdzone).  

Szczególną wartość prezentuje zespół torfowisk przejściowych, trzęsawisk i torfowisk 
wysokich - jedne z ostatnich zachowanych kompleksów tego typu na terenie województwa 
opolskiego. Torfowiskom towarzyszą bory bagienne o charakterze priorytetowym oraz duże 
powierzchnie lasów grądowych. Na podkreślenie zasługuje bogata fauna kręgowa, z 3 
gatunkami nietoperzy z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, których siedliska związane są z 
licznie występującymi tu zbiornikami wodnymi oraz starodrzewami grądowymi.  
 Przedmiot ochrony na obszarze OZW Bory Niemodlińskie charakteryzuje poniższa  
rycina. Spośród przedstawionych na niej 12 typów siedlisk przyrodniczych chronionych, na 
terenie gminy chronione ustaleniami strategii będą wszystkie.  
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 Powyżej przedstawiono gatunki zwierząt chronione na terenie OZW Natura 2000 Bory 
Niemodlińskie. Spośród tych gatunków, żaden nie będzie zagrożony ustaleniami strategii. 

Kumak nizinny jest gatunkiem płaza. Jest aktywny zarówno w dzień, jak i w nocy. 
Czasami zdarza się, że napotkany na lądzie i wystraszony kumak odwraca się na brzuch i 
nieruchomieje, prezentując odstraszające ubarwienie brzucha. Jest to jego zachowanie obronne. 
Dla wielu drapieżników jest to sygnał jadowitości i dają kumakowi spokój. Odżywia się 
głównie larwami i postaciami dorosłymi owadów wodnych, pająków i skorupiaków. Jesienią, 
gdy temperatura wody spadnie poniżej ok. 10 stopni Celsjusza, kumaki opuszczają zbiorniki 
wodne i wychodzą na ląd w poszukiwaniu miejsca na zimowanie. Na sen zimowy wybierają 
nory ziemne, gdzie zimują na głębokości ok. 50 cm, zwykle gromadnie, często wspólnie z 
ropuchami i traszkami. 

Zarówno gody, jak i rozwój jaj, zwanych skrzekiem i kijanek odbywa się w wodzie. 
Samice produkują i wydalają do wody jaja stopniowo, partiami. Jaja te, w liczbie 2–80, 
przyklejane są do pędów roślin wodnych. Składanie jaj odbywa się przeważnie nocą. Kijanka 
wylęga się ze skrzeku po ok. 4–10 dniach. Pływa w wodzie za pomocą ogona wyposażonego w 
płetwę ogonową. Oddycha początkowo skrzelami zewnętrznymi, które jeszcze we wczesnych 
fazach rozwoju przekształcają się w skrzela wewnętrzne. W miarę rozwoju nie tylko 
powiększa się wielkość kijanki, ale i różnicuje się budowa jej ciała, wyrastają jej kończyny 
przednie i tylne. Na pewien czas przed przeobrażeniem kijanka przestaje 
rosnąć. Przeobrażenie w postać dorosłą następuje zwykle od lipca do października (zależnie od 
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warunków, szczególnie temperatury wody i zasobności pokarmu). Po przeobrażeniu młode 
kumaki pozostają zwykle w tym samym zbiorniku wodnym, aż do zimowania. 

Region sympatrycznego występowania kumaka górskiego obejmuje Polskę, Słowację, 
Węgry, Austrię, Rumunię, Bułgarię i Chorwację. Występuje na obszarze obejmującym Europę 
Środkową i Wschodnią aż po Ural. Na północy granica jego zasięgu sięga południowych 
końców Półwyspu Skandynawskiego. W Polsce występuje na całym niżu. Jest pospolity, 
nigdzie jednak nie występuje w dużych skupiskach. Granica jego pionowego zasięgu wynosi 
400 m n.p.m. 

Kumak jest płazem typowo wodnym. Całe życie spędza w wodzie. Na lądzie spotkać 
go można jedynie wtedy, gdy wyschnie zbiornik wodny, w którym przebywał. Wówczas 
podejmuje wędrówkę w poszukiwaniu następnego zbiornika. Nie szuka jednak zbiornika 
dużego, zadowala się każdym pierwszym, jaki znajdzie. Tak więc kumaka spotkać można nie 
tylko w dużych stawach i jeziorach, ale również w bardzo małych zbiornikach wodnych, nawet 
w okresowych, szybko wysychających kałużach i koleinach dróg polnych. Jeśli już znajdzie 
zbiornik wodny, przebywa w nim całymi latami. W tych samych zbiornikach, gdzie żyje, 
odbywa też gody. 

 Siedliska kumaka nie będą zagrożone podczas realizacji strategii. 
 Poza kumakiem na terenie ostoi ochronie podlegają 3 gatunki nietoperzy – mopek, 
nocek duży i nocek łydkowłosy, oraz wydra. Ustalenia strategii chronią tereny zieleni, tereny 
wód i tereny otwarte przed nadmiernym przekształceniem biotopów o korzystnych 
właściwościach dla przebywania nietoperzy. 
 Mopek Barbastella barbastellus ma najbardziej odpowiednie siedliska w lasach, gdzie 
przebywa w szczelinach kory drzew, a poluje na motyle nocne nad koronami drzew. Teren 
gminy w granicach Natura 2000 jest dla niego korzystniejszym biotopem. Dlatego jest 
chroniony przed przekształceniem.  

Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme związany jest ze zbiornikami wodnymi, nad 
którymi poluje. Teren gminy lokalnie jest korzystnym biotopem dla gatunku. Zbiorniki stawów 
są w strategii zachowane, a ustalenie nie pogarszają stanu siedliska gatunku.  

Nocek duży Myotis myotis związany jest głównie z siedzibami ludzkimi. Strefa w 
zasięgu terenów wiejskich potencjalnie może być przez ten gatunek wykorzystywana do 
polowania, ponieważ żywi się głównie biegaczowatymi, które zbiera z ziemi. Ustalenia 
strategii nie pogarszają warunków wstępowania gatunku zarówno na terenie Natura 2000 jak i 
poza nim.  
 W ostoi ochronie podlega obok kumaka nizinnego również traszka grzebieniasta, a 
także wąż eskulapa. Podobnie jak w przypadku niektórych ssaków teren zlokalizowany w 
granicach Natura 2000 jest potencjalnie korzystnym  biotopem dla tych gatunków. ustalenia 
strategii nie zmieniają jednak warunków biotopu dla obu gatunków.  
 Na terenie Natura 2000 występują także dwa gatunki chronionych w ostoi 
bezkręgowców – motyli: modraszek telejus i modraszek nausitous. Gatunki te występują na 
zmiennowilgotnych łąkach z krwiściągiem lekarskim i mrówkami wścieklicami. Tego typu 
biotopy są chronione i nie zagrożone ustaleniami.  

W rzekach występuje również chroniona w ostoi koza Cobitis taenia, która jest 
charakterystyczna dla cieków i zbiorników wodnych z piaszczystym dnem.  



Prognoza oddziaływania na środowisko 

 29 

Realizacja ustaleń strategii nie naruszy struktury i funkcjonowania siedlisk 
przyrodniczych chronionych zlokalizowanych poza granicami prowadzenia prac.  

Nie przewiduje się również znaczącego negatywnego oddziaływania na spójność 
wewnętrzną obszaru Natura 2000. Nie zmienią się warunki izolacji siedlisk zlokalizowanych w 
innych częściach ostoi.  

Na podstawie przeprowadzonych analiz wskazuje się, że realizacja i funkcjonowanie 
ustaleń dokumentu nie wpłynie znacząco negatywnie na przedmiot ochrony OZW Natura 2000 
Bory Niemodlińskie, w tym siedliska chronione, siedliska chronionych gatunków zwierząt oraz 
integralność i spójność sieci. 

Dla ustaleń strategii nie ma potrzeby podejmowania działań kompensacyjnych w 
rozumieniu przepisów ustawy o ochronie przyrody i przeprowadzania odpowiedniej procedury 
związanej z taką kompensacją. 

Dla OZW Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej przedmiot ochrony związany z siedliskami 
przedstawiono poniżej. Obszar rozciąga się wzdłuż Nysy Kłodzkiej od okolic Michałowa do 
Ptakowic. Główną część stanowią obszary leśne położone na zachód od koryta rzeki. Obszar 
obejmuje płaską dolinę zalewową Nysy Kłodzkiej oraz fragmenty teras nadzalewowych. 
Dolinę wyścielają mady rzeczne podścielone piaskami i żwirami aluwialnymi i 
wodnolodowcowymi. W spągu występują iły mioceńskie. Rzeźba terenu jest płaska, lokalnie 
zaznaczają się starorzecza i niewielkie obniżenia terenowe. Koryto rzeki jest silnie wcięte w 
bazę erozyjną. Koryto Nysy Kłodzkiej zachowuje naturalny charakter. Ze względu na zwarty 
charakter siedlisk przyrodniczych występujących głównie w lasach i jednocześnie izolację 
przestrzenną kompleksów zaproponowano ostoję w trzech fragmentach. Główny obejmuje 
kompleksy przyległe do koryta rzecznego wraz z krótkim odcinkiem łącznika między nimi 
wzdłuż koryta rzeki. Pozostałe dwa są izolowane i obejmują kompleks leśny koło Żelaznej i 
koło Ptakowic. 
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Siedliska zlokalizowane w dolinie Nysy Kłodzkiej nie będą zagrożone estrony realizacji 
strategii ze względu na brak działań planowanych w rejonie ich występowania. 
 Również przedstawione poniżej gatunki nie będą zagrożone. W większości są to ptaki 
leśnych terenów grądowych i łęgowych, które nie są przedmiotem istotnych ustaleń strategii. 
Wydra nie będzie zagrożona ze względu na brak istotnych bezpośrednich działań w obszarach 
wodnych.  
 

 
 

OSO Grądy Odrzańskie to ostoja ptasia. Przedmiot ochrony stanowią ptaki 
przedstawione poniżej. Leży w regionie biogeograficznym kontynentalnym w Środkowej 
Europie. Zlokalizowany jest głównie na terenach leśnych i użytkowanych rolniczo. Rozciąga 
się wzdłuż doliny Odry, na 70-cio kilometrowym odcinku między Narokiem a Wrocławiem. 
Zasięg granic obszaru obejmuje częściowo tereny województwa opolskiego i dolnośląskiego. 
Południowo-wschodnia część ostoi leżąca w województwie opolskim i rozciąga się węższym 
pasem na terenie dwóch powiatów: opolskiego i brzeskiego. Najbardziej wysunięta na 
południe cześć ostoi leży w powiecie opolskim, na terenie południowej części gmin: Popielów 
i Dobrzeń Wielki, oraz północnych obrzeżach gminy Dąbrowa. Na obszarze powiatu 
brzeskiego ostoja położona jest w zasięgu terytorialnym gminy Lubsza, obrębu wiejskiego 
gminy Lewin Brzeski, gminy Brzeg i Skarbimierz. Pozostała część obszaru położona w 
województwie dolnośląskim. Obszar położony jest na terenie depresji śląsko - opolskiej, 
północna część obszaru leży w obrębie monokliny przedsudeckiej. Od zachodu graniczy ze 
strefą uskoków trzeciorzędowych środkowej Odry. Z kolei od południa wkracza w zasięg 
wychodni podłoża przedtrzeciorzędowego. Obszar ostoi położony jest w zasięgu I-rzędowej 
zlewni rzeki Odry, oraz w II-rzędowej zlewni Odry i Nysy Kłodzkiej, rzekami III-rzędowej 
zlewni są Odra i Nysa Kłodzka, Widawa i Stobrawa. Większymi dopływami Odry płynącymi 
na obszarze ostoi są następujące rzeki: Oława, Smortawa, Dopływ z Kotowic, Kanał 
Zakrzowski, Krzywula, Piskorna, Żydówka, Brzezina, Bystrzycki Kanał, Młynówka Jelecka, 
Otocznica, Polderowski. 
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Przedstawione powyżej gatunki ptaków praz ich siedliska nie będą zagrożone ze strony 

realizacji strategii. Zlokalizowane są w dolinie zalewowej Odry, gdzie nie przewiduje się 
istotnych prac inwestycyjnych związanych z realizacją strategii. 
 
Wpływ na przedmiot i cele ochrony OChK Bory Niemodliskie 

Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie utworzony został Uchwałą 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu nr XXIV/193/88 z dnia 26 maja 1988 r.  

Przedmiot ochrony Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie, zakazy i 
odstępstwa od nich określa aktualnie Rozporządzenie Nr 0151/P/16/2006 Wojewody 
Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. 
Op. Nr 33, poz. 1133 z późniejszą zmianą 2008 r.). W ww. rozporządzeniu wskazano zasady i 
preferowane kierunki działań na tych terenach, w odniesieniu do poszczególnych 
ekosystemów.  

OChK Bory Niemodlińskie jest drugim pod względem wielkości spośród siedmiu 
obszarów chronionych tą formą ochrony przyrody w województwie opolskim. Jego 
powierzchnia wynosi 48189 ha. Celem utworzenia obszaru było zachowanie zwartego 
kompleksu leśnego dawnej Puszczy Śląskiej z licznymi stawami (Nowak red. 1997, 
Parki...1984). Jest to największy nizinny kompleks leśny w lewostronnej części dorzecza 
górnej Odry w Polsce. Zachowały się tu fragmenty naturalnych lasów liściastych i mieszanych 
typowych dla niżu południowej Polski. Są one chronione w kilku rezerwatach przyrody. 
Analizowany teren położony jest w centralnej i południowej części województwa opolskiego. 

Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie obejmuje położony na Równinie 
Niemodlińskiej kompleks leśny z licznymi stawami, będący ostańcem dawnej Puszczy 
Niemodlińskiej. Przeważająca część Borów należy do zlewni Ścinawy Niemodlińskiej - 
prawobrzeżnego dopływu Nysy Kłodzkiej. Tylko północna część odwadniana jest przez 
Prószkowski Potok wpadający bezpośrednio do Odry.  

W granicach OChK Bory Niemodlińskie znajduje się: 
♦ 8 rezerwatów przyrody (Jaśkowice, Jeleni Dwór, Blok, Przysiecz, Prądy, Złote Bagna, 

Dębina i Staw Nowokuźnicki) oraz 3 projektowane (Rogów, Chrzelice, Topiel),  
♦ 5 użytków ekologicznych (Bagno przy Wejmutkach, Suchy Ług, Doły Goszczowickie, 

Dzicze Bagno, Żurawie Bagno) oraz 5 projektowanych (Rosiczka, Dolina Prószkowskiego 
Potoku, Staw Ławnik, Oborskie Łąki, Staw w Ligocie Prószkowskiej), 

♦ 1 zespół przyrodniczo-krajobrazowy Lipno oraz 6 projektowanych (Stawy Niemodlińskie, 
Stawy Tułowickie, Grabin - Krasna Góra, Mała Góra - Szydłowiec Śląski, Łąki nad 
Ścinawą i Topiel), 

♦ 2 projektowane stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej (Wydmy i Śródleśne 
Wydmy), 

♦ kilkadziesiąt pomników przyrody istniejących i projektowanych. 
Żaden z przedstawionych wyżej obszarów ochrony przyrody nie jest zlokalizowany w 

strefie oddziaływania przedsięwzięcia.   
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Część z przedstawionych powyżej form została opisana m.in. w publikacjach J. Kuboka 
(1996), E. Kuźniewskiego (1996) oraz w obszernej monografii pod redakcję A. Nowaka 
(1997).  

Drzewostany Borów Niemodlińskich to przeważnie bory i bory mieszane, a więc 
zbiorowiska sprzyjające intensywnej penetracji ludzkiej. Bliskie sąsiedztwo ośrodków 
miejskich (Opole, Krapkowice, Prószków, Niemodlin, Gogolin, Korfantów) stwarza warunki 
dla rozwoju form turystyki rekreacyjno-wypoczynkowej. Oczywiście wiąże się to z pewnymi 
negatywnymi skutkami, jakimi są chociażby zwiększenie zagrożenia pożarowego, czy też 
szybsza i silniejsza ekspansja roślin towarzyszących człowiekowi. Dlatego też jak najszybciej 
należy ukierunkować i skanalizować ruch turystyczny, wyznaczając i zagospodarowując szlaki 
turystyczne i ścieżki przyrodnicze.  

Do rzadkości florystycznych Borów Niemodlińskich należy kotewka orzech wodny 
Trapa natans - roślina zaliczona do kategorii skrajnie zagrożonych wyginięciem w Polskiej 
Czerwonej Księdze Roślin, a także salwinia pływająca Salvinia natans, grzybienie białe 
Nyphaea alba i grążel żółty Nuphar luteum - rośliny prawnie chronione, występujące m.in. w 
Stawie Nowokuźnickim. W zbiorowiskach leśnych spotykamy m.in. kruszczyka 
szerokolistnego Epipactis helloborine, barwinka pospolitego Vinca minor, konwalię majową 
Convallaria majalis, śnieżyczkę przebiśnieg Galanthus nivalis i inne. 

Najlepiej poznaną gromadą kręgowców Borów Niemodlińskich są ptaki. W okolicach 
stawu „Sangów” zarejestrowano m.in. lęgi bąka Botaurus stellaris, łabędzia niemego Cygnus 
olor, gęsi gęgawy Anser anser, mewy śmieszki Larus ridibundus, krzyżówki Anas platrynchos, 
głowienki Aythya ferina i łyski Fulica atra. Okoliczne lasy są ostoją bociana czarnego Ciconia 
nigra, coraz mniej licznego cietrzewia Tetrao tetrix, kani czarnej Milvus migrans i rdzawej 
Milvus milvus, trzmielojada Pernis apivorus i dzięcioła zielonosiwego Picus canus. Z 
gatunków borealno-górskich występują tu orzechówki Nucifraga carvocataces, czyże 
Carovelis spinus, pokrzywnice Prunella modularis i gile Pyrrhula pyrrhula. Gdyby udało się 
potwierdzić występowanie na terenie Borów Niemodlińskich sowy włochatej Aegolius 
funereus i puchacza Bubo bubo (podawane z lat 60-tych i 70-tych), to ranga obiektu wzrosłaby 
jeszcze bardziej.  

Herpetofauna reprezentowana jest przez zaskońca Natrix natrix, żmiję zygzakowatą 
Vipera berus, ropuchę paskówkę Bufo calamita, ropuchę zieloną Bufo viridis, grzebiuszkę 
ziemną Pelobates fuscus, padalca Angvis fragilis, jaszczurkę zwinkę Lacerta agilis i jaszczurkę 
żyworodną Lacerta vivipara. W rzekach omawianego obszaru żyją przedstawiciele krainy 
brzany – kiełb Gobio gobio, śliz Barbatula barbatula i koza Cobitis caenia - gatunki objęte 
ochroną prawną. Niestety na obszarze Borów Niemodlińskich wiele gatunków już wymarło. 
Do największych strat zaliczyć należy żółwia błotnego Emys orbicularis, rybitwę czarną 
Chlidonias niger i zwyczajną Sterna hirundo, sokoła wędrownego Falco peregrinus i orlika 
krzykliwego Aqulia pomarina. Autostrada A-4, przecinająca leśne kompleksy przysporzy 
dodatkowych problemów samej przyrodzie i ludziom ją chroniącym. Wiele więc wysiłków i 
starań potrzeba, aby wymarłe tu gatunki powróciły na stałe do swych eks-ostoi i wzbogaciły 
bioróżnorodność niemodlińskich lasów. 
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Teren OChK Bory Niemodlińskie jest reprezentowany w południowo-wschodniej 
części gminy. W ustaleniach istnieje konieczność stosowania się do zakazów obowiązujących 
na tym obszarze.  

Na terenie OChK Bory Niemodlińskie funkcjonują następujące zakazy: 
 

 
 

 Odnosząc się do ww. zakazów należy wskazać, że ustalenia strategii w granicach 
OCHK Bory Niemodlińskie będą uwzględniać zakazy z tego obszaru. 
 
Ocena wpływu na Stobrawski Park Krajobrazowy 

Obszar gminy w części północnej  zlokalizowany jest w obrębie Stobrawskiego Parku 
Krajobrazowego. Park funkcjonuje w oparciu o Rozporządzenie Nr 0151/P/19/06 Wojewody 
Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. 
Woj. Opolskiego Nr 33 poz. 1136 z dnia 17 maja 2006 r.)  
Celami ochrony parku są: 
- zachowanie najcenniejszych fragmentów przyrody naturalnej, walorów krajobrazowych 

oraz dziedzictwa kulturowego części Niziny Śląskiej, 
- zachowanie pełni różnorodności biologicznej oraz trwałości i równowagi procesów 

przyrodniczych, 
- przywracanie walorów naturalnych przekształconym siedliskom, zwłaszcza dolinom 

rzecznym torfowiskom, lasom i innym składnikom przyrody, 
- stwarzanie korzystnych warunków do prawidłowego funkcjonowania systemów 

przyrodniczych, ich trwałości i zdolności odtwarzania, 
- zwiększenie świadomości ekologicznej lokalnych społeczności w zakresie konieczności 

zachowania całego bogactwa przyrodniczego jako dziedzictwa i dobra wspólnego. 
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Realizacja strategii nie jest sprzeczna z celami ochrony parku krajobrazowego. Jej 
ustalenia w części inwestycyjnej nie dotyczą terenu parku.  
 
Na obszarze parku obowiązują zakazy: 
 

 

 
 
 Planowane ustalenia strategii nie jest sprzeczne z zakazami obowiązującymi na terenie 
Parku.  
 Ustalenia strategii nie wpłyną znacząco negatywnie na mniejsze formy ochrony 
przyrody ustanowione na terenie gminy, takie jak zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, 
stanowiska dokumentacyjne użytki ekologiczne i pomniki przyrody. są one w większości 
zlokalizowane w dolinie Odry i Nysy Kłodzkiej i\ oraz w obrębie stawów, gdzie nie planuje 
się zakrojonych na szeroką skalę działań inwestycyjnych.  
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Ustalenia strategii zakładają wzrost edukacyjnej świadomości oraz dążenie do rozwoju 
zrównoważonego. Poprawa gospodarki ściekowej i odpadowej również przyczynią się do 
poprawy walorów przyrodniczych i ochrony form ochrony przyrody.  
 

10.2.3. Ocena wpływu na różnorodność biologiczną, w tym zwierzęta i rośliny 
 Ustalenia strategii spowodują utrzymanie się synantropizacji flory i fauny na terenach 
zabudowanych i rolnych. Powinno się dopuszczać w  ramach urządzania terenów biologicznie 
czynnych wprowadzenie na działkach budowlanych zieleni  wysokiej i średniowysokiej w tym 
zimozielonej, co może spowodować zwiększenie się różnorodności biologicznej. Niemniej 
należy się spodziewać głównie gatunków synantropijnych o niezbyt wysokich walorach 
przyrodniczych. Będzie postępować wzrost ruderalizacji terenu, gdzie zespoły chwastów 
segetalnych będą wypierane przez zbiorowiska ruderalne oraz zieleń towarzyszącą produkcji 
rolnej, usługom o zabudowie mieszkaniowej. Ze względu na niewielkie znaczenie 
waloryzacyjne różnorodności biologicznej wszystkie procesy przemian obecnej roślinności i 
zespołów faunistycznych nie będą mieć istotnego znaczenia w ochronie flory i fauny w skali 
zarówno lokalnej, jak i regionalnej. 
 Zachowane zostaną zadrzewienia oraz wody powierzchniowe z charakterystyczną dla 
nich florą i fauną.  
 Jednym z celów strategii jest ochrona cennych walorów przyrodniczych, w tym 
roślinności i fauny.  
 
10.2.4. Ocena wpływu na warunki wodne 
 Realizacja ustaleń strategii nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na 
środowisko wodne wód powierzchniowych i gruntowych. Woda pozyskiwana będzie z rezerw 
wodociągu, a ścieki będą trafiać docelowo do kanalizacji. Do czasów wykonania kanalizacji 
sanitarnej ścieki będą trafiać do szczelnych szamb i będą wywożone na oczyszczalnie ścieków. 
W przypadku powstania ścieków nie nadających się do zrzutu będą określone specyficzne 
zasady postępowania. Ustalenia strategii pośrednio zakazują zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych i gruntowych. Chronią także zbiornik GZWP, oraz strefę jednolitej części 
wód powierzchniowych.  

W zakresie zaopatrzenia w wodę powinno się zmierzać do następujących zasad: 

a) zaopatrzenie nowych terenów w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej, 

b) nowe odcinki sieci wodociągowej należy wykonać o przekrojach zabezpieczających 
potrzeby przeciwpożarowe oraz wyposażyć w hydranty zewnętrzne, 

c) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę do celów technologicznych związanych z obsługą 
gospodarstw rolnych z wód powierzchniowych i podziemnych; 

W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków ustala się: 

a) odprowadzenie ścieków komunalnych poprzez zbiorową kanalizację sanitarną 
w systemie grawitacyjnym bądź pompowym do kanalizacji sanitarnej, 
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b) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się lokalizację szczelnych 
zbiorników wybieralnych lub przydomowych oczyszczalni ścieków; 

W zakresie odprowadzania wód opadowych powinno się ustalać: 

a) rozwiązania odprowadzania wód opadowych z wykorzystaniem istniejącego systemu 
melioracji prowadzić w uzgodnieniu z zarządcą urządzeń melioracyjnych, 

b) dopuszcza się odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z połaci dachowych oraz 
terenów utwardzonych na tereny własne inwestora, w tym do ziemi; 

Bardzo ważnym elementem i celem strategii jest poprawa stanu gospodarko wodno-
ściekowej, co przyczyni się do polepszenia ochrony wód powierzchniowych i podziemnych.  
 Planowane zagospodarowanie rzek dla potrzeb rekreacji będzie ekstensywne i będzie 
uwzględniać potrzeby ochrony przyrody i środowiska wodnego.  
 
10.2.5. Ocena wpływu na powietrze 
 Na terenie gminy będą powstawać emisje zanieczyszczeń powietrza z instalacji 
centralnego ogrzewania, a także mogą powstawać specyficzne dla różnych branż produkcji 
rolnej i usług zanieczyszczenia. W instalacjach grzewczych będą to podstawowe produkty 
spalania paliw. Powinno się wprowadzać stosowanie technologii maksymalnie 
energooszczędnych, z zaleceniem paliw niskoemisyjnych, typu gaz, olej opałowy. 
Dopuszczone mogą też być paliwa stałe w instalacjach wysokosprawnych. Nie przewiduje się 
wystąpienia zanieczyszczeń ponadnormatywnych. Ograniczanie i przeciwdziałanie emisjom 
technologicznym z produkcji i usług należy przeprowadzić w trakcie wydawania decyzji 
środowiskowych. 
 W przypadku spodziewanego rozwoju produkcji rolnej przewiduje się wzrost emisji, 
ale powinien on być przedmiotem analizy na etapie stosowanych pozwoleń środowiskowych. 
 Mogą też na terenie gminy wystąpić procesy zapylenia podczas przebudowy i budowy 
infrastruktury technicznej i budynków mieszkalnych, produkcyjnych i usługowych, a także 
zapylenie z placów. Oddziaływania będą mieć charakter krótkookresowy i nie powinny 
znacząco negatywnie wpłynąć na stan powietrza.  
 Na terenach nowej zabudowy zagrodowej nie powinny występować ponadnormatywne 
oddziaływania na powietrze atmosferyczne.  
 Będą też powstawać emisje z dróg  
 
10.2.6. Ocena wpływu na powierzchnię terenu 
 Nie przewiduje się istotnych zmian jej ukształtowania. W części gdzie planuje się nowe 
tereny pod zabudowę, w tym infrastrukturę techniczną nastąpią przekształcenia powierzchni 
terenu podczas budowy zabudowy mieszkalnej, usługowej i zagrodowej, niemniej nie należy 
spodziewać się, ze względu na istniejące uwarunkowania, znaczącej zmiany rzeźby terenu. 
Przekształceniu może natomiast ulec pokrywa glebowa.  
 
10.2.7. Ocena wpływu na krajobraz 
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 Obecnie krajobraz terenu ma głównie charakter harmonijny wiejski z nieznaczną liczbą 
przekształceń w postaci głównie linii 220 kV i zakładów produkcji. Po zrealizowaniu ustaleń 
strategii krajobraz pozostanie bez istotnych zmian. Wysokość i gabaryty nowych budynków 
będą dostosowane do przyległej zabudowy. W części, gdzie wystąpi zamiana gruntów ornych 
na tereny zabudowane będą występować zmiany w krajobrazie widokowym. Rozwój nowej 
zabudowy zagrodowej będzie się przyczyniać do dalszej degradacji krajobrazu, ale nie będzie 
ona znacząca. Zachowane zostają układy zieleni o charakterze krajobrazotwórczym. Chronione 
będą zabytki jako główne elementy krajobrazu kulturowego.  
 
10.2.8. Ocena wpływu na klimat 
 Realizacja ustaleń strategii nie wpłynie znacząco negatywnie na mikroklimat. 
 
10.2.9. Ocena wpływu na zasoby naturalne 
 Ustalenia strategii nie wpłyną na zasoby naturalne. Jedynym lokalnym surowcem 
mineralnym, który będzie pozyskiwany z istniejących rezerw wodociągu jest woda. 
 
10.2.10. Ocena wpływu na zabytki 

Na terenie gminy występują liczne zabytki i stanowisko archeologiczne. Ustalenia w 
zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
chronią bezpośrednio te obiekty i przyczynią się do ich zachowania. 
 
10.2.11. Ocena wpływu na dobra materialne  
 Ustalenia strategii nie wpłyną na dobra materialne osób trzecich. 

 
10.2.12. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii 

Na terenie realizacji strategii nie przewiduje się lokalizacji: zakładów o zwiększonym 
lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, instalacji do przetwarzania odpadów oraz 
urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 
kW,  

W zabudowie mieszkaniowej, usługowej i zagrodowej wystąpienie poważnych awarii 
ze skutkami dla środowiska przyrodniczego jest znikome.  
 
10.2.13. Ocena zagrożeń dla ludzi 
 Realizacja strategii nie będzie miała znaczącego negatywnego wpływu na ludność 
zamieszkującą tereny przyległe.  
 
10.3. Rodzaje oddziaływań – dyskusja 

Ocenia się, że przewidywane oddziaływania planowanych funkcji na środowisko nie 
będą mieć charakteru oddziaływań znaczących i będą miały głównie charakter oddziaływań 
bezpośrednich, w przypadku fauny i krajobrazu również pośrednich. Oddziaływania będą 
skumulowane w okresie budowy, w przypadku hałasu również w okresie funkcjonowania. 
Będą miały charakter oddziaływań krótkoterminowych i w większości chwilowych. Jedynie 
dla fauny, flory, rzeźby terenu, gleb oraz walorów krajobrazowych negatywne skutki realizacji 
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inwestycji będą długoterminowe. Długoterminowe będzie również pozytywny wpływ 
inwestycji dla ludzi, dóbr materialnych i dóbr kultury. Podczas funkcjonowania zabudowy 
mieszkaniowej oraz produkcyjno-usługowej będą występować oddziaływania bezpośrednie 
związane z emisjami. Część z nich może mieć charakter oddziaływań pośrednich i wtórnych. 
Nie przewiduje się istotnych oddziaływań skumulowanych z wyjątkiem hałasu.  

Oddziaływania będą natomiast długookresowe, ale większość może mieć charakter 
chwilowych (np. hałas z usług).  

Dla terenu gminy i terenów przyległych nie zachodzi potrzeba wyznaczania obszaru 
ograniczonego użytkowania, wynikającego z wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze. 
 
11. Stan środowiska na obszarze objętym przewidywanym znaczącym oddziaływaniem 
ustaleń strategii 
 
 Środowiskowe skutki realizacji ustaleń strategii, w zasięgu oddziaływań, nie będą 
wykraczać poza obszar gminy. Stan środowiska obszarów w zasięgu znaczących oddziaływań 
jest tożsamy z przedstawianym w jednym z wcześniejszych rozdziałów stanem środowiska 
obszaru gminy. 

 
12. Rozwiązania eliminujące lub ograniczające znaczące negatywne oddziaływanie 
projektu strategii na środowisko przyrodnicze 
 
 Na terenie gminy przyjęto w strategii następujące zasady ochrony środowiska i 
krajobrazu kulturowego, będące rozwiązaniami eliminującymi lub ograniczającymi znaczące 
oddziaływanie na środowisko: 

1) Zagospodarowanie terenów specjalnej strefy ekonomicznej. Pozyskanie terenów. 
Koncentracja produkcji w strefie i konieczność spełniania warunków środowiskowych 
dla strefy spowoduje dotrzymanie wysokich standardów ochrony środowiska.  

2) Ochrona środowiska naturalnego. Rozwój rekreacji, turystyki, bazy hotelowej, w tym  
budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Lewin Brzeski, budowę 
zbiorczych oczyszczalni ścieków w wybranych miejscowościach, pomoc w budowie 
indywidualnych oczyszczalni ścieków, dalsze zagospodarowanie terenów wokół 
zbiorników wodnych, rekultywację miejsca po składowisku odpadów w Skorogoszczy, 
wyznaczenie i budowę cmentarza komunalnego w obrębie miasta Lewin Brzeski wraz z 
towarzyszącymi obiektami kubaturowymi np. kolumbarium, realizację zamierzeń 
inwestycyjnych w oparciu o odnawialne źródła energii, w tym działania komercyjne i z 
uwzględnieniem partnerstwa prywatnego, opiekę nad chronionymi obszarami przyrody,  
rewitalizacja parków, starorzeczy, rozwój agroturystyki. 

3) Utrzymanie i rozwój zintegrowanej działalności rolniczej. 
Cel strategiczny realizowany prośrodowiskowo poprzez działanie ukierunkowane na poprawę 
infrastruktury technicznej i społecznej, tworzenie dobrych warunków do rozwoju rolnictwa i 
przedsiębiorczości w sektorach około i pozarolniczych z uwzględnieniem zachowania stref 
ochronnych. Wzrost atrakcyjności obszarów wiejskich poprzez promocję walorów 
kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych wsi. Wielofunkcyjny model rozwoju obszarów 
wiejskich i rolnictwa promować będzie pozarolnicze funkcje wsi, zmierzając do zniwelowania 
różnic rozwojowych w gminie. 
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      4). Dziedzictwo kulturowe. ochrona dóbr kultury m.in.: pałace, kościoły, kapliczki, krzyże 
pokutne, dworki, figury, parki, poddanie procesowi rewitalizacji obszarów wymagających 
interwencji inwestycyjnej, podjęcie starań w kierunku zachowania historycznego układu 
miejscowości. 
 Działania te przyczynią się do poprawy stanu środowiska i krajobrazu.  
 
13. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie 
na podstawie ustawy o ochronie przyrody 
 
 Na terenie gminy  nie występują problemy dotyczące obszarów ochrony przyrody. 
Formy ochrony przyrody koncentrują się na obszarach dolin rzecznych i lasów, co pozwala na 
ich właściwe zachowanie. Nie przewiduje się na tych terenach intensywnych działań 
inwestycyjnych. Planowane na ciekach zagospodarowanie turystyczne będzie ekstensywne i 
będzie uwzględniać stan walorów przyrodniczych. Nie zidentyfikowano innych istotnych 
problemów ochrony środowiska poza uciążliwością odorową. 
 
13.1. Ocena stopnia zgodności ustaleń dokumentu z zapisami ustawy o ochronie przyrody 
w części dotyczącej zasad gospodarowania zasobami przyrody 
 Ustalenia strategii są zgodne z zasadami gospodarowania zasobami przyrody 
określonymi w przepisach odrębnych. Ustalenia są w sposób typowy dla strategii określone 
ogólnie, ale przesycone treściami prośrodowiskowymi. Nie powodują sprzeczności z zasadami 
ochrony środowiska. Z techniki zapisu legislacyjnego oraz z obowiązujących wykładni 
organów nadzorczych w stosunku do uchwał gmin wynika, że nie powinno się w uchwałach 
powielać zapisów ustawowych. Dlatego w strategii nie określa się zasad postępowania w 
przypadku odnalezienia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt. Nie ustala się zasad 
gospodarowania zasobami dziko występujących roślin i zwierząt, zapewniające optymalne 
warunki występowania, ponieważ takiej potrzeby w tym zurbanizowanym obszarze nie ma, a 
ustalenia te obowiązują również z mocy ustawy.  

Zapisy strategii nie utrudniają dostępu do wód. Prowadzą również do odpowiedniego 
gospodarowania zasobami przyrody nieożywionej, zapewniając ochronę innych zasobów, 
tworów i składników przyrody, oszczędne użytkowanie przestrzeni oraz zachowanie 
szczególnie cennych tworów i składników przyrody nieożywionej. W ustaleniach dokumentu 
nie przyzwolono na wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, 
szlaków kolejowych, trzcinowisk i szuwarów. Nie było potrzeby normowania tej problematyki 
ze względu na uwarunkowania. 
 
13.2. Ocena stopnia zgodności ustaleń z aktami prawnymi dotyczącymi form ochrony 
przyrody 
  Na terenie gminy występują formy ochrony przyrody ustanowione na podstawie aktów 
prawa miejscowego. Ustalenia nie wchodzą w kolizję z przepisami prawa miejscowego 
ustanowionymi dla tych form, co zostało wykazane w jednym z powyżej zamieszczonych 
rozdziałów. 
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14. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu krajowym, międzynarodowym 
istotne z punktu widzenia realizowanego dokumentu 

 
Obszar gminy nie jest zlokalizowany na obszarach, które miałyby ważne znaczenie dla 

realizacji międzynarodowych, wspólnotowych i krajowych celów ochrony środowiska i 
przyrody poza OZW Natura 2000, OSO Grądy Odrzańskie, Stobrawski PK i OCHK Bory 
Niemodlińskie. Dla obu tych obszarów ustalenia strategii chronią walory przyrodnicze i tym 
samym realizują cele ochrony środowiska. W związku z brakiem występujących innych celów 
ustanowionych na szczeblu krajowym i międzynarodowym ustalenia nie odnoszą się do tych 
celów.  

Ogólne cele ochrony środowiska związane z ustanowionymi aktami prawnymi rangi 
międzynarodowej ratyfikowanymi przez Polskę, rangi europejskiej (dyrektywy) oraz krajowej i 
regionalnej zostały uwzględnione w strategii, na zasadzie implementacji przepisów 
szczególnych, które te cele ustanawiają i / lub dają podstawę do realizacji tych celów. Zapisy 
są zgodne z przepisami szeroko pojmowanego prawa ochrony środowiska, realizują więc 
międzynarodowe i krajowe cele ochrony środowiska. Dotyczy to regulacji związanych z 
ochroną gruntów rolnych i leśnych, ochroną zasobów wodnych, glebowych oraz innych 
przyrodniczych, w tym biocenotycznych. Strategia uwzględnia potrzebę zachowania rozwoju 
zrównoważonego, w tym racjonalnego zagospodarowania zasobów środowiska przyrodniczego 
i ich ochrony przed nadmierną antropopresją.  
 
15. Przewidywane znaczące oddziaływania na obszary Natura 2000 oraz spójność 
przestrzenną sieci, a także rozwiązania zapobiegające, ograniczające, kompensujące i 
rozwiązania alternatywne 
  

Jak już wykazano w rozdziale o wpływie na obszary Natura 2000 realizacja ustaleń 
strategii nie wpłynie na cele ochrony w istniejących i projektowanych ostojach, 
zlokalizowanych na obszarze gminy i w najbliższej okolicy. 
 W związku z brakiem negatywnego wpływu na obszary Natura 2000 oraz na 
integralność sieci nie wskazuje się rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub 
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem 
realizacji projektu, a także nie sformułowano rozwiązań alternatywnych do zawartych w 
planie. 

Podobnie jest w przypadku OCHK Bory Niemodlińskie oraz Stobrawskiego PK i 
mniejszych form. 
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Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym 
W prognozie dokonano oceny istniejącego sposobu zagospodarowania, stanu 

środowiska oraz potencjalnych zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 
projektowanego dokumentu.  

Przeanalizowano elementy systemu przyrodniczego, w szczególności obecne 
zagospodarowanie, wskazujące na niskie walory przyrodnicze na terenach zabudowanych oraz 
gruntach ornych i nieznaczne na terenach nieużytków z zadrzewieniami. Większe walory 
zidentyfikowano na terenie stawów, zadrzewień i lasów, głównie w dolinie Nysy Kłodzkiej, 
Odry i Ścinawy Niemodlińskiej. Dokonano oceny dotychczasowych zmian w środowisku, w 
tym zmian w biocenozach, zmian abiotycznych elementów środowiska, z których wynika, że 
walory przyrodnicze obszaru gminy nie są wysokie w obrębie terenów zurbanizowanych oraz 
otwartych i zostały silnie przekształcone. Dokonano analizy podstawowych zagrożeń dla 
środowiska przyrodniczego związanej z antropopresją. W efekcie nie zidentyfikowano 
istotnych oddziaływań. Są one typowe dla terenów zabudowy wiejskiej.  

Przedstawiono ochronę prawną zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, w tym 
stwierdzono występowanie na terenie gminy form ochrony przyrody w postaci obszaru 
chronionego krajobrazu, paku krajobrazowego, obszarów Natura 2000 oraz mniejszych form.  

Analiza istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia 
realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczących obszarów podlegających 
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wskazuje, że nie 
występują takie istotne problemy. 

W ustaleniach strategii nie występują zapisy, które wpływałyby w istotny sposób 
negatywnie na cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 
wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu. Są zapisy 
mające znaczenie dla realizacji celów ochrony CHK Bory Niemodlińskie, Stobrawskiego 
Parku Krajobrazowego i Natura 2000 Bory Niemodlińskie. Są one dobrze skonstruowane.  

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 nie występują, ponieważ na w strategii na terenie gminy nie 
występują zapisy mogące negatywnie wpływać na przedmiot ochrony na obszarach Natura 
2000.  

Realizacja strategii może powodować następujące oddziaływania na środowisko 
przyrodnicze: 
• obszary Natura 2000 – nie przewiduje się wystąpienia znaczącego negatywnego 

oddziaływania na istniejące i projektowane obszary Natura 2000, integralność tych 
obszarów oraz związki strukturalno-funkcjonalne między nimi;  

• różnorodność biologiczna – głównie występować będą działania bezpośrednie i pośrednie 
oraz możliwe wtórne, długoterminowe, stałe – nie przewiduje się istotnych zmian w 
zakresie występujących gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych; chroni się 
zieleń wysoką, która ma największe choć lokalne znaczenie przyrodnicze, 

• ludzi – na obszarach zabudowanych obszaru gminy nie będą występować 
ponadnormatywne oddziaływania związane z jego realizacją. Ustalenia ograniczają 
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oddziaływania na środowisko;  
• wody powierzchniowe – ustalenia nie wpłyną negatywnie na stan wód powierzchniowych. 

Teren będzie mieć uregulowaną gospodarkę wodno-ściekową; 
• wody podziemne – ustalenia nie powinny przyczyniać się do degradacji wód podziemnych. 

Ochronie podlegają GZWP oraz JCWP; 
• powietrze – realizacja ustaleń nie powinna istotnie wpłynąć na stan powietrza 

atmosferycznego, w zakresie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych; 
• powierzchnia ziemi – nie nastąpi istotne przekształcenie powierzchni ziemi, zważywszy, że 

na znacznych terenach już zostało dokonane podczas budowy i funkcjonowania zabudowy 
produkcyjnej i mieszkaniowej, na terenie gruntów ornych i nieużytków zmiany 
powierzchni terenu obejmą gleby, bez zmian rzeźby;  

• gleby – są na części terenu obecnie zdewastowane, na części terenu nastąpi odtworzenie 
urbanoziemów w miejsce gleb gruntów ornych; 

• klimat – nie przewiduje się istotnych zmian klimatycznych, w tym mikroklimatycznych; 
• zasoby naturalne – strategia nie wpływa na zasoby naturalne i sposób korzystania z nich,  
• krajobraz – nastąpią istotne zmiany w już zdegradowanym krajobrazie produkcyjno-

osadniczym,  
• dobra materialne i zabytki – realizacja strategii nie będzie związana z istotną degradacją 

terenów sąsiednich, nie wpłynie na dobra materialne osób trzecich; 
W projekcie nie przedstawiono rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie 

lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być 
rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony 
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, z tego względu, że nie przewiduje się 
istotnych negatywnych oddziaływań w tym zakresie. 

Nie było również potrzeby sformułowania rozwiązań alternatywnych do rozwiązań 
zawartych w projektowanym dokumencie uwzględniających cele i geograficzny zasięg 
dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru. 
Zaproponowane rozwiązania planistyczne nie powodują powstawania zagrożeń dla ww. 
obszarów, zatem nie było potrzeby formułowania rozwiązań alternatywnych.  

W strategii sformułowano liczne zalecenia związane z poprawą stanu środowiska. 


