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1. Podstawa formalno – prawna sporządzenia prognozy 

Niniejszą prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono na potrzeby projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Borkowice, 

Mikolin, Ptakowice, Jasiona, Nowa Wieś Mała, Buszyce, Wronów, Różyna oraz do zmiany 

planów zagospodarowania przestrzennego. Podstawę prawną wykonania prognozy stanowią: 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 

późn. 150 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 

17 pkt 4, tekst ujednolicony Dz. U. z 2012 Nr 0, poz. 647 z późn. zm.); 

 Uchwała Nr XXI/155/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w sprawie uchwalenia 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lewin 

Brzeski; 

 Uchwała Nr XXII/172/2012 Rady Miejskiej Lewinie Brzeskim z dnia 24 kwietnia 2012 

roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części miejscowości Borkowice, Mikolin, Ptakowice, Jasiona, Nowa 

Wieś Mała, Buszyce, Wronów, Różyna oraz do zmiany planów zagospodarowania 

przestrzennego, zmienioną uchwałą Nr XXXIX/298/2013 Rady Miejskiej w Lewinie 

Brzeskim z dnia 24 września 2013 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

miejscowości Borkowice, Mikolin, Ptakowice, Jasiona, Nowa Wieś Mała, Buszyce, 

Wronów, Różyna oraz do zmiany planów zagospodarowania przestrzennego. 

2. Cel i zakres prognozy 

Głównym celem sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko jest wskazanie 

przewidywanego wpływu na środowisko, jaki może mieć miejsce na skutek realizacji 

dopuszczonych w projekcie planu form zagospodarowania przestrzennego. Analizę 

przeprowadzono między innymi poprzez ocenę relacji pomiędzy przyjętymi w projekcie 
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planu rozwiązaniami planistycznymi, a uwarunkowaniami środowiska przyrodniczego, 

a także aspektami gospodarczymi i społecznymi, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

W prognozie oddziaływania na środowisko ocenie podlega projekt uchwały w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tekst) wraz z rysunkiem, stanowiącym 

załącznik graficzny uchwały. Szczegółowy zakres informacji wymaganych w prognozie 

wskazano w art. 51 ust. 2 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: 

art. 51 ust 2: Prognoza oddziaływania na środowisko: 

1) zawiera: 

a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 

powiązaniach z innymi dokumentami, 

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 

2) określa, analizuje i ocenia: 

a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku 

realizacji projektowanego dokumentu, 

b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 

c) 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, 

d) 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, 

e) 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: 
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– różnorodność biologiczną, 

– ludzi, 

– zwierzęta, 

– rośliny, 

– wodę, 

– powietrze, 

– powierzchnię ziemi, 

– krajobraz, 

– klimat, 

– zasoby naturalne, 

– zabytki, 

– dobra materialne 

– z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między 

oddziaływaniami na te elementy; 

3) przedstawia: 

a) rozwiązania mające 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, 

b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot 

ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania 

alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz 

z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do 

tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania 

napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we 

współczesnej wiedzy. 

 

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy prognoza oddziaływania na środowisko musi być 

opracowana stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny, a informacje w niej 

zawarte dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości informacji zawartych 

w projekcie planu miejscowego. 

http://www.ansee.pl/#_blank


PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI BORKOWICE, MIKOLIN, 
PTAKOWICE, JASIONA, NOWA WIEŚ MAŁA, BUSZYCE, WRONÓW, RÓŻYNA ORAZ DO ZMIANY PLANÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 _______________________________________________________________________________________________________  

ansee consulting ul. Św. Mikołaja 61-62/6 

www.ansee.pl 50-127 Wrocław 

 

  Strona 10 z 103 

Stosownie do wymogu art. 53 ww. ustawy zakres i stopień szczegółowości informacji 

zawartych w niniejszej prognozie został uzgodniony z właściwymi organami, wskazanymi 

w art. 57 i 58 ustawy – Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu (znak pisma: 

WOOŚ.411.139.2012.ER z dnia 12 grudnia 2012 roku) oraz Państwowym Powiatowym 

Inspektorem Sanitarnym w Brzegu (znak pisma: NZ/BK – 4321 – 11/12 z dnia 5 grudnia 

2012 r.). 

Pod względem merytorycznym, Prognoza oparta została również na Wytycznych 

w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych, Maciej Stryjecki, 

Krzysztof Mielniczuk, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2011. 

Dokument będący przedmiotem niniejszej Prognozy stanowi projekt mpzp, złożony 

z części tekstowej w postaci projektu Uchwały oraz rysunku w skali 1:2000. 
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3. Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy 

Przy sporządzaniu Prognozy zastosowano metody indukcyjno-opisowe, analizy 

jakościowe wykorzystujące dostępne wskaźniki stanu środowiska oraz identyfikacji 

i wartościowania skutków przewidywanych zmian w środowisku, na podstawie których 

wyciągnięto określone wnioski. 

Prace prognostyczne polegały na przeprowadzeniu studiów dokumentów 

charakteryzujących strukturę przyrodniczą terenu (stan istniejący i dotychczasowe 

przekształcenia środowiska) oraz analizy istniejących i projektowanych inwestycji w obszarze 

Planu i jego sąsiedztwie, mających na celu identyfikacje ewentualnych problemów 

i konfliktów oraz ocenę proponowanych rozwiązań i tendencje dalszych procesów 

w kontekście obecnego zagospodarowania obszaru, które zostały wykonane metodą analogii 

środowiskowych. 

Zakres prac nad Prognozą został dostosowany do charakteru Planu oraz skali i stopnia  

szczegółowości jego zapisów.  

Do analiz wykorzystano także wiedzę i bogate doświadczenie Autorów Prognozy 

w zakresie prognozowania oddziaływań siłowni wiatrowych na środowisko, które zdobyto 

podczas licznych całorocznych monitoringów ornitologicznych i chiropterologicznych, 

a także analiz szczegółowych, znajdujących się w Raportach o oddziaływaniu na środowisko 

przedsięwzięć z zakresu energetyki wiatrowej (m.in. oddziaływanie akustyczne, migotanie 

cienia, wpływ na krajobraz i wiele innych). 
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4 Charakterystyka stanu i funkcjonowania środowiska 

4.1 Położenie 

 Zakres projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje 

obszary wydzielone w granicach administracyjnych gminy Lewin Brzeski o powierzchni 

4 131,37 ha. Analizowany teren na potrzeby niniejszego opracowania podzielono na 3 części 

dla dokładniejszej charakterystyki i analizy stanu środowiska. Dokładny obszar opracowania 

przedstawia poniższa rycina: 

 

Rycina nr 1 Położenie i zakres projektowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 

TEREN I 

TEREN II 

TEREN III 
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Gmina Lewin Brzeski leży w zachodniej części województwa opolskiego, we 

wschodniej części powiatu brzeskiego. Położona jest ok. 28 km na zachód od Opola oraz 

około 60 km od Wrocławia. Od północy graniczy z gminą Skarbimierz i gminą Popielów, od 

południa z gminą Niemodlin, od zachodu z gminą Olszanka, natomiast od wschodu z gminą 

Dąbrowa.  

Według regionalizacji Kondrackiego tereny przeznaczone do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położone są w makroregionie Niziny 

Śląskiej (318.5), której zróżnicowanie przyrodnicze pozwala na wyróżnienie 4 mezoregionów 

fizyczno- geograficznych: 

 Pradolina Wrocławska (318.52) - północna część terenów nr II i III. Mezoregion 

związany jest z doliną Odry. Obejmuje pradolinę rzeki wypełnioną osadami wyżej 

położonych nad poziomem morza piaszczysto- żwirowych teras plejstoceńskich 

i położonych w strefie dna doliny, wysyłanych madami, teras holoceńskich, 

 Dolina Nysy Kłodzkiej (318.54) - wschodnia część terenu nr I i południowa część 

terenu nr II. Charakterystyczną cechą doliny są dobrze rozwinięte, zróżnicowane 

wysokościowo terasy plejstoceńskie, 

 Równina Grodkowska, Równina Wrocławska (318.53) – mikroregion – Równina 

Grodkowska, większa część terenu nr I. obejmuje wylesione, rolnicze, wyniesione 

ponad doliny Nysy Kłodzkiej i Odry, obszary zalegania utworów lodowcowych, 

 Równina Niemodlińska (318.55) - południowa część terenu nr III. Mezoregion 

obejmuje tereny denudowanej równiny wodnolodowcowej z ostańcowymi 

odsłonięciami starszych utworów geologicznych. 
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Rycina nr 2 Położenie projektu planu na tle mezoregionów fizyczno-geograficznych 

 

4.2 Rzeźba terenu 

 Zasadniczy wpływ na ukształtowanie terenu gminy Lewin Brzeski mają wysoczyzny 

Równiny Grodkowskiej i Równiny Niemodlińskiej, a także obniżenia Doliny Nysy Kłodzkiej 

i Pradoliny Wrocławskiej. Krajobraz urozmaicają płaskodenne obniżenia dolin cieków 

wodnych (Odry, Nysy Kłodzkiej, Ścinawy Niemodlińskiej, Borkowickiego Potoku), 

wypełnione systemami teras zalewowych i nadzalewowych. Pod względem struktury rzeźby 

terenu można tu wyróżnić: 

 wysoczyznę moreny dennej oraz denudowaną równinę akumulacji wodnolodowcowej, 

stanowiącą płaską równinę pokrytą w dużej części warstwą utworów lessowych 

i lessopodobnych- Równina Grodkowska (teren I i II), 

 równinę terasy akumulacyjnej i erozyjnej o rzeźbie równinnej lub falistej (teren III), 

 równinę terasy niskiej (teren III), 

 holoceńskie dna dolin rzecznych, występujące wzdłuż rzek (teren II i III). 
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Teren opracowania wykazuje nieznaczne zróżnicowanie wysokościowe. Spadki terenu 

wahają się w przedziale 0-3%, miejscami w strefach krawędziowych dolin mogą być większe. 

Rzeźba jest w większości płaskorówninna, miejscami falista, rzadko pagórkowata. Najwyżej 

wyniesione obszary w obrębie gminy zlokalizowane są w okolicach miejscowości Łosiów 

(teren nr I i II) - około 187 m n.p.m. Jest to wysoczyzna morenowa o lekkim nachyleniu ku 

dolinie Odry. Deniwelacje terenu są niewielkie, rzędu 19 m. Powierzchnia wysoczyzny 

w wyniku ciągłych procesów denudacyjnych ukształtowała się w postaci płaskiej równiny, 

miejscami porozcinanej dolinami bocznymi, wciętymi w podłoże maksymalnie do głębokości 

4m. Najniżej położone tereny znajdują się w dolinie Odry, gdzie w części przykorytowej 

sięgają 138 m n.p.m.  

 Największe lokalne deniwelacje terenu związane są z pagórkami wału akumulacji 

szczelinowej zlodowacenia środkowopolskiego (okolice Łosiowa). Znaczne przewyższenia 

występują również na krawędziach denudacyjnych dolin rzecznych, szczególnie w zachodniej 

części doliny Nysy Kłodzkiej (teren nr I i II). Podobne różnice wysokościowe występują 

także na południowy-wschód od miejscowości Skorogoszcz (teren nr III, gdzie ponad terasy 

plejstoceńskie Nysy Kłodzkiej i Odry wznosi się ostaniec denudacyjny zbudowany 

z plioceńskich piasków i żwirów ze szczątkowymi pokrywami utworów fluwioglacjalnych. 

W dolinach rzecznych, gdzie występują znacznie mniejsze deniwelacje, zróżnicowanie 

wysokości jest związane ze starorzeczami oraz krawędziami poszczególnych teras. 

 

4.3 Budowa geologiczna 

 Najstarsze utwory geologiczne zalegające w podłożu na terenie opracowania związane 

są z dwiema dużymi jednostkami strukturalnymi: Monokliną Przedsudecką oraz Depresją 

Śląsko - Opolską. Na utworach dolnego karbonu zalegają skały permskie i triasowe. Skały 

wykształcone w facji lądowej, piaskowce drobno i średnioziarniste zalegają w najniższych 

warstwach, wyżej występują osady pochodzenia morskiego i brakicznego (wapienie, 

anhydryty, dolomity, łupki ilaste z wkładkami gipsów, piaskowce z przewarstwieniami 

łupków ilastych) wykształcone od retu po kajper górny. Na utworach triasowych 

zakumulowane są osady węglanowe morza, którego transgresja była na tym terenie w górnej 

kredzie. Miąższość tych utworów należy do najwyższych w całej Depresji i miejscami może 

przekraczać nawet 300m.  
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 Utwory mezozoiczne prawie na całym terenie opracowania zostały przykryte skałami 

kenozoicznymi. Jedyną wychodnią mezozoiku na powierzchni jest niewielki obszar 

w okolicach miejscowości Leśniczówka, występują tam iłowce, mułowce i margle ilaste 

koniaku (górna kreda). Utwory trzeciorzędowe na obszarze opracowania stanowią ciągłą 

pokrywę o znacznej miąższości. Największy udział mają iły mioceńskie serii poznańskiej 

związane z południowymi krańcami basenu wód śródlądowych centralnej Polski. Większość 

utworów trzeciorzędowych zasypana jest utworami polodowcowymi.  

 W północno- zachodniej części gminy w okolicach miejscowości Łosiów i Różyna, 

przeważają plejstoceńskie piaski i żwiry zalegające do miejscowości Nowa Wieś Mała na 

południe. Przewarstwione czwartorzędowymi glinami i glinami deluwialnymi z piaskiem 

występują przede wszystkim w okolicach miejscowości Janów (teren  I) , ale także na północ 

i południe od miejscowości Łosiów (teren I i II). Na obszarze otaczającym miejscowość 

Strzelniki na powierzchni widoczne są czwartorzędowe lessy i gliny lessopodobne na glinach 

zwałowych lub piaskach. W północno- wschodniej części terenu nr I, w otoczeniu 

miejscowości Leśniczówka widoczne są osady jeziorne: iły i piaski neogeńskie. 

W południowej części terenu nr II w pobliżu miejscowości Buszyce zalegają plejstoceńskie 

piaski i żwiry, które występują wzdłuż koryta rzeki Cięcina. Na terasach zalewowych i dnie 

doliny występują holoceńskie namuły oraz starsze iły i torfy. Północna część terenu nr III to 

obszary terasy zalewowej Nysy Kłodzkiej, gdzie w okolicy miejscowości Mikolin zalegają 

namuły, iły, torfy, a także piaski i żwiry osadów rzecznych. W części wschodniej w okolicach 

miejscowości Golczowice zalegają czwartorzędowe eoliczne piaski. Dalej na południe 

widoczne są plejstoceńskie piaski i żwiry terasy nadzalewowej oraz osady polodowcowe. 

W najbliższym otoczeniu miejscowości Borkowice odsłaniają się iły i piaski neogeńskie. Na 

nich miejscami zalegają gliny i gliny deluwialne z piaskiem. 

 

4.4 Warunki hydrograficzne 

4.4.1 Wody powierzchniowe 

 Obszar opracowania położony jest w dorzeczu Odry. W jego strukturze wyróżnić 

można przede wszystkim zlewnie Nysy Kłodzkiej (teren nr III), Ścinawy Niemodlińskiej oraz 

bezpośrednie przyrzecze Odry. Przez zachodnią części gminy (okolice terenu nr III) 

przepływa Borkowicki Potok. 
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Najsłabiej wykształcona sieć rzeczna występuje w zachodniej części gminy, 

w okolicach miejscowości Łosiów (teren nr I i II). Głównym ciekiem odwadniającym tę część 

jest Cięcina. 

 Nysa Kłodzka jest rzeką o charakterze górskim, ze śnieżno- deszczowym reżimem 

zasilania, z regulowanymi poprzez zbiorniki retencyjne przepływami. Zapewnia to w miarę 

równomierne obciążenie przepływem koryta rzecznego oraz unikanie możliwych zalewów 

wiosennych. Prawostronnym dopływem Nysy Kłodzkiej jest Borkowicki Potok. 

 Poza siecią rzeczną licznie występują także stawy, wodne zbiorniki poeksploatacyjne 

(Kantorowice, Lewin Brzeski) oraz liczne starorzecza, tereny zalewowe i inne obszary 

okresowo podmokłe. Największe starorzecza występują w rejonie Mikolina i Wronowa 

(okolice terenu nr III), w dolinie Odry i Nysy Kłodzkiej. Znajdują się w różnych stadiach 

ewolucji geomorfologicznej oraz na różnym etapie sukcesji ekologicznej. Należą do jednych 

z najbardziej wartościowych przyrodniczych ekosystemów w gminie. Na południe i zachód 

od Lewina Brzeskiego położone są pożwirowe zbiorniki wodne, stanowiące dwa duże 

kompleksy zbiorników będących pozostałościami po wydobyciu kruszywa naturalnego. 

System zbiorników uzupełniają torfowiska, które w wyniku melioracji ulegają degradacji. 

Zlokalizowane są one w dolinach rzecznych, największe znajduję się w zagłębieniu między 

wzniesieniami, na których położona jest wieś Buszyce (okolice terenu nr II). 

 Obszar gminy w dużej części znajduje się w zasięgu zalewów powodziowych. 

W okresie katastrofalnej powodzi z lipca 1997r. większa część miasta Lewin Brzeski wraz 

z rozległymi terenami w dolinie rzeki Nysy Kłodzkiej i Odry uległa zalaniu.  

 

4.4.2 Wody podziemne 

 Na obszarze opracowania rozpoznane zasoby wód podziemnych występują 

w utworach mezozoicznych (trias, kreda), trzeciorzędu i czwartorzędu.  

Triasowy, szczelinowy poziom wodonośny zlokalizowany jest w utworach wapienia 

muszlowego. Leży na dużej głębokości 100 - 200 m i posiada bardzo dużą wydajność, 

wahającą się od 100 do 200 m
3
/h. Poziom górnokredowy związany jest ze szczelinowo- 

porowymi strukturami margli i wapieni marglistych. Zalega na zróżnicowanej głębokości od 

20 m do kilkudziesięciu metrów i charakteryzuje się wydajnością w zakresie 10- 30m
3
/h. 

Występowanie wód w utworach trzeciorzędowych związane jest z przewarstwieniami 
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piaszczystymi tkwiącymi w kompleksach ilastych. Podstawowe znaczenie posiadają poziomy 

piaszczyste serii poznańskiej. Zbiornik wód trzeciorzędowych okolic Lewina Brzeskiego 

zaliczony jest do rejonu Południowego. Wyróżnia go występowanie pięciu poziomów 

wodonośnych tworzących nieciągłe pokrywy o ograniczonym rozprzestrzenieniu. Brak 

warstwy wodonośnej w utworach trzeciorzędowych występuje na północ od linii Niwy- 

Lewin- Buszyce- Iwanowice (okolice terenu nr III). 

 Podstawą zaopatrzenia w wodę na obszarze opracowania są zasoby w utworach 

czwartorzędowych. Zalegają na głębokości do 10 m i posiadają wydajność 10 – 40 m
3
/h. 

W ich obrębie wyróżniono dwa poziomy wodonośne: 

 w części przypowierzchniowej, związany z utworami piaszczysto- żwirowymi 

pochodzenia rzecznego, fluwioglacjalnego i polodowcowego, 

 na obszarze doliny kopalnej Laskowice - Prądy oraz Przylesie, w utworach żwirowo- 

piaszczystych. 

 Powszechnym zjawiskiem jest występowanie lejów depresji zaburzających naturalny 

poziom zalegania wód podziemnych. Przyczyną ich powstawania jest odwadnianie 

powierzchniowych warstw litologicznych przez liczne, często głębokie wyrobiska. 

 Znaczna część obszaru opracowania zalega na triasowym zbiorniku wód podziemnych 

GZWP nr 335 (Krapkowice- Strzelce Opolskie).  
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Rycina nr 3 Położenie GZWP 335 względem terenu objętego projektem mpzp 

 

Został on wyróżniony jako wymagający ochrony i jest objęty strefą wysokiej ochrony 

(OWO). Zbiornik ten pokrywa się z zasięgiem kredowej monokliny opolskiej. Posiada zasoby 

dyspozycyjne około 50 tys. m
3
/d, drenaż zbiornika zlokalizowany jest w dolinie Odry. Poziom 

wodonośny znajduje się na znacznej głębokości 200 – 750 m p.p.t. 

 

4.5 Gleby 

Na analizowanym terenie występuje silne zróżnicowanie typologiczne gleby. 

Zdecydowana większość gleb zalegających na terenie gminy Lewin Brzeski wytworzona 

została z utworów gliniastych, pozostała z utworów piaskowych i pylastych. Utwory 

organiczne i ilaste występują tylko pod trwałymi użytkami zielonymi. Pod względem klas 

bonitacyjnych gruntów ornych na terenie gminy najwięcej jest gruntów klasy IVa. Ogólnie 

najwięcej gruntów należy do klas bonitacyjnych dobrych i bardzo dobrych (klasy II, III, IV ). 

GZWP 335 

(Zbiornik Krapkowice – Strzelce 

Opolskie) 
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 Gleby występujące na terenie gminy, a zarazem na terenach przeznaczonych do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  to przede wszystkim: 

 gleby pseudobielicowe - kwaśne w całym profilu, o zabarwieniu jasnoszarym, poziom 

próchniczy małej miąższości (około 1,6 % profilu), występują w okolicach Łosiowa, 

Buszyc, Zawady oraz na północ od Ptakowic i Przeczy, 

 gleby brunatne właściwe- odczyn zbliżony do zasadowego, wykształcone z utworów 

lessowych (występują na znacznych powierzchniach, głównie zachodnia część gminy 

w okolicach terenu nr I i II), 

 gleby brunatne kwaśne i wyługowane- odczyn kwaśny lub lekko kwaśny, powstają 

najczęściej ze skał macierzystych ubogich w węglany (występują głównie na zachód 

od Nysy Kłodzkiej w okolicy terenu nr I i II), 

 czarne ziemie- posiadają głębokie i dobrze wykształcone poziomy próchnicze, 

powstają w miejscach wysokich poziomów wód gruntowych 

 mady- wytworzone z osadów aluwialnych, wyścielające współczesne doliny rzeczne 

przy wysokim  poziomie wód gruntowych i znacznej zawartości substancji 

organicznej w całym  profilu (zajmują duże obszary wzdłuż Nysy Kłodzkiej i innych 

cieków, szczególnie na terenie nr III w okolicy Mikolina), 

 hydrogeniczne , mułowo-torfowe- okresowo podmokłe gleby torfowisk niskich (małe 

fragmenty w okolicy terenu nr II). 

 

Na terenie opracowania czynnikami wpływającymi niekorzystnie na warunki 

glebowo- wodne są: 

 zredukowanie powierzchni użytków zielonych, 

 poważne naruszenie warunków hydrograficznych związane z likwidacją 

niektórych cieków i rowów melioracyjnych lub ich przekształceniem 

w rurociągi. 

Obydwa rodzaje działań związane były z potrzebami intensywnej uprawy nastawionej 

na maksymalną produktywność, co doprowadziło do zaburzeń odpływu powierzchniowego 

wód, a w konsekwencji do nasilenia erozji wodnej. 
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4.6 Powietrze atmosferyczne 

 Znaczna część problemów ekologicznych na obszarze opracowania w zakresie 

ochrony powietrza atmosferycznego związana jest z systematycznie wzrastającą liczbą 

pojazdów samochodowych. Może powodować to wzrost emisji dwutlenku azotu, tlenku 

węgla, a także zanieczyszczenia węglowodorami oraz związkami ołowiu. Lokalnie 

niekorzystnie na stan powietrza atmosferycznego wpływa także emisja niska pochodząca ze 

źródeł niezorganizowanych, do których zalicza się paleniska domowe, małe kotłownie, 

warsztaty rzemieślnicze i rolnicze. Niewielkie zróżnicowanie terenu na obszarze opracowania 

sprzyja większym ruchom mas powietrza na tym terenie, co zmniejsza ryzyko gromadzenia 

zanieczyszczeń, tak jak ma to miejsce na przykład w kotlinach międzygórskich. 

 Stan jakości powietrza w strefie powiatu brzeskiego jest monitorowany przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Opolu. Podstawę klasyfikacji stref 

w oparciu o wyniki rocznej oceny jakości powietrza stanowią dopuszczalny poziom 

substancji w powietrzu oraz dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony 

o margines tolerancji – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 06 czerwca 2002 r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych 

poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych 

poziomów niektórych substancji (Dz. U. z 2002 r. Nr 87, poz.796). Klasyfikacja jest podstawą 

do podjęcia decyzji o potrzebie zaplanowania działań na rzecz poprawy jakości powietrza 

w danej strefie. Według kryterium ochrony zdrowia dla strefy brzeskiej określono klasę B, 

gdzie poziomy stężeń substancji kształtują się powyżej wartości dopuszczalnej, lecz nie 

przekraczającej wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji.  

Na terenie Gminy Lewin Brzeski, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Opolu (WIOŚ) prowadzi monitoring jakości powietrza, w oparciu o jedną stację pasywną 

zlokalizowaną w Lewinie Brzeskim. W/w stacja rejestruje stężenia: SO2, NO2. 

Ostatnie wyniki pomiarów stężeń dwutlenku siarki i dwutlenku azotu w województwie 

opolskim opublikowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pochodzą z 2011 

roku. W przypadku dwutlenku siarki otrzymane stężenia osiągnęły niski poziom i były 

porównywalne z uzyskiwanymi w poprzednich latach. Wartości stężeń średniorocznych 

dwutlenku azotu również nie przekroczyły dopuszczalnego poziomu substancji. 
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4.7 Warunki klimatyczne 

 Obszar gminy Lewin Brzeski charakteryzuje się jednymi z najłagodniejszych 

warunków klimatycznych na Opolszczyźnie. Jest to wynik położenia obszaru w centralnej 

części Niziny Śląskiej, która należy do najłagodniejszych pod tym względem obszarów 

Polski. Klimat tego regionu charakteryzuje się przewagą wpływu oceanicznego nad 

kontynentalnym, za sprawą migracji mas powietrza wzdłuż doliny Odry. 

Średnia temperatura: 

 roczna - około 8,5
o
C 

 stycznia - około -1,5
o
C 

 kwietnia - około 7,5
o
C 

 października - około 9
o
C 

 lipca - około 18
o
C. 

 Średnia roczna wilgotność względna powietrza dla badanego obszaru wynosi 78- 

79%. Średnie roczne sumy opadów atmosferycznych wynoszą około 650 mm. Największe 

opady miesięczne notowane są w czerwcu, lipcu i sierpniu. W latach suchych sumy opadów 

mogą wynosić około 450 mm, w latach wilgotnych około 840 mm. Wskazuje to na duże 

zróżnicowanie warunków opadowych w poszczególnych latach. 

 Pokrywa śnieżna zalega tu około 55 dni. Średnia maksymalna grubość pokrywy 

śnieżnej wynosi około 10 cm, maksymalnie do 50 cm. Średnia liczba dni z mgłą na terenie 

opracowania jest wysoka, szczególnie w okresach późnojesiennych i zimowych,  wynosi 

około 40- 50 dni. Jest to uwarunkowane znajdującą się w okolicy dużą powierzchnią dolin 

rzecznych, z płytkim poziomem wód gruntowych.  

 Dominującymi kierunkami wiatru są kierunki: zachodni (19,4%) i południowo-

zachodni (18%). Średnia roczna prędkość wiatru dochodzi do 3 m/s. Udział cisz 

atmosferycznych wynosi około 10%. 
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Rycina nr 4 Strefy energetyczne wiatru wg prof. H. Lorenc 

 

Oszacowanie zasobów energetycznych terenu można opisać na podstawie ogólnej 

mapy opracowanej dla całego terytorium kraju przez prof. H. Lorenc (Ryc.4). Z mapy tej, 

obejmującej 5 stref zasobów energii wiatru wynika, iż województwo opolskie znajduje się 

w znacznej części w III strefie, tj. warunków korzystnych charakteryzujących się 

średnioroczną prędkością wiatru 3-4 m/s. Natomiast południowa część województwa znajduje 

się w IV strefie, tj. warunków mało korzystnych. Przyjmuje się ogólnie, że strefy I-III 

charakteryzują się korzystnymi warunkami dla rozwoju energetyki wiatrowej. Należy zatem 

stwierdzić, iż gmina Lewin Brzeski, posiada korzystne warunki dla rozwoju energetyki 

wiatrowej pod względem zasobów energii wiatru. 

 

4.8 Klimat akustyczny 

 Głównym czynnikiem kształtującym klimat akustyczny na wyznaczonych terenach 

w obrębie gminy Lewin Brzeski jest ruch samochodowy, a zwłaszcza ruch ciężarowy 
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tranzytowy po drodze krajowej nr 94 oraz drogach wojewódzkich nr 458, 459, 460 i 462. 

Ruch ten jest źródłem hałasu przede wszystkim na terenach zamieszkałych w bliskim 

sąsiedztwie tras. Poziom hałasu i związana z nim uciążliwość zależy od: natężenia ruchu, 

udziału pojazdów ciężkich w ogólnej liczbie przemieszczających się pojazdów, odległości 

elewacji zabudowy od krawędzi jezdni, stanu technicznego dróg, zastosowanej nawierzchni 

dróg oraz stanu technicznego pojazdów. Stwarza to konieczność modernizacji dróg: 

poszerzenie pasów dróg i odpowiednie zagospodarowanie tych pasów oraz poprawę stanu 

technicznego nawierzchni. 

 Hałas kolejowy na tym obszarze ma mniejszy wpływ na środowisko. Najbardziej 

uciążliwa pozostaje linia kolejowa Wrocław-Gliwice oraz teren wokół stacji kolejowej, która 

jest wykorzystywana dla transportu pasażerskiego i towarowego. Najsilniejsze oddziaływania 

mogą zaznaczać się w okolicy terenów nr I i II (w sąsiedztwie miejscowości Łosiów), 

zlokalizowanych w niedalekiej odległości od trasy przejazdu. 

 Najbliższe tereny chronione akustycznie znajdują się w obrębie miejscowości 

Strzelniki, Łosiów, Różyna, Buszyce, Wronów, Chróścina, Skorogoszcz, Nowa Wieś Mała, 

Ptakowice, Jasiona. 

 

4.9 Flora 

4.9.1 Roślinność potencjalna 

Cały obszar gminy Lewin Brzeski, w zależności od warunków glebowych, powinny 

porastać różnego rodzaju zbiorowiska leśne (Matuszkiewicz red. 1991). W dolinie Odry 

i Nysy Kłodzkiej potencjalną roślinność stanowią łęgi jesionowo-wiązowe Ficario-Ulmetum. 

W dolinach dopływów Nysy Kłodzkiej potencjalną roślinność stanowią łęgi jesionowo-

olszowe Fraxino-Alnetum.  

 Na pozostałym obszarze powinny dominować grądy środkowopolskie Galio sylvatici-

Carpinetum betuli oraz miejscami niżowe acidofilne dąbrowy typu środkowoeuropejskiego 

Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petrae.  

 

4.9.2 Roślinność rzeczywista 

Roślinność rzeczywista obszaru oraz jej zróżnicowanie jest odzwierciedleniem 

znacznej ilości siedlisk, jakie wykształciły się tu w wyniku dużej żyzności gleb, zmiennych 
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warunków wodnych oraz działalności człowieka. Zróżnicowanie warunków edaficznych 

umożliwiło rozwój wielu zbiorowiskom roślinnym zarówno naturalnym (m.in. leśne, wodne, 

szuwarowe), jak i półnaturalnym i antropogenicznym (m.in. łąkowe, polne, ruderalne). 

Dominującymi zbiorowiskami na obszarze opracowania są zbiorowiska nieleśne - użytków 

rolnych oraz zbiorowiska ruderalne. Wczesne osiedlenie się człowieka na tym terenie 

zmniejszyło bowiem znacznie areał występowania lasów wskutek wyrębu drzew 

i przekształceń ziemi pod uprawę. 

 

4.9.3 Rośliny chronione i rzadkie 

Na terenie obszaru opracowania stwierdzono występowanie 2 gatunków roślin 

naczyniowych ściśle chronionych (Inwentaryzacja gminy, 2001). Są to:  

 Podkolan biały Platanthera bifolia  

 Podkolan zielonawy Platanthera chlorantha  

Obydwa z tych taksonów znalazły się na regionalnej „Czerwonej liście roślin 

naczyniowych Górnego Śląska” (Parusel i in. red. 1996) i wojewódzkiej „Czerwonej liście 

roślin zagrożonych w województwie opolskim” (Spałek 1997). 

Podkolan biały jest to roślina o wzniesionej łodydze do 45 cm wysokości należąca do 

rodziny storczykowatych Orchidaceae. Podkolan biały zasiedla widne lasy, zarośla, łąki, 

polany, torfowiska i wrzosowiska, występujące na niżu i w niższych położeniach górskich. Na 

badanym terenie podkolan biały występuje nielicznie na północny- zachód od wsi 

Leśniczówka (teren II). 

Podkolan zielonawy jest to roślina należąca do rodziny storczykowatych Orchidaceae, 

bardzo podobna do podkolana białego. Podkolan zielonawy występuje w lasach mieszanych 

na źródliskowych i torfowych łąkach, zarówno na niżu jak i w górach. Na terenie gminy 

Lewin brzeski został stwierdzony tylko na jednym stanowisku na północny- zachód od 

Leśniczówki. 

Na uwagę zasługują również występujące na analizowanym terenie gatunki rzadkie 

w skali województwa i regionu. Najciekawsze z nich to: 

 Ostrożeń siwy Cirsium canum 

 Czosnek kątowaty Allium angulosum 

http://www.ansee.pl/#_blank


PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI BORKOWICE, MIKOLIN, 
PTAKOWICE, JASIONA, NOWA WIEŚ MAŁA, BUSZYCE, WRONÓW, RÓŻYNA ORAZ DO ZMIANY PLANÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 _______________________________________________________________________________________________________  

ansee consulting ul. Św. Mikołaja 61-62/6 

www.ansee.pl 50-127 Wrocław 

 

  Strona 26 z 103 

Czosnek kątowaty jest wilgociolubną rośliną z rodziny liliowatych Liliaceae. 

Stanowiska tej rośliny są rozpowszechnione na wilgotnych łąkach i aluwiach rzek. Na 

badanym terenie podkolan biały występuje nielicznie na północny- zachód od wsi 

Leśniczówka. 

Ostrożeń siwy jest to roślina należąca do rodziny Astraceae. Dorasta do 1,5 m 

wysokości i charakteryzuje się podłużnymi, ząbkowanymi, kolczastymi liśćmi, które 

z wierzchu są szarozielone, a od spodu szare i owłosione. Rośnie na wilgotnych łąkach, 

w źródliskach, na glebach zasobnych w mineralne składniki pokarmowe. Na obszarze 

opracowania stwierdzono nieliczne występowanie tego gatunku na północny- zachód od 

Leśniczówki. 

 

4.10 Fauna 

Świat zwierząt obszaru opracowania charakteryzuje się 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 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 (Araneida), motyli (Lepidopterd), dwuskrzydłych 

(Dipterd), błonkówek (Hymenoptera). 

Jednak obok zwierząt pospolitych na analizowanym terenie występuje kilka gatunków 

chronionych oraz rzadkich i ginących w skali kraju i Europy. W wyniku przeprowadzonej 

inwentaryzacji przyrodniczej (Inwentaryzacja gminy, 2001) na terenie opracowania 

stwierdzono: 

 występowanie 6 gatunków ptaków chronionych (potrzeszcz, błotniak łąkowy, 

srokosz, ortolan,  kląskawka, pokląskwa) 

 występowanie 1 gatunku płaza (żaba śmieszka- godujący osobnik w oczku 

wodnym przy zachodnim skraju Buszyc). 
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4.10.1 Ornitofauna 

4.10.1.1 Miejsca rozrodu 

Oceniany teren stanowią rozległe pola uprawne. Obszar urozmaicany jest 

przydrożnymi szpalerami drzew, niewielkimi zadrzewieniami i kanałami melioracyjnymi. 

Dominującym gatunkiem na analizowanym terenie jest skowronek polny oraz pliszka żółta. 

Występujące zadrzewienia wykorzystywane są przez liczne gatunki takie jak drozdy, 

pokrzewki, trznadle. Nieliczne podmokłe obszary są wykorzystywane przez pojedyncze pary 

czajki, żurawia czy błotniaka stawowego. Ze względu na niewielki udział powierzchni 

leśnych prognozuje się niską liczebność gatunków leśnych, w tym ptaków szponiastych. 

Pewne gniazdowania w rejonie ocenianego terenu uchwalanego dokumentu potwierdzono 

tylko dla myszołowa. Do najcenniejszych terenów w rejonie projektu planu należy zaliczyć 

również większe kompleksy leśne, doliny cieków, gdzie występują tereny podmokłe, 

trzcinowiska, oraz zadrzewienia nadrzeczne. W tym rejonie należy spodziewać się 

największej różnorodności gatunkowej. 

 

4.10.1.2 Miejsca żerowania 

Obszar planu w większości stanowią pola uprawne. W przypadku większości gatunków 

ptaków wpływa to na kwalifikację terenu jako ubogi obszar żerowiskowy. Wyjątkiem są tu 

gęsi, które mogą stosunkowo licznie pojawiać się zarówno w obrębie badanych powierzchni, 

jak i terenach sąsiednich. Ponadto na obszarach pól w okresie marzec i kwiecień notowano 

także żerujące mewy śmieszki. W przypadku pozostałych gatunków nie wykazano aby 

analizowany obszar miał istotne znaczenie, w szczególności dla rzadkich i kolizyjnych 

gatunków zarówno w okresie zimowym jak i migracji jesiennej.  

 

4.10.1.3 Uwarunkowania dla migracji 

Rozważany obszar znajduje się w odległości około 2 - 3 km od doliny Odry. Warunkuje 

to obecność ptaków wodno–błotnych, szczególnie gęsi i mew. Możliwa jest też podwyższona 

intensywność migracji szponiastych, bocianów, żurawi, oraz ptaków siewkowych. Wśród 

ptaków wróblowych gatunkiem dominującym będzie szpak, który w okresie migracji może 

tworzyć na polach wielotysięczne stada. Na obecną chwilę brak jest danych wskazujących, 

aby analizowany teren był ważnym przystankiem na trasie migracji ptaków.  
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4.10.2 Chiropterofauna 

Obszar gminy Lewin Brzeski, w tym obszar opracowania jest bardzo słabo poznany 

pod kątem występowania chiropterofauny. Dokument pn. „Inwentaryzacja i waloryzacja 

przyrodnicza gminy Lewin Brzeski” (ECOSYSTEM PROJEKT, 2001) wskazuje jedynie na 

miejscami liczne występowanie nietoperzy, bez określenia dokładnej lokalizacji oraz ich 

przynależności gatunkowej. Jak wynika z dostępnych danych publikowanych na obszarze 

gminy nie występują znane, ważne zimowiska nietoperzy (m. in. Szkudlarek i in. 2002).  

 

Przedstawiono podział gatunków nietoperzy ze względu na ich kolizyjność 

z turbinami wiatrowymi (GDOŚ, 2011 r.),:  

Gatunki o bardzo wysokim stopniu narażenia na śmiertelność:  

borowiec wielki Nyctalus noctula  

borowiaczek Nyctalus leisleri  

karlik większy Pipistrellus nathusi  

mroczek posrebrzany Vespertilio murinus  

Gatunki o wysokim stopniu narażenia na śmiertelność  

karlik malutki Pipistrellus pipistrellus  

karlik drobny Pipistrellus pygmaeus  

karlik średni Pipistrellus kuhlii (możliwe odmienny gatunek Pipistrellus lepidus)  

Gatunki o umiarkowanym stopniu narażenia na śmiertelność:  

mroczek późny Eptesicus serotinus  

mroczek pozłocisty Eptesicus nilssoni  

Gatunki o niskim stopniu narażenia na śmiertelność:  

nocek duży Myotis myotis  

nocek ostrouszny Myotis oxygnathus  

nocek wąsatek Myotis mystacinus  

nocek Brandta Myotis brandtii  

nocek łydkowłosy Myotis dasycneme  

nocek rudy Myotis daubentonii  

mopek Barbastella barbastellus  
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Gatunki o bardzo niskim stopniu narażenia na śmiertelność:  

gacek szary Plecotus austriacus  

gacek brunatny Plecotus auritus  

nocek Natterera Myotis nattereri  

nocek Bechsteina Myotis bechsteinii  

nocek Alkatoe Myotis alcathoe  

nocek orzęsiony Myotis emarginatus  

podkowce Rhinolophus sp. 

 

4.10.2.1 Miejsca rozrodu 

Nie istnieją dane publikowane zawierające informacje odnośnie występowania na 

analizowanym obszarze kolonii rozrodczych nietoperzy. Na terenie samego projektu planu 

miejscowego nie przewiduje się możliwości zakładania kolonii rozrodczych jakiegokolwiek 

gatunku nietoperza, z powodu braku zabudowy oraz drzew. Lasy występujące w dolinie Odry 

oraz Nysy Kłodzkiej w kierunku północnego zachodu od planowanych terenów pod 

uchwalany dokument potencjalnie mogą być zasiedlone przez nietoperze. Tu należałoby 

spodziewać się przede wszystkim borowca wielkiego oraz nocków wąsatków/Brandta. 

Potencjalne kolonie letnie gatunków synantropijnych m.in. karlika większego i drobnego oraz 

mroczka późnego mogą znajdować się na strychach zabudowań w pobliskich 

miejscowościach. 

Firma ansee consulting posiada niepublikowane dane z inwentaryzacji miejsc rozrodu 

nietoperzy terenów objętych zmianą planu. Inwentaryzację tę wykonano w lipcu 2013 r.. 

Wyszukiwanie kolonii rozrodczych polegało na kontroli wybranych budynków, poszukiwaniu 

dziuplastych drzew oraz na prowadzeniu nagrań detektorowych w obrębie zabudowy w czasie 

wylotów lub powrotu nietoperzy z żerowisk do miejsc dziennego schronienia. Został 

przeprowadzony wywiad środowiskowy z wybranymi mieszkańcami kontrolowanych 

miejscowości. Skontrolowane obiekty to: Kościół Strzelnikach (kościół po remoncie dachu), 

Kościół w Kruszynie (kościół po remoncie dachu), Kościół w Różynie, Kościół św. Jadwigi 

w Michałowicach (kontrola strychu, obserwacja na wylotach), stary dom w Ptakowicach 

(duża powierzchnia strychu; wyniki kontroli w oparciu o obserwacje w okresie wylotów 

nietoperzy oraz rozmowę z mieszkańcem), opuszczony pałac w Janowie (duża powierzchnia 
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strychu; wynik kontroli w oparciu o obserwacje w okresie wylotów nietoperzy na 

żerowiska).W żadnym spośród skontrolowanych obiektów nie stwierdzono występowania 

kolonii rozrodczych nietoperzy, co może świadczyć o tym ze tereny ocenianego projektu 

planu miejscowego nie są bogate w odpowiednie kryjówki letnie nietoperzy, którymi mogą 

być strychy lub inne zakamarki budynków oraz dziuple drzew, a często również budki o 

specjalnej konstrukcji, wieszane na ścianach budynków lub pniach drzew. 

 

4.10.2.2 Miejsca żerowania oraz przelotów dobowych 

Oceniany obszar może stanowić potencjalne miejsce żerowania borowców wielkich, 

karlików większych oraz sporadycznie mroczków późnych. Bezpośrednio na terenie projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego praktycznie nie występują liniowe 

elementy krajobrazu i zadrzewienia śródpolne. 

Zdecydowanie najcenniejsze typy siedlisk, istotne z punktu widzenia lokalnie 

występującej chiropterofauny zlokalizowane są w pobliżu cieków wodnych oraz doliny rzek 

przepływających przez lasy np. dolina rzeki Nysa Kłodzka. Cennym żerowiskiem są również 

zbiorniki wodne na terenie zespołu przyrodniczo krajobrazowym Kantorowice zlokalizowane 

w kierunku południowym od projektowanego dokumentu w odległości ok. 1 km.  

Większość obszaru opracowania obejmują wielkoobszarowe pola uprawne o niskich 

walorach przyrodniczych. Tego typu krajobraz dominuje zwłaszcza na terenach położonych 

na północ od miejscowości Strzelniki i Łosiów oraz pomiędzy miejscowościami Jasiona, 

Łosiów i Nowa Wieś Mała. Występowanie cenniejszych siedlisk stwierdzono na północ od 

miejscowości Buszyce oraz Leśniczówka, gdzie zlokalizowanych jest kilka niewielkich 

śródpolnych kompleksów leśnych połączonych siecią rowów melioracyjnych. Tego typu 

struktura krajobrazu może warunkować dogodne miejsca żerowania nietoperzy, zwłaszcza 

karlików malutkich, karlików większych. Tereny o przeciętnych walorach przyrodniczych 

zlokalizowane są pomiędzy miejscowościami Skorogoszcz, Błażejowice i Piaski. W rejonie 

tym również dominują pola uprawne, jednak są one otoczone od wschodu dużymi 

kompleksami leśnymi w związku z czym można przypuszczać, iż na terenach otwartych mogą 

przebiegać trasy przelotów dobowych nietoperzy z gatunku borowiec wielki. 
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Pomimo, iż na terenie nie stwierdzono kolonii rozrodczych (dane niepublikowane 

ansee consulting, 2013), można spodziewać się aktywności żerowiskowej lokalnej 

chiropterofauny zasiedlającej kolonie rozrodcze oddalone od wskazanych terenów. 

W przypadku np. wysoce kolizyjnego borowca wielkiego obszar żerowiskowy znajduje się 

w promieniu 10 km od kryjówki letniej. Miejsca żerowania oraz dobowe trasy przelotów 

zostaną zweryfikowane w rocznym przedrealizacyjnym monitoringu chiropterofauny. 

 

4.10.2.3 Miejsca hibernacji 

Nie istnieją dane publikowane zawierające informacje odnośnie występowania na 

analizowanym obszarze miejsc hibernacji nietoperzy. Firma ansee consulting posiada 

niepublikowane dane z przeprowadzonych inwentaryzacji wybranych potencjalnych miejsc 

zimowania nietoperzy na terenach objętych zmianą planu oraz w ich okolicy (luty 2013r.).  

Najważniejsze skontrolowane miejsca to: opuszczony prześwietlony budynek bez 

piwnic przy rzece w Lewinie Brzeskim, dąb (pomnik przyrody) koło Kantorowic, kościół 

w Lewinie Brzeskim, stara zabudowa w Ptakowicach, stary pałac we Wronowie, Pałac 

w Janowie, pałac w Szczepankowicach (ansee consulting; dane niepublikowane; 2013r.).  

W trakcie poszukiwań nie stwierdzono hibernujących osobników. Prawdopodobne 

jest, że w okolicy ocenianego dokumentu zimują pojedyncze osobniki nietoperzy. Jednak nie 

są to istotne zimowiska. Wybiórczość siedlisk przez nietoperze pod kątem zimowania jest 

zagadnieniem wciąż jeszcze nie do końca poznanym i często miejsca, które potencjalnie 

mogłyby stanowić miejsca hibernacji, w rzeczywistości nie są zasiedlane przez nietoperze.  

 

4.10.2.4 Uwarunkowania dla migracji oraz powiązania przyrodnicze obszaru z jego 
szerszym otoczeniem 

Dolina rzeki Odry (ok. 3,5 km od ocenianego terenu) stanowi ważną trasę migracji dla 

takich gatunków nietoperzy jak borowiec wielki, karliki malutki, karlik drobny, karlik 

większy, nocek rudy i nocek łydkowłosy (Furmankiewicz, Kucharska 2009). Głównym 

korytarzem ekologicznym o znaczeniu krajowym w pobliżu terenów opracowania jest dolina 

Nysy Kłodzkiej (ok. 2 km od ocenianego terenu). Struktura przestrzenna doliny, w której 

występuje mozaika ekosystemów wodnych, łąkowych i leśnych wskazuje na jej 

wielofunkcyjny charakter. Korytarzem ekologicznym o znaczeniu regionalnym jest dolina 
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Ścinawy Niemodlińskiej (ok. 3,5 km od ocenianego terenu) oraz kompleksy leśne położone 

na osi Lipowa (gmina Dąbrowa)- Borkowice- Błażejowice- Golczowice. Bezpośrednio przez 

obszar pod projektowanego dokumentu nie przebiegają korytarze ekologiczne, co związane 

jest z bardzo silnym przekształceniem środowiska przyrodniczego głównie przez intensywny 

rozwój rolnictwa. Nie ma również żadnych wyraźnych powiązań środowiskowych terenów 

projektu planu z w/w korytarzami ekologicznymi. Jak wynika z przeprowadzonej wizji 

terenowej w obrębie niektórych działek na terenie projektu planu występują niewielkie 

kompleksy leśne połączone systemem rowów melioracyjnych jednak nie są to wyraźnie 

zaznaczone szpalery drzew lub krzewów.  

Występowanie tras migracji sezonowych nietoperzy na obszarach objętych zmianą 

planu zostanie zweryfikowane podczas prowadzenia rocznego przedinwestycyjnego 

monitoringu chiropterofauny. 

 

4.11 Korytarze i węzły ekologiczne 

 Na obszarze opracowania oraz w jego pobliżu, występują ekosystemy naturalne 

o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania środowiska przyrodniczego - węzły 

ekologiczne oraz obszary będące korytarzami ekologicznymi dla przemieszczania się 

i występowania naturalnych form florystycznych i faunistycznych w przekształconym 

gospodarczo krajobrazie. 

 

4.11.1 Korytarze ekologiczne 

 Głównym korytarzem ekologicznym w pobliżu terenów opracowania jest dolina Nysy 

Kłodzkiej (o znaczeniu krajowym). Struktura przestrzenna doliny, w której występuje 

mozaika ekosystemów wodnych, łąkowych i leśnych wskazuje na jej wielofunkcyjny 

charakter. Korytarzem ekologicznym o znaczeniu regionalnym jest dolina Ścinawy 

Niemodlińskiej oraz kompleksy leśne położone na osi Lipowa (gmina Dąbrowa)- Borkowice- 

Błażejowice- Golczowice. Charakteryzują się one dużym zróżnicowaniem gatunkowym 

i siedliskowym. Poza wyżej wymienionymi, obszar opracowania pozbawiony jest korytarzy 

ekologicznych, co związane jest z bardzo silnym przekształceniem środowiska 

przyrodniczego głównie przez intensywny rozwój rolnictwa.  
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4.11.2 Węzły ekologiczne 

Na terenie objętym projektem mpzp, za węzłowe ekosystemy leśne, mające 

najważniejsze znaczenie dla funkcjonowania struktury ekologicznej gminy, uznano kompleks 

leśny na wydmach na południe od drogi Mikolin- Golczowice. Wśród ekosystemów 

łąkowych za węzłowe uznano obszary łąkowe na południe od Mikolina, które znajdują się 

w zasięgu projektowanego dokumentu. 

 

4.12 Walory kulturowe i krajobrazowe 

 Teren opracowania nie odznacza się żadnymi znaczącymi walorami krajobrazowymi. 

Dominującą rolę odgrywają tu pola uprawne, a jedynymi walorami krajobrazowymi są 

niewielkie cieki wodne, nieliczne lasy i oraz zadrzewienia śródpolne.  

Spośród walorów kulturowych znajdujących się na obszarze opracowania wymienić 

można jedynie liczne stanowiska archeologiczne świadczące o bogatej i różnorodnej historii 

regionu. W obrębie projektowanego dokumentu można wyróżnić stanowiska archeologiczne, 

które zestawiono w poniższej tabeli. 

 

Tabela nr 1. Stanowiska archeologiczne 

L.p. NR OBREB NR REJ. 
OBSZAR 

AZP 

NR OBSZARU 

W AZP 

1 3 BUSZYCE 
 

87-34 5 

2 4 BUSZYCE 
 

87-34 6 

3 7 BUSZYCE 
 

87-34 9 

4 8 BUSZYCE 
 

87-34 10 

5 9 BUSZYCE A-876/90 87-34 11 

6 10 BUSZYCE 
 

87-34 12 

7 11 BUSZYCE 
 

87-34 13 

8 12 BUSZYCE 
 

87-34 14 

9 17 BUSZYCE 
 

87-34 25 

10 5 ŁOSIÓW 
 

87-34 1 

11 7 ŁOSIÓW 
 

87-34 19 

12 1 NOWA WIEŚ MAŁA 
 

87-33 13 

13 2 NOWA WIEŚ MAŁA 
 

87-33 14 

14 3 NOWA WIEŚ MAŁA 
 

87-33 15 

15 4 NOWA WIEŚ MAŁA 
 

87-33 16 
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L.p. NR OBREB NR REJ. 
OBSZAR 

AZP 

NR OBSZARU 

W AZP 

16 5 NOWA WIEŚ MAŁA 
 

87-33 17 

17 8 NOWA WIEŚ MAŁA 
 

87-33 29 

18 9 NOWA WIEŚ MAŁA 
 

87-33 30 

19 10 NOWA WIEŚ MAŁA 
 

87-33 31 

20 2 RÓŻYNA 
 

87-34 2 

21 10 RÓŻYNA 
 

86-34 80 

22 12 RÓŻYNA 
 

87-34 20 

23 1 STRZELNIKI 
 

86-33 40 

24 2 STRZELNIKI 
 

86-33 39 

25 3 STRZELNIKI 
 

86-33 36 

26 4 STRZELNIKI A-801/88 86-33 37 

27 5 STRZELNIKI 
 

86-33 38 

28 6 STRZELNIKI 
 

86-33 33 

29 7 STRZELNIKI 
 

86-33 35 

30 8 STRZELNIKI 
 

86-33 34 

31 9 STRZELNIKI 
 

86-33 41 

 

Przez gminę przebiegał szlak bursztynowy ze wschodu na zachód oraz trakt handlowy 

wiodący z Wrocławia do Węgier. Pierwsza historyczna wzmianka o Lewinie pochodzi z 1257 

roku, a zawdzięczać ją należy klasztorowi Joannitów w Łosiowie. 

W miejscowościach leżących wokół terenu opracowania takich jak Buszyce, Łosiów 

Nowa Wieś Mała, Strzelniki, Wronów czy Skorogoszcz, spotkać można liczne obiekty 

sakralne w stylu gotyckim, barokowym, a także neostylowym. Widoczna z terenu 

opracowania zabudowa mieszkalna, gospodarcza i mieszkalno- gospodarcza, parterowa, 

usytuowana szczytowo z ceramicznymi dachami dwuspadowymi podkreśla walor 

charakterystycznej wsi opolskiej.  

Przez gminę Lewin Brzeski przebiega trasa turystyczna „Szlakiem polichromii 

gotyckich”, wytyczony jest szlak rowerowy długości 81 km. Trasa prowadzi przez 

najciekawsze tereny przyrodnicze i obejmuje swoim zasięgiem ważniejsze zabytki gminy.  
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4.13 Prawne formy ochrony przyrody 

 Na terenie planowanym do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego występują obszary i obiekty objęte ochroną prawną, w rozumieniu ustawy 

o ochronie przyrody: 

 

 Obszar specjalnej ochrony Natura 2000 „Grądy Odrzańskie”; 

 Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy „Dolina Nysy koło Wronowa”; 

 Użytek ekologiczny Leśniczówka; 

 Stanowisko dokumentacyjne  „Piaski” w Piaskach. 

 

4.13.1 Ostoja sieci NATURA 2000 „Grądy Odrzańskie” (PLB020002) 

 OSO Grądy Odrzańskie, to obszar położony na rozległych terasach holoceńskich, 

a częściowo plejstoceńskich doliny Odry i ujściowych odcinków dolin Nysy Kłodzkiej 

i Stobrawy. Ok. 290 starorzeczy i oczek wodnych w dolinie Odry i ujściowych odcinkach 

dolin Stobrawy i Nysy Kłodzkiej, nieżeglowne zakole Odry koło Prędocina, fragmenty 

zachowanych krawędzi denudacyjnych doliny Odry, strome skarpy koryt Odry i Nysy 

Kłodzkiej z odsłaniającymi się profilami mad. Dolina pokryta jest lasami, łąkami, 

pastwiskami i polami uprawnymi. Lasy składają się przede wszystkim z drzewostanów 

dębowo-grabowych, jednakże zachowały się małe płaty zadrzewień olszowo-wiązowych 

i wierzbowo-topolowych. 

Ostoję Grądy Odrzańskie wyznaczono ze względu na liczne występowanie rzadkich 

gatunków ptaków.  

 

4.13.2 Użytek ekologiczny „Leśniczówka” 

 Użytek ekologiczny położony jest na południu terenu II, na północ od drogi 

Leśniczówka – Łosiów. Od przysiółka Leśniczówka oddalony jest o około 1,5 km. Zajmuje 

powierzchnię około 1 ha.  

Pod względem warunków abiotycznych obszar obejmuje zagłębienie terenu 

pochodzenia antropogenicznego wypełnione namułami, i częściowo torfami, z licznymi 

pozostałościami ekosystemów wodnych. Podłoże geologiczne stanowią gliny zwałowe 

zlodowacenia Odry. Obszar charakteryzuje się bardzo wysoką bioróżnorodnością w stosunku 
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do przylegających wielkoprzestrzennych gruntów ornych. Występują tu biocenozy łąkowe, 

wodne i zadrzewieniowe o dobrze wykształconej strukturze pionowej i znacznej 

mozaikowatości. Jest to enklawa różnorodności biologicznej wśród sztucznych monokultur 

rolnych i stąd potrzeba jej zachowania. Występuje tu szereg gatunków chronionych i rzadkich 

w skali gminy oraz regionu, takich jak podkolan biały Platanthera bifolia i podkolan 

zielonawy P. chlorantha, ostrożeń siwy Cirsium canum oraz czosnek kątowaty Allium 

angulosum. Najcenniejszą partię proponowanego do ochrony użytku ekologicznego stanowią 

łąki okresowo wilgotne ze związku Molinion. Wysoką wartość w rolnym krajobrazie mają też 

zbiorowiska szuwarowe z turzycą błotną Carex acutiformis i turzycą pęcherzykowatą Carex 

vesicaria. Istotny walor dla różnorodności faunistycznej mają też zarośla wierzbowo-

kruszynowe. 

 

4.13.3 Stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej „Piaski” 

Zlokalizowane jest na południe od drogi Mikolin – Golczowice, przy Przysiółku 

Piaski- północna część terenu III. Jest to, równoleżnikowy wał wydm śródlądowych 

o długości około 2,5 km i szerokości około 100 metrów. Teren obejmuje najlepiej 

wykształcone i jednocześnie bardzo rzadkie na obszarze gminy formy geomorfologiczno-

geologiczne związane z akumulacyjną działalnością wiatru. Chronione wydmy zlokalizowane 

są na obszarze terasy plejstoceńskiej Odry i powstały na przełomie plejstocenu i holocenu 

poprzez uruchomienie procesów erozji i akumulacji piaszczystego materiału odsłoniętych 

wówczas teras rzeki. Należą do tzw. form złożonych, wałowych powstałych przez nasuniecie 

się form prostych. Wzdłuż wału można wydzielić wyniesienia i obniżenia. Najwyższe 

z wyniesień ma około 15 m. W zachodniej części chronionego obszaru, w obniżeniu między 

wydmami przedziera się niewielki ciek, który urozmaica teren. Obszar pokryty jest lasem, ma 

dość wysokie walory krajobrazowe w stosunku do otaczającego terenu. 

 

4.13.4 Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy „Dolina Nysy koło Wronowa” 

Na części terenu znajduje się również fragment zespołu przyrodniczo – 

krajobrazowego „Dolina Nysy koło Wronowa”, który został ustanowiony dnia 3 września 

2004 r poprzez Uchwałę Nr XVII/152/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.  
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Zgodnie z kartą inwentaryzacyjną, chronionym obszarem jest przykorytowa część 

Doliny Nysy Kłodzkiej na wschód od Wronowa. 

Teren obejmuje najniższą terasę zalewową doliny Nysy Kłodzkiej z licznymi 

pozostałościami jej starych koryt oraz około 2,8 km współczesnego koryta rzeki 

zlokalizowanego w większości w leśnym otoczeniu i tworzącego, rzadko występujące, 

ekotony – woda – las . Obszar położony jest w międzywalu, co sprawia , że podlega częstym 

zalaniom i podtopieniom. Na projektowanym do ochrony terenie wykształciły się liczne 

ekosystemy wodno – błotne o bardzo wysokich walorach przyrodniczych. Dominują 

zróżnicowane ekosystemy leśne. Obszar charakteryzuje się wysoka bioróżnorodnością 

i wysokimi walorami fizjonomicznymi krajobrazu.  

 

4.13.5 Stobrawski Park Krajobrazowy 

Stobrawski Park Krajobrazowy znajduje się poza terenem projektowanego 

dokumentu, jednakże w niewielkiej odległości - ok. 520 m. Jego granice przebiegają 

pomiędzy opisywanymi terenami nr II i nr III. 

O wprowadzeniu ochrony w formie parku krajobrazowego zdecydowały unikalne 

walory środowiska przyrodniczego doliny Odry na odcinku od Naroka do granicy 

z województwem dolnośląskim. Ochrona ta została zalegalizowana rozporządzeniem 

Wojewody Opolskiego nr P/11/99 z dnia 28 września 1999 roku w sprawie utworzenia 

Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Teren parku jest jedynym w województwie opolskim 

dobrze zachowanym strukturalnie i funkcjonalnie fragmentem dużej doliny rzecznej, 

charakteryzującym się typową dla dolin rzecznych budową geologiczną, glebami, florą 

i fauną. Podstawowymi motywami powołania Stobrawskiego Parku Krajobrazowego stały 

się: 

• ochrona licznych chronionych i rzadkich gatunków fauny (zwłaszcza awifauny, około 

150 gatunków) i flory (około 70 gatunków), 

• ochrona typowych dla dolin rzecznych zbiorowisk roślinnych, zwłaszcza podmokłych 

łąk zalewowych, lasów łęgowych, grądowych i olsowych, 

• ochrona licznych, najlepiej zachowanych w regionie starorzeczy 

• ochrona walorów krajobrazowych doliny zalewowej. 
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5 Istniejący sposób zagospodarowania terenu 

Zgodnie z pkt 2 uzgodnienia zakresu prognozy wydanym przez Regionalną Dyrekcję 

Ochrony Środowiska w Opolu, dokonano analizy aktualnego sposobu zagospodarowania 

obszaru objętego postanowieniami projektowanego dokumentu. 

Na obszarze opracowywanego dokumentu występuje niewielki obszar zabudowy 

zagrodowej w pobliżu miejscowości Piaski. Na pozostałym obszarze brak jest terenów 

zabudowy mieszkaniowej.  

W pobliżu wsi Borkowice i Piaski znajdują się tereny obiektów produkcyjnych. 

Dominują wielkopowierzchniowe tereny użytków rolnych, które są wykorzystywane do 

produkcji rolniczej. 

 

Rycina nr 5. Typowo rolniczy krajobraz terenu, objętego projektem dokumentu 

 

 Wśród tej mozaiki pól, przepływają niewielkie cieki wodne, którym towarzyszą 

zadrzewienia i zakrzewienia. Na obszarze tym znajduje się również sieć dróg, które tworzą 
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lokalną sieć komunikacyjną. Część z tych dróg, pomiędzy poszczególnymi miejscowościami 

jest asfaltowa, zaś pozostałymi są drogi gruntowe, które służą jako dojazd dla pojazdów 

rolniczych do pól.  

 Największe skupiska leśne znajdują się w pobliżu Wronowa, Mikolina, Błażejowic. 

Bardzo Niewielkie skupiska leśne znajdują się również w pobliżu Buszyc i Łosiowa. 

W obrębie projektowanego planu występują także użytki zielone (łąki), a największy taki 

obszar znajduje się w rejonie Borkowic. 

 Na terenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, brak jest 

zbiorników wodnych oraz większych rzek. Nysa Kłodzka oraz Odra przepływają poza 

terenem opracowywanego planu. W pobliżu Nowej Wsi Małej znajduje się teren cmentarza. 

 W poniższej tabeli dokonano zestawienia aktualnego zagospodarowania terenu, 

z wyróżnieniem ich orientacyjnych powierzchni oraz procentowym udziałem całego terenu 

projektowanego dokumentu. 

 

Tabela 2. Aktualne zagospodarowanie terenu 

L.p. Rodzaj użytkowania Powierzchnia [km
2
] % całej powierzchni 

1 tereny rolnicze ~ 38,46 93,10 

2 wody powierzchniowe (cieki) ~ 0,24 0,58 

3 lasy ~ 1,15 2,78 

4 zadrzewienia ~ 0,14 0,34 

5 użytki zielone ~ 0,90 2,18 

6 cmentarz ~ 0,005 0,01 

7 drogi publiczne ~ 0,30 0,73 

8 obiekty produkcyjne ~ 0,09 0,22 

9 
infrastruktura techniczna – 

wodociąg 
~ 0,005 0,01 

10 nieużytki ~ 0,02 0,05 

OGÓŁEM ~ 41,31 km
2
 100,00 

Źródło: opracowanie własne 

  

Dodatkowo na Załączniku nr I do niniejszej prognozy przedstawiono na podkładzie 

topograficznym aktualny sposób zagospodarowania terenu w obrębie projektowanego 

dokumentu. 
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6 Charakterystyka projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego i powiązania z innymi dokumentami 

6.1 Ustalenia projektu planu 

Projekt planu składa się z części tekstowej, sporządzonej w formie projektu uchwały 

Rady Miejskiej Lewina Brzeskiego oraz z części graficznej – rysunku projektu planu, 

sporządzonego w skali 1:2 000. 

Na obszarze projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

miejscowości Borkowice, Mikolin, Ptakowice, Jasiona, Nowa Wieś Mała, Buszyce, Wronów, 

Różyna oraz do zmiany planów zagospodarowania przestrzennego znajdują się tereny 

o funkcjach terenu, które przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Tabela nr 3. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenów ustalone w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego 

Oznaczenie w mpzp Przeznaczenie terenu zgodnie z treścią projektu mpzp 

US.1-US.2 

 

 

podstawowe – tereny usług sportu i rekreacji 

uzupełniające - usługi handlu detalicznego i gastronomii związane bezpośrednio z 

przeznaczeniem podstawowym terenu 

Dopuszcza się: 
1) lokalizację boisk, hal i urządzeń sportowych; 

2) realizację parkingów; 

3) lokalizację zabudowy sanitarnej, higienicznej oraz usług nieuciążliwych; 

4) zieleń urządzoną wraz z infrastrukturą rekreacyjną, małą architekturą; 

5) realizację trybun sportowych o wysokości nie większej niż 3 m; 

6) realizację dojazdów, ciągów pieszych i utwardzonych placów. 

RM.1-RM.7 

 

 

podstawowe – tereny zabudowy zagrodowej 

uzupełniające - zabudowa usługowa w zakresie usług nieuciążliwych i agroturystyki 

oraz obsługa rolnictwa towarzysząca zabudowie zagrodowej 

Dopuszcza się: 
1) garaże i zabudowę gospodarczą; 

2) zieleń urządzoną wraz małą architekturą; 

3) realizację dróg wewnętrznych o szerokości minimalnej 6 m. 

P.1-P.3 

 

 

podstawowe – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 

uzupełniające - usługi handlu hurtowego i detalicznego oraz usługi obsługi komunikacji 

Dopuszcza się: 
1) obiekty i usługi rzemieślnicze; 

2) obiekty i usługi z zakresu obsługi rolnictwa; 

3) funkcje mieszkaniowe związane bezpośrednio z przeznaczeniem podstawowym 

terenu; 

4) drogi wewnętrzne, miejsca postojowe i parkingi; 

5) zieleń urządzoną oraz obiekty małej architektury. 
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W.1 

 

 

podstawowe – tereny infrastruktury technicznej – wodociągi 

uzupełniające - zabudowa związana bezpośrednio z przeznaczeniem podstawowym 

terenu 

E.1—E.2 

 

 

podstawowe – tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka 

uzupełniające: - zabudowa związana bezpośrednio z przeznaczeniem podstawowym 

terenu. 

EW.1 

 

 

podstawowe – teren elektrowni wiatrowych 

uzupełniające - urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej służące wykorzystaniu i 

obsłudze elektrowni wiatrowych 

Ustala się: 
1) możliwość lokalizacji maksymalnie pięciu elektrowni wiatrowych, o mocy do 

5MW; 

2) możliwość lokalizacji dróg oraz placów wewnętrznych i technicznych; 

3) możliwość dotychczasowego oraz rolniczego wykorzystania terenu; 

4) zakaz lokalizacji obiektów przeznaczonych na stały lub tymczasowy pobyt ludzi; 

 

W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy ustala się: 

1) odległość elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej nie mniejsza niż 

700 m; 

2) wysokość całkowitą elektrowni nie większą niż 210 m n.p.t; 

3) średnicę rotora elektrowni wiatrowej nie większą niż 120 m; 

4) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 90% powierzchni terenu; 

5) nakaz przeszkodowego oznakowania oraz właściwego zgłoszenia przeszkód 

zgodnie z przepisami odrębnymi ; 

6) zakaz lokalizacji reklam, za wyjątkiem logo producenta lub inwestora; 

EW.2 

 

 

podstawowe – teren elektrowni wiatrowych 

uzupełniające - urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej służące wykorzystaniu i 

obsłudze elektrowni wiatrowych 

Ustala się: 
1) możliwość lokalizacji maksymalnie dwóch elektrowni wiatrowych, o mocy do 

5MW; 

2) możliwość lokalizacji dróg oraz placów wewnętrznych i technicznych; 

3) możliwość dotychczasowego oraz rolniczego wykorzystania terenu; 

4) zakaz lokalizacji obiektów przeznaczonych na stały lub tymczasowy pobyt ludzi; 

 

W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy ustala się: 

1) odległość elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej nie mniejsza niż 

700 m; 

2) wysokość całkowitą elektrowni nie większą niż 210 m n.p.t; 

3) średnicę rotora elektrowni wiatrowej nie większą niż 120 m; 

4) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 70% powierzchni terenu; 

5) nakaz przeszkodowego oznakowania oraz właściwego zgłoszenia przeszkód 

zgodnie z przepisami odrębnymi ; 

6)   zakaz lokalizacji reklam, za wyjątkiem logo producenta lub inwestora; 
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EW.3 

 

 

podstawowe – teren elektrowni wiatrowych 

uzupełniające - urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej służące wykorzystaniu i 

obsłudze elektrowni wiatrowych 

Ustala się: 
1) możliwość lokalizacji maksymalnie sześciu elektrowni wiatrowych, o mocy do 

5MW; 

2) możliwość lokalizacji dróg oraz placów wewnętrznych i technicznych; 

3) możliwość dotychczasowego oraz rolniczego wykorzystania terenu; 

4) zakaz lokalizacji obiektów przeznaczonych na stały lub tymczasowy pobyt ludzi; 

 

W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy ustala się: 

1) odległość elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej nie mniejsza niż 

700 m; 

2) wysokość całkowitą elektrowni nie większą niż 210 m n.p.t; 

3) średnicę rotora elektrowni wiatrowej nie większą niż 120 m; 

4) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 90% powierzchni terenu; 

5) nakaz przeszkodowego oznakowania oraz właściwego zgłoszenia przeszkód 

zgodnie z przepisami odrębnymi ; 

6)   zakaz lokalizacji reklam, za wyjątkiem logo producenta lub inwestora; 

EW.4 

 

 

podstawowe – teren elektrowni wiatrowych 

uzupełniające - urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej służące wykorzystaniu i 

obsłudze elektrowni wiatrowych 

Ustala się: 
1) możliwość lokalizacji maksymalnie czterech elektrowni wiatrowych, o mocy do 

5MW; 

2) możliwość lokalizacji dróg oraz placów wewnętrznych i technicznych; 

3) możliwość dotychczasowego oraz rolniczego wykorzystania terenu; 

4) zakaz lokalizacji obiektów przeznaczonych na stały lub tymczasowy pobyt ludzi; 

 

W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy ustala się: 

1) odległość elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej nie mniejsza niż 

700 m; 

2) wysokość całkowitą elektrowni nie większą niż 210 m n.p.t; 

3) średnicę rotora elektrowni wiatrowej nie większą niż 120 m; 

4) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 90% powierzchni terenu; 

5) nakaz przeszkodowego oznakowania oraz właściwego zgłoszenia przeszkód 

zgodnie z przepisami odrębnymi ; 

6)   zakaz lokalizacji reklam, za wyjątkiem logo producenta lub inwestora; 

EW.5 

 

 

podstawowe – teren elektrowni wiatrowych 

uzupełniające - urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej służące wykorzystaniu i 

obsłudze elektrowni wiatrowych 

Ustala się: 
1) możliwość lokalizacji maksymalnie trzech elektrowni wiatrowych, o mocy do 

5MW; 

2) możliwość lokalizacji dróg oraz placów wewnętrznych i technicznych; 

3) możliwość dotychczasowego oraz rolniczego wykorzystania terenu; 

4) zakaz lokalizacji obiektów przeznaczonych na stały lub tymczasowy pobyt ludzi; 
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W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy ustala się: 

1) odległość elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej nie mniejsza niż 

700 m; 

2) wysokość całkowitą elektrowni nie większą niż 210 m n.p.t; 

3) średnicę rotora elektrowni wiatrowej nie większą niż 120 m; 

4) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 90% powierzchni terenu; 

5) nakaz przeszkodowego oznakowania oraz właściwego zgłoszenia przeszkód 

zgodnie z przepisami odrębnymi ; 

6)   zakaz lokalizacji reklam, za wyjątkiem logo producenta lub inwestora; 

EW.6 

 

 

podstawowe – teren elektrowni wiatrowych 

uzupełniające - urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej służące wykorzystaniu i 

obsłudze elektrowni wiatrowych 

Ustala się: 
1) możliwość lokalizacji maksymalnie czterech elektrowni wiatrowych, o mocy do 

5MW; 

2) możliwość lokalizacji dróg oraz placów wewnętrznych i technicznych; 

3) możliwość dotychczasowego oraz rolniczego wykorzystania terenu; 

4) zakaz lokalizacji obiektów przeznaczonych na stały lub tymczasowy pobyt ludzi; 

 

W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy ustala się: 

1) odległość elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej nie mniejsza niż 

700 m; 

2) wysokość całkowitą elektrowni nie większą niż 210 m n.p.t; 

3) średnicę rotora elektrowni wiatrowej nie większą niż 120 m; 

4) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 90% powierzchni terenu; 

5) nakaz przeszkodowego oznakowania oraz właściwego zgłoszenia przeszkód 

zgodnie z przepisami odrębnymi ; 

6)   zakaz lokalizacji reklam, za wyjątkiem logo producenta lub inwestora; 

EW.7 

 

 

podstawowe – teren elektrowni wiatrowych 

uzupełniające - urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej służące wykorzystaniu i 

obsłudze elektrowni wiatrowych 

Ustala się: 
1) możliwość lokalizacji maksymalnie dwóch elektrowni wiatrowych, o mocy do 

5MW; 

2) możliwość lokalizacji dróg oraz placów wewnętrznych i technicznych; 

3) możliwość dotychczasowego oraz rolniczego wykorzystania terenu; 

4) zakaz lokalizacji obiektów przeznaczonych na stały lub tymczasowy pobyt ludzi; 

 

W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy ustala się: 

1) odległość elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej nie mniejsza niż 

700 m; 

2) wysokość całkowitą elektrowni nie większą niż 210 m n.p.t; 

3) średnicę rotora elektrowni wiatrowej nie większą niż 120 m; 

4) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 80% powierzchni terenu; 

5) nakaz przeszkodowego oznakowania oraz właściwego zgłoszenia przeszkód 

zgodnie z przepisami odrębnymi ; 
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6)   zakaz lokalizacji reklam, za wyjątkiem logo producenta lub inwestora; 

EW.8 

 

 

podstawowe – teren elektrowni wiatrowych 

uzupełniające - urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej służące wykorzystaniu i 

obsłudze elektrowni wiatrowych 

Ustala się: 
1) możliwość lokalizacji maksymalnie dwóch elektrowni wiatrowych, o mocy do 

5MW; 

2) możliwość lokalizacji dróg oraz placów wewnętrznych i technicznych; 

3) możliwość dotychczasowego oraz rolniczego wykorzystania terenu; 

4) zakaz lokalizacji obiektów przeznaczonych na stały lub tymczasowy pobyt ludzi; 

 

W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy ustala się: 

1) odległość elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej nie mniejsza niż 

700 m; 

2) wysokość całkowitą elektrowni nie większą niż 210 m n.p.t; 

3) średnicę rotora elektrowni wiatrowej nie większą niż 120 m; 

4) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 85% powierzchni terenu; 

5) nakaz przeszkodowego oznakowania oraz właściwego zgłoszenia przeszkód 

zgodnie z przepisami odrębnymi ; 

6)   zakaz lokalizacji reklam, za wyjątkiem logo producenta lub inwestora; 

EW.9 

 

 

podstawowe – teren elektrowni wiatrowych 

uzupełniające - urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej służące wykorzystaniu i 

obsłudze elektrowni wiatrowych 

Ustala się: 
1) możliwość lokalizacji maksymalnie dwóch elektrowni wiatrowych, o mocy do 

5MW; 

2) możliwość lokalizacji dróg oraz placów wewnętrznych i technicznych; 

3) możliwość dotychczasowego oraz rolniczego wykorzystania terenu; 

4) zakaz lokalizacji obiektów przeznaczonych na stały lub tymczasowy pobyt ludzi; 

 

W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy ustala się: 

1) odległość elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej nie mniejsza niż 

700 m; 

2) wysokość całkowitą elektrowni nie większą niż 210 m n.p.t; 

3) średnicę rotora elektrowni wiatrowej nie większą niż 120 m; 

4) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 85% powierzchni terenu; 

5) nakaz przeszkodowego oznakowania oraz właściwego zgłoszenia przeszkód 

zgodnie z przepisami odrębnymi ; 

6)   zakaz lokalizacji reklam, za wyjątkiem logo producenta lub inwestora; 

EW.10 

 

 

podstawowe – teren elektrowni wiatrowych 

uzupełniające - urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej służące wykorzystaniu i 

obsłudze elektrowni wiatrowych 

Ustala się: 
1) możliwość lokalizacji maksymalnie trzynastu elektrowni wiatrowych, o mocy do 

5MW; 

2) możliwość lokalizacji dróg oraz placów wewnętrznych i technicznych; 
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3) możliwość dotychczasowego oraz rolniczego wykorzystania terenu; 

4) zakaz lokalizacji obiektów przeznaczonych na stały lub tymczasowy pobyt ludzi; 

 

W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy ustala się: 

1) odległość elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej nie mniejsza niż 

700 m; 

2) wysokość całkowitą elektrowni nie większą niż 210 m n.p.t; 

3) średnicę rotora elektrowni wiatrowej nie większą niż 120 m; 

4) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 90% powierzchni terenu; 

5) nakaz przeszkodowego oznakowania oraz właściwego zgłoszenia przeszkód 

zgodnie z przepisami odrębnymi ; 

6)   zakaz lokalizacji reklam, za wyjątkiem logo producenta lub inwestora; 

EW.11 

 

 

podstawowe – teren elektrowni wiatrowych 

uzupełniające - urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej służące wykorzystaniu i 

obsłudze elektrowni wiatrowych 

Ustala się: 
1) możliwość lokalizacji maksymalnie trzech elektrowni wiatrowych, o mocy do 

5MW; 

2) możliwość lokalizacji dróg oraz placów wewnętrznych i technicznych; 

3) możliwość dotychczasowego oraz rolniczego wykorzystania terenu; 

4) zakaz lokalizacji obiektów przeznaczonych na stały lub tymczasowy pobyt ludzi; 

 

W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy ustala się: 

1) odległość elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej nie mniejsza niż 

700 m; 

2) wysokość całkowitą elektrowni nie większą niż 210 m n.p.t; 

3) średnicę rotora elektrowni wiatrowej nie większą niż 120 m; 

4) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 90% powierzchni terenu; 

5) nakaz przeszkodowego oznakowania oraz właściwego zgłoszenia przeszkód 

zgodnie z przepisami odrębnymi ; 

6)   zakaz lokalizacji reklam, za wyjątkiem logo producenta lub inwestora; 

EW.12 

 

 

podstawowe – teren elektrowni wiatrowych 

uzupełniające - urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej służące wykorzystaniu i 

obsłudze elektrowni wiatrowych 

Ustala się: 
1) możliwość lokalizacji maksymalnie jednej elektrowni wiatrowych, o mocy do 

5MW; 

2) możliwość lokalizacji dróg oraz placów wewnętrznych i technicznych; 

3) możliwość dotychczasowego oraz rolniczego wykorzystania terenu; 

4) zakaz lokalizacji obiektów przeznaczonych na stały lub tymczasowy pobyt ludzi; 

 

W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy ustala się: 

1) odległość elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej nie mniejsza niż 

700 m; 

2) wysokość całkowitą elektrowni nie większą niż 210 m n.p.t; 

3) średnicę rotora elektrowni wiatrowej nie większą niż 120 m; 

4) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 70% powierzchni terenu; 
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5) nakaz przeszkodowego oznakowania oraz właściwego zgłoszenia przeszkód 

zgodnie z przepisami odrębnymi ; 

6)   zakaz lokalizacji reklam, za wyjątkiem logo producenta lub inwestora; 

EW.13 

 

 

podstawowe – teren elektrowni wiatrowych 

uzupełniające - urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej służące wykorzystaniu i 

obsłudze elektrowni wiatrowych 

Ustala się: 
1) możliwość lokalizacji maksymalnie jednej elektrowni wiatrowych, o mocy do 

5MW; 

2) możliwość lokalizacji dróg oraz placów wewnętrznych i technicznych; 

3) możliwość dotychczasowego oraz rolniczego wykorzystania terenu; 

4) zakaz lokalizacji obiektów przeznaczonych na stały lub tymczasowy pobyt ludzi; 

 

W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy ustala się: 

1) odległość elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej nie mniejsza niż 

700 m; 

2) wysokość całkowitą elektrowni nie większą niż 210 m n.p.t; 

3) średnicę rotora elektrowni wiatrowej nie większą niż 120 m; 

4) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 70% powierzchni terenu; 

5) nakaz przeszkodowego oznakowania oraz właściwego zgłoszenia przeszkód 

zgodnie z przepisami odrębnymi ; 

6)   zakaz lokalizacji reklam, za wyjątkiem logo producenta lub inwestora; 

1.R.1-2.R.82 

 

 

podstawowe – tereny rolnicze 

Dopuszcza się: 
1) realizację zalesień śródpolnych z zastrzeżeniami § 12;  

2) obecność i pracę łopat wirnika elektrowni wiatrowych w strefie ochronnej od 

elektrowni wiatrowych; 

3) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

4)  realizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych. 

WS.1-WS.71 

 

 

podstawowe – tereny wód powierzchniowych 

Ustala się: 
1) obowiązek zachowania w całości jako biologicznie czynne; 

2) możliwość realizacji mostów, przepraw, przepustów, sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej 

ZL.1-ZL.26 

 

 

podstawowe – tereny lasów 

Ustala się: 
1) obowiązek gospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi o lasach, 

ZLD.1-ZLD.4 

 

 

podstawowe – tereny zalesień 

Dopuszcza się: 
1) użytkowanie rolnicze gruntów 
2) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 

LZ.1-LZ.23 
podstawowe – tereny zadrzewień 

Dopuszcza się: 
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1) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 

ZC.1 

 

 

podstawowe – teren cmentarza 

Ustala się: 
1) utrzymanie istniejącego cmentarza; 

2) możliwość realizacji kaplicy, obiektów małej architektury, ciągów pieszych, 

urządzeń infrastruktury technicznej 
3) wysokość zabudowy, nie większą niż 10 m 

KD-GP.1 – KD-GP.2 

 

 

podstawowe – tereny dróg publicznych klasy głównej ruchu przyspieszonego 

Ustala się: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających 50 m, jak na rysunku planu 
Dopuszcza się: 

 1) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 

KD-Z.1 - KD-Z.12 

 

 

podstawowe – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej 

Ustala się: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających od 15 m do 25 m, z lokalnymi 

poszerzeniami, jak na rysunku planu 
Dopuszcza się: 

1) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 

KD-L.1-KD-L.7 

 

 

podstawowe – tereny dróg publicznych klasy lokalnej 

Ustala się: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających od 10 m do 20 m, z lokalnymi 

poszerzeniami, jak na rysunku planu 
Dopuszcza się: 

1) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 

KD-D.1 – KD-D.4 

 

 

podstawowe – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej 

Ustala się: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m, z lokalnymi poszerzeniami, jak na 

rysunku planu 
Dopuszcza się: 

1) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 

KD-W.1 – KD-W.28 

 

 

podstawowe – tereny dróg wewnętrznych 

Ustala się: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających od 5 m do 6 m, z lokalnymi poszerzeniami, 

jak na rysunku planu; 

2) możliwość wykorzystania na potrzeby transportu rolniczego i obsługi rolnictwa. 

Dopuszcza się: 

1) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 

 

6.2 Zasady ochrony środowiska i jego zasobów określone w mpzp 

W § 7 projektu uchwały mpzp wprowadzono ustalenia w zakresie zasad ochrony 

środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
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1) obowiązek stosowania rozwiązań mających na celu minimalizację uciążliwości 

spowodowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w celu ochrony powietrza 

atmosferycznego, gleb, wód gruntowych oraz klimatu akustycznego; 

2) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla terenów oznaczonych symbolem 

RM.1 – RM.7 – jak dla zabudowy zagrodowej; 

3) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla terenów oznaczonych symbolami 

US.1 – US.2 – jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych; 

4) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury 

technicznej i dróg publicznych a także terenów oznaczonych symbolami P.1 – P.3 

oraz EW.1 – EW.13; 

5) dla terenów, położonych w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP 

– nr 335 Krapkowice – Strzelce Opolskie) obowiązuje zakaz: 

a) wysypywania śmieci i wylewania ścieków do wód i gruntu, 

b) lokalizacji inwestycji, które mogą zanieczyścić wody podziemne ze względu 

na wytwarzane ścieki, emitowane pyły i gazy oraz składowane odpady, 

c) lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków, 

d) rolniczego wykorzystywania ścieków. 

6) dla obszaru Natura 2000 obowiązują ustalenia wynikające z przepisów odrębnych; 

7) dla zespołu przyrodniczo – krajobrazowego obowiązują ustalenia wynikające 

z przepisów odrębnych; 

8) dla użytku ekologicznego „Leśniczówka”, obowiązują ustalenia wynikające 

z przepisów odrębnych; 

9) dla stanowiska dokumentacyjnego „Piaski”, obowiązują ustalenia wynikające z 

przepisów odrębnych. 

W § 8 projektu uchwały, określono zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

1. ustala się w przypadku wystąpienia zabytków archeologicznych postępowanie 

zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

2. na terenie objętym planem zlokalizowane są stanowiska archeologiczne dla których 

ustala się postępowanie zgodnie z ustawą o ochronie zabytków  

i opiece nad zabytkami. 
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 Stanowiska te zostały wymienione w tekście projektu uchwały, a także zostały 

oznaczone na rysunku projektu planu. 

W dalszych części Rozdziału II projektu tekstu uchwały, znalazły się również zapisy, 

które są wynikiem dążenia do zrównoważonego rozwoju i minimalizacji potencjalnych 

oddziaływań na środowisko. Do takich należą niewątpliwie zapisy § 12: 

1. zakaz zabudowy w odległości mniejszej niż 5 m od górnej krawędzi brzegu cieków  

i zbiorników wodnych; 

2. zakaz zabudowy pod liniami elektroenergetycznymi 15 kV w pasie 16 m, po 8 m od 

osi linii; 

3. zakaz realizacji  zalesień śródpolnych na terenach rolnych znajdujących się w 

strefach ochronnych od terenów, na których rozmieszczone są urządzenia 

wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 

100 kW, związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz gospodarowaniu 

i użytkowaniu terenu; 

4. odległość między elektrowniami wiatrowymi, zlokalizowanymi na terenach 

oznaczonych symbolem EW, nie mniejszą niż czterokrotność średnicy rotora 

turbiny; 

5. zakaz zabudowy mieszkaniowej na stały pobyt ludzi na terenach znajdujących się 

w strefach ochronnych od terenów, na których rozmieszczone są urządzenia 

wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 

100 kW, związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz gospodarowaniu 

i użytkowaniu terenu, za wyjątkiem: 

a. budowli wykorzystywanych do obsługi rolnictwa, o wysokości nie większej 

niż 4 m, 

b. sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 

 

Należy również podkreślić, że w ustaleniach szczegółowych projektowanego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zostały wprowadzone zapisy mówiące 

o minimalnej odległości turbin wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej wynoszącej nie 

mniejszej niż 700 m. 
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7 Powiązania projektowanego dokumentu z innymi dokumentami 

Niniejszy projekt planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzany jest głównie 

ze względu na możliwość lokalizowania urządzeń służących do produkcji odnawialnej energii 

z siły wiatru za pomocą turbin wiatrowych. W dalszej części niniejszego rozdziału 

przeanalizowano zgodność z innymi dokumentami opracowanych dla kraju czy województwa 

opolskiego. 

7.1 Dokumenty krajowe 

Rada Ministrów w kwietniu 2012 roku podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia 

Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030). Jest to 

najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski. Jego celem strategicznym jest 

efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych 

do osiągnięcia: konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa 

oraz spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie. 

Oceniany projekt planu uwzględnia zapisy znajdujące się w Koncepcji Przestrzennej 

Zagospodarowania Kraju 2030, który za jeden z głównych celów, służący realizacji celu 

strategicznego, uznaje zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia 

naturalne i utraty bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych 

wspierających zdolności obronne państwa (Cel 5). W ramach tego celu przyjęto kierunek 

działań zorientowany na zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych (kierunek 

5.1.6). Kierunek ten zakłada, że jednym z elementów wsparcia dla dywersyfikacji źródeł 

energii mającym także pozytywne skutki dla zmniejszania emisji CO2 jest zwiększanie 

wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. W warunkach polskich do tego typu źródeł 

o największym potencjale ekonomicznym należy zaliczyć energię wiatru, wykorzystanie 

biomasy i biogazu oraz energię geotermalną. (…) Ze względu na klimat Polski przy obecnych 

możliwościach technologicznych mniejsze znaczenie będzie miała produkcja energii 

elektrycznej z energii słonecznej, przy dużym znaczeniu energii solarnej do produkcji ciepła. 

Planuje się, że do 2020 roku co najmniej 15% końcowego zużycia energii brutto będzie 

pochodziło z odnawialnych źródeł energii. Zostanie to osiągnięte dzięki inwestycjom 

publicznym (…) i prywatnym, szczególnie w tych obszarach, w których zostały stworzone 

odpowiednie zachęty prawne i podatkowe, istnieją odpowiednie zasoby oraz optymalne 
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warunki geograficzne. Ze względu na rozproszenie źródeł odnawialnych będzie musiało 

nastąpić przystosowanie krajowej sieci przesyłowej i dystrybucyjnej do odbioru energii ze 

źródeł rozproszonych. Sieć przesyłowa wysokiego napięcia zostanie rozbudowana, aby 

umożliwić przejęcie mocy z planowanych lądowych i morskich farm wiatrowych, dużych 

elektrowni wykorzystujących biomasę i biogaz. Sieć dystrybucyjna będzie rozbudowywana 

i modernizowana w celu możliwości optymalnego zbilansowania nowych źródeł o mniejszej 

mocy. Zadaniem planowania przestrzennego będzie wyznaczenie stref dla rozwoju energetyki 

wiatrowej (na poziomie krajowym i wojewódzkim), i innych źródeł odnawialnych, (…) oraz 

lokalizacji wieloletnich plantacji roślin energetycznych, przy jednoczesnym ograniczeniu jej 

niekontrolowanej ekspansji na innych obszarach, zwłaszcza na terenach cennych 

przyrodniczo. 

 

7.2 Dokumenty regionalne 

Przedsięwzięcie zgodne jest również z Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Opolskiego przyjętego Uchwałą nr LVIII/505/2010 z dnia 28 września 2010 r. 

przez Sejmik Województwa Opolskiego. Podstawową zasadą zagospodarowania 

przestrzennego województwa przyjętą w planie, jest racjonalizacja przestrzeni 

i równoważenie rozwoju, uwzględniające niezbędną dynamizację, tworzenie warunków 

wzrostu efektywności gospodarowania i znacznej poprawy warunków życia mieszkańców. 

Narzędziem do osiągnięcia celu w procesie rozwoju przestrzennego województwa jest rozwój 

zrównoważony uwzględniający zarówno uwarunkowania przyrodnicze, jak i potrzeby 

rozwoju gospodarczego. 

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego, w procesie 

przeznaczenia terenów predysponowanych do produkcji energii pochodzącej z odnawialnych 

źródeł, w tym energii z farm wiatrowych uwzględniono m.in. stanowisko Wojewódzkiej Rady 

Ochrony Przyrody z 1 października 2008r. w sprawie ochrony krajobrazu. Ponadto 

z obszarów predysponowanych dla rozwoju energii wiatrowej wyłączono obszary szczególnej 

ochrony przyrody i krajobrazu, oraz istniejące i projektowane formy ochrony przyrody 

(rezerwaty, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu i obszary Natura 2000.)  

Teren ocenianego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

znajduje się w strefie przeznaczonej do lokalizacji elektrowni wiatrowych co zostało 
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przedstawione na poniższej rycinie. Również teren ten posiada predyspozycje dla produkcji 

energii z biomasy. 

 

 

 

 

Rycina 1. Obszary predysponowane dla rozwoju energii wiatrowej w województwie opolskim (Źródło: 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego, Załącznik 6 – Wykorzystanie zasobów 

środowiska) 

 

Na podstawie powyższej ryciny, na której zobrazowano zakres opracowywanego 

dokumentu, , należy stwierdzić, że wszystkie proponowane lokalizacje są zgodne z Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego, który jest dostępny na stronie 
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BIP województwa opolskiego (http://umwo.opole.pl/bip/index.php?id=1265). 

7.3 Dokumenty lokalne 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lewin 

Brzeski 

Stosownie do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, zapisy projektu planu miejscowego (część tekstowa i graficzna) muszą być 

zgodne z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy, a rada gminy uchwala plan miejscowy dopiero po stwierdzeniu jego zgodności ze 

studium. 

Niniejszy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zgodny 

z zapisami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Lewin Brzeski, uchwalonego uchwałą nr XXI/155/2012 Rady 

Miejskiej w Lewinie Brzeskim w dniu 27 marca 2012 r. 

Teren dla którego opracowany został projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego zgodnie z zapisami oraz oznaczeniami na rysunku pt. „Kierunki 

zagospodarowania przestrzennego” dopuszcza lokalizację elektrowni wiatrowych i masztów 

do pomiaru wiatru oraz infrastruktury technicznej. Ustala się obowiązek zachowania 

nieprzekraczalnych odległości w stosunku do siłowni wiatrowych: 

 700 metrów – od zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi. Odległość ta może 

zostać zmniejszona w planie miejscowym jeżeli z ustaleń raportu oddziaływania na 

środowisko wyniknie taka możliwość, 

 100 metrów – od dróg klasy G i GP, 

 50 metrów – od dróg publicznych innych niż G i GP, 

 100 metrów – od linii kolejowych; 

 w przypadku linii 110 kV – odległość będącą sumą wysokości masztu, promienia 

wirnika oraz odcinka o długości 15 m; 

 w przypadku linii 15 kV – odległość będącą sumą średnicy wirnika oraz odcinka 

o długości 10 m. 

Reasumując, wyżej wymienione zapisy znajdujące się w Studium, dotyczące 

możliwości rozwoju energetyki wiatrowej na terenie projektu planu, zostały uwzględnione, 
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zatem jest zachowana zgodność w tym zakresie. Pozostałe elementy projektu planu, wiążące 

się z mniejszym wpływem na środowisko, także są zgodnie z obowiązującym Studium. 

8 Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu 
międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym 

Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym 

i wspólnotowym realizowane są w Polsce poprzez odpowiednie akty prawne w tym ustawy 

i rozporządzenia. Należy zauważyć, że 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, na podstawie której sporządzona została niniejsza 

prognoza jest aktem prawnym dostosowującym ustawodawstwo naszego kraju do wymogów 

unijnych w zakresie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko. Konwencja 

o Różnorodności Biologicznej sporządzona w Rio de Janeiro w dniu 5 czerwca 1992 r. 

wprowadza procedury wymagające wykonania oceny oddziaływania na środowisko 

projektów, które mogą mieć znaczenie dla różnorodności biologicznej. 

Cele ochrony środowiska na szczeblu krajowym zostały ujęte w Polityce Ekologicznej 

Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, w której zwrócono szczególną 

uwagę na aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym. Kierunki przekształceń struktury 

przestrzennej ustalone w studium powinny spełniać wymogi zawarte w tym dokumencie tj. 

kształtować ład przestrzenny pozwalając na racjonalną gospodarkę. O zasadzie 

zrównoważonego rozwoju mówi Konstytucja RP w art. 5 – „Rzeczpospolita Polska (...) 

zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”. Kryteria 

zrównoważonego rozwoju zostały uwzględnione w analizowanym projekcie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego poprzez tworzenie struktur oddziałujących hamująco 

na dewastację środowiska przyrodniczego i jego aktywną ochronę, racjonalne 

wykorzystywanie zasobów przyrodniczych, utrzymywanie równowagi ekologicznej. 

Najważniejszymi ustaleniami w zakresie ochrony środowiska na szczeblu państw 

członkowskich Unii Europejskiej są Dyrektywy. Wśród nich należy wymienić Dyrektywę 

2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych będąca 

częścią unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego, który zakłada przede wszystkim 

redukcję emisji CO2 o 20%. do 2020 r. Zgodnie z Dyrektywą ponad 1/3 energii elektrycznej 
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wytwarzanej w UE musi pochodzić do tego czasu ze źródeł odnawialnych (w Polsce 15 %), 

a energia wiatrowa będzie stanowiła największą część tego udziału. Obecnie trwają prace nad 

wdrożeniem przepisów ww. Dyrektywy poprzez nową ustawę o odnawialnych źródłach 

energii. Przedmiotowy dokument planistyczny umożliwiający lokalizacją elektrowni 

wiatrowych przyczyni się do zwiększenia udziału energii odnawialnej w ogólnej produkcji 

energii. 

Podstawą prawną tworzenia sieci NATURA 2000 są dyrektywy: której celem jest 

zachowanie zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin 

i zwierząt w skali Europy (Dyrektywa Rady 79/40/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie 

ochrony dzikich ptaków - Dyrektywa Ptasia oraz Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 

1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory - Dyrektywa 

Siedliskowa) ze względu na występowania w rejonie opracowania takich obszarów, zwrócono 

szczególną uwagę na cele ochrony, które mogą być narażone na negatywne oddziaływanie – 

dotyczy to głownie ptaków i nietoperzy. Prowadzone są badania monitoringowe, na 

podstawie których zostanie sporządzona ocena oddziaływania na środowisko. 

Z powyższych zapisów wynika, że cele ochrony środowiska na szczeblu 

międzynarodowym, międzyczłonkowskim i krajowym zostały uwzględnione 

w analizowanym dokumencie, dla którego sporządzona została niniejsza prognoza. 

W niniejszym projekcie znajduje to wyraz przede wszystkim w ustaleniach dotyczących 

zapisania jak najbardziej racjonalnych zasad kształtowania przestrzeni objętej projektem 

dokumentu, w zachowaniu powiązań przyrodniczych poprzez ochronę terenów przed 

zainwestowaniem, wskazaniem terenów rozwoju energetyki wiatrowej i infrastruktury 

towarzyszącej. 
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9 Przewidywane oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko 

Analizowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie 

zmienia znacząco dotychczasowego użytkowania tegoż terenu. Nadal dominująca funkcja 

związana będzie z polami uprawnymi i terenami leśnymi. W największym stopniu zmiana 

będzie wynikała z możliwości rozwoju energetyki wiatrowej na wskazanych na rysunku planu 

obszarach oznaczonych jako EW. Również zmianie ulegnie niewielki obszar, który został 

predysponowany jako drogi dojazdowe do miejsc posadowienia turbin wiatrowych. Te 

elementy będą generowały największe zmiany w obecnej strukturze środowiska. 

9.1 Oddziaływanie na obszary prawnie chronione (w tym Natura 2000) 

9.1.1 Obszary Natura 2000 

Głównym celem funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest 

zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, dla 

zachowania których obszary te zostały wyznaczone. W związku z tym w planowaniu rozwoju 

przestrzennego powinno się unikać działań mogących: 

• pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla 

których ochrony został wyznaczony 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. 

 

W kierunku północnym, a także w na niewielkim obszarze projektu planu znajduje się 

teren objęty programem Natura 2000 Grądy Odrzańskie (PLB020002). Jest to niewielki areał 

położony w pobliżu miejscowości Wronów, dla którego w projekcie planu przewidziano 

kontynuację aktualnego zagospodarowania terenu związanego z funkcją rolniczą (R) i 

występowaniem zadrzewień (LZ). Obszar ten jest również zagrożony zalewaniem, co jest 

wynikiem bliskiego sąsiedztwa ujściowego odcinka rzeki Nysa Kłodzka do Odry. Na terenie 

tym nie występują gatunki będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, gatunki o 

znaczeniu priorytetowym, a także brak jest gatunków podlegających ochronie ścisłej. W 

związku z powyższym, a także kontynuacją obecnego zagospodarowania tego terenu, 
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objętego programem Natura 2000, proponowane zapisy w projektowanym dokumencie są 

zgodne z zapisami ustawy o ochronie przyrody, w tym w szczególności z art. 33 cytowanej 

ustawy. 

W Standardowym Formularzu Danych (SDF) jako zagrożenia zostały wskazane 

zanieczyszczenia wód i osuszanie terenu, które mogłyby wystąpić w przypadku odstąpienia 

od obowiązujących zasad gospodarki leśnej. Projekt planu nie przewiduje zarówno osuszania 

terenów Ostoi jak i przylegających do nich. Do korzystnych zabiegów należy zaliczyć zapisy, 

które przewidują zalesienie części terenów objętych projektem planu. 

Ze względu na charakter projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, w którym największą zmianą w stosunku do obecnego wykorzystania terenu 

będzie możliwość realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie turbin wiatrowych, 

w sposób szczególny przeanalizowano wpływ postanowień tego dokumentu na cele ochrony – 

ptaki. 

Na terenie ostoi Grądy Odrzańskie (PLB020002) stwierdzono 239 gatunków ptaków, 

w tym 134 lęgowe. Występują tu co najmniej 22 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy 

Ptasiej, 5 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla 

co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: dzięcioł zielonosiwy, 

kania czarna (PCK), muchołówka białoszyja, czapla siwa; w stosunkowo wysokim 

zagęszczeniu występują: bocian biały, bocian czarny, kania ruda (PCK), trzmielojad, bielik 

(PCK), sieweczka rzeczna, srokosz i dzięcioł średni Obszar jest też ważnym punktem na 

szlaku migracji ptaków wodno-błotnych (104 gatunki) oraz miejscem ich licznego zimowania 

(56 gatunków). Gatunki będące przedmiotem ochrony przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela nr 4. Gatunki chronione w ramach OSOP „Grądy Odrzańskie” – ocena wpływu na ptaki ze strony 

elektrowni wiatrowych (0 brak wpływu, 1  nieznaczny wpływ, 2 średni wpływ, 3 istotny negatywny wpływ) 

Gatunek Żerowiska Trasy przelotu Miejsce rozrodu 

Kania ruda 0 1 0 

Kania czarna 0 1 0 

Dzięcioł średni 0 0 0 

Dzięcioł zielonosiwy 0 0 0 

Muchołówka białoszyja 0 0 0 

Gęś zbożowa 1-2 1-2 0 

 

Szczegółowa analiza oddziaływania na cele ochrony OSO „Grądy Odrzańskie” będzie 

przedmiotem oceny w raporcie o oddziaływaniu na środowisko dla projektowanych turbin 
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wiatrowych, które zlokalizowane będą w obrębie terenów wskazanych w projekcie planu jako 

EW. Ocena ta zostanie wykonana na podstawie pełnego rocznego monitoringu 

ornitologicznego. 

 

Ze względu na podwyższone ryzyko potencjalnych oddziaływań na nietoperze, 

dokonano również oceny wpływu postanowień projektu planu na tę grupę zwierząt, które 

stanowią przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 PLH160005 Bory Niemodlińskie, 

oddalonego około 5 km w kierunku południowym od analizowanego terenu. 

Na terenie tej ostoi, występują trzy gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy 

Siedliskowej: nocek duży Myotis  myotis, mopek Barbastella barbastellus oraz nocek 

łydkowłosy Myotis dasycneme (Badora i in. 2009).  

Tabela nr 5. Ocena znaczenia celów ochrony z zakresu chiropterofauny obszaru PLH160005 

Cel ochrony Ocena znaczenia obszaru 

Populacja Stan zachowania Izolacja Ogólne 

Mopek  C B C B 

Nocek łydkowłosy C B C B 

Nocek duży  C B C B 
Źródło: SDF Bory Niemodlińskie PLH160005 

 

W powyższej tabeli zastosowano następujące oznaczenia: 

 populacja: C – 2% ≥ populacji > 0%; 

 stan zachowania: B – dobry stopień zachowania cech przyrodniczych ważnych dla 

gatunku niezależne od możliwości renaturyzacji lub elementy zachowane 

w przeciętnym stanie, częściowo zdegradowane, ale łatwa renaturyzacja  

 izolacja: C - populacja występująca na danym obszarze jest nieizolowana w stosunku 

do naturalnego zasięgu danego gatunku  

 ocena ogólna: B – dobra 

 

Występowanie w/w gatunków na terenie Obszaru Natura 2000 stanowi od 0 do 2% 

populacji gatunków w stosunku do populacji krajowej (Populacja C). W Standardowym 

Formularzu Danych nie ma informacji o miejscach występowania nietoperzy. 

Mając na uwadze, iż obszar ten zlokalizowany jest w odległości ponad 5 km od 

terenów lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz to, że wskazane gatunki należą do jednych 

z najmniej narażonych na kolizje, w związku z czym nie przewiduje się znacząco 
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negatywnego wpływu na te cele ochrony obszaru Natura 2000. Oceniany projekt dokumentu 

nie posiada powiązań środowiskowych (np. liniowe elementy krajobrazu) z obszarem Natura 

2000. 

Tabela nr 6. Potencjalne zagrożenia przedmiotów ochrony obszaru PLH160005 

Przedmiot ochrony Bory 
Niemodlińskie   

Potencjalne zagrożenie 

Niszczenie 
siedlisk 
zimowania  

Niszczenie 
tras przelotu  

Niszczenie 
miejsc 
rozrodu  

Niszczenie 
siedlisk 
żerowania  

Zabijanie 
zwierząt  

Mopek  0 0 0 0 0 

Nocek łydkowłosy  0 0 0 0 0 

Nocek duży 0 0 0 0 0 
0 –  brak  wpływu;  1 –  wpływ  nieznaczący;  2 –  wpływ  potencjalnie  znaczący,  lecz  nieznaczący  po  zastosowaniu  

działań minimalizacyjnych; 3 – wpływ znaczący, wymagający podjęcia działań kompensacyjnych; +1 wpływ pozytywny, 

powodujący zmniejszenie negatywnej presji na gatunek lub siedlisko 

 

Dokładana ocena wpływu na obszar Natura 2000, zostanie przygotowana na etapie 

oceny oddziaływania inwestycji (polegającej na budowie turbin wiatrowych) na środowisko 

tj. po zakończeniu badań rocznego monitoringu chiropterofauny.  

 

  

     

      

      

      
 

 

9.1.2 Użytki ekologiczne 

Zgodnie z zapisami znajdującymi się w art. 42 ustawy o ochronie przyrody, użytkami 

ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla 

zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka 

wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, 

starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich 

lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub 

miejsca sezonowego przebywania. Taka forma ochrony znajduje się na północ od drogi 

Leśniczówka – Łosiów i jest to użytek ekologiczny „Leśniczówka”. Od przysiółka 

Leśniczówka oddalony jest o około 1,5 km. Zajmuje powierzchnię około 1 ha. Jest on 

chroniony ze względu na wysoką bioróżnorodność w stosunku do przylegających 

wielkoprzestrzennych gruntów ornych.  
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Dla tego terenu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie 

przewiduje zmiany obecnego użytkowania. Przewidziana funkcja terenu oznaczona 

symbolem 1.R, czyli rolnicza, będzie nadal kształtowana w naturalny sposób jak ma to 

miejsce obecnie. 

Reasumując, taka forma gospodarowania tego terenu jest zgodna z zapisami 

zawartymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – w szczególności z art. 

42, a także z zapisami zawartymi w uchwale Nr XVII/151/2004 Rady Miejskiej w Lewinie 

Brzeskim z dnia 3 września 2004 r. 

 

9.1.3 Zespół przyrodniczo – krajobrazowy 

Zgodnie z art. 43 ustawy o ochronie przyrody, zespołami przyrodniczo-

krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę 

ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne. Na części terenu projektowanego 

dokumentu znajduje się taka forma ochrony – Zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Dolina 

Nysy koło Wronowa”. Został on ustanowiony przez Urząd Miejski w Lewinie w celu ochrony 

rzadko występujących ekotonów: woda – las, wśród których występują liczne systemy 

wodno-błotne o bardzo wysokich walorach przyrodniczych.  

Na terenie wspomnianego zespołu przyrodniczo – krajobrazowego nie przewiduje się 

zmiany obecnego użytkowania. Nadal będzie to teren wykorzystywany rolniczo, na którym 

zabroniono realizacji turbin wiatrowych, nowych odcinków dróg, czy zabudowy 

mieszkaniowej. W związku z powyższym, realizacja postanowień projektu planu nie będzie 

wywierała negatywnego wpływu na Zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Dolina Nysy koło 

Wronowa”. 

Konkludując, taka forma gospodarowania tego terenu jest zgodna z zapisami 

zawartymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – w szczególności z art. 

43, a także z zapisami zawartymi w uchwale Nr XVII/152/2004 Rady Miejskiej w Lewinie 

Brzeskim z dnia 3 września 2004 r. 

 

9.1.3.1 Stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej „Piaski” 

Zlokalizowane jest na południe od drogi Mikolin – Golczowice, w pobliżu Przysiółka 

Piaski. Jak już wspomniano w rozdziale 4.1.12.3, jest to, równoleżnikowy wał wydm 
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śródlądowych o długości około 2,5 km i szerokości około 100 metrów, odznaczający się 

wysokimi walorami krajobrazowymi. 

Zapisy projektowanego dokumentu planu, nie wpłyną negatywnie na cele ochrony 

tego stanowiska dokumentacyjnego i będą zgodne z przepisami odrębnymi w tym 

w szczególności z art. 45 ustawy o ochronie przyrody. 

9.2 Oddziaływanie na rośliny i grzyby 

Wykluczono realizację elektrowni wiatrowych na terenach cennych florystycznie, 

w tym na obszarach zalesionych czy zadrzewionych, jak również na terenach chronionych w 

myśl zapisów ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004, Nr 92, 

poz. 880 z późn. zm.). 

Wpływ na rośliny i grzyby założeń projektu planu widoczny będzie wyłącznie na 

terenach predysponowanych pod energetykę wiatrową (EW) oraz pod drogi dojazdowe (KD-

W) i będzie to miało miejsce wyłącznie w okresie prowadzenia prac budowlanych.  

W czasie tych prac nastąpi zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi i zajecie terenu pod 

obiekty kubaturowe, drogi dojazdowe oraz ewentualnie niewielkie przekształcenia wystąpią 

w trakcie prowadzenia prac przy układaniu kabli energetycznych. Obszar, pod planowaną 

farmę wiatrową wykorzystywany jest obecnie jako pola uprawne. Takie wykorzystanie terenu 

powoduje eliminację gatunków charakterystycznych dla naturalnego siedliska, w związku z 

czym zniszczeniu ulegnie niewielki obszar uprawianych roślin (dominują zboża) oraz 

zbiorowiska segetalne. 

Projekt planu uwzględnia występowanie terenów leśnych (ZL), jak również 

przewiduje zalesienie nowego areału obecnie użytkowanego jako tereny rolne (ZLD), co 

należy uznać za bardzo korzystne rozwiązanie, wspomagające ochronę środowiska 

naturalnego. Zalesienia te są przewidziane w bezpiecznej odległości od proponowanych 

miejsc posadowienia turbin wiatrowych. Dodatkowo w projekcie planu oznaczone zostały 

tereny zadrzewień (LZ), które stanowią ważny element krajobrazowy tego obszaru. 

Reasumując, nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania na gatunki 

roślin chronionych oraz grzyby, ze względu na rolnicze wykorzystanie terenów wskazanych 

na rysunku planu jako EW i KD-W. Na pozostały terenach użytkowanie nie zmieni się 

w stosunku do stanu obecnego. 
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9.3 Oddziaływanie na faunę 

9.3.1 Informacje ogólne 

Jak wspominano wcześniej, realizacja zapisów projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, w największym stopniu widoczna będzie w zakresie 

energetyki wiatrowej i towarzyszącej jej infrastrukturze.  

Oddziaływanie na zwierzęta (poza ptakami i nietoperzami) będzie największe podczas 

etapu budowy. Prace budowlano-montażowe mogą wywołać migrację niektórych gatunków 

fauny na tereny sąsiednie, spowodowaną hałasem, drganiami, emisjami spalin czy też 

wzmożoną obecnością ludzi. Migracja ta będzie miała jedynie charakter czasowy i po 

zakończeniu prac najprawdopodobniej odtworzone zostaną dotychczasowe struktury i relacje. 

W wyniku prac ziemnych, likwidacji podlegać będzie fauna glebowa na terenach 

bezpośredniej lokalizacji elektrowni i infrastruktury towarzyszącej. W okresie realizacji nie 

należy spodziewać się znaczącego negatywnego oddziaływania na żaden z gatunków 

zwierząt. Niewielki wpływ może wynikać z oddziaływania akustycznego jaki będą 

generowały turbiny wiatrowe. Jednakże mając na uwadze, iż turbiny będą zlokalizowane 

wyłącznie na terenach rolniczych, gatunki pospolitych zwierząt oswoją się z nowymi 

warunkami, a część będzie prawdopodobnie unikała tego terenu. 

Wszystkie oddziaływania na etapie realizacji będą miały charakter krótkotrwały, 

ograniczony przestrzennie i nie będą miały istotnego znaczenia dla utraty bioróżnorodności. 

W dalszej części niniejszego rozdziału skupiono się na kluczowych grupach zwierząt, 

które w największym stopniu są podatne na oddziaływanie ze strony turbin wiatrowych, czyli 

ptakach i nietoperzach. 

 

9.3.2 Oddziaływanie na ptaki 

9.3.2.1 Gatunki ptaków z Dyrektywy Ptasiej 

Na podstawie obserwacji (kilka wizji terenowych wykonanych przez ornitologa) w 

obrębie ocenianego dokumentu za lęgowe uznano co najmniej 50 gatunków. Wśród gatunków 

wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej stwierdzono gniazdowanie gąsiorka, 

ortolana, błotniaka stawowego (1 para) i żurawia (1 para). W pobliżu ocenianego terenu 

stwierdzono obecność około 3 – 4 kolejnych par błotniaka stawowego, 2 pary bociana 

białego. W rejonie planowanego obszaru wykazano aktywność bielika oraz bardzo niską kani 
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rudej i kani czarnej (pojedyncze stwierdzenia). Na obecnym etapie nie przewiduje się 

znaczącego negatywnego oddziaływania projektowanego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na liczebność gatunków „naturowych”. 

 

9.3.2.2 Lęgowe ptaki drapieżne 

W rejonie ocenianego projektu planu stwierdzono gniazdowanie myszołowa, pustułki 

oraz błotniaka stawowego Pozostałe gatunki ptaków szponiastych (błotniak łąkowy, jastrząb, 

bielik, kania czarna, kania ruda) były obserwowane rzadko, a teren ten prawdopodobnie nie 

wchodzi w skład ich stałych żerowisk bądź ważnych tras przelotu. Na obecnym etapie nie 

przewiduje się aby oceniany obszar stanowił ważny teren dla rzadkich szponiastych 

wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej.  

 

9.3.2.3 Zimujące ptaki drapieżne 

Nie przewiduje się, aby obszar projektowanego planu stanowił ważne miejsce 

zimowania ptaków szponiastych. Dominującym gatunkiem będzie myszołów. Ze względu na 

odległość od Odry możliwe jest pojawienie się koczujących bielików, co wymaga weryfikacji 

na etapie monitoringu ptaków.  

 

9.3.2.4 Gatunki o dużych rozmiarach 

Kolizyjne gatunki ptaków o dużych rozmiarach praktycznie nie gniazdują na obszarach, 

gdzie planowana jest budowa turbin (EW). Wyjątkiem są omawiane wcześniej ptaki 

szponiaste czy żuraw. W okresie zimowania i migracji możliwe jest liczne występowanie gęsi, 

a w kwietniu obserwowano także żerujące śmieszki. Do kompletnej oceny oddziaływania 

niezbędne jest uzyskanie danych z całorocznego monitoringu i ocena ta zostanie sporządzona 

na etapie opracowywania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

 

9.3.2.5 Ptaki wróblowe 

Ptaki wróblowe są dominującą grupą stanowiącą około 80 % ornitofauny. Większość 

z nich jest w niewielkim stopniu narażona na kolizję, ze względu na swoją biologię 

(żerowanie, gniazdowanie nisko w roślinności bądź na drzewach). Wyjątkiem jest skowronek, 

którego samce śpiewając wzbijają się na duże wysokości, co czyni go znacząco podatnym na 
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kolizje. Biorąc pod uwagę, że jest to jeden z najliczniejszych ptaków w kraju, a jego 

populacja rośnie, spodziewane kolizje nie stanowią zagrożenia dla realizacji inwestycji 

polegających na budowie turbin wiatrowych. Ptaki wróblowe nie wykazują też znaczącej 

wrażliwości związanej z lokalizacją turbin. Nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na 

tą grupę ptaków w związku z budową elektrowni wiatrowej. 

 

9.3.2.6 Podsumowanie 

Reasumując, obecny stan wiedzy w obrębie obszarów, gdzie planowana jest 

lokalizacja turbin (obszary oznaczone w projektowanym dokumencie jako EW) nie 

stwierdzono terenów, które z góry należałoby wyeliminować ze względu na potencjalne 

negatywne oddziaływania na ornitofaunę. Jednakże szczegółowa ocena liczby i lokalizacji 

każdej z planowanych turbin musi podlegać ocenie na etapie sporządzenia raportu 

oddziaływania na środowisko, który musi być poprzedzony rocznym monitoringiem 

ornitologicznym. 

W przypadku stwierdzenia negatywnych oddziaływań na ptaki, Inwestor 

przedsięwzięcia będzie zobligowany do działań minimalizujących, które mogą polegać np. na 

czasowym wyłączeniu turbin w miejscach najwyższych aktywności ptaków. Jeśli ekspertyzy 

wykażą brak możliwości minimalizacji, Inwestor przedsięwzięcia będzie zobligowany do 

rezygnacji z części turbin, dla których niemożliwe będą działania minimalizujące. Jednak 

takie wnioski będzie można wysuwać dopiero po zakończeniu rocznego monitoringu 

ornitologicznego, kiedy znane będą dokładne parametry techniczne turbin, ich ilość oraz 

rozmieszczenie w obrębie terenów EW. 

 

9.3.3 Oddziaływanie na nietoperze 

Na podstawie wizji terenowej, na obszarach objętych zmianą planu mającej na celu 

zweryfikowanie podstawowych elementów krajobrazu pod kątem występowania żerowisk 

i tras przelotów nietoperzy, analizy zabudowy okolicznych miejscowości jako potencjalnego 

miejsca rozwoju i hibernacji oraz na podstawie danych niepublikowanych (inwentaryzacja 

miejsc rozrodu i hibernacji nietoperzy; ansee consulting 2013 ) wstępnie stwierdza się:  

 na terenach objętych projektem planu nie występują ważne kolonie rozrodcze oraz 

miejsca hibernacji nietoperzy (dane niepublikowane; ansee consulting); 
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 ustalenia projektowanego planu nie będą miały wpływu bezpośredniego ani 

pośredniego na miejsca hibernacji; 

 budowa turbin na terenach oznaczonych w projektowanym planie jako EW może 

potencjalnie nieznacząco negatywnie wpłynąć na żerowiska oraz trasy przelotów 

sezonowych karlika malutkiego (gatunek o wysokim stopniu narażenia na 

śmiertelność). W okresie budowy: utrata tras przelotu i miejsc żerowania podczas 

budowy dróg dojazdowych oraz turbin w momencie ewentualnej wycinki drzew. W 

okresie eksploatacji: płoszenie, utrata tras przelotów, miejsc żerowania; 

 budowa turbin na terenach oznaczonych w projektowanym planie jako EW może 

potencjalnie negatywnie wpłynąć na trasy przelotu oraz żerowiska borowca wielkiego 

(gatunek o bardzo wysokim stopniu narażenia na śmiertelność) przez utratę miejsc 

żerowania podczas budowy dróg dojazdowych i wiatraków przez wycinanie drzew oraz 

w fazie eksploatacji przez utratę tras przelotu; 

 na tym etapie nie przewiduje się znacząco negatywnego wpływu ustaleń projektu 

ocenianego dokumentu na inne gatunki; 

 większość z tych terenów stanowią wielkoobszarowe pola uprawne. Przewiduje się, iż 

aktywność nietoperzy w największym stopniu skupia się w dolinie rzeki Odry, która to 

jest wskazywana jako trasa sezonowych migracji wybranych gatunków tych ssaków 

(Furmankiewicz, Kucharska 2009). Ponieważ tereny EW położone są w znacznej 

odległości (minimum 1,5 km) to nie należy przypuszczać, by planowane na nich turbiny 

wiatrowe mogły wpływać negatywnie na migrujące osobniki. 

 

Właściwa ocena wpływu turbin wiatrowych na chiroprerofaunę lokalną oraz na trasy 

przelotów jesiennych będzie możliwa do przeprowadzenia po uzyskaniu wyników 

z przedinwestycyjnego rocznego monitoringu chiropterofauny oraz w momencie, gdy będzie 

znana ostateczna ilość i parametry turbin oraz ich dokładne lokalizacje. 

 

9.4 Oddziaływanie na powierzchnię ziemi 

Przekształcenia powierzchni ziemi będą miały miejsce głównie na etapie budowy 

farmy wiatrowej i będą związane z przygotowaniem nowych odcinków dróg dojazdowych 
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(KD-W), placów montażowych, wykopów pod fundamenty (EW). W pewnym zakresie będą 

to przekształcenia stałe (fundamenty turbin, drogi).  

Podczas wykonywania prac ziemnych, w trakcie pracy maszyn budowlanych nastąpi 

silne przekształcenie gleb w obrębie wykonywanych prac obejmujące: 

 usuniecie wierzchniej warstwy humusowej, 

 mechaniczne zniszczenie gleby (zaburzenia w profilu), 

 zniekształcenie struktury gleby wskutek jej zagęszczania i ugniatania, 

spowodowanego praca ciężkiego sprzętu zmechanizowanego, 

 zmiany składu próchnicznego gleby oraz profilu glebowego wskutek przemieszania 

wierzchnich partii gleby ze skała macierzystą, 

 przesuszenie lub zawodnienie gleb spowodowanych zaburzeniem stosunków wodnych 

przy wykonywaniu wykopów lub w czasie ich odwadniania, 

 potencjalne zanieczyszczenie gruntu substancjami szkodliwymi (paliwa, oleje płyny) 

w wyniku wycieków z maszyn (w przypadku ich niesprawności), 

Potencjalne zanieczyszczenie gruntu substancjami szkodliwymi (węglowodory 

ropopochodne) w wyniku wycieków z maszyn budowlanych i innych pojazdów 

poruszających się drogami będzie miało charakter wyłącznie lokalny. Bedzie to 

oddziaływanie chwilowe z małym prawdopodobieństwem wystąpienia. Można przyjąć, że 

zdarzenia takie nie będą istotne, dla jakości gleby, tym bardziej, że istnieje możliwość 

szybkiego podjęcia działań łagodzących. 

Ingerencji w grunt będzie również wymagało wykonanie linii kablowych, ale będzie to 

jednak ingerencja czasowa, gdyż po ułożeniu kabli wykopy zostaną zlikwidowane. Proponuje 

się w celu minimalizacji, poprowadzenie linii kablowej wykorzystując w maksymalnym 

stopniu pobocza dróg.  

Należy również zaznaczyć, że niewłaściwe użytkowanie terenów rolnych poprzez 

nadmierne stosowanie nawozów sztucznych czy niewłaściwą uprawę mechaniczną ciężkim 

sprzętem rolniczym również powoduje obniżenie wartości warstwy glebowej, powodując jej 

wyjałowienie i obniżenie plonowania. 

Pozostałe ustalenia projektu planu nie będą wpływały negatywnie na powierzchnię 

ziemi, ponieważ większa część nadal będzie użytkowana zgodnie z ich obecnym 

zagospodarowaniem (głownie pola uprawne). Należy zaznaczyć, że jedynie niewielkie 
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obszary w pobliżu miejscowości Piaski i Błażejowice posiadają przeznaczenie terenu pod 

obiekty produkcyjne, składy i magazyny a także pod zabudowę zagrodową, czyli zgodnie z 

ich obecnym zagospodarowaniem. 

Realizacja ustaleń projektu mpzp spowoduje konieczność wyłączenia z użytkowania 

gleb II i III klasy bonitacyjnej. Dla gruntów rolnych tych klas wymagane będzie uzyskanie 

zgody Ministra Rolnictwa na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. 

 

9.5 Oddziaływanie na obszary występowania surowców naturalnych 

Na terenie objętym projektem planu nie stwierdzono występowania 

udokumentowanych oraz perspektywicznych złóż surowców naturalnych. Jednocześnie 

realizacja ustaleń planu nie będzie w żaden sposób ograniczała możliwości wydobywania 

tych surowców, gdyż na terenach przyległych nie stwierdzono ich występowania. 

9.6 Oddziaływanie na powietrze i klimat 

Elektrownie wiatrowe zaliczane są do najczystszych źródeł produkcji energii 

elektrycznej. W procesie produkcyjnym nie wykorzystuje się żadnego paliwa, a jedynie 

energię wiatru. Zasadniczym zjawiskiem wykorzystywanym w pracy elektrowni wiatrowej 

jest zamiana energii kinetycznej wiatru pierwotnie w energię mechaniczną, a w późniejszym 

etapie w energię elektryczną. 

Elektrownie wiatrowe zastępują energetykę konwencjonalną, opartą na spalaniu 

węgla, ropy i gazu. Tym samym wpływają doraźnie lub docelowo na ograniczenie emisji do 

atmosfery produktów spalania, czyli przede wszystkim CO2, SO2, NOx i pyłów. 

Na etapie prowadzenia prac budowlanych przy realizacji farmy wiatrowej występować 

będzie niezorganizowana emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, związana z typowymi 

pracami ziemnymi, budowlano – montażowymi i transportem. Wielkość emisji, 

w szczególności emisji pyłowej uzależniona będzie w znacznym stopniu od warunków 

atmosferycznych, np. podwyższona wilgotność podłoża i gruntu w radykalnym stopniu 

ograniczy emisję pyłu podczas poruszania się samochodów po drogach gruntowych jak 

i innych prac ziemnych. Emisje zanieczyszczeń będą miały charakter wyłącznie okresowy 

i krótkotrwały. 
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Podczas eksploatacji nie będą generowane żadne uciążliwości do atmosfery ze 

względu na nieemisyjny proces produkcji energii elektrycznej. 

Źródłami zanieczyszczeń będą pojazdy poruszające się drogami przebiegającymi 

przez oceniany teren, w tym drogę krajową nr 94. Powstawać mogą zanieczyszczenia gazowe 

i pyłowe związanych ze spalaniem paliw, zanieczyszczenia pyłowe – pochodzące ze ścierania 

powierzchni asfaltowych i ogumienia oraz zanieczyszczeń związkami ropopochodnymi 

i solami, używanymi do zimowego utrzymania dróg. 

Konkludując, ustalenia projektowanego planu, które dotyczą możliwości realizowania 

urządzeń mających na celu produkcję „zielonej energii”, przyczynią się w ujęciu globalnym 

do ochrony stanu jakości powietrza atmosferycznego. 

 

9.7 Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 

Zagospodarowanie terenów zgodnie z projektem planu, nie wpłynie znacząco na 

warunki krążenia wód podziemnych i spływu wód powierzchniowych.  

Projekt dokumentu przewiduje dla części obszaru planu, położonego w obszarze 

wysokiej ochrony wód podziemnych, w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

(GZWP – nr 335 Krapkowice – Strzelce Opolskie) zakaz: 

a) wysypywania śmieci i wylewania ścieków do wód i gruntu, 

b) lokalizacji inwestycji, które mogą zanieczyścić wody podziemne ze względu 

na wytwarzane ścieki, emitowane pyły i gazy oraz składowane odpady, 

c) lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków, 

d) lokalizacji inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska wodnego,  

e) rolniczego wykorzystywania ścieków za wyjątkiem gnojówki i gnojowicy 

zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne; 

Na etapie budowy farmy wiatrowej nie przewiduje się znaczącego zaburzenia 

stosunków powietrzno-wodnych oraz zdolności retencyjnych gleb przylegających do miejsc 

posadowienia fundamentów. W fazie budowy mogą wystąpić niekontrolowane wycieki 

substancji szczególnie toksycznych dla środowiska wodnego (ropa, płyny hamulcowe 

i chłodnicze) z ciężkich maszyn pracujących na budowie. W związku z tym firmy budowlane 

zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności w trakcie wykonywania prac 
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budowlanych, aby nie dopuścić do niekontrolowanych wycieków, szczególnie podczas 

wykonywania prac ziemnych. 

W przypadku przekraczania kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi 

cieków wodnych, przejścia te zostaną wykonane metodą przecisku sterowanego, w rurze 

osłonowej, pod dnem cieku. Zastosowanie takiej technologii pozwoli na znaczne 

zminimalizowanie wpływu na środowisko. 

W fazie eksploatacji zagrożenie dla wód podziemnych będzie znikome. Do 

niebezpiecznego skażenia wód podziemnych może dojść tylko w przypadku wystąpienia 

poważnej awarii. Przez awarie rozumie się wyciek substancji niebezpiecznych z elementów 

mechanicznych elektrowni, transformatorów bądź samochodów pracowników obsługujących 

przyszłe wiatraki. Transformatory posiadają szczelne misy olejowe o pojemności ponad 100% 

zawartości oleju w transformatorze. Pojemność misy olejowej pozwala, w wypadku awarii 

transformatora, na zatrzymanie całej ilości oleju.  

Fragment projektu planu w pobliżu miejscowości Wronów, znajduje się na terenie 

zalewu potencjalnego. Został on objęty ochroną przeciwpowodziową, a gospodarowanie na 

tym terenie musi być zgodne z przepisami odrębnymi. 

Na terenach upraw rolniczych należy zwrócić szczególną uwagę przy stosowaniu 

nawozów sztucznych, gdyż ich nadmierne ilości mogą powodować zanieczyszczenia wód 

podziemnych szkodliwymi substancjami. 

Tereny komunikacyjne mogą być również źródłem zanieczyszczeń wód podziemnych, 

w szczególności drogi o dużym natężeniu ruchu (KD-GP). Spływ wód opadowych 

i roztopowych z powierzchni jezdni o dużym natężeniu ruchu, może zawierać substancje 

ropopochodne, metale ciężkie czy osady. Pas pobocza tej trasy o klasie GP, należy tak 

zaprojektować aby spełniała odpowiednie normy określone w rozporządzeniu Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz Polska Norma PN-S-

02204:1977 "Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg". Zgodnie z przepisami odrębnymi 

wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni utwardzonych terenów 

komunikacyjnych, przed odprowadzeniem do odbiorników, muszą być podczyszczone ze 

względu na możliwość wystąpienia dużego stężenia substancji niebezpiecznych, m.in. 

ropopochodnych, metali ciężkich. W tym celu stosuje się odpowiednie urządzenia (separatory, 

http://www.ansee.pl/#_blank


PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI BORKOWICE, MIKOLIN, 
PTAKOWICE, JASIONA, NOWA WIEŚ MAŁA, BUSZYCE, WRONÓW, RÓŻYNA ORAZ DO ZMIANY PLANÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 _______________________________________________________________________________________________________  

ansee consulting ul. Św. Mikołaja 61-62/6 

www.ansee.pl 50-127 Wrocław 

 

  Strona 70 z 103 

osadniki, piaskowniki, itp.), minimalizujące możliwość przedostania się zanieczyszczeń do 

gruntu, gleb i wód.  

W przypadku pozostałych dróg, o mniejszym natężeniu wystarczającymi są naturalne 

właściwości filtracyjne litosfery, które skutecznie oczyszczają zanieczyszczone wody 

opadowe i roztopowe. 

Zagrożenie dla środowiska wodnego mogą stanowić również powstające odpady, 

każde nowe zainwestowanie generuje wytwarzanie odpadów. Niewłaściwe ich gromadzenie 

może powodować przedostanie się zanieczyszczeń, przy udziale wód opadowych, do gruntu 

i wód. Dlatego też odpady wszelkiego typu powinny być selektywnie gromadzone, 

w szczelnych pojemnikach, przystosowanych do tego celu i odbierane przez specjalistyczne 

jednostki zajmujące się ich utylizacją lub wykorzystaniem. Niedopuszczalnym jest 

powstawanie dzikich wysypisk odpadów. Zgodnie z ustaleniami studium powstające na 

terenie gminy odpady będą składowane poza jej obszarem, na odpowiednich składowiskach 

odpadów. 

Podsumowując realizacja planu nie stwarza zagrożenia dla stanu oraz jakości wód 

powierzchniowych i podziemnych, nie będzie również wpływać istotnie na stosunki wodne 

w obszarze realizacji planu. 

 

9.8 Oddziaływanie na krajobraz 

Zmiany w krajobrazie sprowadzają się głównie do usytuowania wysokich obiektów 

w postaci turbin wiatrowych, na terenach oznaczonych w projekcie planu jako EW, które 

dotychczas posiadały charakter otwarty (pola). Nie będą one zlokalizowane na terenach 

podlegających ochronie prawnej. 

Niniejszą analizę wykonano zgodnie z referencyjną metodą oceny wpływu elektrowni 

wiatrowych na krajobraz, która została opisana w Załączniku nr 3 do stanowiska 

Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody (WROP) w Opolu z dnia 1 października 2008 r. 

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

województwa opolskiego. 

Rozważana lokalizacja farmy wiatrowej jest zgodna ze w/cyt. stanowiskiem WROP. 

Lokalizacje elektrowni wiatrowych (EW), nie znajdują się w zasięgu jakiegokolwiek obszaru 

objętego ochroną z uwagi na walory krajobrazowe. Tereny oznaczone na projekcie rysunku 
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planu jako EW, nie leżą w obrębie obszaru o wysokich i szczególnie wysokich walorach 

fizjonomicznych krajobrazu naturalnego, wyodrębnionego w „Waloryzacji krajobrazu 

naturalnego województwa opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony” (Badora, 

2006). Również w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa teren ten został 

określony jako „obszar predysponowany do lokalizacji elektrowni wiatrowych”.  

Na poniższej rycinie przedstawiono tereny dopuszczające lokalizację turbin 

wiatrowych oraz obszary wskazane przez WROP, jako „obszar o szczególnie wysokich 

walorach fizjonomicznych krajobrazu”. Dla strefy tej projektuje się zakaz lokalizacji 

obszarowych, punktowych i liniowych dominant krajobrazowych degradujących walory 

fizjonomiczne, w szczególności elektrowni wiatrowych >30 m wysokości liczonej wraz 

z rotorem, nowoprojektowanych linii wysokiego napięcia >110 kV oraz punktowych dominant 

w postaci masztów, urządzeń technologicznych i innych < 30 m.”. Zatem w ustaleniach 

analizowanego dokumentu nie przewidziano lokalizacji nowych obszarowych, punktowych 

i liniowych dominant krajobrazowych w obrębie obszaru o szczególnie wysokich walorach 

fizjonomicznych krajobrazu wnikającego z ww. waloryzacji. Brak jest w pobliżu ocenianego 

terenu obszarów o „wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu”. 

 

Rycina nr 6. Obszary o szczególnie wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu 
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Na etapie budowy wystąpią uciążliwości związane z pracami montażowymi – 

zanieczyszczenie powietrza, zwiększona emisja hałasu, zwiększone natężenie ruchu (w tym 

pojazdów specjalistycznych i transportowych). Uciążliwości te jednak będą miały 

przejściowy, krótkotrwały charakter, wyłącznie w porze dziennej, związany z czasem budowy 

elektrowni oraz niewielki zasięg - ograniczony do miejsca wykonywania prac montażowych 

i szlaku przewozu elementów konstrukcyjnych elektrowni. Prace te nie wpłyną zatem 

negatywnie na lokalne walory krajobrazowe. 

Mając na uwadze rozmiary, a przede wszystkim znaczną wysokość, elektrownie 

wiatrowe oddziałują wizualnie na otoczenie. Należy jednak zaznaczyć, że mimo znacznej 

wysokości, siłownie wiatrowe są obiektami stosunkowo smukłymi, a zasięg oddziaływania 

wizualnego na krajobraz uzależniony jest od czynników takich jak: percepcja wzrokowa 

obserwatora, odległość poszczególnych elementów krajobrazowych od elektrowni, 

występujące przesłony i tło krajobrazowe (np. wzniesienia terenu, drzewa, lasy, istniejąca 

zabudowa). Czynnikiem determinującym widoczność elektrowni, zwłaszcza z większych 

odległości jest także uzależniona od warunków pogodowych przejrzystość powietrza i innych 

warunków meteorologicznych. Dysonans w krajobrazie wzrasta, gdy mamy do czynienia 

z koncentracją kilkunastu turbin.  

Zważywszy na powyższe, obiekty te stanowić będą wyraźną dominantę krajobrazową, 

widoczną z wielu miejsc, oddalonych nawet o kilka kilometrów od planowanego miejsca 

lokalizacji elektrowni. Nie bez znaczenia jest również fakt stale obracającego się, 

przykuwającego uwagę rotora, mogącego powodować refleksy świetlne, w przypadku 

niezastosowania matowych farb. Wiatraki nie będą widoczne w nocy. Na szczycie wież 

znajdować się będzie tylko czerwona lampa, podobne do tych, jakie obserwuje się na szczycie 

wszystkich wysokich obiektów. 

Proponuje się aby już na etapie planowania inwestycji, w maksymalnym stopniu 

ograniczać oddziaływanie na krajobraz. Czynnikiem ograniczającym oddziaływanie 

elektrowni na krajobraz jest budowa kilku siłowni o większej mocy zamiast kilkunastu turbin 

o mniejszej mocy, które w znacznie większym stopniu dewaluują wartość krajobrazową 

najbliższego otoczenia. Dodatkowo, rekomenduje się budowę turbin posiadających wieżę 

o konstrukcji rurowej, zastosowanie na całym obszarze tych samych turbin (o tej samej 

wysokości wieży, średnicy rotora). Zaleca się również nie umieszczanie reklam na turbinach, 

z wyjątkiem logo producenta lub inwestora. 
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Elektrownie wiatrowe będą widoczne przede wszystkim ze wsi położonych 

w sąsiedztwie. Ponadto elektrownie postrzegane będą na tle występujących w tym rejonie 

wsi, z użytków rolnych, śródpolnych dróg gruntowych i innych dróg utwardzonych.  

W związku z funkcjonowaniem elektrowni, poza samym urządzeniem głównym, 

zostaną wprowadzone również elementy towarzyszące w postaci drogi dojazdowej 

(dostosowanie istniejącego szlaku na potrzeby transportu ciężkiego – przywiezienie i montaż 

elementów elektrowni), placu manewrowego oraz ogrodzenia wokół placu, na którym 

ustawione będzie urządzenie. Zmiany te jednak nie będą mieć żadnego istotnego 

negatywnego oddziaływania na otoczenie ani na krajobraz. 

Ogólny odbiór wprowadzonych do krajobrazu obiektów elektrowni wiatrowych będzie 

kwestią subiektywnej oceny potencjalnego obserwatora. Dla części osób teren w związku 

z obecnością wiatraków nabierze charakteru bardziej przemysłowego i turbina będzie 

uznawana za elementy „szpecące” krajobraz, powodujące spadek atrakcyjności turystycznej 

terenu. Natomiast druga grupa odbiorców będzie ją kojarzyć z nowoczesnymi konstrukcjami 

stanowiącymi źródło „czystej, ekologicznej” energii i element atrakcyjności turystycznej 

terenu, stąd ich nastawienie będzie zdecydowanie pozytywne. 

W długoterminowej ocenie farma wiatrowa może mieć pozytywne oddziaływanie, 

ponieważ przez 20 – 30 lat będzie elementem ograniczającym rozprzestrzenianie się 

zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej, co może przyczynić się do poprawy jakości 

przestrzeni i ładu przestrzennego w dłuższej perspektywie czasu. 

 Obiekty infrastruktury towarzyszącej, w postaci placów montażowych czy dróg 

dojazdowych nie będą wywierały negatywnego wpływu na krajobraz, ponieważ są to 

niewielkie obiekty, niewidoczne z otaczających terenów. 

 

9.9 Oddziaływanie na zabytki kultury 

Wieże turbin wiatrowych nie będą stanowiły konkurencji ani przeszkody w odbiorze 

widoku zabytkowej zabudowy w okolicy planowanej inwestycji ze względu na odległości 

wynoszącą ponad 700 m od planowanych turbin wiatrowych. Odległość oraz przesłony 

w postaci zabudowy i roślinności drzewiastej otaczającej zarówno same obiekty dóbr kultury, 

jak też miejscowości, w których są położone, zminimalizują ewentualny negatywny wpływ 
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farmy wiatrowej. Projekt planu uwzględnia również strefy ochronne krajobrazu kulturowego 

„K”, które zostały wyznaczone m.in. dla wsi Łosiów, Strzelniki, Chróścina. 

Niemniej nie przewiduje się, aby zapisy projektowanego dokumentu, wywierały 

istotny negatywny wpływ na te elementy otoczenia.  

 

9.10 Oddziaływanie na ludzi 

9.10.1 Klimat akustyczny 

Dźwięk w zależności od poziomu, charakterystyki i innych warunków może 

przerodzić się w hałas, który w większym lub mniejszym stopniu może oddziaływać na ludzi. 

Jest on zatem uznawany za jeden z czynników, który ma wpływ na jakość życia człowieka. 

Podstawą prawną działań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem jest ustawa z dnia 27 

kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska. Art. 112 stwierdza, że: „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, zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on 

dotrzymany, zapobieganiu powstawaniu lub przenikaniu do środowiska. W Polsce 

dokumentem regulującym poziom hałasu jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 

czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 

120, poz.826) wraz ze zmianami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 

października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 1109). Rozporządzenie to podaje dopuszczalne 

poziomy hałasu dla poszczególnych rodzajów źródeł w stosunku do klas terenów 

wyróżnionych ze względu na sposób zagospodarowania i pełnione funkcje. 
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Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe 1) 
Pozostałe obiekty i działalność będąca 

źródłem hałasu 

LAeqD 

przedział czasu 

odniesienia równy 

16 godzinom 

LAeqN 

przedział czasu 

odniesienia równy 

8 godzinom 

LAeqD 

przedział czasu 

odniesienia równy 

8 najmniej 

korzystnym 

godzinom dnia 

kolejno po sobie 

następującym 

LAeqN 

przedział czasu 

odniesienia równy 

1 najmniej 

korzystnej 

godzinie nocy 

a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska 

b) Tereny szpitali poza miastem 
50 45 45 40 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

b) Tereny zabudowy związanej ze stałym 

lub czasowym pobytem dzieci i 

młodzieży 2) 

c) Tereny domów opieki społecznej 

d) Tereny szpitali w miastach 

61 56 50 40 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i zamieszkania 

zbiorowego 

b) Tereny zabudowy zagrodowej 

c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 2) 

d) Tereny mieszkaniowo-usługowe 

65 56 55 45 

Tereny w strefie śródmiejskiej miast 

powyżej 100 tys. mieszkańców 3) 
68 60 55 45 

1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także do torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych. 

2) W przypadku niewykorzystania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom 

hałasu w porze nocy. 

3) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tyś. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów 

administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 

tyś., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę  śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z 

koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. 

 

Należy zaznaczyć, że na terenie projektowanego dokumentu dominują grunty rolne, 

gdzie klimat akustyczny kształtowany jest przez naturalne i bytowe źródła hałasu, jak również 

w mniejszym stopniu przez hałas komunikacyjny. Stwierdza się brak źródeł hałasu 

pochodzenia przemysłowego na analizowanym terenie.  

Ze względu na charakter sołectw (obszar typowo rolniczy), okresowo zwiększa się 

hałas związany z pracami rolniczymi tak na polach, drogach dojazdowych do pól, jak i 

w obrębie gospodarstw. Jest to jednak hałas mało uciążliwy dla mieszkańców. 

Obszarami podlegającymi ochronie akustycznej w obrębie projektowanego planu są 

tereny zabudowy zagrodowej, które umiejscowione są w pobliżu miejscowości Piaski i w 

okolicach Różyny – są to tereny zabudowy zagrodowej (RM). Również ochronie akustycznej 
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podlegają tereny usług sportu i rekreacji , które znajdują się w sąsiedztwie wsi Różyna i 

Jasiona. Dopuszczalne poziomy hałasu na tych terenach w oparciu o w/cyt. Rozporządzenie 

Ministra Środowiska wynosi 45 dB w porze nocnej i 55 dB w porze dziennej. 

Pozostałe tereny chronione akustycznie znajdują się poza granicami projektowanego 

dokumentu i są związane z istniejącą zabudową zagrodową (dopuszczalna norma w porze 

nocnej to 45 dB) najbliższych miejscowości: Kruszyna, Strzelniki, Zwanowice, Różyna, 

Łosiów, Leśniczówka, Buszyce, Wronów, Nowa Wieś Mała, Jasiona, Skorogoszcz, Chróścina, 

Błażejowice, Borkowice, Piaski. 

Należy również zaznaczyć, że projektowany dokument zawiera ograniczenia 

powstawania nowej zabudowy, która nie będzie mogła być lokalizowana bliżej niż 700 m od 

turbin wiatrowych. Taka odległość pozwala na bezpieczne zaprojektowanie turbin 

wiatrowych, których warunki techniczne (w tym w szczególności maksymalna moc 

akustyczna) będą spełniały dopuszczalne normy hałasu na terenach podlegających ochronie 

akustycznej. 

Hałas drogowy jest generowany głównie przez pojazdy poruszające się drogą krajową 

nr 94, która biegnie przez takie miejscowości jak Strzelniki, Łosiów czy Buszyce w pobliżu 

terenów, gdzie możliwa będzie lokalizacja turbin wiatrowych. W mniejszym stopniu 

oddziałują drogi lokalne, ze względu na mniejsze natężenie ruchu.  

 

Podczas montażu turbin wiatrowych oraz budowy infrastruktury towarzyszącej, 

wystąpią okresowe i krótkotrwałe oddziaływania akustyczne związane z pracą sprzętu 

budowlanego oraz transportem materiałów i elementów konstrukcyjnych. Emisja hałasu 

powstająca w skutek realizacji farmy wiatrowej będzie mieć charakter czasowy, krótkotrwały 

i zniknie po zakończeniu prac budowlanych. 

Ze względu na znaczną odległość zabudowy mieszkalnej od miejsca lokalizacji 

poszczególnych turbin, prace budowlane i montażowe nie powinny być uciążliwe dla 

okolicznych mieszkańców. W celu dodatkowej minimalizacji ewentualnych uciążliwości 

prace powinny być prowadzone wyłącznie w godzinach pory dziennej. Wyjątek stanowi 

transport wielkogabarytowych elementów konstrukcji turbiny, który powinien odbywać się 

w porze nocnej ze względu na mniejszą uciążliwość dla innych użytkowników ruchu 

drogowego. 
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Wykonawca inwestycji powinien dysponować nowoczesnym sprzętem budowlanym 

oraz zadbać o dobry stan techniczny maszyn i urządzeń poprzez systematyczną ich 

konserwację (smarowanie, dokręcanie śrub i elementów drgających itp.). 

 

Na etapie eksploatacji elektrowni wiatrowej będzie odczuwalne oddziaływanie 

akustyczne. Źródłem tego hałasu będą pracujące turbiny wiatrowe, gdzie najważniejszymi 

źródłami hałasu są: 

 układ przeniesienia mocy (wirnik – przekładnia – generator) stanowiący hałas 

mechaniczny, ciągły w czasie funkcjonowania urządzeń, 

 wirnik (obrót rotorów) będący hałasem aerodynamicznym, ciągłym w czasie.  

Na rozkład hałasu z farm wiatrowych, wpływ mają również inne istotne elementy 

m.in.: 

 liczba elektrowni,  

 ich wzajemne rozmieszczenie, 

 użytkowanie terenu, 

 warunki atmosferyczne. 

 

 Na etapie sporządzania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla turbin wiatrowych zostanie sporządzona ocena oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko, w której zastanie wykonana bardzo szczegółowa analiza 

propagacji hałasu do środowiska. Na obecnym etapie nie jest możliwe wykonanie symulacji 

akustycznej, ponieważ nie jest znana ilość oraz dokładne rozmieszczenie turbin wiatrowych, a 

także nie są znane szczegółowe parametry modelu turbiny, jak np. maksymalna moc 

akustyczna. 

Najbliższa zabudowa znajduje się w odległości ponad 700 m od turbiny wiatrowej. 

Pozostałe budynki znajdują się w większych odległościach. Dzięki takim dużym 

odległościom, a także odpowiednio dobranych parametrach technicznych siłowni, inwestycja 

w postaci farmy wiatrowej nie będzie generować ponadnormatywnych oddziaływań 

akustycznych na terenach wymagających ochrony przed hałasem. 

Należy podkreślić jeszcze raz, że na etapie opracowywania Raportu o oddziaływaniu 

na środowisko przedsięwzięcia, należy wykonać bardziej szczegółowe obliczenia poziomów 
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hałasu wokół inwestycji wraz z dokładną identyfikacją wszystkich terenów chronionych 

akustycznie. Moc turbin (w tym również maksymalną moc akustyczną) należy tak 

dostosować, aby nie było przekroczeń dopuszczalnych poziomów akustycznych na terenach 

chronionych akustycznie w najbliższych miejscowościach. 

 

9.10.2 Oddziaływanie w zakresie infradźwięków 

 Według polskiej normy PN-86/N-01338 infradźwiękami nazywamy dźwięki lub hałas, 

którego widmo częstotliwościowe zawarte jest w zakresie od 2 Hz do 16 Hz. Według ISO 

7196 infradźwiękami nazywamy dźwięki lub hałas, którego widmo częstotliwościowe 

zawarte jest w zakresie od 1 Hz do 20 Hz. Są to zatem wibracje o częstotliwości poniżej 

20 Hz. 

 W literaturze dowody na to, że infradźwięki wytwarzane przez wirnik turbiny 

wiatrowej mogą wpłynąć niekorzystnie na samopoczucie, pochodzą głównie z ankiet 

(A. Harry 2007). Wynika z nich, że możliwe negatywne oddziaływanie przeważnie dotyczyło 

osób starszych, które przez długi czas znajdowały się w zakresie oddziaływania 

infradźwięków, w bliskich odległościach – poniżej 500 m. Udokumentowano też przypadki 

osób odczuwających dolegliwości mimo, że nie powinny być narażone na działanie 

infradźwięków, ze względu na duże odległości zabudowań od turbiny. Niektóre źródła 

podają, że detektory do pomiarów niskich częstotliwości odbierały fale w odległości 

dochodzącej do 10 km. Pomiary te były przeprowadzane dla siłowni wiatrowej o wysokości 

wieży 60 m. 

 W literaturze istnieją opinie, że elektrownie nie emitują słyszalnych infradźwięków 

(J.F. Manwell et al. 2002) i na tym opiera się pojęcie o ich nieszkodliwości.  

 Według przeprowadzanych badań w USA i Wielkiej Brytanii (J. Jacobsen 2005) 

infradźwięki wytwarzane przez wirnik turbiny wiatrowej nie wpływają niekorzystnie na 

zdrowie człowieka.  

 Według raportu na temat wpływu turbin wiatrowych na zdrowie człowieka (W.D. 

Colby et al 2009) również nie ma dowodów na to, że słyszalne lub podsłyszalne dźwięki 

emitowane przez turbiny wiatrowe mają jakiekolwiek bezpośrednie, negatywne skutki 

fizjologiczne. Raport ten odnosi się także do „syndromu turbin wiatrowych” oraz „choroby 
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wibroakustycznej”, których objawy wiązane są właśnie z emisją infradźwięków przez 

elektrownie wiatrowe.  

Autorzy Prognozy uważają, że elektrownie wiatrowe emitują infradźwięki na bardzo 

niskim poziomie, zdecydowanie poniżej wartości mogących wpływać niekorzystnie na 

zdrowie ludzkie. 

 

9.10.3 Oddziaływanie w zakresie wibracji 

Eksploatacja elektrowni wiatrowych stanowi źródło wibracji pochodzących 

z generatora i rotora, a także drgań wieży powstających na skutek jej odchylania się od pionu 

pod wpływem naporu wiatru. Wibracje o bardzo niskich częstotliwościach, związane 

z obrotem śmigieł wiatraka, po przeniknięciu przez konstrukcje wieży mogą przedostawać się 

do gruntu i propagować w najbliższym otoczeniu. Z przeprowadzonych dotychczas badań 

wynika, że wartość skuteczna przyspieszenia drgań na obudowie wieży turbiny wiatrowej 

kształtuje się na poziomie od 12,136 cm/s
2
 do 23,363cm/s

2
. Jednocześnie badania drgań 

wykonane na fundamencie wieży turbiny wiatrowej wykazały występowanie drgań na 

poziomie od 5,377cm/s
2
 do 10,815cm/s

2
. Dostępne dane pomiarowe wskazują, że są to 

drgania o częstotliwości poniżej 600 Hz i bardzo małej amplitudzie. Ze względu na znaczne 

odległości zabudowań od miejsc, gdzie powstać będą mogły turbiny wiatrowe, amplituda 

drgań przekazywana przez podłoże na budynki nie przekroczy dolnej granicy strefy drgań 

odczuwalnych przez budynki, w związku z czym nie będzie generowała negatywnego 

oddziaływania. Brak jest również dowodów potwierdzających wpływ wibracji z elektrowni 

wiatrowych przenoszonych przez grunt na zdrowie ludzi. 

 

9.10.4Oddziaływanie w zakresie rzucania lodem 

W warunkach sprzyjających oblodzeniu wszystkie nieosłonięte części siłowni 

wiatrowej są zagrożone gromadzeniem się na nich warstw lodu. Sprzyja temu przede 

wszystkim ich lokalizowanie w obszarach górskich oraz na terenach o istotnej liczbie dni 

sprzyjających oblodzeniu turbin (T<0ºC) (Seifert 2003). Na terenach, na których notowano 

zjawisko rzucania lodem obserwowano fragmenty lodu o masie zakresie od 0,1 do 

maksymalnie 1 kg (Bossanyi et al. 1998). 
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Oblodzenie może dotyczyć części dynamicznych (łopaty wirnika) oraz statycznych 

(obudowa gondoli turbiny). Lód na turbinie może gromadzić się w dwóch postaciach, jako:  

 szron – powstaje poprzez osadzanie się na strukturach turbiny przechłodzonej pary 

wodnej, wytwarza się w suchych warunkach w temperaturze poniżej 0ºC, jest 

nieprzeźroczysty i mętny,  

 gołoledź  – jest to zamarzający deszcz, powstaje w wilgotnych warunkach 

w temperaturze oscylującej wokół 0ºC, ma gładką i przeźroczystą postać.  

Oblodzenie łopat wirnika stwarza dwa rodzaje zagrożeń:  

 wyrzucenie fragmentów lodu podczas pracy wirnika,  

 nagromadzony lód może spaść podczas postoju turbiny (np. w postaci sopli).   

 

 Na stacjonarnych częściach turbiny również może gromadzić się lód, zwłaszcza na 

gondoli. Podczas opadów śniegu na powierzchni obudowy gondoli zbierają się, w zależności 

od warunków, lód ze śniegiem. Generator pracując nagrzewa się i na powierzchni styku 

gondoli ze śniegiem tworzy się warstewka wody, co stwarza ryzyko ześlizgnięcia się 

z obudowy dużych mas śniegu i lodu. 

Według przeprowadzonych badań terenowych i komputerowych symulacji (Morgan et 

al.1998) w odległości 220 m prawdopodobieństwo to wynosi 1:100, a powyżej tej granicy 

ryzyko gwałtownie spada i przy 400 m wynosi 1:1000000, co jest porównywalne do 

prawdopodobieństwa trafienia jednej osoby piorunem na obszarze Wielkiej Brytanii. Ponadto 

inwestycja będzie realizowana na terenie pól uprawnych, czyli na obszarze, gdzie w okresie 

potencjalnego zagrożenia rzucania lodem nie będą prowadzone prace polowe. Zatem 

zagrożenie wynikające z rzucania lodem będzie nieznaczące, czasowe i krótkotrwałe.  

Producenci elektrowni wiatrowych dokładają starań by wyeliminować ryzyko rzucania 

lodem do minimum, poprzez wprowadzanie nowych technologii. W przypadku nadmiernego 

oblodzenia, fakt ten będzie mierzony przez sensory, elektrownia zostanie wyłączana lub 

włączone zostanie ogrzewanie skrzydeł, które doprowadzi do stopienia lodu. Tego typu 

rozwiązania również obniżają awaryjność całej turbiny, jest istotne w przypadku 

nierównomiernego oblodzenia śmigieł prowadzącego do braku wyważenia obciążeń. 
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9.10.5 Oddziaływanie w zakresie migotania cienia 

Obracające się łopaty wirnika turbiny wiatrowej rzucają na otaczające ją tereny cień, 

powodując tzw. efekt migotania nazywany również niesłusznie efektem stroboskopowym. 

Z efektem migotania cieni mamy do czynienia najczęściej w krótkich okresach dnia, 

w godzinach porannych i wieczornych, gdy nisko położone na niebie Słońce świeci zza 

turbiny, a cienie rzucane przez łopaty wirnika są mocno wydłużone. Jest on szczególnie 

zauważalny w okresie zimowym, kiedy to kąt padania promieni słonecznych jest stosunkowo 

mały (EDR, 2009). 

 

Rycina nr 7. Schemat powstawania zjawiska migotania cienia 

 

Turbina wiatrowa, tak jak każdy inny obiekt, przy określonych warunkach 

pogodowych będzie rzucać cień na otaczające tereny. Efekt ten jest naturalny i akceptowalny 

w przypadku, gdy turbina nie pracuje, natomiast w trakcie obracania się wirnika turbiny 

dochodzi do okresowego ruchomego zacieniania zwanego efektem migotania cienia. 

Występowanie tego zjawiska i jego intensywność zależy od wielu czynników, między 

innymi: 

 położenia geograficznego, 

 zachmurzenia, 

 pory roku, 

 prędkości i kierunku wiatru, 
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 wysokości wieży i średnicy wirnika turbiny wiatrowej, 

 odległości obserwatora (punktu imisji) od turbiny wiatrowej, 

 orientacji okien w budynkach (czy są skierowane w stronę farmy wiatrowej), 

 występowania drzew lub innych wysokich obiektów pomiędzy farmą wiatrową, 

a obserwatorem (możliwe jest wystąpienie zjawiska ekranowania, przez co efekt 

migotania cienia będzie zniwelowany w punkcie imisji). 

Wielkość oddziaływania w zakresie migotania cienia jest zmienna w ciągu roku. 

Szerokość geograficzna, na której położona jest Polska, odznacza się kilkoma cechami 

charakterystycznymi. W okresie wiosennym oraz jesiennym największy zasięg migotania 

cienia będzie w kierunkach wschodnich oraz zachodnich, gdyż tylko podczas wchodu 

i zachodu Słońce znajduje się nisko na widnokręgu, co sprzyja rzucaniu długich cieni na 

przylegające tereny. W porze letniej zasięg ten przesuwa się w kierunku południowo – 

wschodnim oraz południowo – zachodnim. Pora zimowa, którą cechują krótkie dni i nisko 

położone Słońce nad horyzontem podczas całego dnia, powoduje efekt migotania cienia 

w kierunku północnym od turbin wiatrowych. 

Pojęcie efektu stroboskopowego, bardzo często mylone jest z efektem migotania 

cienia. Aby efekt migotania ceni wywoływany przez elektrownie wiatrowe mógł osiągnąć 

częstotliwość efektu stroboskopowego, a więc przekraczać wartość 2,5 Hz, rotor wiatraka 

musiałby wykonywać 50 obrotów wirnika na minutę, tymczasem nowoczesne wolnoobrotowe 

turbiny obracają się z prędkością maksymalną 20 obrotów na minutę. Natomiast stare turbiny, 

o mniejszych mocach (poniżej 500 kW) mogą obracać się znacznie szybciej, nawet powyżej 

50 obrotów na minutę, co może powodować efekt stroboskopowy. 

Środowisko naukowe jest podzielone w kwestii negatywnego oddziaływania migotania 

cienia na zdrowie człowieka. Duża grupa środowiska akademickiego uważa, że migotanie 

o częstotliwości powyżej 2,5 Hz (czyli częstotliwości, kiedy można już mówić o zjawisku 

stroboskopowym) może być dla człowieka uciążliwe. Ale tylko u 5% osób chorych na 

epilepsję, które poddano badaniu wpływu migotania światła na samopoczucie, częstotliwości 

w zakresie 2,5 – 3 Hz wywołały negatywne efekty. U większości osób reakcja ze strony 

organizmu pojawia się przy wielokrotnie wyższych częstotliwościach, rzędu 16 - 25 Hz 

(AWS Truewind, 2006). 

http://www.ansee.pl/#_blank


PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI BORKOWICE, MIKOLIN, 
PTAKOWICE, JASIONA, NOWA WIEŚ MAŁA, BUSZYCE, WRONÓW, RÓŻYNA ORAZ DO ZMIANY PLANÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 _______________________________________________________________________________________________________  

ansee consulting ul. Św. Mikołaja 61-62/6 

www.ansee.pl 50-127 Wrocław 

 

  Strona 83 z 103 

Według British Epilepsy Association (Brytyjskiego Stowarzyszenia Epilepsji) nie ma 

żadnych dowodów na to, że zjawisko migotania cieni, którego źródłem jest farma wiatrowa, 

może wywoływać ataki epilepsji. Maksymalne częstotliwości migotania wywołanego przez 

współczesne turbiny wiatrowe nie przekraczają bowiem 1 Hz, czyli znajdują się dużo poniżej 

progowej wartości 2,5 Hz (od której możemy mówić już o zjawisku stroboskopowym) i nie 

powinny być odbieranie jako szkodliwe. 

Należy zaznaczyć, że na terenie Polski nie obowiązują żadne normy prawne i regulacje, 

mówiące o dopuszczalnym i akceptowalnym czasie występowaniu efektu migotania cienia. 

Brak jest również jakichkolwiek wytycznych, które jasno określałyby standardy 

wykonywanych opracowań w zakresie oddziaływania migotania cienia generowanego przez 

turbiny wiatrowe. 

 Szczegółowe analizy zasięgu migotania cienia należy przygotować na etapie 

sporządzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, kiedy będą znane 

szczegółowe parametry techniczne turbin, ich ostateczną ilość i rozmieszczenie. 

 

9.10.6 Oddziaływanie w zakresie promieniowania elektromagnetycznego 

W środowisku wyróżniamy dwa rodzaje źródeł pola elektromagnetycznego: naturalne 

(m.in. promieniowanie geomagnetyczne Ziemi o natężeniu w granicach od 16 do 56 A/m) 

oraz sztuczne. Źródłem pola elektromagnetycznego pochodzenia sztucznego o częstotliwości 

50 Hz są urządzenia elektryczne. Specyfika pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez 

takie urządzenia powoduje, że można w jego przypadku oddzielnie rozpatrywać składową 

elektryczną i magnetyczną. Pole magnetyczne towarzyszy każdemu przepływowi prądu, 

a pole elektryczne występuje wszędzie tam, gdzie pojawia się napięcie elektryczne. Typowe 

natężenia pola magnetycznego i elektrycznego, występującego w sąsiedztwie urządzeń 

powszechnego użytku, przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Tabela nr 7. Typowe natężenia pola magnetycznego i elektrycznego w sąsiedztwie urządzeń powszechnego 

użytku  

Wartości pola magnetycznego o częstotliwości 50 Hz spotykane w środowisku 

Urządzenia elektryczne powszechnego użytku Natężenie pola magnetycznego 

Pralka automatyczna 0,3 A/m w odległości 30 cm 

Żelazko 0,2 A/m w odległości 30 cm 
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Wartości pola magnetycznego o częstotliwości 50 Hz spotykane w środowisku 

Urządzenia elektryczne powszechnego użytku Natężenie pola magnetycznego 

Monitor komputerowy 0,1 A/m w odległości 10 cm 

Odkurzacz 5 A/m w odległości 30 cm 

Maszynka do golenia 12-1200 A/m w odległości 5 cm 

Suszarka do włosów 4 A/m w odległości 10 cm 

Wartości pola elektrycznego o częstotliwości 50 Hz spotykane w środowisku 

Urządzenia elektryczne powszechnego użytku Natężenie pola elektrycznego 

Pralka automatyczna 0,13 kV/m w odległości 30 cm 

Żelazko 0,12 kV /m w odległości 30 cm 

Monitor komputerowy 0,2 kV /m w odległości 10 cm 

Odkurzacz 0,13 kV /m w odległości 30 cm 

Maszynka do golenia 0,7 kV /m w odległości 5 cm 

Suszarka do włosów 0,8 kV /m w odległości 10 cm 

Źródło: http://oddziaływaniewiatrakow.pl 

 

Do pozostałych sztucznych źródeł pola elektromagnetycznego średnich i wysokich 

częstotliwości należą przede wszystkim radiowo – telewizyjne stacje nadawcze, stacje 

bazowe telefonii komórkowej, urządzenia radiolokacyjne używane w sektorze wojskowym 

oraz urządzenia radionawigacyjne portów lotniczych i portów morskich. Ponadto ważnym 

źródłem pola elektromagnetycznego jest również radiokomunikacja amatorska, w tym stacje 

fal długich i nadajniki CB. 

Ze względu na lokalizację turbiny wiatrowej na wysokości ok. 100 m nad poziomem 

gruntu poziom pola elektromagnetycznego generowanego przez elementy elektrowni na 

poziomie terenu (na wysokości 2 m) jest w praktyce pomijalny. Urządzenia generujące fale 

elektromagnetyczne (zarówno generator jak i transformator) znajdują się wewnątrz gondoli 

i są zamknięte w przestrzeni otoczonej metalowym przewodnikiem o właściwościach 

ekranujących, co w konsekwencji powoduje, że efektywny wpływ elektrowni wiatrowej na 

kształt klimatu elektromagnetycznego środowiska jest bardzo niewielki. Można przyjąć 

w uproszczeniu, że gondola która pozbawiona jest właściwości ekranujących, posiadać będzie 

pole elektromagnetyczne o częstotliwości 50 Hz, a wypadkowa natężenia pola elektrycznego 

na wysokości 1,8 m n.p.t. wyniesie około 9 V/3, czyli znacznie poniżej wartości występującej 

naturalnie. Wypadkowe pole magnetyczne wyniesie w tym miejscu około 4,5 A/3, a więc 

również mniej niż naturalne pole magnetyczne. 
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Konkludując, projektowane turbiny wiatrowe są źródłem pola elektromagnetycznego 

o częstotliwości 50 Hz, które przenika do środowiska przyrodniczego, jednak natężenie tych 

pól jest zdecydowanie niższe aniżeli występujące w środowisku naturalne pola 

elektromagnetyczne. Ich wpływ jest zatem pomijalnie mały, ze względu na wysokość 

występowania źródła powstawania tegoż pola elektromagnetycznego (ponad 100 m n.p.t) oraz 

skuteczne właściwości ekranujące gondoli. 

Wytworzony prąd w siłowniach przesyłany będzie kablami SN do stacji 

transformatorowej dla której lokalizację w projekcie planu oznaczono jako IE.1 oraz IE.2. 

Tereny te są obecnie użytkowane rolniczo i położone z dala od zabudowań mieszkalnych. 

Sugeruje się aby linie kablowe poprowadzone zostały wzdłuż ciągów 

komunikacyjnych. Należy zaznaczyć, że w przypadku linii podziemnej, grunt stanowi 

bezpieczną izolację, gdyż nie przewodzi tego typu promieniowania, w związku z czym nie 

przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko. 

Sama farma wiatrowa znajdować się będzie na terenach użytków rolnych, co jeszcze 

bardziej minimalizuje możliwość ewentualnego oddziaływania promieniowania 

elektromagnetycznego na ludzi, a także na zwierzęta.  

 

9.11 Syntetyczna ocena skutków realizacji projektu planu na środowisko 

Na podstawie przeprowadzonej analizy ustaleń projektu miejscowego planu 

zagospodarowania terenu dla części miejscowości Borkowice, Mikolin, Ptakowice, Jasiona, 

Nowa Wieś Mała, Buszyce, Wronów, Różyna oraz do zmiany planów zagospodarowania 

przestrzennego dokonano syntetycznej oceny wpływu poszczególnych ustaleń planu na 

środowisko, uwzględniając wagę oraz rodzaj skutków dla środowiska. Skutki te mogą być 

zarówno pozytywne (+) jak i negatywne (-): 

+ 3 – znacząco wpływający korzystnie na środowisko 

+ 2 – średnio wpływający korzystnie na środowisko  

+ 1 – słabo wpływający korzystnie na środowisko 

0 – brak oddziaływania lub oddziaływanie nieistotne 

- 1– słabe negatywne oddziaływanie na środowisko 

- 2 – średnie negatywne oddziaływanie na środowisko 

- 3 – znaczące negatywne oddziaływanie na środowisko 
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Tabela nr 8. Syntetyczna ocena skutków realizacji projektu planu na środowisko 

 
US RM P IW IE EW R WS 

ZL, 

LZ, 

ZLD 

ZC 

KD-GP, KD-

Z, KD-L, 

KD-D, 

KD-W 

obszary chronione 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 0 -1 

flora 0 0 -1 0 0 0 0 +1 +2 0 -1 

fauna 0 0 -1 0 0 0 0 +1 +2 0 -1 

ptaki i nietoperze 0 0 0 0 0 -1 (??) 1 +2 +2 0 -1 

powierzchnia ziemi 0 -1 -1 0 -1 -1 0 0 +2 0 -1 

powietrze i klimat 0 -1 -2 0 0 +3 0 0 +2 0 -2 

wody powierzchniowe i 

podziemne 
0 -1 -1 0 -1 0 -1 +1 +2 -1 -2 

krajobraz 0 0 0 0 -1 -2 0 +1 +2 0 -1 

ludzi 0 0 -1 0 0 -1 0 0 +1 0 -1 

zabytki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Generalnie, proponowane zapisy projektowanego dokumentu nie wpłyną negatywnie 

na stan środowiska przyrodniczego. Największymi oddziaływaniami będą odznaczały się 

tereny dróg, w szczególności te o większym natężeniu ruchu (KD-GP). Będą one 

w największym stopniu oddziaływały na wody powierzchniowe i podziemne, a także na stan 

jakości powietrza.  

Umożliwienie w projekcie planu realizowania inwestycji z zakresu energetyki 

wiatrowej, będzie miało zarówno pozytywne skutki jak i negatywne. Do korzyści należy 

niewątpliwie poprawa jakości powietrza w ujęciu ponadlokalnym, gdyż turbiny wiatrowe 

zaliczane są do odnawialnych źródeł energii, które zastępują elektrownie konwencjonalne 

opierające się na uciążliwym procesie spalania surowców kopalnych. Jednak turbiny mają 

także negatywny wpływ na krajobraz, który ulegnie dewaluacji. Teren ten nie odznacza się 

wybitnymi walorami krajobrazowymi i położony jest poza terenami ochrony prawnej, co  

znacznie obniża wielkość antropopresji. Potencjalny wpływ na ptaki i nietoperze, które są 

najbardziej narażone na negatywne oddziaływanie ze strony siłowni wiatrowych, zostanie 

szczegółowo określony na etapie sporządzania oceny oddziaływania na środowisko, kiedy 

zakończone zostaną roczne badania monitoringowe. 

W poniższej tabeli zestawiono ustalenia projektowanego dokumentu z aktualnym 

zagospodarowaniem terenu, a także dokonano oceny wpływu tych zmian jakie wpłyną na 

środowisko przyrodnicze. 
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Tabela nr 9. Porównanie obecnego zagospodarowania z ustaleniami projektowanego MPZP 

OZNACZENIA 

DOTYCHCZASOWE 

ZAGOSPODARO-

WANIE 

I UŻYTKOWANIE 

USTALENIA 

FUNKCJONALNO 

PRZESTRZENNE MPZP 

ZAKRES 

PRZEWIDYWANYCH 

PRZEKSZTAŁCEŃ 

 
Użytki zielone tereny usług sportu i rekreacji 

Nieznaczne przekształcenie 

środowiska przyrodniczego; 

degradacja powierzchni 

glebowej,  przekształcenie 

naturalnej rzeźby terenu,  

ograniczenie powierzchni 

biologicznie czynnej 

 
Tereny rolnicze tereny zabudowy zagrodowej 

Nieznaczne przekształcenie 

środowiska przyrodniczego; 

degradacja powierzchni 

glebowej,  przekształcenie 

naturalnej rzeźby terenu,  

ograniczenie powierzchni 

biologicznie czynnej 

 

Tereny obiektów 

produkcyjnych, 

składów i magazynów 

tereny obiektów 

produkcyjnych, składów i 

magazynów z dopuszczeniem 

usług 

Brak przekształceń- 

zachowanie dotychczasowego 

użytkowania 

 

Tereny infrastruktury 

technicznej – 

wodociągi 

tereny infrastruktury 

technicznej – wodociągi 

Brak przekształceń- 

zachowanie dotychczasowego 

użytkowania 

 
Tereny rolnicze 

tereny infrastruktury 

technicznej – elektroenergetyka 

Nieznaczne przekształcenie 

środowiska przyrodniczego ; 

degradacja powierzchni 

glebowej,  przekształcenie 

naturalnej rzeźby terenu,  

ograniczenie powierzchni 

biologicznie czynnej 

 
Tereny rolnicze tereny elektrowni wiatrowych 

Poprawa jakości powietrza w 

ujęciu ponadlokalnym, 

negatywny wpływ na 

krajobraz, możliwe negatywne 

oddziaływanie na ptaki i 

nietoperze, nieznaczne 

pogorszenie klimatu 

akustycznego 

 
Tereny rolnicze tereny rolnicze 

Brak przekształceń- 

zachowanie dotychczasowego 

użytkowania 

 

Tereny wód 

powierzchniowych 
tereny wód powierzchniowych 

Brak przekształceń- 

zachowanie dotychczasowego 

użytkowania 

 
Tereny lasów tereny lasów 

Poprawa jakości środowiska 

przyrodniczego i krajobrazu 

 
Tereny rolnicze 

tereny rolne przeznaczone do 

zalesień 

Poprawa jakości środowiska 

przyrodniczego i krajobrazu 

 
Tereny zadrzewień tereny zadrzewień 

Poprawa jakości środowiska 

przyrodniczego i krajobrazu 
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OZNACZENIA 

DOTYCHCZASOWE 

ZAGOSPODARO-

WANIE 

I UŻYTKOWANIE 

USTALENIA 

FUNKCJONALNO 

PRZESTRZENNE MPZP 

ZAKRES 

PRZEWIDYWANYCH 

PRZEKSZTAŁCEŃ 

 
Teren cmentarza teren cmentarza 

Brak przekształceń- 

zachowanie dotychczasowego 

użytkowania 

 
Tereny rolnicze 

tereny dróg publicznych klasy 

głównej ruchu przyspieszonego 

Duże przekształcenie 

środowiska przyrodniczego – 

całkowite przekształcenie 

powierzchni biologicznie 

czynnej,  możliwość 

zanieczyszczenia substancjami 

ropopochodnymi zwiększenie 

udziału zanieczyszczeń 

lokalnych  wynikających z 

intensyfikacji ruchu pojazdów, 

poprawa jakości życia 

mieszkańców wsi Łosiów 

 

 

  

Tereny dróg 

publicznych 

tereny dróg publicznych klasy:  

zbiorczej, lokalnej, 

dojazdowej i dróg 

wewnętrznych 

Brak przekształceń- 

zachowanie dotychczasowego 

użytkowania 

 
Tereny rolnicze 

tereny dróg wewnętrznych 

obsługujących elektrownie 

wiatrowe 

Nieznaczne przekształcenie 

środowiska przyrodniczego – 

ograniczenie powierzchni 

biologicznie czynnej, 

zwiększenie udziału  

nieznaczne zanieczyszczeń 

lokalnych  wynikających z 

intensyfikacji ruchu pojazdów 
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10 Prognoza zmian przy braku realizacji ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

W przypadku niepodejmowania uchwały, której jednym z głównych założeń jest 

możliwość lokalizowania odnawialnych źródeł energii w postaci elektrowni wiatrowych, 

oddziaływanie można rozpatrywać w dwóch aspektach. 

Pierwszym z nich jest fakt, iż nieuchwalenie projektowanego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, pozwoli na uniknięcie bardzo niewielkich przekształceń 

powierzchni gleby, która zostałaby zajęta przez turbiny wiatrowe i infrastrukturę 

towarzyszącą. Nie będzie wpływu również na lokalne zasoby środowiska przyrodniczego, 

środowiska kulturowego i otoczenia człowieka oraz krajobrazu. Pozwoli także na uniknięcie 

potencjalnych konfliktów społecznych, środowiskowych i przestrzennych związanych 

z realizacją i eksploatacją farmy. Odstąpienie od realizacji przedsięwzięcia nie spowoduje 

strat w środowisku, które i tak są szacowane jako bardzo niewielkie oraz nie zakłóci spójności 

struktur wewnętrznych. Nie spowoduje również wprowadzenia na etapie budowy, 

funkcjonowania i likwidacji inwestycji niewielkich zanieczyszczeń i energii do środowiska. 

Należy jednak pamiętać, że pomimo występowania czynników wpływających na 

środowisko, to elektrownie wiatrowe należą do tzw. czystych (odnawialnych) źródeł 

wytwarzania energii elektrycznej, a co za tym idzie, ich zastosowanie zmniejsza negatywne 

oddziaływanie sektora energetycznego na środowisko. Realizacja projektów wiatrowych jest 

zatem działaniem z zakresu ochrony klimatu, ochrony powietrza i ochrony gleby, a te 

elementy oddziałują bezpośrednio na populacje roślin i zwierząt.  

Drugim aspektem oceny skutków dla środowiska w przypadku nie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest brak energii, jaką 

wyprodukowałyby siłownie wiatrowe. Energia ta będzie musiała być uzupełniona z innych 

źródeł, najprawdopodobniej konwencjonalnych. Wykorzystanie elektrowni wiatrowych do 

produkcji energii ma zdecydowanie mniejszy wpływ na środowisko niż wykorzystanie innych 

źródeł wytwarzania energii (konwencjonalnych, jądrowych, a nawet niektórych technologii 

odnawialnych), co jednak nie oznacza, że rozwój energetyki wiatrowej – podobnie jak każda 

inna forma działalności człowieka – nie pozostawia żadnego śladu w środowisku. 

Polska jest objęta zobowiązaniem do znacznej redukcji emisji gazów pochodzących 

z spalania paliw konwencjonalnych, a budowa elektrowni wiatrowych jest bardzo dobrym 

krokiem w kierunku jego wypełnienia. Analizując wpływ na środowisko pod względem 
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ochrony jakości atmosfery, nie podejmowanie przedsięwzięcia wpłynie negatywnie na jej 

stan. 

Reasumując, niepodejmowanie uchwały miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na terenie gminy Lewin Brzeski ma pozytywne, jak i negatywne skutki na 

środowisko. Należy jednak podkreślić fakt nadania odnawialnym źródłom energii, w tym 

energetyce wiatrowej, poprzez Dyrektywę 2009/28/WE statusu narzędzia służącego ochronie 

środowiska. 
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11 Transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

Ze względu na położenie geograficzne gminy Lewin Brzeski (znaczne oddalenie od 

terenów przygranicznych państwa, a także na lokalny zakres oddziaływań), realizacja zapisów 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie będzie powodować oddziaływania 

na środowisko w kontekście transgranicznym, w rozumieniu Konwencji z Espoo (Konwencja 

o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzona w Espoo 

w dniu 25 lutego 1991 r. – Dz. Urz. 1999 r. nr 96, poz. INO). 
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12 Środki zapobiegania negatywnym skutkom realizacji miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

Działania w zakresie ochrony powierzchni ziemi: 

 wierzchnią warstwę gleby i grunt z wykopów pod fundamenty oraz kable 

energetyczne i telekomunikacyjne wykorzystać do ich ponownego zasypania, 

 nadmiar gruntu z wykopów wykorzystać do budowy nasypów drogowych lub 

przeznaczyć do zagospodarowania terenu po zakończeniu budowy, 

 na terenach użytkowanych rolniczo wskazane jest ograniczenie chemicznych środków 

ochrony roślin, 

 po zakończeniu prac budowlanych teren przeznaczony do użytkowania rolniczego 

nakazuje się przywrócić do stanu pierwotnego umożliwiającego prowadzenie upraw 

rolniczych; 

 

Działania w zakresie ochrony wód: 

 planowane inwestycje powinny uwzględnić w projekcie technicznym istniejące 

warunki hydrogeologiczne i przewidzieć rozwiązania zabezpieczające środowisko 

wód podziemnych przed degradacją np. poprzez stosowanie szczelnych mis pod 

transformatorami, 

 

Działania w zakresie ochrony awifauny: 

 czasowe wyłączenia turbin w miejscach, gdzie aktywność ptaków jest na tyle wysoka, 

iż może negatywnie oddziaływać na populację ptaków (na podstawie wyników 

rocznego monitoringu ornitologicznego), 

 przeprowadzenie monitoringu po uruchomieniu farmy w celu weryfikacji 

rzeczywistego oddziaływania na ptaki, 

 

Działania w zakresie ochrony chiropterofauny: 

 zachowanie odpowiednich odległości od ważnych dla nietoperzy elementów 

krajobrazu: 150 m od szpalerów i 200 m od lasów, 

 przeprowadzenie monitoringu po uruchomieniu farmy w celu weryfikacji 

rzeczywistego oddziaływania na nietoperze, 
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Działania w zakresie ochrony krajobrazu: 

 zastosować konstrukcję rurową, która w mniejszym stopniu oddziałuje na krajobraz, 

 nakazuje się wykonanie neutralnej kolorystyki wież i turbin, 

 wybór turbin o tej samej wysokości wieży i średnicy rotora, 

 dobór elektrowni wiatrowych składających się z trzech łopat, 

 zastosowanie mniejszej liczby turbin o większej mocy, dzięki czemu taki projekt jest 

bardziej „przyjazny” krajobrazowo, aniżeli zastosowanie większej liczby turbin 

o mniejszej mocy, 

 zakazuje się umieszczania reklam na konstrukcji wież farmy wiatrowej i urządzeniach 

elektroenergetycznych, za wyjątkiem oznaczenia, nazwy oraz symbolu producenta 

i właściciela; 

 

Działania w zakresie minimalizacji oddziaływania hałasu: 

 na etapie sporządzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia 

polegającego na budowie turbin wiatrowych, należy przeprowadzić szczegółową 

analizę oddziaływania akustycznego, a urządzenia nie mogą powodować przekroczeń 

dopuszczalnych norm na terenach chronionych akustycznie, 

 wykonywać prace budowlane związane z emisja hałasu w ciągu dnia, 

 nakazuje się zachowanie odległości farm wiatrowych od zabudowy przeznaczonej na 

pobyt ludzi w celu spełnienia warunków wynikających z dopuszczalnego poziomu 

hałasu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 zapewnić jak najlepszy stan dróg, który przyczynia się do polepszenia jakości klimatu 

akustycznego. 

 

Działania w zakresie minimalizacji oddziaływania przed promieniowaniem 

elektromagnetycznym: 

 nakazuje się zachowanie stref ochronnych przy lokalizacji farm wiatrowych od 

istniejących urządzeń elektroenergetycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

 emisje fal elektromagnetycznych ograniczyć do wielkości przyjętych w przepisach 

szczególnych. 
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Działania w zakresie minimalizacji oddziaływania efektu migotania: 

 wieża i łopaty wirnika powinny być w kolorze matowym np. szarym, który 

minimalizuje odbijanie się promieni słonecznych, mogących wzmacniać efekt błysku. 

 

Działania w zakresie minimalizacji oddziaływania skutków oblodzenia turbin: 

 stosowanie znaków ostrzegawczych o możliwości wystąpienia potencjalnego 

zagrożenia, 

 prowadzić stały monitoring pracy turbin, który obejmie również potencjalne 

oblodzenie konstrukcji, 

 zastosowanie odpowiedniego systemu kontroli drgań w elektrowniach wiatrowych, 

który w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych spowodują ich 

automatyczne wyłączenie, 

 zatrzymanie pracy turbin w okresie przyrostu lodu. 

 

Działania w zakresie minimalizacji możliwości wystąpienia poważnych awarii: 

 użytkowanie sprzętu budowlanego w dobrym stanie technicznym, 

 dokonywanie napraw sprzętu budowlanego poza terenem wykonywanych prac, 

 niepozostawianie na terenie prowadzonych prac odpadów, w tym w szczególności 

pojemników z paliwami, smarami, olejami itp. 

 prowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego urządzeń na etapie budowy. 

 

Działania w zakresie minimalizacji powstawania odpadów: 

 w trakcie prowadzonych prac powinna być stosowana zasada zapobiegania 

powstawaniu odpadów oraz ich minimalizacji. Powstałe odpady należy rozplanować 

(gleba i ziemia) lub wywieźć na składowisko odpadów bądź zutylizować, 

 posegregowane odpady typu komunalnego powinny być również gromadzone, 

a następnie przekazywane do wykorzystania bądź unieszkodliwienia. 
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13 Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków 
realizacji postanowień projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

 Na obszarze projektowanego Planu, zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie 

prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych” (GDOŚ, 2011), a także 

zapisami „Projektu wytycznych dotyczących oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na 

ptaki (GDOŚ, 2011 ) oraz  „Wytycznych dotyczących oceny oddziaływania elektrowni 

wiatrowych na nietoperze - projekt” (GDOŚ, 2011r.), po wybudowaniu siłowni wiatrowych w 

celu weryfikacji rzeczywistego oddziaływania należy wykonać: 

1) ocenę zmian klimatu akustycznego w rejonie lokalizacji farmy. Na podstawie 

porealizacyjnego monitoringu hałasu, możliwa będzie weryfikacja przyjętych założeń 

z etapu przedinwestycyjnego, który zostanie wykonany podczas oceny oddziaływania 

na środowisko. W przypadku wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów 

hałasu na terenach chronionych akustycznie, będzie trzeba tak dostosować parametry 

projektu, aby nie generować ponadnormatywnego hałasu na terenach chronionych 

akustycznie; 

2) monitoring porealizacyjny – ornitologiczny, powinien być zgodny z obowiązującymi 

po oddaniu wytycznymi w zakresie oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki. 

Powinien obejmować cykl roczny, stanowiący replikę badań przedrealizacyjnych 

i powinien być trzykrotnie powtarzany w ciągu 5 lat po oddaniu farmy wiatrowej do 

eksploatacji, w wybrane przez eksperta-ornitologa lata. Wskazane jest wykonywanie 

badań wpływu farmy na wykorzystanie przestrzeni przez ptaki równolegle 

z badaniami śmiertelności w wyniku kolizji; 

3) monitoring porealizacyjny - chiropterologiczny, powinien być zgodny ze standardami 

jakie będą obowiązywały po oddaniu inwestycji do użytkowania. Monitoring należy 

przeprowadzić w ciągu 3 lat eksploatacji farmy wiatrowej obejmujący rejestrację 

aktywności nietoperzy przy rotorach. Kontrole terenu pod wirnikami każdej turbiny 

należy prowadzić zgodnie z wytycznymi, przeszukując teren i licząc oraz oznaczając 

do gatunku martwe zwierzęta. 
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14 Rozwiązania alternatywne 

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko mówi, że 

zakres Prognozy oddziaływania na środowisko powinien przedstawiać rozwiązania 

alternatywne do rozwiązań przyjętych w projekcie planu. 

Projektowany dokument, który zakłada rozwój energetyki wiatrowej na tym terenie, 

nie posiada rozwiązań alternatywnych. Determinantami rozmieszczenia tych obszarów, 

których funkcja związana jest z energetyka wiatrową są zapisy w Studium kierunków 

i zagospodarowania przestrzennego, uwarunkowania ekofizjograficzne czy rozmieszczenie 

istniejących obszarów zainwestowania urbanistycznego. Wpływ na projektowane lokalizacje 

mają również ograniczenia wynikające m.in. z uwarunkowań przyrodniczych – istniejące 

formy ochrony prawnej, czy elementy systemu przyrodniczego oraz tereny lasów, 

występowanie ptaków i nietoperzy. Uwzględniając powyższe uwarunkowania, wyznaczone 

obszary potencjalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych umieszczone są na terenach 

o najmniejszej kolizyjności.  

Na etapie przygotowywania koncepcji całego przedsięwzięcia polegającego na 

budowie farmy wiatrowej, możliwe będzie rozważenie różnych wariantów technologicznych 

i ilościowych. Na ostateczny kształt całego projektu wpłynie szereg uwarunkowań, w tym 

wyniki rocznego monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznego czy też wyniki 

pomiaru warunków wietrznych. 

Wariantem alternatywnym, jest również tzw. „wariant zerowy” czyli rezygnacja 

z projektu planu, a tym samym rezygnacja z rozwoju energetyki wiatrowej na tym terenie. 

Skutki takiej decyzji omówiono w rozdziale 8 niniejszej Prognozy. 
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15 Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Podstawowym celem prognozy, opracowywanej na potrzeby projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Borkowice, Mikolin, 

Ptakowice, Jasiona, Nowa Wieś Mała, Buszyce, Wronów, Różyna oraz zmiany planów 

zagospodarowania przestrzennego, jest analiza i wskazanie możliwości rozwiązań 

najkorzystniejszych dla stanu środowiska w zakresie lokalizacji farmy wiatrowej. Ocenę 

dokonano dwuetapowo – na wstępie zidentyfikowano i opisano elementy środowiska 

występujące na obszarze opracowania, a następnie wykonano analizę wpływu na stan 

i funkcjonowanie środowiska w oparciu o przyjęte w planach założenia. 

Gmina Lewin Brzeski leży w zachodniej części województwa opolskiego, we 

wschodniej części powiatu brzeskiego. Położona jest ok. 28 km na zachód od Opola. Teren 

opracowania wykazuje nieznaczne zróżnicowanie wysokościowe. Obszar opracowania 

położony jest w dorzeczu Odry. Bezpośrednio na terenie projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego brak jest zbiorników wodnych oraz większych rzek, Nysa 

Kłodzka oraz Odra przepływają poza terenem opracowywanego planu.  

Obszar ten ze względu na dość małe różnice w wysokości terenu (a więc łatwe 

przemieszczanie się mas powietrza) jest dobrze przewietrzany, a więc stężenia pyłu i gazów 

(takich jak tlenki siarki i azotu) nie przekraczają wartości dopuszczalnych. Klimat jest 

łagodny, a pod względem klasyfikacji dokonanej dla lokalizacji turbin wiatrowych, tereny te 

znajdują się w klasie III, czyli korzystnej. Roślinnością potencjalną są łęgi i grądy, które 

jednak zostały w znacznej mierze przekształcone w pola uprawne. 

Obszar opracowania jest bardzo słabo poznany pod kątem występowania nietoperzy. Na 

obecnym etapie prognozuje się, że planowany dokument, którym jest miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, nie będzie miał wpływu bezpośredniego ani pośredniego 

na miejsca hibernacji i miejsca rozrodu. Budowa turbin wiatrowych, może potencjalnie 

nieznacząco negatywnie wpłynąć na żerowiska oraz trasy przelotów sezonowych gatunków 

kolizyjnych. W okresie budowy możliwe są: utrata tras przelotu i miejsc żerowania podczas 

budowy dróg dojazdowych oraz turbin w momencie ewentualnej wycinki drzew. W okresie 

eksploatacji: płoszenie, utrata tras przelotów i miejsc żerowania. Właściwa ocena wpływu 

turbin wiatrowych na lokalne nietoperze oraz na trasy przelotów będzie możliwa do 

przeprowadzenia po uzyskaniu wyników z przedinwestycyjnego rocznego monitoringu oraz 
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w momencie, gdy będzie znana ostateczna ilość i parametry turbin oraz ich dokładne 

lokalizacje. 

Ze wstępnych informacji uzyskanych z kilku wizji terenowych stwierdza się, 

że najliczniejszym gatunkiem ptaków na obszarze inwestycji jest gęś zbożowa, przeważnie 

jednak unikająca okolic turbin wiatrowych. Teren inwestycji nie wchodzi jednak w skład ich 

stałych żerowisk bądź tras przelotu. Ptaki wróblowe (za wyjątkiem skowronka) nie są 

natomiast narażone na kolizje. Nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na liczebność 

ptaków, lecz do pełnej oceny niezbędne są dane z całorocznego monitoringu, które posłużą do 

właściwej pełnej oceny, którą należy wykonać w ramach oceny oddziaływania na środowisko 

dla projektowanych turbin wiatrowych. 

Na terenie objętym projektem planu oraz przylegających, nie stwierdzono 

występowania udokumentowanych oraz perspektywicznych złóż surowców naturalnych. 

Zmiany w obrębie powierzchni ziemi polegać będą przede wszystkim na ubytku gleby. 

Planowane ustalenia projektowanego dokumentu nie wpłyną znacząco na warunki krążenia 

wód podziemnych i spływu wód powierzchniowych. Można jedynie prognozować, że na 

skutek uszczelnienia podłoża zabudową techniczną wystąpi minimalne zmniejszenie 

przenikania wody do warstwy wodonośnej, ale pozostanie to bez większego wpływu na 

zmiany w położeniu zwierciadła wód podziemnych. 

W kierunku północnym, a także w na niewielkim obszarze projektu planu znajduje się 

teren objęty programem Natura 2000 Grądy Odrzańskie. Obszar ten jest zagrożony 

zalewaniem, co jest wynikiem bliskiego sąsiedztwa ujściowego odcinka rzeki Nysa Kłodzka 

do Odry. Na części objętej przez opracowanie nie występują gatunki będące przedmiotem 

zainteresowania Wspólnoty, gatunki o znaczeniu priorytetowym, a także brak jest gatunków 

podlegających ochronie ścisłej. W związku z powyższym, a także kontynuacją obecnego 

zagospodarowania tego terenu, proponowane zapisy w projektowanym dokumencie są zgodne 

z zapisami ustawy o ochronie przyrody. Zagrożeniami dla tego obszaru są osuszanie terenu 

i zanieczyszczenie wód, na co nie będą miały wpływu planowane inwestycje w obrębie 

projektu planu. 

W przypadku projektowanego dokumentu, zmiany w atmosferze będą związane ze 

znikomym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych (pomijalnie małym, ze względu na 

znaczną wysokość umieszczenia turbiny wiatrowej i znaczną odległość stacji 

transformatorowych od miejsc dostępnych dla ludzi). Potencjalne elektrownie wiatrowe nie 

http://www.ansee.pl/#_blank


PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI BORKOWICE, MIKOLIN, 
PTAKOWICE, JASIONA, NOWA WIEŚ MAŁA, BUSZYCE, WRONÓW, RÓŻYNA ORAZ DO ZMIANY PLANÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 _______________________________________________________________________________________________________  

ansee consulting ul. Św. Mikołaja 61-62/6 

www.ansee.pl 50-127 Wrocław 

 

  Strona 99 z 103 

będą stanowiły źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza, a w skali globalnej przyczynią się do 

poprawy jego stanu. Dzięki przyjętym w dokumencie minimalnym odległościom od terenów 

zabudowy, oddziaływanie turbin nie będzie miało znacząco negatywnego wpływu na klimat 

akustyczny tych terenów. Podobnie rzecz się ma z rzucaniem lodem i migotaniem cienia. 

Praca  elektrowni  wiatrowych  nie  stanowi źródła  infradźwięków o poziomach mogących 

zagrozić zdrowiu ludzi. 

Tereny przeznaczone pod energetykę wiatrową nie leżą w obrębie obszaru o wysokich 

i szczególnie wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu naturalnego, jednak ze względu 

na dość płaski teren i otwartość krajobrazu (głównie pola uprawne) będą widoczne nawet 

z odległości kilku kilometrów. 

Jako działania i narzędzia zapobiegające negatywnym oddziaływaniom na środowisko 

i obszary Natura 2000, niniejsza prognoza wskazuje konieczność wykonania 

przedinwestycyjnych, rocznych monitoringów ptaków i nietoperzy, które są już w trakcie 

realizacji. Jeżeli roczny monitoring ornitologiczny lub chiropterologiczny wykażą wysokie 

ryzyko kolizji ptaków lub nietoperzy, konieczne będą działania minimalizujące lub 

rezygnacja z budowy najbardziej konfliktowych turbin wiatrowych. 

 Czynnikiem determinującym realizację inwestycji polegającej na budowie farmy 

wiatrowej w Gminie Lewin Brzeski, będzie raport oddziaływania na środowisko oraz zgodnie 

z procedurami przeprowadzony proces uzyskiwania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

Przeprowadzone analizy nie wykazały możliwości występowania transgranicznego 

oddziaływania. 
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