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1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Niniejsza  prognoza  jest  opracowaniem  sporządzonych  dla  potrzeb  opracowania  projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego zakres określono uchwałą nr
XXVII/186/2020 Rady Miejskiej  w Prószkowie  z  dnia  30 października  2020  r.  w sprawie
przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego wsi Górki. Podstawę prawną niniejszej prognozy stanowią:

1) Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej  fauny i flory (Dz. U. UE. L 1992.206.7 z dnia 22 lipca
1992 r.);

2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009
r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. U. UE. L 2010.20.7 z dnia 26 stycznia
2010 r.);

3) Konwencja o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk (Konwencja
Berneńska) (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 263 z dnia 25 maja 1996 r.);

4) Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (Konwencja Bońska)
(Dz. U. z 2003 r. Nr 2 poz. 17 z dnia 10 stycznia 2003 r.);

5) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty a
także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących  się  do uznania  lub  wyznaczenia
jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1713);

6) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1839);

7) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt ( Dz. U. z  2016 r.  poz. 2183 ze zm.);

8) Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  9  października  2014  r.  w  sprawie
ochrony gatunkowej roślin (Dz. U.  z 2014 r. poz. 1409);

9) Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  14  czerwca  2007  r.  w  sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity:  Dz. U.  z 2014 r.
poz. 112);

10) Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz.
672);

11) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2021 r. poz. 1326 ze zm.);

12) Ustawa z dnia 31 sierpnia 1995 r. o ratyfikacji Konwencji o różnorodności biologicznej
(Dz. U. z 1995 r. Nr 118, poz. 565);

13) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z
2022 r. poz. 547); 

14) Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 503);

15) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2021
poz. 1098);

16) Ustawa  z  dnia  13  kwietnia  2007  r.  o  zapobieganiu  szkodom w środowisku  i  ich
naprawie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2187);

17) 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 2373);

18) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 2233
ze zm.).
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2. CELE DOKUMENTU ORAZ JEGO POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI

Opracowanie  strategicznej  prognozy  oddziaływania  na  środowisko  ustaleń  miejscowego
planu  zagospodarowania  przestrzennego  jest  obligatoryjnym  elementem  procedury  jego
sporządzenia  i  stanowi  dokument  wykorzystywany przez organy i  instytucje  opiniujące i
uzgadniające  jego  projekt  jako  źródło  informacji  służące  dla  podjęcia  merytorycznych
rozstrzygnięć w tej fazie prac nad projektem. 

Podstawowym celem prognozy jest ustalenie, czy zapisy projektu planu  nie naruszają zasad
prawidłowego  funkcjonowania  środowiska  przyrodniczego.  Prognoza  ma  również  ułatwić
identyfikację możliwych do określenia skutków środowiskowych spowodowanych realizacją
postanowień  ocenianego  dokumentu  oraz  ocenić,  czy  przyjęte  rozwiązania  ochronne  w
dostateczny  sposób  zabezpieczają  przed  powstawaniem  konfliktów  i  zagrożeń  w
środowisku.

Zakres  i  stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz.
247) z właściwymi organami o których mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy:

1) Regionalną  Dyrekcją  Ochrony  Środowiska  w  Opolu,  pismem
WOOŚ.411.1.62.2021.MO z dnia 23.07.2021;

2) Państwowym  Powiatowym  Inspektorem  Sanitarnym  w  Opolu,  pismem
NZ.9/22.2.25.2021.EK z dnia 12.07.2021.

Dokument  ten  stanowi  opracowanie  będące  wynikiem  przeprowadzenia  postępowania
strategicznej  oceny  oddziaływania  na  środowisko,  określonego  przepisami  wymienionej
wyżej ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko.

Projekt  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  będącego
przedmiotem niniejszej prognozy uwzględnia zapisy obowiązującego studium uwarunkowań i
kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Prószków,  przyjętego  uchwałą  nr
IX/58/2019  Rady Miejskiej w Prószkowie  z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustaleń Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków. 

Studium  stanowi  zbiór  dyrektyw  określających  przyszłe  zamierzenia  w  zakresie  ładu
przestrzennego  na  terenie  całej  gminy.  Jako  akt  o  wyższym  stopniu  ogólności  od
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznacza przedmiotowe granice, w
jakich  ma  następować  wiążące  ustalenie  przeznaczenia  poszczególnych  terenów  i
sposobów zagospodarowania zabudowy. 

Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  jest
dokumentem, który zawiera dane niezbędne do sporządzenia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Artykuł 20 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  wymaga by projekt miejscowego planu był
zgodny ze studium i nie naruszał jego ustaleń. W tym sensie studium wywiera normatywny
wpływ na zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uwzględnia w
swojej treści ustalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego. 
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W  projekcie  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  będącym
przedmiotem niniejszej prognozy uwzględniono również inne dokumenty z zakresu rozwoju
przestrzennego,  czy  ochrony  środowiska  przyrodniczego  odnoszące  się  do  terenów
będących  przedmiotem  opracowania,  w  tym  program  ochrony  środowiska  gminy,  plan
gospodarki  odpadami,  strategię rozwoju gminy oraz podobne dokumenty opracowane dla
obszaru Powiatu Opolskiego.

3. METODY ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY

Dla wykonania niniejszej prognozy przyjęto następujące założenia metodologiczne:
1) układ opracowania uwzględniać będzie zakres ustalony przepisami ustawy z dnia 3

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

2) opracowanie  kartograficzne  prognozy  sporządzone  będzie  w  podstawowej  skali
1:500;

3) opracowanie  prognozy  będzie  bezpośrednim  efektem  analizy  przewidywanych
skutków wpływu  ustaleń  projektu  planu  na  poszczególne  komponenty  środowiska
przyrodniczego, jakie mogą wynikać ze zmiany sposobów użytkowania terenu, a w
szczególności  z  utrzymania  realizacji,  eksploatacji  a  także  ewentualnej  likwidacji
obiektów budowlanych na warunkach ustalonych w dokumencie;

4) charakter  tego  wpływu  oceniano  metodami  porównawczymi  z  sytuacjami
powszechnie występującymi lub opisanymi w literaturze przedmiotu;

5) prognoza  będzie  mieć  charakter  zgodny  ze  skalą  i  zakresem  merytorycznym
dokumentu podstawowego;

6) w pracach nad prognozą wykorzystane będą podstawowe materiały źródłowe a także
wyniki  wizji  terenowych,  wykonanych  dla  sporządzenia  inwentaryzacji  stanu
zagospodarowania.

Prognozę opracowano na podstawie analizy projektu planu, założeń ochrony środowiska,
informacji  o  projektowanych  inwestycjach  oraz  materiałów  archiwalnych  dotyczących
charakterystyki  i   stanu  środowiska  przyrodniczego.  Rozpoznanie  aktualnego  stanu
środowiska i jego zagrożeń wynikających z realizacji miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego uzupełniono na podstawie wizji terenowej.

W  prognozie  oceniono  możliwy  wpływ   na  środowisko   przyrodnicze  skutków  realizacji
zapisów  projektu  miejscowego   planu   zagospodarowania  przestrzennego   dla  typów
zagospodarowania, zapisanych w projekcie planu. Ustalono charakter tych oddziaływań  na
poszczególne składniki  środowiska uwzględniając intensywność powodowanych przez nie
przekształceń,  czas ich  trwania  oraz  ich  zasięg  przestrzenny.  Syntezę ustaleń  prognozy
wykonano w ujęciu tabelarycznym, co pozwala przedstawić oddziaływanie przewidywanego
sposobu  zagospodarowania  wybranych  jednostek  urbanistycznych  na  poszczególne
elementy środowiska przyrodniczego.

4. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OPRACOWANIA

Gmina Prószków położona jest w środkowej  części województwa opolskiego,  w powiecie
opolskim, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Opola, z którym graniczy od strony północnej.

Zmiana  planu  obejmuje  działki  nr  702/221  i  703/221  położone  we  wsi  Górki,  przy
skrzyżowaniu  ulic  Opolskiej  (odcinka  drogi  wojewódzkiej  nr  414  relacji  Zimnice  Wielkie-
Krapkowice)  i  Młyńskiej  (drogi  gminnej).  Na  działce  nr  702/221  znajduje  się  budynek
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usługowy  z  mieszkaniem,  część  działki  jest  zagospodarowana  w  formie  powierzchni
biologicznie  czynnej  około  40%  stanowi  trawnik.  Zagospodarowanie  uzupełniają
nawierzchnie utwardzone, w tym miejsca postojowe od strony ul. Opolskiej.

Na  na  działce  nr  703/221  funkcjonuje  zakład  zajmujący  się  ubojem  i  przetwórstwem
mięsnym,  większość  powierzchni  działki  zajmują  budynki  zakładu  oraz  nawierzchnie
utwardzone. Udział powierzchni biologicznie czynnej w jej granicach szacuje się na 10%. 

Na podstawie dostępnych danych, zawartych w „Raporcie o oddziaływaniu na środowisko
przedsięwzięcia  polegającego  na  przebudowie  i  rozbudowie  budynków,  w  których
zlokalizowany  jest  istniejący  zakład  zajmujący  się  ubojem  i  przetwórstwem  mięsnym,
zlokalizowanych w miejscowości Górki” (ECOPLAN Ryszard Kowalczyk, 2018) w zakładzie,
po jego rozbudowie i modernizacji, prowadzona jest działalność związana z ubojem trzody
chlewnej wraz z produkcją masarniczą w ilości:  wielkość uboju – 60 sztuk /tydzień trzody
chlewnej  (240 szt./miesiąc),  produkcja  masarnicza –  60 szt.  ×  110 kg/szt.  ×  0,83*=  5,5
ton/tydzień  gdzie:  0,83  –  wskaźnik  wydajności  poubojowej  świń  (79,6%)  powiększony  o
wykorzystywane  w  zakładzie  jadalne  uboczne  surowce  rzeźne.  Z  uzyskanego  surowca
rzeźnego około 65 % tj.  ok. 3,5 ton w ciąg tygodnia stanowi mięso kulinarne,  kierowane
bezpośrednio  do  sprzedaży.  W  zakładzie  zatrudnionych  jest  11  osób  pracujących
przemiennie — przy uboju i  obróbce poubojowej,  w masami. Przed rozbudową było to 5
osób.

Z  terenem  zakładu  sąsiaduje  zabudowa  mieszkaniowa miejscowości  Górki,  która
rozmieszona jest następująco: od strony północnej budynek mieszkalny jednorodzinny nr 23,
od strony południowej  budynki mieszkalne jednorodzinne nr 1 oraz 3, od zachodu  budynki
mieszkalne jednorodzinne 34, 36 i 38, przy czym od tej strony tereny mieszkaniowe rozdziela
od zakładu droga wojewódzka nr 414 (ul.  Opolska).  Na kierunku wschodnim z zakładem
sąsiadują tereny rolnicze.

Część działki  702/221  w ustaleniach  zmiany  planu  przeznaczono  pod  poszerzenie  pasa
drogowego przyległej drogi gminnej w ciągu ulicy Młyńskiej.

5. SYNTEZA USTALEŃ PROJEKTU 

Dla obszaru planu określono następujące typy przeznaczenia terenu:
1) 1MNU- zabudowa mieszkaniowo- usługowa;
2) 1KDD- droga publiczna dojazdowa.

Intencją zapisów zmiany  planu jest określenie dla przedmiotowego obszaru przeznaczenia
terenu  zgodnego  z  ustaleniami  obowiązującego  studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy. W zapisach studium obszar ten określono jako
tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej.  Oznacza  to,  zmianę  dotychczasowego
przeznaczenia tego terenu, na którym funkcjonuje zakład przetwórstwa mięsnego. Przyjęto
założenie, że docelowym przeznaczeniem terenu obszaru objętego planem ma być zgodnie
z  zapisami  studium uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego  gminy,
określone jako zabudowa mieszkaniowo- usługowa. 

Niemniej  dla  zapewnienia  możliwości  funkcjonowania  istniejącego zakładu produkcyjnego
konieczne było wprowadzenie do uchwały przepisów, które zapewnią jego funkcjonowanie
do czasu zmiany na docelowe przeznaczenie terenu. Umożliwiają to zapisy studium, zgodnie
z  którymi  niezależnie  od  określonego  przeznaczenia  oraz  określonego  sposobu
zagospodarowania  na  etapie  sporządzania  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego dopuszcza się, w przypadku działek i budynków użytkowanych zgodnie z
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prawem oraz działek,  w stosunku do których wydano ostateczne pozwolenia na budowę,
ustalanie przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania innego niż określony w studium-
zgodnego ze stanem faktycznym.

Dla zapewnienia zmiany dotychczasowego przeznaczenia ternu na docelowe w przepisach
uchwały  określono  termin  tymczasowego  zagospodarowania,  urządzania  i  użytkowania
terenu na dzień 31 grudnia 2072 r. 

Oznacza to,  zmianę dotychczasowego przeznaczenia  tego terenu,  na którym funkcjonuje
zakład przetwórstwa mięsnego. Dla zapewnienia możliwości jego funkcjonowania do czasu
zmiany przeznaczenia określonej przepisami planu ustalono:

1) szczególne  warunki  zagospodarowania  terenów  oraz  ograniczenia  w  ich
użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
a) ustala  się  zakaz  lokalizacji  obiektów  związanych  z  prowadzeniem działalności

zaliczonej zgodnie z przepisami odrębnymi do przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko;

b) dopuszcza  się  lokalizację  inwestycji  mogących  potencjalnie  znacząco
oddziaływać na środowisko wyłącznie:
– w  formie  działalności  produkcyjnej  i  usługowej  prowadzonej  w  momencie

wejścia w życie niniejszej uchwały, bez możliwości zmian w zakresie profilu i
skali  prowadzonych  działalności,  z  wyłączeniem  działań  zmierzających  do
dostosowania  działalności  do  wymagań  wynikających  z  przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;

– z  zakresu  infrastruktury  technicznej  i  łączności,  służących  realizacji  celów
publicznych,  w  szczególności:  wodociągów,  kanalizacji,  gazownictwa,
elektroenergetyki, telekomunikacji.

2) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: 
a) dla  budynków  w  których  prowadzona  jest  obecnie  działalność  produkcyjna

dopuszcza się ich tymczasowe zagospodarowanie w formie obecnej zabudowy i
zakazuje  się  ich  rozbudowy  bądź  nadbudowy  do  czasu  zmiany  sposobu
użytkowania obiektów zgodnego z ustaleniami planu,

b) termin  tymczasowego  zagospodarowania,  urządzania  i  użytkowania  terenu
określa się na dzień 31 grudnia 2072 r.

6.  INFORMACJE  O  MOŻLIWYM  TRANSGRANICZNYM  ODDZIAŁYWANIU  NA
ŚRODOWISKO

W  obszarze  opracowania  nie  odnotowuje  się  możliwości  wystąpienia  transgranicznego
oddziaływania na środowisko w żadnej ze sfer prowadzonych obecnie oraz zapisanych w
projekcie planu dopuszczalnych działalności.

7. STAN ŚRODOWISKA W OBSZARZE OPRACOWANIA

7.1. Rzeźba terenu, warunki geologiczno- inżynierskie 

Obszar  opracowania  posiada  mało  urozmaicona  rzeźbę  terenu.  Nie  występują  na  nim
większe  spadki,  maksymalne  deniwelacje  nie  przekraczają  1 m.  W  punktu  widzenia
warunków inżynierskich dla lokalizacji zabudowy całość obszaru opracowania można uznać
za przydatną pod tym względem. 
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7.2. Kopaliny

W obszarze opracowania nie występują udokumentowane złoża surowców mineralnych.

7.3. Gleby

Przeważający  udział  powierzchni  terenu  objętego  zmianą  planu  stanowią  grunty  trwale
wyłączone  z  produkcji  rolniczej.  Część  działki  nr  702/221  zagospodarowanej  w  formie
trawnika leży w granicy konturu klasyfikacyjnego RIVb.

7.4. Warunki hydrologiczne

W granicach obszaru opracowania nie występują wody powierzchniowe. Cały obszar leży
natomiast w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 335 Krapkowice- Strzelce
Opolskie.  Jest  on  sklasyfikowany  jako  zbiornik  triasu  dolnego,  został  objęty  Obszarem
Wysokiej  Ochrony  wód  podziemnych  OWO.  Dominujące  kierunki  przepływu  wód
podziemnych poszczególnych zbiornika to 335<10 m/a w kierunku północno- zachodnim. 

Woda  dla  potrzeb  użytkowych  doprowadzana  jest  za  pośrednictwem  gminnej  sieci
wodociągowej.

7.5. Warunki klimatyczne

Warunki  klimatyczne  gminy  Prószków  należą  do  dobrych.  Ze  względu  na  typowe
ukształtowanie  powierzchni  gminy  jak  dla  tej  części  Polski,  warunki  klimatyczne  nie
odbiegają  od  warunków panujących  na  całym  regionie.  Występuje  tu  klimat  przejściowy
pomiędzy klimatem morskim a lądowym. Kształtują go następujące masy powietrza:

1) podzwrotnikowo morskie, ciepłe i  na ogół  bardzo wilgotne,  napływające w okresie
całego roku znad basenu Morza Śródziemnego i Azorów;

2) podzwrotnikowo kontynentalne, ciepłe i suche, napływające głównie latem i jesienią
znad północnej Afryki, Azji południowo - wschodniej i Europy południowej;

3) polarno  morskie,  chłodne  i  wilgotne,  napływające  znad  północnego  Atlantyku,  z
rejony Islandii i Grenlandii;

4) polarno  kontynentalne,  zimne  i  suche,  napływające  znad  Europy  północno-
wschodniej i Syberii;

5) arktyczno  morskie,  zimne  i  wilgotne,  o  dużej  przejrzystości,  napływające  znad
rejonów Arktyki, głównie w okresie zimowym;

6) umiarkowanie  kontynentalne,  suche,  napływające  w  czasie  lata  znad  Europy
Wschodniej.

Gmina Prószków leży we wrocławsko - opolskiej krainie klimatycznej, którą charakteryzuje
przewaga wpływów oceanicznych nad kontynentalnymi. Amplitudy temperatur są mniejsze
od przeciętnych w Polsce. Wiosna jest tu wczesna i ciepła, a lato wczesne, ciepłe i długie.
Zima rozpoczyna się późno - w pierwszej dekadzie grudnia, jest łagodna i krótka z nietrwałą
pokrywą śnieżną. Podstawowe cechy klimatu charakteryzują następujące wskaźniki:

1) temperatura:
a) średnia roczna: 8,6°C,
b) najcieplejszym miesiącem jest Lipiec, ze średnią temperaturą- 18,6°C,
c) najchłodniejszym miesiącem jest Styczeń, z średnią temperaturą -1,5°C,
d) amplituda roczna wynosi 20,1°C;

2) opady:

4100pr Górki  prognoza prz.odt

8



a) średnia roczna suma opadów- 649mm,
b) półrocze ciepłe (IV - IX)- 405 mm (maksimum przypada na lipiec),
c) półrocze chłodne (X - III)- 244 mm (minimum w miesiącach zimowych),
d) zaleganie szaty śnieżnej- około 45 dni w roku;

3) 3) ciśnienie, wilgotność, zachmurzenie:
a) średnie roczne ciśnienie atmosferyczne (maks. I, min. IV) 762 mmHg,
b) średnia roczna wilgotność względna (maks. XII, min. V) 76%,
c) maksymalne zachmurzenie w grudniu,
d) minimalne zachmurzenie w sierpniu i wrześniu;

4) 4) wiatry, pory roku
a) przewaga wiatrów zachodnich,
b) ilość cisz 9,1%;

5) zmienność pór roku:
a) zima trwa 80-90 dni,
b) przedwiośnie rozpoczyna się od 3 dekady lutego i trwa 20-30 dni,
c) wiosna rozpoczyna się od końca marca i trwa 60-70 dni,
d) lato rozpoczyna się około 1 czerwca i trwa 100-110 dni,

6) długość okresu wegetacyjnego- średnio 215 dni.
 

7.6. Flora

W obszarze  opracowania  nie  występują  siedliska  z  Zał.  I  Dyrektywy  Rady  92/43/EWG.
Obszar ten leży w zwartej  zabudowie miejscowości,  w oddaleniu od najcenniejszych pod
względem faunistycznym terenów w gminie. 

7.7. Fauna

W obszarze opracowania nie stwierdza się występowania gatunków fauny z Zał. II Dyrektywy
Rady 92/43/EWG.

Obszar ten leży w oddaleniu od najcenniejszych pod względem faunistycznym terenów w
gminie. Na podstawie dostępnych danych nie można stwierdzić  występowania gatunków
pod ochrona prawną w obszarze objętym ustaleniami przedmiotowego projektu.

8.  POTENCJALNE  ZMIANY  STANU  ŚRODOWISKA  W  PRZYPADKU  BRAKU
REALIZACJI ZAPISÓW ZMIANY PROJEKTU

W  przypadku  braku  realizacji  zapisów  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego  nie  wystąpią  znaczące  zmiany  w  istniejącym  stanie  środowiska  obszaru
opracowania.  Istniejąca  zabudowa  może  funkcjonować  bez  istotnych  zmian,  zarówno  w
pozytywnym jak i negatywnym ich aspekcie. 
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9.  ANALIZA PROBLEMÓW  OCHRONY  ŚRODOWISKA DOTYCZĄCYCH  OBSZARÓW
PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16  KWIETNIA
2004  R.  O  OCHRONIE  PRZYRODY,  W  TYM  PRZEWIDYWANE  ZNACZĄCE
ODDZIAŁYWANIA NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARÓW NATURA 2000
ORAZ INTEGRALNOŚĆ TYCH OBSZARÓW

9.1.  Charakterystyka  obszarów  chronionych  w  otoczeniu  obszaru  objętego
ustaleniami projektu

 
W  otoczeniu  obszaru  opracowania  nie  występują  obszary  objęte  ochroną  na  podstawie
przepisów o ochronie przyrody.

9.2.  Przewidywane znaczące  oddziaływania  na  cele  i  przedmiot  ochrony obszarów
Natura 2000 oraz integralność tych obszarów

Nie  przewiduje  się  znaczącego  oddziaływania  na  cele  i  przedmiot  ochrony  Specjalnych
Obszarów Ochrony Siedlisk  oraz  Obszarów Specjalnej  Ochrony położonych w otoczeniu.
Odległość od tych obszarów oraz planowany typ przeznaczenia terenu w granicach projektu
wyklucza możliwe oddziaływania.

9.  ZBIORCZE ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW REALIZACJI  USTALEŃ
PROJEKTU 

Realizacja  ustaleń  zawartych  w  projekcie  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego spowoduje zmiany w środowisku. Ich charakter, intensywność oraz zasięg
uzależniony  będzie  od  faktycznego  sposobu  zagospodarowania  terenu  oraz  stopnia
realizacji zapisów zawartych w projekcie. 

Ocenę następstw realizacji ustaleń planu dokonano z podziałem ze względu na wpływ na
poszczególne  elementy  środowiska  przyrodniczego,  kulturowego  i  antropogenicznego
znajdującego  się  w obrębie  granic  obszaru  opracowania,  z  uwzględnieniem wzajemnych
zależności między nimi. 

Wpływ na środowisko skutków realizacji planu dla poszczególnych komponentów środowiska
przyrodniczego różnicuje się poniżej w zależności od:

1) charakteru zmian – pozytywne, negatywne, bez znaczenia.
2) bezpośredniości oddziaływania – bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane;
3) okresu trwania oddziaływania – długoterminowe, średnioterminowe, krótkoterminowe;
4) częstotliwości oddziaływania – stałe, chwilowe.

Rozpatrywano  tereny  o  zróżnicowanym  wpływie  na  środowisko  przyrodnicze,  którego
można spodziewać się w przypadku realizacji zapisów projektu, są to:

1) tereny otwarte (rolnicze, lasy, wody powierzchniowe) objęte zakazem zabudowy,
2) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych.

Przewiduje się następujące oddziaływanie ustaleń zmiany planu na środowisko:
1) pod  względem  charakteru  zmian-  obojętne (możliwość  utrzymania  istniejącego

zagospodarowania,  zachowanie  historycznie  ukształtowanego  układu
przestrzennego)  i  negatywne  (oddziaływanie  na  ludzi  na  terenach  sąsiednich-
aspekty społeczne, potencjalne ryzyko zwiększenia natężenia hałasu i pogorszenia
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stanu  czystości  powietrza  atmosferycznego  o  zasięgu  miejscowym-  przy  braku
przestrzegania norm i przepisów);

2) pod względem intensywności przekształceń- niezauważalne (obszar objęty planem
jest już zabudowany, parametry i wskaźniki urbanistyczne odpowiadają istniejącemu
zagospodarowaniu);

3) pod  względem  rodzaju  oddziaływania-  bezpośrednie  i  pośrednie  (funkcjonowanie
istniejącego  zakładu  produkcyjnego  może  mieć  wpływ  zarówno  na  obszar  objęty
planem,  jak  i  na  tereny  zabudowane  znajdujące  się  w  jego  bezpośrednim
sąsiedztwie);

4) pod względem okresu trwania oddziaływania — średnioterminowe i długoterminowe
(funkcjonowanie  istniejącego  zakładu  produkcyjnego  oraz  jego  ewentualna
modernizacja),

5) pod względem częstotliwości oddziaływania- stałe (zgodne ze stanem istniejącym),
6) pod  względem  zasięgu  oddziaływania-  miejscowe  (w  zakresie  istniejącego

zagospodarowania) i ponadlokalne (w zakresie ochrony wód podziemnych),
7) pod względem trwałości  przekształceń — nieodwracalne  (tereny zabudowy trwale

wyłączone z produkcji rolniczej).
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Tabela 2. Zróżnicowanie skutków oddziaływania na poszczególne elementy środowiska
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10.  PRZEWIDYWANE  SKUTKI  REALIZACJI  USTALEŃ  PROJEKTU  DLA
POSZCZEGÓLNYCH KOMPONENTÓW ŚRODOWISKA

10.1. Wpływ na różnorodność biologiczną

Jak wskazano wcześniej obszar opracowania, położony w zwartej zabudowie miejscowości
Górki  jest  ubogi  pod  względem bioróżnorodności.  Potencjalne  negatywne oddziaływanie
skutków  ustaleń  planu  w  wymienionym  wyżej  zakresie  nie  zwiększy  się  względem
zastanego  stanu  zagospodarowania  obszaru,  ponieważ   ustalenia  planu  zakładają
wyłącznie utrzymanie stanu istniejącego.

10.2. Wpływ na ludzi

Ocena  potencjalnego  oddziaływania  na  ludzi  jest  w  niniejszym  rozdziale  rozpatrzona  w
kontekście wpływu przedsięwzięcia na zdrowie ludzkie.  Wpływ ten uwarunkowany jest  w
szczególności rodzajami emisji oraz stopniem emisyjności pochodzącej z terenu inwestycji.
Rozważając  kwestię  wpływu  ustaleń  planu  na  ludzi  należy  wziąć  pod  uwagę  dwie
zasadnicze  grupy  osób,  mianowicie  pracowników  funkcjonującego  zakładu  oraz
mieszkańców w jego są sąsiedztwie. 

Funkcjonowanie zakładu nie wiąże się z pracą urządzeń, których oddziaływanie w zakresie
promieniowania elektromagnetycznego stanowiłyby zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Nie  ma podstaw do stwierdzenia  zanieczyszczenia środowiska wodnego i gruntowego na
terenie  zakładu,  a  tym samym pośrednio  zagrożenia  dla  zdrowia  ludzi  z  tego  tytułu.  Z
zakładu nie są odprowadzane bezpośrednio do wód lub do gleb ścieki, które stwarzałyby
zagrożenie dla ich jakości. Ścieki, zwłaszcza technologiczne, odprowadza się do kanalizacji
zbiorczej.

Funkcjonowanie  przedsięwzięcia  wiąże  się  z  powstawaniem  poprodukcyjnej  tkanki
zwierzęcej,  która  musi  być  magazynowana  w  odpowiedni  sposób  do  czasu  odbioru.
Pozostała  po  produkcji  tkanka  zwierzęca  może  być  zakwalifikowana  do  odpowiedniej
kategorii jako produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, które to produkty obejmują całe
zwierzęta  martwe  lub  ich  części,  produkty  pochodzenia  zwierzęcego  lub  inne  produkty
otrzymane ze zwierząt nie przeznaczone do spożycia przez ludzi. 

Odpady przekazywane są do ich  dalszego zagospodarowania  jednostkom posiadającym
odpowiednie  uprawnienia  w  zakresie  gospodarowania  odpadami  i  substancjami
stanowiącymi odpadową tkankę zwierzęcą.

Emisja hałasu do środowiska z terenu funkcjonowania zakładu może niekorzystnie wpływać
na zdrowie ludzi, mianowicie narażając ich bezpośrednio na oddziaływanie akustyczne, co
pośrednio  może  skutkować  różnymi  objawami  zdrowotnymi  (np.  stres).  W  czasie
eksploatacji obiektu jest emitowany do otoczenia hałas z pracujących urządzeń.

Odrębnym  zagadnieniem  wymagającym  rozpatrzenia  w  kontekście  wpływu  działalności
zakładu na ludzi są kwestie natury społecznej. Mimo zachowania wymaganych przepisami,
mierzalnych  wskaźników  emisji  hałasu  czy  zanieczyszczeń  powietrza,  funkcjonowanie
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opisywanej  działalności  może  wywoływać  poczucie  dyskomfortu  w  funkcjonowaniu
mieszkańców terenów przyległych do obszaru objętego zmianą planu.

10.3. Wpływ na zwierzęta

Z  punktu  widzenia  ochrony  fauny,  w  tym  w  szczególności  większych  ssaków  istotnym
zagrożeniem dla warunków ich bytowania w środowisku pozostaje możliwość wytworzenia
się tak zwanego efektu bariery. Chodzi tutaj o wytworzenie przeszkód w swobodnej migracji
zwierząt, poprzez wznoszenie budynków i towarzyszących im terenów ogrodzonych. Efekt
ten  występuje  obecnie  w  związku  z  zainwestowaniem  obszaru  opracowania  i  terenów
przyległych.  Nie  przewiduje  się  zmian  w  tym  zakresie,  zarówno  w  pozytywnym  i  jak  i
negatywnym aspekcie.

10.4. Wpływ na rośliny

Roślinność w obszarze opracowania występuje wyłącznie na części terenu pozostawionej w
formie  powierzchni  biologicznie  czynnej  (trawnik).  Zakłada  się  że  zgodnie  z  ustaleniami
projektu zmiany planu udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni
działki budowlanej nie ulegnie zmianie.

10.5. Wpływ na zasoby wodne

Rozwój zapisanych w projekcie nowych funkcji nie będzie znacząco oddziaływać na zasoby
wodne.  Powstawanie  istniejących obiektów  zabudowy  nie  zwiększy  zapotrzebowania  na
wodę do celów użytkowych, powinno się to odbywać w granicach dostępnych rezerw w tym
zakresie w ramach gminnej  sieci  wodociągowej.  Ochronę wód podziemnych zapewniono
poprzez włączenie terenu opracowania do gminnej kanalizacji sanitarnej

Ważnym, pozytywnym efektem ubocznym urbanizacji z punktu widzenia ochrony zasobów
wodnych  jest  miejscowe  uszczelnienie  powierzchni  gruntu  oraz  wymuszona  rozwojem
przestrzennym  rozbudowa  systemów kanalizacji.  Zarówno  w  przypadku  zabudowy  jak  i
innych typów przeznaczenia terenu przepisy szczególne wymuszają na inwestorach takie
działania, które minimalizują negatywne oddziaływanie przedsięwzięć na środowisko wodne.
W  przypadku  przedmiotowego  projektu  ustalono  wymóg gospodarowania   wodami
opadowymi  i  roztopowymi  w  granicach  działki,  pozostawiając  również  możliwość
odprowadzenia ich do kanalizacji deszczowej.

10.6. Wpływ na powietrze atmosferyczne i klimat

Charakterystyka prowadzonych obecnie działalności, oraz możliwości jej rozwoju znacząco
ograniczone w zapisach projektu nie powinny mieć przełożenia na znaczny wzrost emisji
zanieczyszczeń  powietrza,  wibracji  czy  hałasu.  Źródłem  imisji  zanieczyszczeń  i  hałasu
pozostaną urządzenia i maszyny funkcjonujące na terenie zakładu oraz poruszające się po
przyległych drogach pojazdy mechaniczne, w szczególności w ciągu ul. Opolskiej będącej
odcinkiem drogi wojewódzkiej o znacznym natężeniu ruchu.
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Podwyższony  poziom  hałasu  może  dotyczyć  w  rejonie  inwestycji  bezpośredniego
sąsiedztwa zakładu. Zgodnie z oceną przeprowadzoną w ramach raportu oddziaływania na
środowisko przedmiotowej inwestycji  a porze dnia poziom hałasu emitowanego z zakładu
kształtuje się poniżej 55 dB, a w porze nocy poniżej 40 dB (poza jego granicami). Nie są tym
samym przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu na najbliższych terenach chronionych.
Są to jednak wartości, które mogą wobec powyższej skali zagrożenia wpływać w pewnym
stopniu ujemnie na zdrowie ludzi,  przy czym stopień ewentualnej uciążliwości jest mały i
nieistotny. Nie jest to hałas wpływający negatywnie na słuch.

Należy również zaznaczyć, że tło akustyczne związane z pojazdami poruszającymi się po
drodze wojewódzkiej  jest tak wysokie,  iż oddziaływanie akustyczne zakładu na granicy z
najbliższą posesją (ul. Młyńska 1), jest niemożliwe do bezpośredniego zmierzenia, tj. jest o
wiele  niższe  niż  ruch  drogowy.  Nie  jest  w  związku  z  tym  możliwe  wykazanie,  że
funkcjonowanie samego zakładu faktycznie ma negatywny wpływ w rozpatrywanym zakresie
w  porównaniu  do  wpływu,  który  może  być  wynikiem  hałasu  drogowego.  Tym  samym
potencjalny wpływ na ludzi hałasu emitowanego z terenu zakładu należy uznać za mały i
nieistotny w sensie ewentualnych skutków zdrowotnych dla ludzi.

Zakład na etapie eksploatacji  jest  źródłem emisji  do powietrza,  a tym samym pośrednio
może  powodować  zagrożenia  dla  zdrowia  ludzi.  Zanieczyszczenia  powietrza  powodują
bowiem  szereg  chorób,  w  tym  zwłaszcza  dróg  oddechowych,  wzroku,  nowotworów.
Oszacowanie wpływu na zdrowie ludzi w skali  lokalnej,  tj.  w rejonie przedsięwzięcia,  jest
pochodną rodzajów emitowanych zanieczyszczeń, wielkości emisji oraz lokalizacji instalacji
względem zabudowy i innych terenów związanych z długotrwałym lub stałym pobytem ludzi.

Analiza zestawienia stężeń zanieczyszczeń, jakie pojawią się w związku z funkcjonowaniem
zakładu,  z  poziomami  dopuszczalnymi,  zwłaszcza  ustalonymi  dla  zanieczyszczeń  ze
względu na ochronę zdrowia  ludzi  wskazuje,  że żaden z poziomów dopuszczalnych  nie
zostaje osiągnięty, a tym bardziej przekroczony poza terenem zakładu. Uzyskane wartości
stanowią zaledwie niewielki ułamek poziomów dopuszczalnych. Tym samym nie przewiduje
się zagrożenia zdrowia ludzi powodowanego emisjami do powietrza.

10.7. Wpływ na powierzchnię ziemi i krajobraz

W wyniku realizacji ustaleń projektu planu nie dojdzie do przekształceń powierzchni ziemi,
zarówno rzeźby terenu jaki i warstwy glebowej. 

10.8. Wpływ na zasoby naturalne

Wyłączenie  terenów z  użytkowania  rolnego  jest  nieuchronnym  procesem związanym  ze
zwiększaniem powierzchni zabudowy kosztem powierzchni biologicznie czynnych, ustalenia
zmiany planu nie przewidują zmian w tym zakresie.

W  obszarze  objętym  ustaleniami  projektu  nie  stwierdzono  występowania
udokumentowanych  złóż  surowców  mineralnych.  Zapisy  projektu  nie  będą  więc  miały
wpływu na ograniczenie dostępu do tych zasobów.
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10.9. Wpływ na zabytki i dobra materialne

Nie stwierdza się występowania w obszarze planu terenów  przedmiotu ustaleń w zakresie
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Z punktu
widzenia  ochrony  zasobów  krajobrazu  w  otoczeniu  większość  jego  elementów  posiada
zapewnioną  właściwą  ochronę,  przyczyniać  się  temu  będzie  przede  wszystkim
wprowadzenie ograniczeń wysokości zabudowy w dopasowaniu do podobnych parametrów
w otoczeniu.

11. MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA ODDZIAŁYWAŃ SKUMULOWANYCH

W  otoczeniu  obszaru  objętego  planem  brak  jest  zakładów  produkcyjnych  i  innych
przedsięwzięć  gospodarczych  poza  rolnictwem,  leśnictwem  i  drobnymi  usługami.  Należy
więc zakładać, że nie będą mieć miejsca żadne oddziaływania skumulowane tj. sumowanie
się  wpływu  funkcjonowania  istniejącej  i  planowanej  zabudowy  z  negatywnymi
oddziaływaniami innych przedsięwzięć.

12. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE

Biorąc  pod  uwagę,  że  projekt  planu  przewiduje  przeznaczenie  zgodne  ze  stanem
istniejącym, nie przewiduje się rozwiązań alternatywnych. 

13.  PROPOZYCJE  DOTYCZĄCE  PRZEWIDYWANYCH  METOD  ANALIZY  SKUTKÓW
REALIZACJI  POSTANOWIEŃ  PROJEKTOWANEGO  DOKUMENTU  ORAZ
CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA

Zagrożenia dla stanu środowiska mogą być eliminowane poprzez odpowiednio prowadzoną
politykę  przestrzenną  oraz  konsekwentne  prowadzone  działania  inwestycyjne  w  sferze
ochrony  środowiska.  Monitoring  potencjalnych  zmian  w  środowisku  powinien  być
skoordynowany z analizami zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, wykonywanymi na
podstawie art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2022 r. poz. 503).

14. ŚRODKI MINIMALIZUJĄCE POTENCJALNE NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIE 
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Do  środków  minimalizujących  potencjalne  negatywne  oddziaływanie  działalności
prowadzonych w obszarze opracowania należy przede wszystkim zapisane w ustaleniach
zmiany  planu  ograniczenie  możliwości  funkcjonowania  zakładu  w  formie  działalności
produkcyjnej  i  usługowej  prowadzonych  w momencie  wejścia  w życie jego zapisów,  bez
możliwości  zmian  w  zakresie  skali  i  profilu  prowadzonych  działalności.  Konsekwencją
takiego  założenia  są  określone  w  przepisach  szczegółowych  zmiany  planu  parametry
kształtowania  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu,  na  podstawie  których  nie  ma
możliwości lokalizacji na analizowanym terenie nowej zabudowy.

Do  działań  mających  na  celu  zapobieganie  i  zmniejszanie  szkodliwych  oddziaływań  na
środowisko  funkcjonowania zakładu należy ponadto zaliczyć:

1) dla ochrony środowiska wodnego:
a) odprowadzanie ścieków bytowych do zewnętrznej kanalizacji sanitarnej,
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b) przed  odprowadzeniem  ich  do  kanalizacji  zewnętrznej,  ścieki  przemysłowe
powinny być poddawane procesowi podczyszczania, 

c) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji zewnętrznej;
2) dla ochrony  środowiska przed odpadami:

a) zapewnienie  miejsca magazynowania  odpadów w miejscu zadaszonym,  lub  w
zamykanych pojemnikach,

b) zapewnienie  miejsca  magazynowania  odpadów  poubojowych  do  czasu  ich
odbioru w warunkach chłodniczych,

3) dla ochrony przed emisjami do powietrza:
a) ograniczenie  do  niezbędnego  minimum  technologicznego  czasu  pracy  kotłów

grzewczych, jak również kotłów warzelnych,
b) wykorzystywanie do pracy sprzętu dostosowanego do najwyższych wymaganych

norm EURO,
c) utrzymywanie  czystości  na  uszczelnionych  powierzchniach  zewnętrznych  w

zakładzie  poprzez  ich  codzienne  spłukiwanie,  aby  nie  dopuścić  do  procesów
rozkładu substancji organicznej (tkanki mięsnej),

d) utrzymywanie  czystości  i  odpowiedniej  temperatury  w  miejscach  składowania
odpadów  organicznych,  aby  nie  dopuścić  do  procesów  rozkładu  substancji
organicznej (tkanki mięsnej);

4) dla ochrony przed hałasem:
5) ograniczenie do niezbędnego minimum technologicznego czasu pracy zewnętrznych

agregatów chłodniczych w porze nocnej,
6) utrzymywanie  we  właściwym  stanie  zabezpieczeń  przeciwakustycznych  agregatu

chłodniczego emitującego hałas w kierunku ul. Opolskiej.

15. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Opracowanie  prognozy  oddziaływania  na  środowisko  ustaleń  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  jest  obligatoryjnym  elementem  procedury  jego
sporządzenia i stanowi dokument, który może być wykorzystany przez organy i instytucje
opiniujące  i  uzgadniające  jego  projekt  jako  źródło  informacji  służące  dla  podjęcia
merytorycznych rozstrzygnięć w tej fazie prac nad projektem. 

Podstawą prawną opracowania prognozy są przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ,w powiązaniu z przepisami ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na podstawie
których opracowano projekt planu.

Dokument  ten  stanowi  opracowanie  będące  wynikiem  przeprowadzenia  postępowania
strategicznej  oceny  oddziaływania  na  środowisko,  określonego  przepisami  wymienionej
wyżej ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko.

Celem  niniejszej  prognozy  jest  wykazanie  możliwego  wpływu  realizacji  projektu  na
środowisko przyrodnicze. Dokument opisuje wpływ poszczególnych działalności oraz typów
przeznaczenia terenu (zarówno istniejących obecnie jak i planowanych w zapisach projektu)
na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego, w szczególności:

1) różnorodność biologiczną,
2) ludzi,
3) siedliska przyrodnicze oraz florę,
4) świat roślinny i zwierzęcy,
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5) zasoby wodne,
6) powietrze atmosferyczne i klimat,
7) powierzchnię ziemi i krajobraz,
8) zasoby naturalne,
9) zabytki i dobra materialne. 

Dla obszaru planu określono następujące typy przeznaczenia terenu:
3) 1MNU- zabudowa mieszkaniowo- usługowa;
4) 1KDD- droga publiczna dojazdowa.

Intencją zapisów zmiany  planu jest określenie dla przedmiotowego obszaru przeznaczenia
terenu  zgodnego  z  ustaleniami  obowiązującego  studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy. W zapisach studium obszar ten określono jako
tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej.  Oznacza  to,  zmianę  dotychczasowego
przeznaczenia tego terenu, na którym funkcjonuje zakład przetwórstwa mięsnego. Przyjęto
założenie, że docelowym przeznaczeniem terenu obszaru objętego planem ma być zgodnie
z  zapisami  studium uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego  gminy,
określone jako zabudowa mieszkaniowo- usługowa. 

Niemniej  dla  zapewnienia  możliwości  funkcjonowania  istniejącego zakładu produkcyjnego
konieczne było wprowadzenie do uchwały przepisów, które zapewnią jego funkcjonowanie
do czasu zmiany na docelowe przeznaczenie terenu. Umożliwiają to zapisy studium, zgodnie
z  którymi  niezależnie  od  określonego  przeznaczenia  oraz  określonego  sposobu
zagospodarowania  na  etapie  sporządzania  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego dopuszcza się, w przypadku działek i budynków użytkowanych zgodnie z
prawem oraz działek,  w stosunku do których wydano ostateczne pozwolenia na budowę,
ustalanie przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania innego niż określony w studium-
zgodnego ze stanem faktycznym.

Dla zapewnienia zmiany dotychczasowego przeznaczenia ternu na docelowe w przepisach
uchwały  określono  termin  tymczasowego  zagospodarowania,  urządzania  i  użytkowania
terenu na dzień 31 grudnia 2072 r. 

Oznacza to,  zmianę dotychczasowego przeznaczenia  tego terenu,  na którym funkcjonuje
zakład przetwórstwa mięsnego. Dla zapewnienia możliwości jego funkcjonowania do czasu
zmiany przeznaczenia określonej przepisami planu ustalono:

1) szczególne  warunki  zagospodarowania  terenów  oraz  ograniczenia  w  ich
użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
a) ustala  się  zakaz  lokalizacji  obiektów  związanych  z  prowadzeniem działalności

zaliczonej zgodnie z przepisami odrębnymi do przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko;

b) dopuszcza  się  lokalizację  inwestycji  mogących  potencjalnie  znacząco
oddziaływać na środowisko wyłącznie:
– w  formie  działalności  produkcyjnej  i  usługowej  prowadzonej  w  momencie

wejścia w życie niniejszej uchwały, bez możliwości zmian w zakresie profilu i
skali  prowadzonych  działalności,  z  wyłączeniem  działań  zmierzających  do
dostosowania  działalności  do  wymagań  wynikających  z  przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;

– z  zakresu  infrastruktury  technicznej  i  łączności,  służących  realizacji  celów
publicznych,  w  szczególności:  wodociągów,  kanalizacji,  gazownictwa,
elektroenergetyki, telekomunikacji.

2) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: 

18



a) dla  budynków  w  których  prowadzona  jest  obecnie  działalność  produkcyjna
dopuszcza się ich tymczasowe zagospodarowanie w formie obecnej zabudowy i
zakazuje  się  ich  rozbudowy  bądź  nadbudowy  do  czasu  zmiany  sposobu
użytkowania obiektów zgodnego z ustaleniami planu,

b) termin  tymczasowego  zagospodarowania,  urządzania  i  użytkowania  terenu
określa się na dzień 31 grudnia 2072 r.

16. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Przy opracowaniu niniejszego opracowania wykorzystano następujące materiały źródłowe:
1) Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie

i rozbudowie budynków, w których zlokalizowany jest istniejący zakład zajmujący się
ubojem  i  przetwórstwem  mięsnym,  zlokalizowanych  w  miejscowości  Górki,
ECOPLAN Ryszard Kowalczyk, 2018;

2) Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy
Prószków;

3) Raport o stanie środowiska w woj. opolskim;
4) Publikację  pt.  „Strategiczne  oceny  oddziaływania  na  środowisko  do  planu

zagospodarowania przestrzennego”, R. Kowalczyka i B. Szulczewskiej, wydaną przez
Ekokonsult w Gdańsku w 2002 r.,

5) Mapa  obszarów  Głównych  Zbiorników  Wód  Podziemnych  (GZWP)  w  Polsce
wymagających szczególnej ochrony w skali 1:500.000 pod red. A.S. Kleczkowskiego,
1990 r.,

6) Geografia Fizyczna Polski , J. Kondracki- 1988 r.;
7) Mapa  obszarów  Głównych  Zbiorników  Wód  Podziemnych  (GZWP)  w  Polsce

wymagających szczególnej ochrony w skali 1:500.000 pod red. A.S. Kleczkowskiego,
1990 r.,

8) Mapa sozologiczna obszaru 1:50 000,,
9) Mapa hydrologiczna obszaru 1:50 000,,
10) Mapa ewidencji gruntów- w skali 1: 5000,
11) Mapa zasadnicza- wysokościowa w skali 1: 1000,
12) Mapa sytuacyjno- wysokościowa w skali 1: 10 000,
13) Program ochrony środowiska Gminy  
14) Plan gospodarki odpadami Gminy 
15) Geografia Fizyczna Polski , J. Kondracki- 1988 r.,
16) Natura 2000 -  Standardowe Formularze Danych dla obszarów specjalnej  ochrony

(OSO)  dla  obszarów spełniających  kryteria  obszarów o  znaczeniu  wspólnotowym
(OZW) i dla specjalnych obszarów ochrony (SOO),

17) Informacje publikowane na serwisach internetowych następujących instytucji:
a) Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
b) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
c) Powiatu Opolskiego,
d) Gminy Prószków,
e) Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
f) Regionalnej Dyrekcji Gospodarki Wodnej,
g) Głównego Urzędu Statystycznego.

19



Zespół autorski prognozy

Autor: Juliusz Korzeń

Data: Smolec 9.11.2021

20


	1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA
	2. CELE DOKUMENTU ORAZ JEGO POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI
	3. METODY ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY
	4. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OPRACOWANIA
	5. SYNTEZA USTALEŃ PROJEKTU
	6. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
	7. STAN ŚRODOWISKA W OBSZARZE OPRACOWANIA
	7.1. Rzeźba terenu, warunki geologiczno- inżynierskie
	7.2. Kopaliny
	7.3. Gleby
	7.4. Warunki hydrologiczne
	7.5. Warunki klimatyczne
	7.6. Flora
	7.7. Fauna

	8. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI ZAPISÓW ZMIANY PROJEKTU
	9. ANALIZA PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA DOTYCZĄCYCH OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, W TYM PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARÓW NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TYCH OBSZARÓW
	9.1. Charakterystyka obszarów chronionych w otoczeniu obszaru objętego ustaleniami projektu
	9.2. Przewidywane znaczące oddziaływania na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów

	9. ZBIORCZE ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTU
	10. PRZEWIDYWANE SKUTKI REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTU DLA POSZCZEGÓLNYCH KOMPONENTÓW ŚRODOWISKA
	10.1. Wpływ na różnorodność biologiczną
	10.2. Wpływ na ludzi
	10.3. Wpływ na zwierzęta
	10.4. Wpływ na rośliny
	10.5. Wpływ na zasoby wodne
	10.6. Wpływ na powietrze atmosferyczne i klimat
	10.7. Wpływ na powierzchnię ziemi i krajobraz
	10.8. Wpływ na zasoby naturalne
	10.9. Wpływ na zabytki i dobra materialne

	11. MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA ODDZIAŁYWAŃ SKUMULOWANYCH
	12. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE
	13. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA
	14. ŚRODKI MINIMALIZUJĄCE POTENCJALNE NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIE PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
	15. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
	16. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

