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1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 
 
Podstawami prawnymi opracowania są: 
1) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 
1227). 

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. nr 39, poz. 251).  
3) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 228, poz. 

1947). 
4) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 239, poz. 2019). 
5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami). 
6) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 

493). 
7) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, 
poz. 2573 z późniejszymi zmianami). 

8) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). 

9) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, 
poz. 1206). 

10) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 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. nr 87, poz. 796). 

11) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1 z 2003r., poz. 12). 

12) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984). 

 
 
 2. CELE OPRACOWANIA ORAZ JEGO POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI 
 
Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 
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 studium.  
 
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. 
 
Decyzja o przystąpieniu do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
została podjęta w związku z potrzebą posiadania przez Gminę Prószków skutecznego narzędzia służącego 
kształtowaniu polityki przestrzennej, a w szczególności koordynacji prac nad miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego.  
 
Zmianie podlega obowiązujący dokument przyjęty uchwałą Nr IV/19/98 Rady Gminy Prószków z dnia 29 
grudnia 1998r. Zakres przestrzenny niniejszego opracowania obejmuje cały obszar Gminy Prószków w jej 
granicach administracyjnych, podstawą do jej sporządzenia jest uchwała nr XLII/365/2010 Rady Miejskiej w 
Prószkowie z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do opracowania studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków. 
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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 prognozy będzie efektem analizy przewidywanych skutków wpływu ustaleń projektu 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,  

3) charakter tego wpływu będzie oceniany metodami porównawczymi z sytuacjami powszechnie 
występującymi lub opisanymi w literaturze przedmiotu, 

4) prognoza będzie mieć charakter ogólny, zgodny ze skalą i zakresem merytorycznym dokumentu 
podstawowego (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy),  

5) w pracach nad prognozą wykorzystane będą podstawowe materiały wyjściowe a także wyniki wizji 
terenowych dla sporządzenia inwentaryzacji stanu zagospodarowania obszaru opracowania. 

 
4. POŁOŻENIE I CHARAKTERYSTYKA GMINY 
 
Gmina Prószków leży w środkowej części Województwa Opolskiego, w powiecie Opolskim. Obszar gminy 
graniczy z: 
1) od północy- miastem Opole 
2) od południa- z gminami: 

a) Biała,  
b) Korfantów,  
c) Krapkowice,  
d) Strzeleczki,  

3) od zachodu- gminą Komprachcice, 
4) od wschodu- z gminą Tarnów Opolski. 
 
Podstawowymi wyznacznikami położenia geograficznego jest: 
1) sąsiedztwo doliny Odry, zamykającej obszar gminy od strony wschodniej, 
2) w ciągu korytarza transportowego o znaczeniu europejskim- autostrady A4, stanowiącej polski odcinek drogi 

międzynarodowej E40, 
3) w ciągu drogi krajowej Nr 45, łączącej Opole z granicą państwa, 
4) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 relacji Zimnice Wielkie- Krapkowice, 
5) w strefie zasięgu mieszkańców aglomeracji Opola w zakresie: 

a) zamieszkiwania i codziennych podróży do pracy 
b) zainteresowania terenami wypoczynkowymi i rekreacyjnymi np. turystyki weekendowej. 

 
Charakterystyczne dla gminy Prószków jest zróżnicowanie struktury użytkowania gruntów. W części północnej i 
wschodniej gminy dominują grunty orne, gdzie duże wylesienie spowodowane było występowaniem dobrych 
gleb. Natomiast w części południowej duże powierzchnie zajmują lasy - znajduje się tu część kompleksu leśnego 
należącego do Borów Niemodlińskich.  
 
Tereny zainwestowane stanowi przede wszystkim zabudowa mieszkaniowa i usługowa oraz niewielkie zakłady 
produkcyjne, koncentrujące się w miaście Prószków. W ostatnich latach dającym się obserwować zjawiskiem 
jest rozwój zabudowy mieszkaniowej w miejscowościach północnej części gminy, związany z ciążeniem tej 
części jej obszaru w kierunku większego ośrodka miejskiego jakim jest Opole. 
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Tabela 1. Struktura użytkowania gruntów 

L.p. Rodzaj gruntów Powierzchnia ha udział w % 

1. Lasy i grunty leśne 4092 33,8 

2. Użytki rolne  
 
 
 

6740 55,6 

 grunty orne 5891 

łąki 778 

pastwiska 45 

sady 26 

Tereny zainwestowane 

L.p. Rodzaj gruntów Powierzchnia ha udział w % 

1. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 67 0,6 

2. zabudowa mieszkaniowa jednoorodzinna 121 1,0 

3. zabudowa zagrodowa 69 0,6 

4. zabudowa usługowa 30 0,2 

5. zabudowa produkcyjna 27 0,2 

6. komunikacyjne 9 0,1 

7. infrastruktura techniczna 2 0,0 

8. inne 966 8,0 

Razem: 12123 100,0 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 2010 
 
  
Na podstawie zebranych informacji, analizy poszczególnych elementów diagnozy stanu zagospodarowania 
przestrzennego gminy oraz jej uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, gminę Prószków można 
scharakteryzować w następujący sposób: 
1) jej położenie jest atrakcyjne dla inwestorów ze względu na bliskość dużego ośrodka miejskiego jakim jest 

Opole oraz bliskość autostrady A4 stanowiącej odcinek europejskiego korytarza komunikacyjnego E40; 
2) posiada duże obszary leśne jako potencjalne tereny rekreacyjne i zasoby surowca; 
3) posiada bogate zasoby środowiska przyrodniczego objęte ochroną prawną; 
4) znaczące obiekty zabytkowe, tereny rekreacyjne i krajobraz kulturowy to potencjał do zagospodarowania na 

potrzeby turystyki; 
5) centralny ośrodek sieci osadniczej, którym jest Prószków, jest obszarem koncentracji mieszkalnictwa i usług 

oraz posiada rezerwy terenowe dla wprowadzenia nowej zabudowy ;w lokalizacjach atrakcyjnych z punktu 
widzenia walorów przyrodniczych i krajobrazowych, dostępu do sieci infrastruktury, dostępności 
komunikacyjnej; 

6) posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną; 
7) dysponuje potencjałem gospodarczym w postaci dużych złóż zasobów mineralnych . 
 
Czynnikami, które stanowią potencjalne problemy dla rozwoju gminy są: 
1) starzenie się społeczeństwa; 
2) słabo rozwinięta gospodarka mieszkaniowa; 
3) brak przetwórstwa rolnego i polityki wspierania drobnej wytwórczości; 
4) niedoinwestowany system komunikacji gminnej; 
5) dysproporcje w dostępie mieszkańców miejscowości gminy do podstawowych usług, skoncentrowanych 

głównie w Prószkowie, w mniejszym stopniu w innych miejscowościach gminy. 
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5. POWIĄZANIA PRZYRODNICZE OBSZARU OPRACOWANIA Z OTOCZENIEM 
 
Obszar gminy Prószków w całości należy do zlewni Odry, stanowiącej korytarz ekologiczny o ponad regionalnym 
znaczeniu. Jej koryto wyznacza wschodnią granicę obszaru opracowania. Wschodnia część gminy leży w 
obrębie bezpośredniej zlewni Odry, a z pozostałego obszaru wody odprowadzane są do zlewni jej lewego 
dopływu - Prószkowskiego Potoku. Gęstość sieci rzecznej gminy Prószków jest największa w części wschodniej 
(w okolicach wsi Zimnice Małe) i w części północnej. Dochodzi tu do 1,00 – 1,25 km/km². 
 
Odra jest największym ciekiem wodnym regionu i gminy, ma znaczący wpływ na kształtowanie warunków 
wodnych i klimatycznych obszaru gminy. Wyznacza wschodnią granicę gminy od wsi Zimnice Wielkie do wsi 
Winów. Spadek koryta rzeki na terenie gminy jest nieznaczny, stąd rzeka ma typowo nizinny przebieg, jej koryto 
jest całkowicie uregulowane. O jej wcześniejszym naturalnym, silnie meandrującym charakterze świadczą jedynie 
fragmenty starorzeczy, których pozostałości rozrzucone są w dolinie. O regulacjach prowadzonych w dolinie 
świadczą również ciągi wałów przeciwpowodziowych, położonych w niewielkiej odległości od koryta.  
 
W obszarze gminy Odra zbiera wody z drobnych cieków odwadniających dolinę i wschodnie skłony 
wododziałowego wału rozciągającego się wzdłuż rzeki na zachodzie. Średni roczny odpływ z terenów gminy 
Prószków wynosi dla obszarów położonych wzdłuż Odry do 5 l/s km². Okres występowania wezbrań cieków na 
terenie gminy Prószków przypada na miesiące letnie i wiosenne. Latem wezbrania występują z większym 
prawdopodobieństwem w lipcu i sierpniu, wiosną zaś w marcu i w maju. Okres występowania niżówek dla tego 
terenu przypada na lato (czerwiec-lipiec). 
 
Prószkowski Potok bierze swój początek w gminie Tułowice. Płynie od zachodniej granicy gminy Prószków, a 
następnie przez grunty wsi Ligoty Prószkowskiej, Przysieczy, Prószkowa i Nowej Kuźni do granicy z gminą 
Komprachcice. W początkowym biegu rzeka płynie przez użytki leśne.  
 
Południowa część obszaru wchodzi w skład Borów Niemodlińskich,  które są rozległym kompleksem leśnym 
rozciągającym się na falistej i równinnej wysoczyźnie polodowcowej porozcinanej dolinkami rzecznymi, między 
dolinami Nysy Kłodzkiej i Odry. Równiny wodnolodowcowe oraz ostańce denudacyjne zbudowane z osadów 
plioceńskiej sieci rzecznej i iłów mioceńskich, urozmaicają zespoły wydm dochodzących do 15 m wysokości, a 
także bezodpływowe zagłębienia, w których zlokalizowane są bory bagienne i torfowiska. Większa część ostoi 
jest zalesiona, głównie lasami o charakterze gospodarczym, wśród których zachowały się liczne fragmenty lasów 
o charakterze rodzimym. 
 
6. USTALENIA ZMIANY STUDIUM ISTOTNE DLA OCENY WPŁYWU NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY 

ŚRODOWISKA  
 
W dalszych rozdziałach niniejszego opracowania omówiono poszczególne uwarunkowania środowiskowe i 
zagadnienia związane z funkcjonowaniem i specyfiką środowiska przyrodniczego gminy, na które potencjalnie 
mogą mieć wpływ poszczególne zapisy projektu studium.  
 
Należy nadmienić, że zmiany zaproponowane w projekcie studium, dotyczące nowych typów przeznaczenia 
terenu, mogą wiązać się z przedsięwzięciami prowadzącymi do: 
1) przekształceń w środowisku naturalnym, w tym związanych z powierzchnią ziemi,  
2) budowy obiektów zaliczanych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w 

sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 257, poz. 2573, z póź. zm.), 

3) ingerencji w krajobraz naturalny i kulturowy. 
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7. OCHRONA PRAWNA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I KRAJOBRAZOWYCH  
 
7.1 Obszar Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” 
 
Znaczna część obszaru gminy Prószków od 26 maja 1988 r. na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej nr 
XXIV/193/88 została objęta ochroną prawną w formie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” o 
łącznej powierzchni 48,189 ha.  
  
Obszary chronionego krajobrazu powołuje się w celu zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów o 
różnych typach środowiska. Przyjęło się, że obszary chronionego krajobrazu obejmują tereny większe od parku 
krajobrazowego o walorach przyrodniczych-krajobrazowych charakterystycznych dla danego regionu. Działalność 
gospodarcza na takim obszarze nie ulega poważniejszym ograniczeniom. Powinna być jednak prowadzona w 
sposób nie naruszający stanu względnej równowagi ekologicznej. Ochrona obszaru chronionego krajobrazu 
powinna zapewnić zarówno zabezpieczenie terenu przed uciążliwościami przemysłowymi, jak i  wykorzystanie 
terenów dla celów turystyki i produkcji zdrowej żywności.  
 
W granicach Borów Niemodlińskich znajduje się kilka rezerwatów, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych oraz 
kilkadziesiąt użytków ekologicznych i pomników przyrody. Niezliczona ilość cieków, stawy hodowlane, źródła, 
polodowcowe moreny i wydmy stanowią o wysokich walorach krajobrazowych i przyrodniczych tego terenu. Na 
obszarze Borów Niemodlińskich stwierdzono występowanie wielu chronionych gatunków roślin i zwierząt. W myśl 
postanowień ustawy o ochronie przyrody obszar chronionego krajobrazu to obiekt pełniący poza funkcją 
przyrodniczo-krajobrazową funkcję turystyczno-rekreacyjną. Bory Niemodlińskie, ze względu na przewagę borów 
sosnowych mających duże walory bioterapeutyczne (działają kojąco, przeciwastmatycznie i odkażająco), 
posiadają duże znaczenie dla turystyki i wypoczynku mieszkańców okolicznych miast.  
 
Zasady zagospodarowania obszaru reguluje treść Rozporządzenia Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/16/2006 z 
dnia 8 maja 2006 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. U. Województwa Opolskiego Nr 33 poz. 
1133 z 2006 r. 
 
7.2. Pomniki przyrody 
 
Pomniki przyrody to forma ochrony indywidualnej. Zgodnie z “Ustawą o ochronie przyrody” (Art. 40) obejmuje ona 
pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, 
historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je 
wśród innych tworów. Do pomników przyrody zaliczamy sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy 
gatunków rodzimych lub obcych, grupy drzew, aleje, źródła, wodospady, skałki, jary, głazy narzutowe i inne. Na 
obszarze zasięgu gminy Prószków zinwentaryzowano 12 pomników przyrody. Wszystkie z nich to pojedyncze 
drzewa. 
 
Tabela 2. Pomniki przyrody w gminie Prószków  

Lp. Nr zarządzenia, data Położenie Gatunek (wiek) 

Obręb leśny Gmina, leśnictwo 

1.  
Orzeczenie Nr 131, 
30.09.1955 

Prószków Prószków, Wybłyszczów Modrzew (160 lat) 

2.  
Orzeczenie Nr 198, 
31.12.1957 

Prószków Prószków, Przysiecz Modrzew (160 lat) 

3.   Prószków Prószków, Jaśkowice Modrzew (180 lat) 

4.   Prószków Prószków, Jaśkowice Modrzew (180 lat) 

5.  
  Prószków Buk zwyczajny (200 

lat) 

6.   Prószków Aleja dębowa (150 lat) 

Źródło: Prognoza Oddziaływania na środowisko aneksu do planu  urządzenia lasu dla nadleśnictwa Prószków 
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7.3.  Rezerwaty przyrody 
 
7.3.1. Rezerwat częściowy „Jaśkowice”  
 
Został utworzony w 1969 roku. Dla potrzeb naukowych i dydaktycznych objęto ochroną fragment lasu 
mieszanego z udziałem modrzewia sudeckiego oraz dębów: bezszypułkowego i szypułkowego. Rezerwat 
„Jaśkowice” wchodzi w skład nadleśnictwa Prószków i leśnictwa Przysiecz, a zajmowany przez niego obszar to 
5,92 ha, w tym na powierzchnię leśną przypada 5,89 ha. Rezerwat leży w obrębie mezoregionu Równina 
Niemodlińska i wchodzi w skład dużego kompleksu leśnego - Borów Niemodlińskich.  
 
Teren rezerwatu jest lekko pofałdowany, a na jego obszarze brak jest jakichkolwiek cieków wodnych. Najbliższy - 
Prószkowski Potok, przepływa w odległości około 1 km na południe od niego. „Jaśkowice” posiadają cechy lasów 
pierwotnych. Drzewostan tworzą trzy gatunki: modrzew sudecki, sosna pospolita i dąb szypułkowy. Jest to 
zbiorowisko boru mieszanego, z dość wyraźnym udziałem kwaśnej dąbrowy. Na terenie rezerwatu brak jest roślin 
chronionych. Występuje jednak jeden pomnik przyrody. „Jaśkowice” nie pełnią też funkcji ostoi zwierzyny. 
Sprawia to bliskość gruntów rolnych wsi Jaśkowice. Zwierzyna przechodzi tylko przez ten teren, a większość 
ptaków gości tu przelotnie. Mimo tego możemy tu spotkać: jelenie, sarny, dziki, lisy i zające, a także nornice, 
myszy i wiewiórki oraz z ptaków: dzięcioły i sikory.  
 
Rezerwat „Jaśkowice” jest atrakcyjnym i pięknym miejscem ze względu na walory krajobrazowe, chociaż nie 
posiada szczególnie cennych osobliwości przyrodniczych. Rzadko spotykane zgrupowanie wiekowych modrzewi, 
zróżnicowany gatunkowo stary las mieszany o charakterze naturalnym i bliskość Opola czynią ten teren 
interesujący dla celów turystyczno-krajoznawczych. 
 
7.3.2. Rezerwat częściowy „Przysiecz”  
 
Został utworzony w 1958 roku. Dla potrzeb naukowych i dydaktycznych objęto ochroną fragment lasu w celu 
zachowania pozostałości  modrzewia sudeckiego pochodzenia naturalnego. „Przysiecz” wchodzi w skład 
nadleśnictwa i obrębu Prószków, a zajmowany przez niego obszar to 3,10 ha. Leży w obrębie mezoregionu 
Równina Niemodlińska i wchodzi w skład dużego kompleksu leśnego - Borów Niemodlińskich. Teren rezerwatu 
jest płaski. Występuje tu wielogatunkowy i różnowiekowy las stanowiący zbiorowisko przejściowe pomiędzy 
kwaśną dąbrową a kontynentalnym borem mieszanym. 
 
Drzewostan składa się ze świerka, modrzewia i grabu z domieszką sosny i jodły, a w podszycie także z 
pojedynczych egzemplarzy lipy i jarzębiny. W runie znaleziono: poziomkę wyniosłą, siódmaczka leśnego, 
borówkę czarną, przytulię okrągłolistną, przytulię Schultesa, kosmatkę owłosioną i perłówkę zwisłą. Znajdują się 
tu gatunki roślin prawnie chronionych: nieliczny buławnik wielkokwiatowy Cephalanthera alba, konwalia majowa 
Convallaria majalis, centuria pospolita Centaurium erythraea, naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora oraz 
pomocnik baldaszkowy Chimaphila umbellata. Na terenie rezerwatu stwierdzono w sumie 122 gatunki roślin 
naczyniowych, 36 gatunków mchów, 14 gatunków wątrobowców i 15 gatunków śluzowców.     
 
7.3.3. Rezerwat częściowy „Staw Nowokuźnicki” 
 
Został utworzony w 1957 r. w celu zachowania stanowisk rzadkich roślin wodnych, a przede wszystkim 
stanowiska kotewki orzecha wodnego oraz ochrony ptactwa. Zajmuje powierzchnię 20ha. W jego granicach 
występuje prawie 340 gatunków roślin naczyniowych, w tym 4 pod ochroną ścisłą i 4 częściowo chronione.  
 
Dotychczas stwierdzono tu również 20 zespołów roślinnych - od leśnych po ruderalne. Na podkreślenie zasługuje 
fakt, że mimo antropogenicznej genezy stawu na jego zachodnim brzegu wykształcił się strefowy układ 
roślinności zbliżony do układów towarzyszących naturalnym zbiornikom wodnym. Na terenie rezerwatu 
stwierdzono również 47 gatunków ptaków lęgowych oraz 15 z nim związanych, z których do bardzo nielicznych i 
rzadkich na Śląsku zalicza się zielonkę, kobuza i derkacza, a dalszych 11 zaliczanych jest do nielicznych. 
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8. TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 
 
Usytuowanie istniejących i planowanych obszarów rozwoju zabudowy oraz zróżnicowanych typów działalności 
gospodarczej w obszarze gminy ma miejsce w oddaleniu od granicy państwowej. Nie odnotowuje się zatem 
możliwości wystąpienie transgranicznego oddziaływania w żadnej ze sfer prowadzonych w obszarze gminy 
aktywności. 
 
Elementem struktury przyrodniczej i krajobrazowej gminy mogącym ulegać wpływom transgranicznego 
oddziaływania na środowisko jest obszar doliny Odry, niosącej zanieczyszczenia transgraniczne. 
 
9. DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA W OBSZARZE OPRACOWANIA 
 
9.1. Charakterystyka zasobów przyrodniczych gminy 
 
9.11. Położenie geograficzne 
 
Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym [Kondracki, 2000], obszar gminy Prószków leży w makroregionie 
Niziny Śląskiej, w obrębie dwóch mezoregionów: 
1) Równiny Niemodlińskiej, która zajmuje południowo-zachodnią część gminy i stanowi płaską lub falistą 

równinę wodnolodowcową, pokrytą warstwą fluwioglacjalnych utworów piaszczysto-żwirowych lub gliniastych 
moren zwałowych. Większa część terenu, który zajmuje ten mezoregion, pokryta jest zwartym kompleksem 
leśnym Borów Niemodlińskich. 

2) Pradoliny Wrocławskiej obejmującej północno-wschodnią część gminy, stanowiącą płaskodenną, rozległą 
formę dolinną z systemem teras zalewowych z pokrywami madowymi i nadzalewowych piaszczysto-
żwirowych. 

 
9.1.2. Geologia i geomorfologia 
 
Na budowę geologiczną obszaru gminy Prószków miały wpływ procesy osadzania się skał wapiennych i 
trzeciorzędowych, kilkakrotne wkraczanie na teren Polski lądolodu, sedymentacja rzeczna, intensywna erozja w 
okresach interglacjalnych, jak również cały zespół procesów występujących po ostatnim zlodowaceniu.  
 
Spośród utworów geologicznych swoje wychodnie na terenie gminy mają zarówno formacje mezozoiczne i 
kenozoiczne trzeciorzędu oraz czwartorzędu. Bogactwo powierzchniowych form tworzą formacje kenozoiczne w 
zdecydowanej większości najmłodsze - czwartorzędowe. Podłoże starsze od trzeciorzędu tworzą w większości 
utwory kredy.  
 
W trzeciorzędzie utwory mioceńskie pokryły całą południową i zachodnią część gminy. Pod względem 
litologicznym utwory te stanowią iły, mułki i piaski, niekiedy żwirowate lokalnie z węglem brunatnym. Utwory te 
zostały w większości zerodowane i przykryte czwartorzędowymi osadami lodowcowymi i rzecznymi. Z 
trzeciorzędem związane jest występowanie skał bazaltowych. Najliczniej reprezentowanymi w gminie 
powierzchniowymi formacjami geologicznymi są utwory czwartorzędowe. Są to formacje o najmłodszej genezie, 
stąd ich duży udział powierzchniowy w budowie geologicznej gminy. 
 
Obszar opracowania leży w rejonie depresji śląsko-opolskiej. Jej podłoże stanowią starsze osady proterozoiku, 
dewonu i karbonu (gnejsy, łupki, piaskowce i szarogłazy) oraz zalegające nad nimi, na głębokości ok. 600 m 
utwory triasu (wapienie, margle, dolomity i iłołupki).  
 
Nad nimi stwierdzono występowanie utworów permu (czerwonego spągowca) wykształconych jako piaskowce 
arkozowe oraz zlepieńce o miąższości ok. 60 m. Występują one na głębokości ok. 500 – 600 m ppt.  
 
Powyżej nich leży pokrywa platformowa złożona z szeregu pięter strukturalnych – utworów triasu i kredy. Utwory 
triasu stanowią zachodni kraniec progu środkowotriasowego. Na terenie opracowania występują dwa piętra 
triasu:  
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1) trias dolny (pstry piaskowiec) zalega na głębokości powyżej 271 m ppt, reprezentują go piaskowce, iłołupki 
oraz w górnej części dolomity margliste, margle i wapienie oraz dolomity jamiste z gipsami i anhydrytami, 

2) trias środkowy (wapień muszlowy) budują skały węglanowe - głównie wapienie,  wapienie dolomityczne i 
dolomity, strop utworów wapienia muszlowego występuje na głębokości ok. 220 m ppt. 

 
Na utworach triasowych zalegają osady kredy górnej tworzące Depresję Opolską zwaną także Niecką Opolską 
lub Kredą Opolską. Depresja ta to basen sedymentacyjny wypełniony górnokredowymi osadami morskimi 
zajmujący centralną część Opolszczyzny. Obszar opracowania leży w zachodniej części basenu 
sedymentacyjnego górnej kredy. Strop osadów kredy znajduje się średnio na głębokości od ok. 50 do 200 m ppt.  
 
W obszarze gminy występują 2 piętra stratygraficzne górnej kredy: 
1) turon, zbudowany z margli piaszczystych i ilastych, wapieni marglistych i podrzędnie z piaskowców 

marglistych (skały te tworzą rozległe wychodnie w północnej części gminy, przykryte w niektórych miejscach 
cienką warstwą czwartorzędu - od Winowa przez Górki, Chrząszczyce, Nowa Kuźnię, Prószków, Źlinice, 
Zimnice Wielkie do Odry), 

2) cenoman, zbudowany z piaskowców, margli piaszczystych i wapieni piaszczystych (utwory te zajmują 
niewielką powierzchnię w dolinie Odry, między Folwarkiem, a Boguszycami). 

 
Na pozostałym obszarze gminy zalegają warstwowo osadowe pokrywy kenozoiczne: 
1) trzeciorzędu, skały te występują pod osadami czwartorzędu, ale miejscami tworzą wychodnie (dolina 

Prószkowskiego Potoku, okolice Prószkowa i Nowej Kuźni), wydzielono tu dwa piętra tego okresu: 
a) górny miocen, utwory tego okresu występują jako kompleks brakiczno- lądowy określany mianem serii 

poznańskiej, są one wykształcone w dwóch poziomach – tzw. iłów zielonych i iłów płomienistych, jest to 
gruba seria niewarstwowanych, plastycznych lub zwięzłych iłów zielonych i niebieskich z wkładkami iłów 
węglistych, iłów i mułków piaszczystych oraz węgli brunatnych, w serii tej występują cienkie warstwy 
piasków drobnoziarnistych i pylastych rzadziej średnio- i gruboziarnistych, utwory serii poznańskiej mają 
zmienną miąższość – wynosi ona od kilku do około 40 metrów, 

b) pliocen, pokrywa najmłodszych osadów trzeciorzędu zwana serią Gozdnicy to kompleks osadów 
gruboklastycznych głównie różnoziarnistych żwirów i piasków przeławiconych iłami i glinami 
kaolinowymi, osady te tworzą pokrywy na wysoczyznach, zbudowanych z utworów serii poznańskiej, ich 
miąższość nie przekracza kilku metrów. 

2) czwartorzędu: 
a) plejstoceńska, zbudowana z piasków i żwirów tarasów wysokich  (północno-zachodnia część gminy) 

oraz z glin zwałowych moreny dennej i żwirów ablacyjnych (południowa część), 
b) holoceńska, zbudowana z piasków, żwirów i mad dolinnych, tworząca się współcześnie (dolina Odry i 

Prószkowskiego Potoku). 
  
9.1.3. Gleby 
 
Według bonitacji gruntów ornych w gminie dominują gleby o dobrej i średniej jakości (56%), znaczną 
powierzchnię zajmują też gleby słabe (42%), a najmniejszą gleby bardzo dobre (2%).Wśród użytków rolnych 
gminy (grunty orne i użytki zielone) dominują gleby brunatne (40%) oraz mady (27%). Znaczną powierzchnię 
zajmują także gleby pseudobielicowe (17%) i rędziny (10%). Najrzadziej występują tu czarne ziemie (3%) oraz 
gleby hydrogeniczne (4%). 
 
W zależności od odczynu gleby, użytki rolne mają następujący udział w powierzchni gminy: 
1) kwaśny (28%), 
2) lekko kwaśny (30%), 
3) zasadowy (42%). 
 
Do podstawowych typów gleb, występujących w obszarze gminy zaliczyć należą: 
1) pseudobielicowe i bielicowe - gleby kwaśne i lekko kwaśne w całym profilu, wytworzone w większości z 

piasków (dominują pod użytkami leśnymi, wyspowo, na zachód od linii drogi Opole - Krapkowice); 
2) brunatne: właściwe - odczyn zbliżony do obojętnego, wytworzone z gleb cięższych (wyspowo, najwięcej w 

północnej części gminy, okolice Winowa, Górek, Chrząszczyc i Prószkowa), wyługowane i kwaśne - z 
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lżejszych utworów (dość duże powierzchnie w środkowej i południowej części gminy - od linii Złotniki -
Boguszyce); 

3) czarne ziemie - związane z obszarami niżej położonymi o wysokim poziomie wód gruntowych i roślinnością 
trawiasto - łąkową (wzdłuż zachodniej granicy gminy, na wysokości Winowa, Górek i Chrząszczyc oraz 
wyspowo w okolicy Złotnik, Prószkowa, Ligoty Prószkowskiej, Zimnic Wielkich i Chrzowic); 

4) mady - wytworzone z osadów aluwialnych, wyścielających współczesne doliny rzeczne, o wysokim poziomie 
wody gruntowej i znacznej zawartości substancji organicznych w całym profilu (wzdłuż rzeki Odry, do linii 
drogi Opole - Krapkowice i wzdłuż Prószkowskiego Potoku na niektórych jego odcinkach); 

5) hydrogeniczne: mułowo-torfowe - powstałe w wyniku procesu torfotwórczego i   namulania osadami 
mineralnymi (wzdłuż cieków i w zagłębieniach terenu), murszowo-torfowe - powstałe w wyniku osuszania 
gleb torfowych (wzdłuż cieków i w zagłębieniach terenu); 
6) rędziny - wytworzone ze zwietrzelin skał węglanowo - wapiennych, odczyn obojętny i zasadowy (w 
północnej części gminy, w trójkącie Winów - Złotniki - Chrzowice oraz pas wzdłuż wschodniej strony drogi z 
Chrzowic do Zimnic Wielkich). 

 
Stan gleb obszaru gminy należy ocenić jako dobry, nie podlegający żadnym istotnym przekształceniom. Na 
obszarze opracowania nie występują aktywne procesy geodynamiczne. W wyniku kontynuacji działalności 
rolniczej nie należy prognozować uruchomienia procesów, zjawisk i oddziaływań innych niż obserwowane 
dotychczas. W dalszym ciągu podstawowym procesem będzie okresowe, powtarzalne naruszenie warstwy 
glebowej i zmiany jej struktury w trakcie prac przygotowawczych do sezonu wegetacyjnego i po jego 
zakończeniu, zaś prowadzone w okresie wzrostu standardowe zabiegi agrotechniczne nie odbiegają od 
dotychczas stosowanych. Zakres prowadzonych prac rolnych nie daje przesłanek do uruchomienia na tym 
obszarze procesów geodynamicznych, mogących skutkować ubytkiem lub degradacją powierzchni ziemi, zmianą 
struktury oraz ubytkiem potencjału glebowego.  
 
Do gleb, które powinny podlegać ochronie przed wprowadzaniem na nie zabudowy należą gleby wysokich klas 
bonitacyjnych I-I oraz gleby organiczne zalegające głównie pod kompleksami łąk w dolinie Odry oraz na 
obszarach źródliskowych.  
 
9.1.4. Wody powierzchniowe 
 
Obszar gminy Prószków w całości należy do zlewni Odry, której koryto wyznacza jej wschodnią granicę. 
Wschodnia część gminy leży w obrębie bezpośredniej zlewni Odry, a z pozostałego obszaru wody odprowadzane 
są do zlewni jej lewego dopływu - Prószkowskiego Potoku. Gęstość sieci rzecznej gminy Prószków jest 
największa w części wschodniej (w okolicach wsi Zimnice Małe) i w części północnej. Dochodzi tu do 1,00 – 1,25 
km/km². 
 
Odra jest największym ciekiem wodnym województwa i gminy. Ma ona duży wpływ na kształtowanie się 
warunków wodnych i klimatycznych dużego obszaru gminy. Jej wody są pozaklasowe pod względem 
zanieczyszczeń. Spadek koryta rzeki na odcinku przebiegającym przez obszar gminy jest nieznaczny, stąd rzeka 
ma nizinny przebieg. Koryto Odry jest całkowicie uregulowane, świadectwem wcześniejszego silnie 
meandrującego charakteru tej części doliny rzeki świadczą fragmenty starorzeczy, stanowiących obecnie odcięte 
od głównego nurtu małe zbiorniki wodne. Na terenie gminy Prószków Odra zbiera wody z drobnych cieków 
odwadniających dolinę i wschodnie skłony wododziałowego wału rozciągającego się wzdłuż rzeki na zachodzie. 
Średni roczny odpływ z terenów gminy Prószków wynosi dla obszarów położonych wzdłuż Odry do 5 l/s km². 
Okres występowania wezbrań cieków na terenie gminy Prószków przypada na miesiące letnie i wiosenne. Latem 
wezbrania występują z większym prawdopodobieństwem w lipcu i sierpniu, wiosną zaś w marcu i w maju. Okres 
występowania niżówek dla tego terenu przypada na lato (czerwiec-lipiec). 
 
Prószkowski Potok, drugi co do wielkości ciek wodny obszaru gminy bierze swój początek w gminie Tułowice. 
Płynie od zachodniej granicy gminy Prószków, a następnie przez grunty wsi Ligoty Prószkowskiej, Przysieczy, 
Prószkowa i Nowej Kuźni do granicy z gminą Komprachcice. W początkowym biegu rzeka płynie przez użytki 
leśne. Przy braku przemysłowych źródeł zanieczyszczeń i ograniczonym oddziaływaniu wiejskich osad, jakość jej 
wód jest względnie wysoka. 
W obszarze gminy znajdują się także następujące zbiorniki wodne: 
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1) stawy utworzone na Prószkowskim Potoku w miejscowościach:  
a) Ligota Prószkowska,  
b) Nowa Kuźnia, 
c) Przysiecz,  
d) Prószków; 

2) naturalne zbiorniki wodne powstałe w starorzeczach rzeki Odry. 
 
Stan czystości wód powierzchniowych jest zróżnicowany. Wody Odry charakteryzują się długotrwałym, 
nadmiernym zanieczyszczeniem. Lepszą sytuację w tym zakresie prezentują mniejsze cieki wodne obszaru. Przy 
braku przemysłowych źródeł zanieczyszczeń i ograniczonym oddziaływaniu wiejskich osad, jakość jej wód 
Prószkowskiego Potoku i jego dopływów, w szczególności w górnych partiach ich biegu jest wysoka. Natomiast w 
wodach podziemnych z powodu znacznej przepuszczalności gruntów i intensywnej działalności rolniczej notuje 
się podwyższone stężenia azotanów oraz żelaza i okresowo zanieczyszczenia bakteriologiczne. Za 
najważniejszą cechę środowiska należy uznać alimentacyjną funkcję obszaru w stosunku do stwierdzonych 
zbiorników wód podziemnych, głównie górnokredowego i triasowego. Teren ten jest pozbawiony 
nieprzepuszczalnej pokrywy kajprowej, wobec czego wody opadowe infiltrujące do gruntu zasilają zasoby tych 
zbiorników i mogą powodować ich zanieczyszczenie 
 
Stan czystości wód w ciekach na terenie gminy, z wyłączeniem Odry niosącej zanieczyszczenia transgraniczne, 
jest coraz lepszy. Notuje się spadek stopnia zanieczyszczenia wód fosforanami i innymi substancjami 
pochodzenia organicznego, trafiających wcześniej do wód na skutek intensywnego nawożenia pól. Korzystnym 
zjawiskiem jest ograniczanie ładunku zanieczyszczeń pochodzenia bytowego, co wiąże się z  dynamicznym 
rozwoju sieci kanalizacji w ostatnich latach.  
 
9.1.5. Fauna obszaru gminy 
 
Zróżnicowanie warunków siedliskowych obszaru gminy sprawia, że występuje tu dosyć dużo taksonów o 
różnorodnych wymaganiach względem środowiska przyrodniczego, pod względem różnorodności biologicznej 
fauna gmina Prószków należy do gmin umiarkowanie bogatych, do podstawowych gatunków fauny, których 
występowanie stwierdzono na etapie sporządzania opracowania ekofizjograficznego gminy należą zarówno 
bezkręgowce jak i kręgowce. 
 
W śród bezkręgowców wymienia się: 
1) pijawkę lekarską Hirudo medicinalis - stanowisko tej ginącej w Polsce pijawki znajduje się w rezerwacie Staw 

Nowokuźnicki;  
2) tygrzyka paskowanego Argiope bruennichi - występuje dosyć często w dolinie Prószkowskiego Potoku; 
3) ślimaka winniczka Helix pomatia - spotykany na całym obszarze gminy; 
4) modraszka nausitous Maculinea nausitho - jedyne jego stanowisko znajduje się na łąkach na południowy-

zachód od Prószkowskiego Potoku. 
 
Z uwagi na dobre warunki hydrologiczne obszar gminy stanowi atrakcyjne miejsce do rozrodu płazów. 
Prószkowski Potok sprzyja naturalnemu przemieszczaniu się gatunków, dla których miejsca rozrodu stanowią 
liczne stawy zlokalizowane w jego dolinie. W tych sztucznych zbiornikach wodnych oraz starorzeczach Odry we 
wschodniej części gminy najczęściej obserwuje się miejsca rozrodu żab z grupy zielonych, żab trawnych i ropuch 
szarych. Zdecydowanie rzadziej spotyka się ropuchy zielone, występujące głównie w pobliżu zabudowań, na 
ziemiach lekkich. Najrzadziej obserwuje się rzekotkę drzewną, której występowanie na tym terenie ograniczone 
jest do kilku stanowisk. Można stwierdzić, że pośród zdominowanego przez rolniczy krajobraz terenu 
opracowania, zbiorniki wód stojących (Staw Nowokuźnicki, staw w Ligocie Prószkowskiej, Prószkowie, stawy 
między Przysieczą a Ligotą Prószkowską, starorzecza Odry) stanowią ważne w skali lokalnej miejsca rozrodu dla 
tej grupy zwierząt. Na terenie gminy stwierdzono występowanie 8 gatunków płazów:  
1) traszka zwyczajna Triturus vulgaris, 
2) ropucha szara Bufo bufo, 
3) ropucha zielona Bufo viridis, 
4) rzekotka drzewna Hyla arboreta, 
5) żaba wodna Rana esculenta,  
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6) żaba jeziorkowa Rana lessowae,  
7) żaba trawna Rana temporaria, 
8) żaba moczarowa Rana arvalis. 
 
Na terenie gminy Prószków stwierdzono występowanie pięciu gatunków gadów. W latach powojennych w 
rezerwacie Staw Nowokuźnicki występował żółw błotny Emys orbicularis, który jednak od kilkudziesięciu lat na 
tym terenie już go nie obserwowano. Do gadów obszaru gminy należy zaliczyć następujące gatunki:  
1) jaszczurka zwinka Lacerta agilis, 
2) jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara, 
3) padalec Anguis fragilis, 
4) zaskroniec Natrix natrix, 
5) żmija zygzakowata Vipera Berus. 
 
Przegląd gatunków ptaków chronionych, posiadających stanowiska lęgowe w obszarze gminy pozwala na 
potwierdzenie występowania w jej granicach następujących gatunków: 
1) bąk Botaurus stellaris - jedynym miejscem gdzie spotyka się ten gatunek ptaka w sezonie lęgowym jest 

rezerwat  „Staw Nowokuźnicki”; 
2) błotniak stawowy Circus aeruginosus - stwierdzono 2 stanowiska lęgowe: trzcinowiska rezerwatu Staw 

Nowokuźnicki, dawne odstojniki pod Prószkowem oraz prawdopodobnie także jedna para gniazduje w 
trzcinowiskach pod Starą Kuźnią; 

3) pustułka Falco tinnunculus - stwierdzona na jedynym stanowisku: na skraju Borów Niemodlińskich, na 
zachód od Nowej Kuźni;  

4) kobuz Falco subbuteo - prawdopodobnie gniazduje na ścianie lasu na zachód od Nowej Kuźni, gdzie 
kilkakrotnie w ciągu ostatnich 10 lat obserwowano polujące ptaki;  

5) przepiórka Coturnix coturnix - pojedyncze stanowiska znajdują się w krajobrazie otwartym na całym 
obszarze gminy;  

6) derkacz Crex crex - stwierdzony na wilgotnych łąkach między Nową Kuźnią a Oborą oraz wśród wilgotnych 
łąk na wschód od Ligoty Prószkowskiej;  

7) krętogłów Jynx torquilla - pojedyncze pary znaleziono m.in. w parku w Pomologii, na terenie dawnego 
poligonu w Winowie oraz w zadrzewieniu pod Oborą; 

8) strumieniówka Locustella fluviatilis – stwierdzony na obrzeżach rezerwatu „Staw Nowokuźnicki”, wilgotnych 
łąkach między Przysieczą a Ligotą Prószkowską oraz przy stawie na południe od Przysieczy; 

9) muchołówka białoszyja Ficedula albicollis (DP-1) - na terenie gminy wykazana tylko w parku w Pomologii. 
 
W śród chronionych gatunków ssaków, których obecność stwierdzono w obszarze gminy należy wymienić: 
1) nietoperze: nocek rudy Myotis daubentonii - żerujące osobniki stwierdzono nad wodami rezerwatu Staw 

Nowokuźnicki, stawu koło Przysieczy, Winowa oraz starorzecza w Boguszycach; Gacek brunatny Plecotus 
auritus - żerujące osobniki stwierdzono w okolicach Prószkowa i w Nowej Kuźni;  

2) gryzonie: wiewiórka Sciurus vulgaris - stwierdzona w parku w Pomologii, na terenie dawnego poligonu w 
Winowie oraz w lasach w południowo zachodniej części gminy; Badylarka Micromys minutus - stwierdzona 
na łąkach pod Nową Kuźnią oraz pod Prószkowem. 

 
Tereny otwarte obszaru gminy stwarzają, jak wspomniano wcześniej, zróżnicowane warunki bytowania fauny, 
zarówno wymienionych wyżej gatunków chronionych jak i tych pospolitych. Odrębne warunki bytowania tworzą 
ekosystemy leśne na południu gminy , inne obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej, jeszcze inne obniżenia 
terenu wypełnione starorzeczami w dolinie Odry. Do najważniejszych ostoi fauny można zaliczyć: 
1) tereny lasów, 
2) dolinę Prószkowskiego Potoku wraz z rezerwatem Staw Nowokuźnicki, 
3) park w Pomologii, 
4) starorzecza Odry w Boguszycach. 
 
Zagrożenia dla bytowania dzikiej fauny wiążą się bezpośrednio z presją na siedliska przyrodnicze, stanowiące ich 
ostoje. Odrębnym elementem wpływającym na liczebność populacji zarówno gatunków rzadko występujących jak 
i pospolitych pozostają bariery ekologiczne, wykształcone wtoku rozwoju przestrzennego obszaru gminy, głównie 
nowe terenu zabudowy oraz budowle drogowe. 
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9.1.6. Flora obszaru gminy 
 
Roślinność rzeczywista gminy Prószków oraz rozmieszczenie jej zasobów pozostaje w związku lokalnymi 
warunkami, jakie wykształciły się w wyniku różnej żyzności gleb, warunków wodnych i mikroklimatycznych. 
Znaczące zróżnicowanie tych naturalnych uwarunkowań dało możliwość rozwoju zbiorowiskom roślinnym 
zarówno naturalnym (m.in. leśne, wodne, szuwarowe), jak i półnaturalnym i antropogenicznym (m.in. łąkowe, 
polne- segetalne, ruderalne). Dominującymi zbiorowiskami na terenie gminy są zbiorowiska segetalne oraz leśne. 
Wczesne osiedlenie się człowieka na tym terenie zmniejszyło znacznie zasięg występowania lasów wskutek 
wyrębu drzew i wzięcia ziemi pod uprawę rolną.  
 
Do podstawowych siedlisk roślinnych w obszarze gminy należą: 
1) zbiorowiska leśne występujące w południowej i południowo-zachodniej części gminy, opisane szerzej w 

rozdziale „4.9. Leśna przestrzeń produkcyjna”, 
2) zbiorowiska nieleśne, w tym: 
3) wodne- Odra ze starorzeczami, Prószkowski Potok, jego dopływy, liczne stawy hodowlane oraz drobne 

zbiorniki wodne stanowiące siedliska dla rozwoju zbiorowisk wodnych, reprezentowanych przez fitocenozy z 
klas Lemnetea i Potametea; zbiorowiska wodne w zależności od warunków siedliskowych przedstawiają 
różne postacie organizacji - od dobrze wykształconych fitocenoz, skupiających większość gatunków 
charakterystycznych, do agregacji jednogatunkowych, trudnych do identyfikacji; 

4) szuwarowe i wielkoturzycowe-  zajmują miejscami stosunkowo duże powierzchnie i występują w miejscach 
podmokłych, m.in. w dolinie Prószkowskiego Potoku brzegami stawów hodowlanych i starorzeczy Odry oraz 
w podmokłych miejscach w sąsiedztwie rowów i strumieni; ich wartość przyrodn115 

5) cza jest duża, choć zwykle są one ubogie w gatunki roślin, największą różnorodnością zbiorowisk 
szuwarowych charakteryzują się kompleksy łąk koło Przysieczy, Ligoty Prószkowskiej i Nowej Kuźni, wtórnie 
zabagnione w wyniku zaniechania odwadniania i wykaszania;  

6) seminaturalne i antropogeniczne zbiorowiska żyznych łąk kośnych z klasy Molinio- Arrhenatheretea 
występują na terenie gminy Prószków dosyć często; łąki świeże z rzędu Arrhenatheretalia występują rzadko 
na wyższych terasach doliny Odry i użytkowane są jako łąki kośne lub kośno – pastwiskowe; łąki wilgotne z 
rzędu Molinietalia występują na niższych terasach oraz w dolinie Prószkowskiego Potoku i jego dopływów, 
na siedliskach łęgów i grądów niskich. Występują dosyć rzadko, zazwyczaj w dolinie Odry i Prószkowskiego 
Potoku; grupa zbiorowisk chwastów pól uprawnych, okrajków, terenów wydeptywanych i ruderalnych.  

7) zespoły segetalne- grupa chwastów towarzyszących uprawom rolnym, zarówno zbożowym, jak i okopowym 
z klasy Stellarietea mediae, spotykana jest dosyć często, przede wszystkim w północnej i północno-
wschodniej części gminy;  

8) zbiorowiska roślinne o charakterze antropogenicznym z klas Artemisietea vulgaris - zbiorowiska te związane 
są z terenami zmienionymi przez człowieka, przede wszystkim terenami zabudowanymi, zakładami 
przemysłowymi, oraz śmietniskami, okrajkami i miejscami wydeptywanymi. 

 
W obszarze gminy występują siedliska przyrodnicze podlegające w Polsce ochronie prawnej na mocy prawa 
polskiego lub europejskiego. Są to przede wszystkim: 
1) siedliska leśne: 

a) kwaśny las dębowy Calamagrostio- Quercetum petraeae - spotykany w południowej i południowo-
zachodniej części gminy, zazwyczaj na niewielkich powierzchniach;  

b) grąd środkowoeuropejski Galio sylvatici- Carpinetum betuli (Kod Natura 2000: 9170.1; Kod Physis: 
41.261) - występuje bardzo rzadko tworząc zazwyczaj drobnopowierzchniowy kompleks mozaikowy, 
m.in. w parku w Pomologii;  

c) łęg jesionowo-olszowy Fraxino- Alnetum (Circaeo- Alnetum) (Kod Natura *91E0; Kod Physis: 44.321, 
44.334) - występuje najczęściej w dolinie Prószkowskiego Potoku , na terenie dawnego poligonu w 
Winowie oraz rzadziej w dolinie Odry w sąsiedztwie starorzeczy; 

2) siedliska nieleśne: 
a) starorzecza z roślinnością ze związku Potamion i Nymhaeion (klasa Potametea) (Kod Natura 2000: 

3150.1, 3150.2; Kod Physis: 22.13 X (22.41, 22.42, 22.43). Zespoły: Potametum pectinati, 
Ranunculetum circinati, Elodeetum canadensis, Ceratophylletum demersii, Myriophylletum spicati, 
Potametum lucentis, Hippuridetum submersae, Hydrocharitetum morsus-ranae, Potametum natantis, 
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Myriophylletum verticillati, Nupharo- Nymphaeetum albae, Polygonetum natantis - występują we 
wschodniej części gminy w okolicach Boguszyc, Chrzowic, Folwarku i Winowa; 

b) nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników - związek Ranunculion fluitantis (Kod 
Natura: 3260; Kod Physis: 24.4). Zespół z dominacją włosienicznika skąpopręcikowego Ranunculetum 
fluitantis - występuje dosyć często w Prószkowskim Potoku. Zespół z dominacją rzęśli hakowatej 
Ranunculo- Calitrichetum hamulatae – występuje dosyć często w Prószkowskim Potoku; 

c) zmiennowilgotne łąki trzęślicowe i mokre łąki użytkowane ekstensywnie (klasa Molinio-Arrhenatheretea). 
Łąka sitowo- trzęślicowa Junco- Molinietum (Kod Natura 2000: 6410; Kod Physis: 37.311) - występuje 
miejscami na niewielkich powierzchniach w dolinie Prószkowskiego Potoku. Łąka ostrożeniowa 
Cirsietum rivularis występuje miejscami na niewielkich powierzchniach w dolinie Prószkowskiego Potoku 
i jego dopływami. 

 
W obszarze opracowanie stwierdzono występowanie 17 gatunków roślin prawnie chronionych, wśród nich 
występują: 
1) chronione ściśle: 

a) Centuria nadobna Centaurium pulchellum, 
b) Kotewka orzech wodny Trapa natans, 
c) Kruszczyk błotny Epipactis palustris, 
d) Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine, 
e) Kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis, 
f) Pływacz zachodni Utricularia Australis, 
g) Pływacz zwyczajny Utricularia vulgaris, 
h) Salwinia pływająca Salvinia natans, 
i) Włosienicznik rzeczny Batrachium fluitans, 
j) Włosienicznik wodny Batrachium aquatile; 

2) chronione częściowo: 
a) Bluszcz pospolity Hedera helix, 
b) Bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata, 
c) Grążel żółty Nuphar lutea, 
d) Grzybienie białe Nymphaea alba, 
e) Kalina koralowa Viburnum opulus, 
f) Konwalia majowa Convallaria majalis, 
Kruszyna zwyczajna Frangula alnus. 

 
W gminie występuje również wiele gatunków rzadkich i ginących zarówno w skali województwa, jak i regionu. Do 
wyróżniających się z tej grupy: 
1) Czermień błotna Calla palustris, 
2) Jaskier wielki Ranunculus lingua, 
3) Łączeń baldaszkowy Butomus umbellatus, 
4) Okrężnica bagienna Hottonia palustris, 
5) Przęstka pospolita Hippuris vulgaris, 
6) Rzęśl hakowata - Callitriche hamulata, 
7) Siedmiopalecznik błotny Comarum palustre, 
8) Siedmiopalecznik błotny Comarum palustre, 
9) Tojeść bukietowa Lysimachia thyrsiflora, 
10) Turzyca nitkowata Carex lasiocarpa, 
11) Wilżyna ciernista Ononis spinosa, 
12) Czosnek kątowy Allium angulosum. 
 
Warunki egzystencji siedlisk przyrodniczych podlegają ciągłym zmianom, w dużym stopniu determinowanym 
działalnością człowieka. Główne źródła zagrożeń dla poszczególnych typów ekosystemów można przedstawić w 
następujący sposób: 
1) dla obszarów zbiorowisk łąkowych: 

a) presję rolnictwa poprzez intensyfikację wypasu lub koszenia,  
b) przenawożenie łąk i pastwisk, 
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c) stosowanie podsiewów gatunkami preferowanymi gospodarczo, 
d) melioracje odwadniające;  

2) dla obszarów zbiorowisk leśnych: 
a) intensyfikacji leśnictwa poprzez wprowadzanie gatunków drzew niezgodnych z siedliskiem (degeneracja 

lasu), wprowadzanie monokultur leśnych (wskutek czego następuje między innymi wyjałowienie gleby, 
ograniczenie procesów regeneracyjnych lasu i drastyczne ograniczenie nisz ekologicznych),  

b) odmładzanie drzewostanów, wskutek czego zmniejsza się ilość potencjalnych nisz ekologicznych i 
pozbawia się ekosystem leśny gatunków zwierząt właściwych dla drzewostanów wyższych klas wieku 
(dziuplaki, sowy, nietoperze, tysiące gatunków bezkręgowców),   

c) ubożenie fitocenoz leśnych o materię organiczną wskutek wywożenia i spalania materiału z cięć 
pielęgnacyjnych, 

d) usuwania z lasów starych, martwych i dziuplastych drzew będących środowiskiem życia dla tysięcy 
gatunków roślin i zwierząt, 

e) likwidację śródleśnych oczek wodnych i łąk będących żerowiskiem dla wielu gatunków zwierząt, głównie 
ssaków i ptaków, a także podnoszących bioróżnorodność lasu; 

3) dla obszarów zbiorowisk wodnych: 
a) intensywna gospodarka rolna skutkująca  spływem do wód powierzchniowych środków ochrony roślin i 

nawozów, 
b) fizyczna likwidacja starorzeczy i małych zbiorników wodnych, 
c) silna presja turystyczna, 
d) nielegalne składowanie odpadów. 

 
9.1.7. Warunki klimatyczne 
 
Warunki klimatyczne gminy Proszków 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) maksymalna (lipiec)  18,6°C, 
c) minimalna (styczeń)  -1,5°C, 
d) amplituda roczna                20,1°C; 

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

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; 
  
9.1.8. Klimat akustyczny i zanieczyszczenia powietrza 
 
Klimat akustyczny obszaru gminy wykazuje znaczne zróżnicowanie pod względem natężenia hałasu w 
środowisku oraz źródeł jego pochodzenia. Poczynając od obszarów korzystnych pod względem akustycznym w 
otoczeniu terenów otwartych, tło akustyczne wykazuje wyższy poziom na terenach zabudowanych.  
 
Położenie obszaru na trasie ponadregionalnych korytarzy komunikacyjnych autostrady oraz drogi krajowej i dróg 
wojewódzkich stwarza warunki dla emisji hałasu komunikacyjnego w ich otoczeniu. Zasięg stref oddziaływania 
dróg ma z natury rzeczy charakter pasmowy. W części obszaru gminy gdzie wymienione drogi przebiegają przez 
tereny otwarte, uciążliwości związane z oddziaływaniem akustycznym terenów komunikacji drogowej są 
mniejsze. Lokalnie podwyższone poziomy emisji notuje się w obszarach zabudowanych przez które przebiegają 
wymienione drogi. 
 
Lokalnie stwierdza się występowanie źródeł hałasu technologicznego w obrębie terenów zabudowy techniczno- 
produkcyjnej w części miejscowości gminy. W większości przypadków nie mają one jednam większego wpływu 
na tło akustyczne terenów w ich otoczeniu. 
 
Odrębnym źródłem emisji hałasu technologicznego jest taśmociąg służący transportowi urobku z kopalni margli 
wapiennych do cementowni Górażdże. Ma on charakter pasmowy, powiązany przestrzennie z przebiegiem 
instalacji taśmociągu. Jego lokalizacja w oddaleniu od większości obszarów zabudowanych w otoczeniu sprzyja 
minimalizowani niekorzystnego wpływu jaki wywiera na otoczenie. 
 
Stan czystości powietrza atmosferycznego w obszarze gminy można ocenić pozytywnie. Analizowany obszar 
zalicza się do mało obciążonego emisjami zanieczyszczeń. W rejonie opracowania nie występują zakłady 
przemysłowe zakwalifikowane do szczególnie szkodliwych dla środowiska. Wobec braku a większych źródeł 
zanieczyszczeń, stan czystości powietrza uzależniony jest od zanieczyszczeń napływających spoza granic gminy 
Prószków oraz od emisji zanieczyszczeń z istniejących małych zakładów przemysłowo-usługowych, a także 
źródeł ciepła z zespołów mieszkaniowych oddziałujących miejscowo. Źródła te wprowadzają do powietrza 
zanieczyszczenia charakterystyczne dla procesów spalania energetycznego paliw (pył, S02, N02, CO i 
węglowodory), a z hodowli (siarkowodór i amoniak). Skala tych oddziaływań jest niewielka, a zasięg lokalny.  
 
Obok energetyki do największych źródeł zanieczyszczenia powietrza zaliczana jest komunikacja. W wyniku 
spalania paliw w silnikach samochodowych do atmosfery przedostają się zanieczyszczenia gazowe: tlenki azotu, 
tlenek węgla, dwutlenek węgla i węglowodory (szczególnie benzen) oraz pyły zawierające m.in. związki ołowiu, 
kadmu, niklu i miedzi. Głównym elementem układu komunikacyjnego o znaczeniu międzynarodowym jest 
autostrada A4, a krajowym droga nr 45, która stanowi zarówno źródło emisji zanieczyszczeń powietrza, jak i 
znaczące źródło hałasu.  

 
 
9.1.9. Rolnicza przestrzeń produkcyjna  
 
Rolnictwo gminy charakteryzuje duża liczba jednostek zróżnicowanych pod względem wielkości gospodarstw, jak 
i kierunku i poziomu produkcji, co powoduje złożoność oraz zmienność sytuacji ekonomicznej w gospodarstwach. 
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Obszar gminy zajmują użytki rolne, które są obsługiwane przez około 2 641 gospodarstw indywidualnych. Mimo 
dużych obszarów rolniczych na terenie gminy brak jest zakładów przetwórstwa rolniczego. 
 
Tabela 3. Struktura użytkowania gruntów rolnych i leśnych 

Tereny otwarte 

L.p. Rodzaj gruntów Powierzchnia ha udział w 
powierzchni 
gminy % 

1. Lasy i grunty leśne 4092 33,8 

2. Użytki rolne 6740 62,2 

 grunty orne 5891 48,6 

łąki 778 6,43 

pastwiska 45 0,37 

sady 26 0,21 

Razem: 10 832 100% 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS 2010r. 
 
Gospodarstwa rolne produkują przede wszystkim zboża, w mniejszym stopniu rośliny okopowe z niewielkim 
udziałem procentowym ziemniaków. W produkcji zwierzęcej w gminie Prószków dominuje hodowla trzody 
chlewnej, bazująca na paszach pochodzących z  własnych upraw. Znacznie mniej bo zaledwie jeden procent w 
stosunku do liczby gospodarstw (1006), zajmuje hodowla bydła oraz fermy drobiu. Istnieje jedno gospodarstwo z 
certyfikatem gospodarstwa ekologicznego oraz kilka agroturystycznych z hodowlą koni.  
 
Gospodarstw do 1ha jest najwięcej, gdyż aż 1660. kolejną liczną grupę stanowią gospodarstwa rolne powyżej 
1ha, do mniej niż 5ha. takich gospodarstw jest 652. Gospodarstwa, które zajmują powierzchnię 100ha i więcej, są 
tylko 2.  
 
9.1.10. Leśna przestrzeń produkcyjna 
 
Lasy i grunty leśne w gminie zajmują powierzchnię 4090,7 ha, co stanowi 33,8% powierzchni gminy. Wskaźnik 
lesistości gminy jest wyższy od przeciętnej lesistości województwa (26,4%) Opolskiego. Grunty leśne prywatne w 
obszarze gminy zajmują tylko 18,5ha. Dominująca formą własności są Lasy Państwowe Nadleśnictwa Prószków 
(obręb Prószków). Siedziba Nadleśnictwa znajduje się w mieście Prószków. Działalność gospodarcza 
Nadleśnictwa Prószków zmierza do zachowania biologicznej różnorodności lasu, utrzymania jego produkcyjnej 
zasobności, utrzymania zdrowia i żywotności ekosystemów leśnych oraz ochrony zasobów glebowych wodnych. 
 
Lasy gminy znajdują się w zarządzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach - Nadleśnictwa 
Prószków. Terytorialnie nadleśnictwo zajmuje obszar 595 km2, w zasięgu czterech powiatów: 
1) opolskiego (gminy: Prószków, Komprachcice, Tułowice), 
2) krapkowickiego (gminy: Krapkowice, Strzeleczki, Walce), 
3) prudnickiego (gminy: Głogówek, Biała) 
4) nyskiego (gmina: Korfantów). 
 
Lasy Nadleśnictwa podzielone są na 3 obręby leśne i 12 leśnictw: 
1) Obręb Prószków (Leśnictwa: Dębowiec, Ochodze, Wybłyszczów i Przysiecz), 
2) Obręb Chrzelice (Leśnictwa: Rzymkowice, Jeleni Dwór, Chrzelice, Smolarnia) 
3) Obręb Dobra (Leśnictwa: Rogów, Kopalina, Strzeleczki, Pietnia). 
 
Zbiorowiska leśne występują tu przede wszystkim w południowej i południowo-zachodniej części gminy. Pod 
względem żyzności i wilgotności siedliska, lasy na terenie gminy są mało zróżnicowane. Występuje tu tylko 6 
typów siedliskowych: 
1) bór świeży,  
2) bór mieszany świeży,  
3) bór mieszany wilgotny,  
4) las mieszany świeży,  
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5) las mieszany wilgotny,  
6) las świeży. 
 
Największą powierzchnię zajmuje bór mieszany świeży (56%) i las mieszany świeży (36%). Najmniejszy udział 
ma las świeży (0,04%) i bór świeży (0,4%). Tak więc, pod względem żyzności, większość terenu zajmują średnio 
żyzne i żyzne siedliska. Gatunkiem dominującym jest tu sosna (87% pow.). Pozostała część przypada na: dąb 
(8,4%). świerk (2,2%), modrzew (1%), brzozę (1%) i inne (0,4%). Największy udział w strukturze wiekowej 
stanowią drzewostany III i V klasy wieku, stanowiące odpowiednio 25,0% i 17,2% powierzchni oraz 28,1% i 
23,8% miąższości, natomiast drzewostany VI klasy wieku (101-120 lat) i starsze, zajmują powierzchnię 13,5%, co 
daje 17,7% miąższości zasobów drzewnych. 
 
Stan zdrowotny drzewostanów w gminie jest następstwem układu różnych niekorzystnych czynników: złych 
układów pogodowych, stosunków wilgotnościowych, poziomu skażeń powietrza, wód i gleb, występowaniem 
szkodliwych owadów i chorób grzybowych. Oddziaływanie wymienionych czynników ma charakter synergiczny, a 
efekt tego oddziaływania jest zwykle przesunięty w czasie. Jednym z głównych zagrożeń środowiska leśnego jest 
rosnąca presja zanieczyszczeń powietrza. Lasy w gminie tworzy przede wszystkim sosna - gatunek bardzo 
wrażliwy na emisje przemysłowe. Dlatego też lasy w gminie są dosyć mocno uszkodzone (ubytek liści od 25-
60%, zniekształcenia koron) i wszystkie zakwalifikowano do II strefy uszkodzeń przemysłowych. 
 
Równolegle do osłabienia drzewostanów przez zanieczyszczenia powietrza, od paru lat powtarzające się susze i 
obserwowane obniżenie stanu wód gruntowych mają wpływ na kondycję zdrowotną lasu. Ataki szkodników 
owadzich są wskaźnikiem osłabienia drzewostanów i często ostatnim czynnikiem doprowadzającym do 
zamierania drzew. Zanik naturalnych reakcji obronnych to także wynik niedostosowania składu gatunkowego 
drzew do siedlisk leśnych (ok. 1/3 lasów w gminie wykazuje niezgodność składu gatunkowego z siedliskiem) i 
zaburzonej naturalnej struktury wiekowej i gatunkowej (zakładanie jednogatunkowych i jednowiekowych upraw 
leśnych). Pewną pozytywną tendencją w gospodarce leśnej zaznaczająca się w ostatnich latach jest stopniowa 
przebudowa drzewostanów. 
 
9.1.11. Inne tereny zieleni 
 
Elementem uzupełniającym gminny system zieleni są zadrzewienia śródpolne, skupiska drzew i krzewów 
porastających cieki i zbiorniki wodne oraz zadrzewienia okrajków i przydroży. Spełniają one ważną rolę korytarzy 
ekologicznych, a porastając granice własnościowe poszczególnych gruntów i miedz, stają się jednym z 
charakterystycznych elementów krajobrazu rolniczego. W skład gatunkowy zarośli wchodzą głównie liściaste 
gatunki rodzime. 
 
Unikalnym w skali regionu obszarem są pozostałości szkoły ogrodniczej w części miasta Prószków o nazwie 
Pomologia, wraz z parkiem i arboretum, bogatym w egzotyczne gatunki drzew i krzewów. Świadectwem bardzo 
bogatej historii Pomologii są zachowane zabytki, do których należy zespół architektoniczny danej Królewskiej 
Akademii Rolniczej. Po drugiej stronie drogi wojewódzkiej znajduje się zabytkowa biblioteka. Były PGR, który 
znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie Pomologii przyłączono do szkoły i powstało Gospodarstwo 
Pomocnicze przy Zespole Szkół Ogrodniczych im. J. Warszewicza w Prószkowie, które funkcjonowało do lat 
dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Budynek szkoły oraz przyległy teren, w tym boiska sportowe, zostały 
wyremontowane i zmodernizowane. Podniesiona została estetyka wizualna budynku szkoły, co daje wyraz 
dbałości obecnych władz tej placówki. Obecnie Przy Zespole Szkół działa Wojewódzki Ośrodek Szkolenia 
Młodzieży w Piłce Nożnej. Szkoła stanowi jeden z elementów zasobów kulturowych o dużym znaczeniu dla 
Pomologii oraz dla regionu. 
 
Obok lasów, założeń parkowych i cmentarnych, w obszarze gminy występują szpalery i aleje drzew nasadzane 
wzdłuż ciągów komunikacyjnych. 
 
9.1.12. Krajobraz kulturowy gminy 
 
Obszar opracowania zaliczany jest do grupy antropogenicznych krajobrazów kulturowych, na który składają w 
całości się  tereny użytkowane i ukształtowane przez człowieka, a ich równowaga wewnętrzna jest 
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podtrzymywana przez celowe zabiegi.. Szczególnie krajobraz rolniczy, charakteryzuje się obecnością fauny i flory 
w znacznym stopniu zorganizowanej i kontrolowanej przez człowieka, tereny lasów o charakterze gospodarczym 
równiej nie posiadają charakteru naturalnego, z wyłączeniem nielicznych powierzchni, gdzie z różnych przyczyn 
zaniechano ingerencji w ekosystem. 
 
Przykładem powrotu do zbliżonego do naturalnego stanu środowiska jest teren rezerwatu przyrody „Staw 
Nowokuźnicki”. Tereny te zostały przekształcone w wyniku działalności człowieka w kompleks stawów 
hodowlanych, a następnie po zaniechaniu prowadzenia na tym terenie gospodarki uległy procesom sukcesji. 
 
Odrębnym elementem krajobrazu kulturowego pozostają obszary zabudowy, kształtowanej od okresu 
średniowiecza. Do podstawowych składowych elementów krajobrazu kulturowego w tych obszarach należą: 
1) miasto Prószków z zachowanym układem urbanistycznym rynku i przyległych terenów, występujących w 

powiązaniu z założeniem przestrzennym zamku prószkowskiego i towarzyszącego mu parku, 
2) tereny historycznie ukształtowanych układów ruralistycznych, 
3) architektura sakralna, 
4) architektura świecka, 
5) założenie dworsko-parkowe, w wybijającym się przykładem arboretum w Pomologii, 
6) cmentarze i parki. 
 
Ukształtowana historycznie sieć drożna obszaru gminy wraz z podziałami katastralnymi terenów przyległych 
stanowi również element krajobrazu kulturowego, podlegającego ciągłym zmianom, będącym skutkiem 
gospodarki człowieka. W układzie przestrzennym obszaru daje się odczytać zarówno granice niw siedliskowych 
poszczególnych wsi o metryce średniowiecznej, nawiązujące swoim rozmieszczeniem do naturalnych elementów 
rzeźby terenu, jak i pierwotny układ dróg i ulic wiejskich z zachowanym przekrojami pasa drogowego, a także we 
fragmentach z zachowaną nawierzchnią. Na tle tych historycznych uwarunkowań odcinają się ingerencje w 
pierwotną strukturę własności, będące następstwem wydzielenia działek pod nowe budowle drogowe, tereny 
eksploatacji powierzchniowej margli wapiennych, obiekty taśmociągu urobku kopalni, wreszcie podziały terenów 
rolniczych na cele mieszkaniowe w ostatnich latach. 
 
 
9.2. Diagnoza stanu środowiska gminy 
 
9.2.1. Tereny otwarte 
 
Lasy i tereny leśne zajmują 33,8 % powierzchni gminy Prószków, znajdują się w zarządzie Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Katowicach - Nadleśnictwa Prószków. Terytorialnie nadleśnictwo zajmuje obszar 595 
km2, w zasięgu czterech powiatów: 
1) opolskiego (gminy: Prószków, Komprachcice, Tułowice), 
2) krapkowickiego (gminy: Krapkowice, Strzeleczki, Walce), 
3) prudnickiego (gminy: Głogówek, Biała) 
4) nyskiego (gmina: Korfantów). 
 
Lasy Nadleśnictwa podzielone są na 3 obręby leśne i 12 leśnictw: 
1) Obręb Prószków (Leśnictwa: Dębowiec, Ochodze, Wybłyszczów i Przysiecz), 
2) Obręb Chrzelice (Leśnictwa: Rzymkowice, Jeleni Dwór, Chrzelice, Smolarnia) 
3) Obręb Dobra (Leśnictwa: Rogów, Kopalina, Strzeleczki, Pietnia). 
 
Powierzchnia gruntów leśnych wynosi 17.788,82 ha, natomiast lesistość 28%. Zbiorowiska leśne występują tu 
przede wszystkim w południowej i południowo-zachodniej części gminy. Pod względem żyzności i wilgotności 
siedliska, lasy na terenie gminy są mało zróżnicowane. Występuje tu tylko 6 typów siedliskowych: 
1) bór świeży,  
2) bór mieszany świeży,  
3) bór mieszany wilgotny,  
4) las mieszany świeży,  
5) las mieszany wilgotny,  
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6) las świeży.  
 
Największą powierzchnię zajmuje bór mieszany świeży (56%) i las mieszany świeży (36%). Najmniejszy udział 
ma las świeży (0,04%) i bór świeży (0,4%). Tak więc, pod względem żyzności, większość terenu zajmują średnio 
żyzne i żyzne siedliska. Gatunkiem dominującym jest tu sosna (87% pow.). Pozostała część przypada na: dąb 
(8,4%). świerk (2,2%), modrzew (1%), brzozę (1%) i inne (0,4%). Największy udział w strukturze wiekowej 
stanowią drzewostany III i V klasy wieku, stanowiące odpowiednio 25,0% i 17,2% powierzchni oraz 28,1% i 
23,8% miąższości, natomiast drzewostany VI klasy wieku (101-120 lat) i starsze, zajmują powierzchnię 13,5%, co 
daje 17,7% miąższości zasobów drzewnych. 
 
Elementem uzupełniającym gminny system zieleni są zadrzewienia śródpolne, skupiska drzew i krzewów 
porastających cieki wodne, rzeki, i jeziora oraz zadrzewienia okrajków i przydroży. Spełniają one ważną rolę 
korytarzy ekologicznych, a porastając granice własnościowe poszczególnych gruntów i miedz, stają się jednym z 
charakterystycznych elementów krajobrazu rolniczego. W skład gatunkowy zarośli wchodzą głównie liściaste 
gatunki rodzime. 
 
Unikalnym w skali regionu obszarem są pozostałości szkoły ogrodniczej w miejscowości Pomologia, wraz z 
parkiem i arboretum, bogatym w egzotyczne gatunki drzew i krzewów. Świadectwem bardzo bogatej historii 
Pomologii są zachowane zabytki, do których należy zespół architektoniczny danej Królewskiej Akademii 
Rolniczej. Po drugiej stronie drogi wojewódzkiej znajduje się zabytkowa biblioteka. Były PGR, który znajdował się 
w bezpośrednim sąsiedztwie Pomologii przyłączono do szkoły i powstało Gospodarstwo Pomocnicze przy 
Zespole Szkół Ogrodniczych im. J. Warszewicza w Prószkowie, które funkcjonowało do lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego stulecia. Budynek szkoły oraz przyległy teren, w tym boiska sportowe, zostały wyremontowane i 
zmodernizowane. Podniesiona została estetyka wizualna budynku szkoły, co daje wyraz dbałości obecnych 
władz tej placówki. Obecnie Przy Zespole Szkół działa Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Młodzieży w Piłce Nożnej. 
Szkoła stanowi jeden z elementów zasobów kulturowych o dużym znaczeniu dla Pomologii oraz dla regionu. 
 
Obok lasów, założeń parkowych i cmentarnych, w obszarze gminy występują szpalery i aleje drzew nasadzane 
wzdłuż ciągów komunikacyjnych. 
 
9.2.2. Tereny zabudowy 
 
Obszar gminy, obok miasta Prószków będącego siedzibą władz Gminy tworzy 15 jednostek osadniczych:  
1) Boguszyce, 
2) Chrząszczyce, 
3) Chrzowice, 
4) Folwark, 
5) Górki, 
6) Jaśkowice, 
7) Ligota Prószkowska, 
8) Nowa Kuźnia, 
9) Przysiecz, 
10) Winów, 
11) Zimnice Małe, 
12) Zimnice Wielkie,  
13) Źlinice, 
14) Złotniki, 
15) Wybłyszczów, 
 
Położone centralnie w obszarze gminy miasto Prószków zajmuje powierzchnię 1 622ha. Jest najbardziej 
zainwestowana urbanistycznie miejscowość gminy.  Budownictwo mieszkaniowe, usługowe, drobnego 
przemysłu, rozwijało się wokół rynku, otoczonego zabudową dwu- i trzykondygnacyjną z usługami w parterach. W  
Prószkowie przeważa zabudowa jednorodzinna, miejscami została zlokalizowana zabudowa wielorodzinna o 
niskiej intensywności. Nie powoduje ona dużej dysharmonii z zabytkową zabudową miasta. 
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Pozostałe jednostki osadnicze rozwijały się wzdłuż istniejących dróg i cechuje je ogólnie skupienie zabudowy. 
Przeważa zabudowa niska, zagrodowa i jednorodzinna. Na północ od Prószkowa, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
414, znajdują się cztery gminne miejscowości: Złotniki, Chrząszczyce, Górki oraz Winów. Wschodnią część 
gminy obejmują tereny miejscowości położonych na skarpie Odry, są to: Chrzowice, Folwark, połączone w jeden 
system osadniczy Boguszyce i Źlinice oraz Zimnice Małe i Zimnice Wielkie. Tuż przy obszarach leśnych 
zamykających od południa obszar gminy leżą: Jaśkowice, Ligota Prószkowska i Przysiecz. Inną miejscowością, o 
dużych walorach turystycznych i rekreacyjnych, jest Nowa Kuźnia. W jej bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się 
Rezerwat „Staw Nowokuźnicki” i rozległe „Oborskie łąki” -jedne z cenniejszych ekologicznie obszarów gminy. 
 
Nie odnotowuje się znaczącej ingerencji w tereny otwarte. Obszary eksploatacji surowców mineralnych nie 
wywierają znaczącego, negatywnego wpływu na walory lokalnego krajobrazu, ze względu na ukształtowanie 
terenu, ograniczające ekspozycję otwartych przestrzeni wyrobisk.  
 
9.2.3. Tereny eksploatacji surowców mineralnych 
 
Budowa geologiczna obszaru, na którym położona jest gmina Prószków warunkuje występowanie określonych 
zasobów kopalin. Występują tu żwiry i piaski pochodzenia fluwioglacjalnego (Chrząszczyce - pospółka, zasoby 
ok. 400 tys.m3, Złotniki - piasek, zasoby 640 tys.m3, Stara Kuźnia - piasek, zasoby 450 tys.m3; Wybłyszczów - 
piasek, zasoby 400 tys.m3, Zimnice Wielkie - piasek, zasoby 480 tys.m3 i Boguszyce – 400 tys.m3) oraz żwirki 
filtracyjne (Złotniki - zasoby 1 344 tys. ton). 
 
W gminie znajdują się cztery udokumentowane złoża, których zestawienie prezentuje poniższa tabela.  
 
Tabela 4. Wykaz udokumentowanych złóż surowców mineralnych gminy 

Lp. Nazwa złoża Surowiec Opis złoża Status 

1. Prószków II kruszywa naturalne złoża mieszanek 
żwirowo- 
piaskowych 

wyeksploatowane 

2. Przysiecz,   kruszywa naturalne złoża mieszanek 
żwirowo- 
piaskowych 

wyeksploatowane 

3. Przysiecz II kruszywa naturalne złoża piasków poza 
piaskami szklarskimi 

udokumentowane 

4.  Folwark I wapienie i margle 
przem. 
cementowego 

wapienie i margle 
przem. 
cementowego 

w eksploatacji 

Źródło: Baza danych Państwowego Instytutu Geologicznego 
 
 
W obszarze gminy ustanowiono na podstawie obowiązujących koncesji obszary i tereny górnicze dla 
wymienionych wyżej udokumentowanych złóż surowców mineralnych, eksploatowanych lub wskazanych do 
eksploatacji, są to:  
1)obszar i teren górniczy Opole - Folwark I ustanowiony koncesją nr 2/2002 [ŚR.II-KM-7412/4/29 z dnia 2002-06-
10; 
2)obszar i teren górniczy Przysiecz II ustanowiony koncesją nr 83/99,OŚR.II.JJ-7512/9/99 z dnia 1999-04-19.
  
Najważniejszym, jedynym obecnie czynnym obiektem eksploatacji surowców mineralnych w obszarze gminy 
pozostaje kopalnia margli, będąca dostawcą surowców wykorzystywanych w procesie technologicznym 
Cementowni Górażdże. Jest największym pod względem powierzchni zakładem przemysłowym gminy i stanowi 
istotny element zarówno struktury przestrzennej gminy jak, ma również istotne znaczenie w strukturze 
zatrudnienia i dochodach z tytułu podatków gminy. Transport surowca odbywa się za pośrednictwem systemu 
taśmociągów o łącznej długości ponad 13 km. Dzięki temu rozwiązaniu uciążliwości związane z funkcjonowaniem 
kopalni (wywozem urobku) są w znacznym stopniu ograniczone. 
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9.2.4. Tereny infrastruktury technicznej i komunikacji 
 
Przez południową część obszaru gminy przebiega odcinek autostrady A4. Ponadto przez obszar gminy 
przebiegają inne ważne drogi o znaczeniu ponadlokalnym i wojewódzkim. Ruch lokalny rozprowadzają natomiast 
drogi powiatowe i gminne.   
 
Bezpośredni dostęp do autostrady A4, stanowiącej odcinek europejskiego korytarza komunikacyjnego E40, oraz 
pozostałych elementów układu drogowego regionu decyduje o wysokim stopniu dostępności komunikacyjnej 
obszaru gminy. Długość dróg krajowych wynosi ok. 38 km, dróg gminnych 99 km, w tym 64 km o nawierzchni 
ulepszonej.  
 
Stan techniczny dróg i warunki komunikacyjne są korzystne. Odcinek drogi krajowej Nr 45 przebiegający przez 
obszar gminy podlegał w ostatnim czasie modernizacji. Sieć drogowa zapewnia sprawne skomunikowanie ze 
sobą poszczególnych miejscowości gminy oraz miejscowości w gminach ościennych, słaba stroną sieci drogowej 
obszaru pozostaje brak obwodnic miejscowości położonych w ciągu głównych dróg.  
 
Uciążliwości wynikające ze zwiększonego natężenia ruchu pojazdów są odczuwalne przede wszystkim w 
granicach obszarów zabudowanych miejscowości położonych w ciągu głównych dróg. Mimo wyposażenia 
miejscowości gminy w niezbędne elementy bezpieczeństwa ruchu (chodniki, przejścia dla pieszych, sygnalizacja 
świetlna) oraz w części także w bariery dźwiękowe, uzasadnionym jest rozpatrywanie budowy obejść drogowych 
części miejscowości gminy w ciągu dróg krajowych i wojewódzkich. 
 
Sieć drogowa obszaru gminy stanowi istotny element układu komunikacji regionu Opola. Za pośrednictwem 
obszaru gminy miasto to dysponuje dostępem do autostrady, a za jej pośrednictwem do południowej części 
województwa opolskiego oraz dużych ośrodków osadniczych Dolnego i Górnego Śląska. Położenie w opisanym 
paśmie powiązań komunikacyjnych na bezpośrednie przełożenie na poziom natężenia ruchu na głównych 
trasach tranzytowych obszaru gminy, przede wszystkim w ciągu dróg krajowych i wojewódzkich.  
 
Gmina Proszków jest w całości zwodociągowania. Woda na teren gminy dostarczana jest z wodociągu 
grupowego "Prószków" w skład którego wchodzą: 
1) studnie wiercone S1,S2 i S3 zlokalizowane pomiędzy wsią Zimnice Małe i Źlinice – ujęcie to posiada 

zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w kategorii B, w ilości 530m3/h. 
2) zbiornik żelbetowy dwukomorowy terenowy "Prószków" zespolony z pompownią, 
3) zbiornik żelbetowy terenowy "Górki" zblokowany z pompownią strefową, 
4) pompownie sieciowe, 
5) sieci wodociągowe magistralne i rozdzielcze. 
 
Wymienione wyżej elementy sieci wodociągowej gminy stanowią część większego systemu, zaopatrującego w 
wodę użytkową obok gminy Prószków także miejscowości obszaru gmin: Dąbrowa, Komprachcice i Krapkowice. 
Opisywany system funkcjonuje w ramach Związku Gmin Prokado, działając na podstawie statutu uchwalonego 
zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. 
 
Obecnie gmina Proszków skanalizowana jest w ok. 75%. Do skanalizowania pozostały miejscowości: Jaśkowice, 
Ligota Prószkowska oraz częściowo Przysiecz, Zimnice Małe, Źlinice i Boguszyce, sieci kanalizacyjne w części 
tych miejscowości są na etapie realizacji (w Boguszycach, Źlinicach, Zimnicach Małych, Ligocie, Jaśkowicach, 
Przysieczy). 
 
W pozostałych miejscowościach ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych  i wywożone na 
oczyszczalnię w Prószkowie wozami asenizacyjnymi. 
 
Kanalizacja sanitarna na obszarze gminy Prószków podzielona jest na trzy zlewnie. W zależności od kierunku 
transportu ścieków i miejsca ich oczyszczania obszar gminy podzielono na zlewnie: 
1) "Prószków" - obejmująca 7 miejscowości: Prószków, Nowa Kuźnia, Złotniki, Chrząszczyce, Przysiecz Ligota 

Prószkowska, Jaśkowice, ścieki z tej zlewni kierowane są do istniejącej mechaniczno – biologicznej 
oczyszczalni ścieków o przepustowości Q śrd =800 m3/d zlokalizowanej w Prószkowie, 
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2) "Opole" - obejmująca 7 miejscowości: Winów, Górki, Folwark, Chrzowice, Boguszyce, Źlinice i Zimnice Małe 
ścieki z tej zlewni kierowane są do układu kanalizacji sanitarnej miasta Ople, 

3) "Krapkowice" - obejmująca 1 miejscowość: Zimnice Wielkie, ścieki z tej zlewni kierowane są do układu 
kanalizacji sanitarnej gminy Krapkowice. 

 
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosi 100km, w tym 78km na obszarze wiejskim.  Kanalizacja sanitarna 
wykonana została w układzie kanałów grawitacyjnych Ø 0,15- 0,3 m zakończonych pompowniami sieciowymi i 
tranzytowymi. Dla niewielkiej liczby zabudowy z uwagi na niekorzystne położenie terenowe wykonano kanalizację 
sanitarną ciśnieniową składającą się z indywidualnych pompowni przydomowych przetłaczających ścieki 
rurociągami Ø 40-63 PE do pobliskich kolektorów grawitacyjnych lub ciśnieniowych. 
 
10. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI ZAPISÓW 
ZMIANY STUDIUM  
 
Skala i zakres dotychczasowych zmian w środowisku przyrodniczym gminy związane są ściśle z tempem jej 
rozwoju przestrzennego. Postępującą urbanizację części obszaru gminy równoważy proces ponownej sukcesji 
licznych gatunków flory i fauny na terenach otwartych w szczególności położonych na terenach zalewowych 
dolny Odry. 

 
Gmina Prószków, gdzie od stuleci prowadzi się użytkowanie rolnicze gruntów, w szczególności prowadzone 
uprawy, warunkuje obecność występującej tu szaty roślinnej i fauny.  W tej sytuacji czynnikami, które najsilniej 
wpływają na powiązania przyrodnicze ocenianego obszaru z otoczeniem są: 
1) prowadzone prace agrotechniczne, 
2) rodzaje upraw stosowanych na tutejszych oraz okolicznych polach, 
3) obecność przydrożnych zadrzewień i zakrzaczeń, 
4) intensywność prowadzonej gospodarki łowieckiej. 

 
Rozwój przestrzenny prowadzi do zmian w strukturze przyrodniczej, Zmiany te mogą występować jednak w 
określonych miejscach, przede wszystkim związanych z: 
1) realizacją nowej zabudowy mieszkalnej i usługowej, 
2) rozwijaniem zabudowy techniczno – produkcyjnej, 
3) zrealizowaniem budowy zespołu siłowni wiatrowych, 
4) budową liniowych obiektów infrastruktury technicznej (dróg, gazociągów, linii elektroenergetycznych). 
 
Obszary użytków rolnych charakteryzują się znaczną różnorodnością biologiczną, zwłaszcza w rejonach obecnie 
nie użytkowanych i podlegających naturalnej sukcesji roślinności. Tereny zabudowane, a nawet ukształtowane 
historycznie ciągi komunikacyjne również wpływają na zwiększoną bioróżnorodność poprzez utrzymane ogródki 
przydomowe, sady, żywopłoty, aleje i szpalery drzew przydrożnych. 
 
W przypadku braku realizacji zapisów studium, w szczególności typów działalności mogących wywierać wpływ 
na środowisko przyrodnicze, nie wystąpią znaczące zmiany w istniejącym stanie środowiska obszaru gminy. 
Należy jednak stwierdzić, że rozwój przestrzenny gminy postępuje również w sposób niezależny od zapisów 
studium, które nie stanowią aktu prawa miejscowego, w sposób określony odpowiednimi przepisami. 
 
 
 
11. PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I 
KRAJOWYM ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ 
SPOSÓB ICH UWZGLĘDNIENIA PRZY PRZYGOTOWANIU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM 
 
Zgodnie z przyjętymi w studium celami rozwoju przestrzennego gminy zasadniczą rolę w procesie ich realizacji 
pełnić będą przyjęte kierunki ochrony środowiska przyrodniczego, dlatego rozwój przestrzenny Gminy powinien 
być dostosowany do wymogów ochrony przyrody.  
 
Określa się je poniżej w odniesieniu do ochrony: 
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1) cennych zbiorowisk roślinnych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, 
2) istniejących form geomorfologicznych i gleb, 
3) czystości powietrza, 
4) zasobów wodnych ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia doliny dolnej Odry, 
5) ekosystemów leśnych, 
6) terenów zieleni urządzonej. 
 
Przedmiotem szczególnej ochrony są cenne zbiorowiska oraz chronione gatunki roślin i zwierząt, których 
obecność udokumentowano na podstawie przeprowadzonej waloryzacji przyrodniczej obszaru gminy oraz 
opracowania ekofizjograficznego. Celem ochrony tych ekosystemów jest zachowanie pełnej różnorodności 
świata roślin, a w szczególności gatunków zagrożonych wskutek różnorakiej działalności człowieka. 
 
Dla potrzeb niniejszej prognozy dokonano analizy zgodności zapisów projektu studium z celami ochrony 
środowiska, ustanowionymi na szczeblu krajowym, brano pod uwagę zapisy Polityki Ekologicznej Państwa na 
lata 2007-2010, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011- 2014, zgodnych z celami ochrony środowiska na 
szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym. Analizę przygotowano w postaci zestawienia tabelarycznego, 
zamieszczonego poniżej. 
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Tabela 5. Cele Polityki Ekologicznej Państwa istotne z punktu widzenia zakresu merytorycznego projektu studium 

 

 
 
Cele Polityki Ekologicznej Państwa istotne z punktu widzenia 
zakresu merytorycznego projektu studium 
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Sposób uwzględnienia celów Polityki Ekologicznej Państwa w 
projekcie studium  

Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej 

Ochrona obszarów o wysokich walorach przyrodniczych X    Uwzględnienie istniejących form ochrony przyrody, propozycje 
objęcia ochroną nowych obszarów, unikanie wprowadzania nowej 
zabudowy na obszary o wysokich walorach przyrodniczych, 
określenie zasad wprowadzania zalesień. 

Utrzymanie i podniesienie różnorodności biologicznej X    

Powiększanie zasobów leśnych i zapewnienie ich kompleksowej 
ochrony 

X    

Rozwój terenów zieleni w miastach X    

Podnoszenie jakości gleb 

Ograniczanie procesów degradacji gleb X    Ochrona gleb wysokich klas bonitacyjnych przed wprowadzaniem 
nowej zabudowy. Ochrona i racjonale wykorzystanie zasobów glebowych   X  

Rekultywacja gleb zdegradowanych X    

Ochrona zasobów złóż poprzez ich racjonalne wykorzystanie 

Minimalizacja presji wywieranej na środowisko w procesie 
wykorzystania surowców mineralnych 

  X  Określenie ogólnych zasad rekultywacji obszarów eksploatacji 
powierzchniowej, wskazanie udokumentowanych złóż. 

Zabezpieczenie złóż perspektywicznych i prognostycznych    X 

Przywrócenie wysokiej jakości wodom powierzchniowym i ochrona zasobów wód podziemnych 

Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej     Określanie zasad rozwoju sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 
zabezpieczenie obowiązujących stref ochronnych ujęć wody, 
uwzględnienie zapisów studium ochrony przeciwpowodziowej 
RZGW wraz z wyłączeniem zabudowy wytypowanych w nim 
obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią. 

Zmniejszanie zużycia wody    X 

Ograniczanie zanieczyszczeń spowodowanych niekontrolowanymi 
spływami powierzchniowymi 

X  X  

Podniesienie bezpieczeństwa powodziowego X    

Zwiększanie małej retencji    X 

Rozwój współpracy regionalnej na wodach granicznych X    

Ochrona zasobów wód podziemnych    X 

Zmniejszanie uciążliwości hałasu 

Zmniejszanie uciążliwości hałasu komunikacyjnego X    Wskazanie przebiegu obwodnicy miasta, lokalizacja uciążliwych 
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Zmniejszanie uciążliwości hałasu instalacyjnego X    działalności przede wszystkim w obrębie istniejących obiektów 
przemysłowych 

Poprawa jakości powietrza atmosferycznego 

Ograniczanie emisji zakładów przemysłowych    X W obszarze gminy nie występują zakłady przemysłowe powodujące 
znaczną emisję, studium posiada zapisy dot. ograniczania niskiej 
emisji (stopniowa eliminacja węgla jako nośnika energii, rozwój 
rozdzielczej sieci gazowej dla zasilania odbiorców indywidualnych. 

Zmniejszanie zanieczyszczeń pochodzących z niskiej emisji X    

Zmniejszanie zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł 
komunikacyjnych 

X    

Ograniczanie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko 

Uporządkowanie gospodarki odpadami przemysłowymi    X Gmina posiada własne wysypisko, zakłada się też prowadzenie 
gospodarki odpadami komunalnymi w oparciu o regionalny zakład 
zagospodarowania odpadów komunalnych stosownie do ustaleń 
Planu gospodarki odpadami województwa zachodniopomorskiego 
przyjętego 

Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi X    

Ograniczanie ryzyka wystąpień poważnych awarii 

Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego związanego z 
działalnością produkcyjną 

   X W obszarze gminy nie występują obiekty produkcyjne narażone na 
wystąpienie poważnych awarii.  

Zapewnienie bezpieczeństwa transportu materiałów 
niebezpiecznych 

   X 
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12. 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 
 
12.1. Wpływ ustaleń projektu na obszary natura 2000 w otoczeniu  
 
Najbliższym obszarem tej kategorii, leżącym w otoczeniu gminy jest obszar ochrony siedlisk SOO Bory 
Niemodlińskie, o kodzie PLH 160005, położony o około 5 km od północno- zachodniej granicy gminy. Ustalenia 
projektu studium nie przewidują ingerencji w integralność obszaru lub niekorzystnego wpływu na przedmiot jego 
ochrony. Obszar leży w całości w granicach zwartego kompleksu leśnego. Jego granice oddalone są od 
najbliższych terenów zabudowy.  
 
12.2. Wpływ ustaleń projektu na Obszar Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” 
 
Gmina leży w zasięgu granic Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie o łącznej powierzchni 48,189 
ha.  Działalność gospodarcza na takim obszarze nie ulega poważniejszym ograniczeniom. Powinna być jednak 
prowadzona w sposób nie naruszający równowagi ekologicznej.  
 
 W granicach obszaru zakłada się utrzymanie zakazów i nakazów określonych w  treści Rozporządzenia 
Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/16/2006 z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu 
(Dz. U. Województwa Opolskiego Nr 33 poz. 1133 z 2006 r. 

 
Na podstawie analizy ustaleń projektu studium, planowane działania inwestycyjne nie powinny oddziaływać 
negatywnie na walory obszaru. 
 
12.3. Wpływ ustaleń projektu na pomniki przyrody 
 
Ochrona drzew pomnikowych ogranicza się do zapewnienia ustabilizowanych warunków w ich bezpośrednim 
otoczeniu. Zapisy studium nie powodują negatywnego oddziaływania na występujące w obszarze gminy pomniki 
przyrody. 
 
12.4. Wpływ ustaleń projektu na rezerwaty przyrody 
 
12.4. 1. Rezerwat częściowy „Jaśkowice”  
 
Rezerwat „Jaśkowice” wchodzi w skład nadleśnictwa Prószków i leśnictwa Smolnik, a zajmowany przez niego 
obszar to 5,92 ha, w tym na powierzchnię leśną przypada 5,89 ha. Dla potrzeb naukowych i dydaktycznych 
objęto ochroną fragment lasu mieszanego z udziałem modrzewia sudeckiego oraz dębów: bezszypułkowego i 
szypułkowego. Położenie rezerwatu w ramach zwartego kompleksu leśnego realizuje założone cele ochrony. 
Najbliższe zabudowania miejscowości Jaśkowice znajdują się około 0,2 km od granic rezerwaty. W studium nie 
przewiduje się w bezpośrednim otoczeniu rozwoju zabudowy innej niż mieszkaniowa jednorodzinna. 
 
12.4. Rezerwat częściowy „Przysiecz”  
 
Został utworzony w 1958 roku. Dla potrzeb naukowych i dydaktycznych objęto ochroną fragment lasu w celu 
zachowania pozostałości  modrzewia sudeckiego pochodzenia naturalnego. „Przysiecz” wchodzi w skład 
nadleśnictwa i obrębu Prószków, a zajmowany przez niego obszar to 3,10 ha. Położenie rezerwatu w ramach 
zwartego kompleksu leśnego realizuje założone cele ochrony. Najbliższe zabudowania miejscowości Przysiecz 
znajdują się około 1,2 km od granic rezerwaty. W studium nie przewiduje się w bezpośrednim otoczeniu rozwoju 
zabudowy innej niż mieszkaniowa jednorodzinna. 
 
12.4. Rezerwat częściowy Staw Nowokuźnicki 
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Został utworzony w 1957 r. w celu zachowania stanowisk rzadkich roślin wodnych, a przede wszystkim 
stanowiska kotewki orzecha wodnego oraz ochrony ptactwa. Zajmuje powierzchnię 20ha. W jego granicach 
występuje prawie 340 gatunków roślin naczyniowych, w tym 4 pod ochroną ścisłą i 4 częściowo chronione. 
Rezerwat położony jest na terenach otwartych w otoczeniu miejscowości Nowa Kuźnia. Zasoby przyrodnicze 
rezerwatu nie są zagrożone pod warunkiem utrzymania baz zmian lokalnych stosunków wodnych oraz stanu 
czystości wód. Zapisy studium zapewniają spełnienie wymienionych warunków. 
 
12.5. INNE OBSZARY CENNE PRZYRODNICZO WSKAZANE W PROJEKCIE STUDIUM DO OCHRONY 
 
W obszarze gminy występuje ponadto szereg obszarów o wysokich walorach przyrodniczych, nie objętych 
obecnie żadną formą obszarowej ochrony przyrody. Dla zapewnienia ochrony tych obszarów przyjęto w 
zapisach studium ustalenia ograniczające rozwój zabudowy oraz innych działalności w ich otoczeniu. Do 
obszarów wskazanych do ochrony należą: 
1) użytek ekologiczny „Nad Prószkowianką” w okolicach Ligoty Prószkowskiej - proponowany użytek obejmuje 

kompleks śródleśnych łąk w górnym odcinku Prószkowskiego Potoku o powierzchni ok. 33,28 ha. Teren ten 
odznacza się malowniczym przebiegiem rzeki przez Bory Niemodlińskie, łąkami na podłożu torfowym z 
fragmentami naturalnych i półnaturalnych zespołów roślinnych. Jest to także miejsce bytowania i żerowania 
dziko żyjących zwierząt, w tym gniazdujących w pobliżu bocianów czarnych. 

2) użytek ekologiczny „ Starorzecze w Boguszycach” - Projektowany użytek ekologiczny obejmuje kilka bardzo 
cennych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym starorzeczy Odry koło Boguszyc. Są to jedne z 
najcenniejszych tego typu obiektów na Śląsku Opolskim. Na ich obszarze stwierdzono występowanie 
licznych chronionych i rzadkich gatunków roślin, 

3) zespołów przyrodniczo-krajobrazowy „Wzgórza Winowskie”- proponowany zespół obejmuje tereny o 
wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych, gdzie występuje mozaika zbiorowisk leśnych, zaroślowych 
i łąkowych, a także inicjalnych, wkomponowana w tereny pól i zainwestowania wsi Winów, Górki i 
Chrząszczyce o harmonijnej zabudowie. 
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13. SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE POTENCJALNEGO WPŁYWU NA ŚRODOWISKO PLANOWANYCH 
ZAMIERZEŃ 
 
13.1. Ogólna ocena oddziaływania poszczególnych typów przeznaczenia terenu 
 
W przedstawionym poniżej zestawieniu zawarto syntetyczną ocenę potencjalnych środowiskowych skutków 
realizacji ustaleń studium. 
 
Tabela 6. Charakterystyka oddziaływań 

Typ oddziaływania Rodzaje oddziaływań 

 + - pozytywne uporządkowanie struktury funkcjonalno- przestrzennej miejscowości (kontynuacja 
pasmowych układów zabudowy, unikanie lokalizacji zabudowy w oderwaniu od 
istniejących ośrodków), ochrona najcenniejszych obiektów przyrodniczych, ochrona 
przed powodzią, produkcja energii ze źródeł odnawialnych, ochrona wód 
podziemnych przed zanieczyszczeniem 

 -  - negatywne przekształcenia powierzchni ziemi, emisje zanieczyszczeń, wytwarzanie ścieków i 
odpadów, przekształcenia krajobrazu, ubytek gruntów wykorzystywanych rolniczo 

Sposób 
oddziaływania 

 

 B- bezpośrednie pogorszenie stanu środowiska na skutek emisji pyłów i innych zanieczyszczeń 
komunikacyjnych i przemysłowych do atmosfery, wody lub gleby, zakłócenie 
akustyczne, przekształcenia krajobrazu, powierzchni ziemi 

 P- pośrednie zaburzenia układu wód gruntowych w związku ze zmniejszeniem zdolności zasilania i 
retencji oraz odwadniania terenu, przekształcenia we florze i faunie na terenach 
objętych planowanym zainwestowaniem, szkody materiale wynikające z wyłączenia 
gruntów z produkcji rolnej 

Zasięg czasowy  

 Kt- 
krótkoterminowe 

emisje hałasu i zanieczyszczeń do atmosfery w fazie budowy obiektów, 
zanieczyszczenia koloidalnymi cząstkami gleby wód spływających z naruszonej 
warstwy glebowej do zbiorników i cieków wód powierzchniowych  

 Dt- 
długoterminowe 

hałas komunikacyjny i instalacyjny, emisja zanieczyszczeń do atmosfery, produkcja 
ścieków i odpadów, przekształcenia wizualnych wartości krajobrazu 

 St- stałe przekształcanie powierzchni ziemi, wyłączanie z produkcji gruntów rolnych, 
niszczenie pokrywy roślinnej na powierzchniach zainwestowania (w tym powierzchni 
zabudowy, powierzchniach eksploatacji, w pasach drogowych), przekształcenia we 
florze i faunie terenów przewidzianych pod planowane zainwestowanie 
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Tabela 7. Syntetyczne ujęcie oddziaływania poszczególnych typów zagospodarowania na składowe środowiska 
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- P U Dt - P U Dt - P U Dt - P U Dt - P U Dt - P U Dt - P U Dt - P U Dt - P U St - P U Dt - P U Dt - P U Dt 

ludzie o o o o o o o o o - B U Dt - B U Dt - B U Dt 

zwierzęta - P U St - P U St - P U St - P U St - P U St - P U St - P U St - P U St - P U St - B U Dt - B U Dt - B U Dt 

rośliny - P U St - P U St - P U St - P U St - P U St - P U St - P U St - P U St - P U St - P U Dt - P U Dt - P U Dt 

zasoby wodne o o o - B U ST o o o o - P U St o o o 

powietrze 
atmosferyczne i  
klimat 

- P U DT - P U DT P U DT - P U DT - P U DT - P U DT - P U DT - P U DT - P U St o o o 

powierzchnia 
ziemi i krajobraz 

- B U St - B U St - B U St - B U St - B U St - B U St - B U St - B U St - P U St - P U Dt - P U Dt - P U Dt 

zasoby naturalne o o o o o o o o o o o o 

zabytki i dobra 
materialne 

o o o o o o o o o o o o 

obszary Natura 
2000 

- P U St - P U St - P U St - P U St o - P U St o o o - P U Dt - P U Dt - P U Dt 

Objaśnienia oznaczeń użytych w tabeli: 

Typ oddziaływania: 
+ - pozytywne 
-  - negatywne 
o - brak oddziaływania  

Sposób oddziaływania: 
B- bezpośrednie 
P- pośrednie 
 

Nasilenie oddziaływania: 
U- umiarkowane 
Ś- średnie 
Z- znaczne 

Zasięg czasowy: 
Kt- krótkoterminowe, 
Dt- długoterminowe 
St- stałe 
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13.2. Wpływ na różnorodność biologiczną 
 
Do bezpośrednich przyczyn zmniejszenia różnorodności biologicznej w obszarze opracowania, które mogą być 
spowodowane realizacją zapisów studium, zaliczyć można: 

1) zmiany cech naturalnych ekosystemów powodowane przekształceniami powierzchni ziemi, eutrofizacją, 
odwodnieniem, zakwaszaniem gleb, skażeniami związkami chemicznymi bądź zmianami termicznymi oraz 
zjawiskiem sukcesji zmieniającej walory przyrodnicze, 

2) przekształcenia struktury krajobrazu oraz likwidacja lub fragmentacja siedlisk przyrodniczych wskutek zmian 
sposobu użytkowania gruntów, 

3) presja populacji ludzkiej i procesy urbanizacyjne prowadzące do niszczenia ekosystemów w wyniku 
urbanizacji, industrializacji,  

4) niezrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych, 
5) wprowadzanie do środowiska stresorów antropogenicznych- emisji zanieczyszczeń do powietrza, wód, gleb, 

nadmierna penetracja środowiska. 
 
W projekcie studium uwzględniono następujące zagadnienia ochrony bioróżnorodności: 

1) objęcie ochroną licznych obszarów, w tym zespołów przyrodniczo- krajobrazowych, użytków ekologicznych, 
2) objęcie ochroną obiektową cennych obiektów przyrodniczych, 
3) ograniczenie odpływu powierzchniowego wód z terenów otwartych poprzez zwiększanie naturalnej retencji 

leśnej i glebowej, 
4) zalesienie i zadarnianie terenów narażonych na erozję wodną, 
5) racjonalną gospodarkę na gruntach wykorzystywanych rolniczo prowadzoną z ograniczaniem działań 

mających wpływ na przyśpieszoną erozję i wynikającą z tego degradację warstwy glebowe 
6) kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na całym obszarze gminy, 
7) ochronę źródeł i stref źródliskowych oraz ujęć wodnych, 
8) wspomaganie naturalnych procesów retencji oraz samooczyszczania się rzek i mniejszych cieków wodnych 

poprzez pozostawianie w stanie naturalnym i zbliżonym do naturalnego lokalnych cieków wodnych na 
terenach upraw polowych i leśnych. 

9) kontynuację działań proekologicznych w zakresie modernizacji lokalnych kotłowni, 
10) wprowadzenie zieleni izolacyjnej wzdłuż ciągów komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu. 
 
Projekt studium zachowuje w aktualnym użytkowaniu przeważającą część terenów wskazanych w waloryzacji 
przyrodniczej oraz opracowaniu ekofizjograficznym do pełnienia funkcji przyrodniczych, ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów wskazanych do ochrony.  
 
Mimo iż rozwój przestrzenny obszaru gminy (w szczególności budowa nowych tras komunikacyjnych, urządzeń 
infrastruktury technicznej oraz wprowadzanie zabudowy na tereny otwarte) nie pozostanie bez wpływu na 
lokalne więzi i uwarunkowania przyrodnicze, funkcjonalne i kompozycyjne, wpływ ten pozostanie w znacznym 
stopniu ograniczony.  
 
Zachowana pozostanie podstawowa struktura przyrodnicza obszaru opracowania, w szczególności: 

1) ciągłość korytarzy ekologicznych, 
2) struktura terenów otwartych na obszarach lasów i terenach wykorzystywanych rolniczo, stanowiących 

przeważająca część obszaru gminy. 
 

13.3. Wpływ na ludzi 
 
Realizacja studium nie będzie oddziaływać negatywnie na zdrowie i samopoczucie ludzi. Obszary związane z 
wykonywaniem aktywności potencjalnie uciążliwych, jak niektóre usługi, działalność produkcyjna, eksploatacja 
surowców mineralnych, prowadzona będzie z dala od  obszarów stałego pobytu. Nowe tereny zabudowy 
mieszkaniowej również uwzględniają te zależności. 
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13.4. Wpływ na siedliska przyrodnicze oraz florę 
 
Gmina Prószków należy do obszarów o bogatych zasobach przyrodniczych w zakresie szaty roślinnej. 
Charakteryzują się dużą różnorodnością ekosystemów o cennych wartościach, odgrywających istotną rolę w 
funkcjonowaniu biotopów. Elementami, które decydują o tych walorach jest bogactwo cennych siedlisk 
przyrodniczych, w tym ujętych na wykazie załącznika I Dyrektywy Siedliskowej.  
 
Szczególnym elementem struktury przyrodniczej  gminy są lasy. Tereny leśne koncentrują się w obrębie m.in. 
„Borów Niemodlińskich”. Lasy te organizacyjnie podlegają Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.  
 
Przewidywany zasięg zabudowy w projekcie studium został zdefiniowany z uwzględnieniem jej rozmieszczenia 
względem cennych siedlisk przyrodniczych, opisanych w waloryzacji przyrodniczej gminy. W zakresie 
przekształceń terenów oraz sieci infrastruktury ewentualne oddziaływanie należy ocenić nieznacznie negatywne, 
ustępujące.  
 
13.5. Wpływ na świat zwierzęcy 
 
Utrzymanie istniejącego systemu ochrony przyrody w obszarze gminy będzie służyć zachowaniu i ochronie 
występujących tu siedlisk przyrodniczych.  

 
Wydaje się, że bardziej szczegółowa ocena wpływu planowanej zmiany na zasoby przyrodnicze jest na etapie 
zmiany Studium gminy niemożliwa, chociażby z powodu, iż na tym etapie nie rozstrzyga się o zakresie realizacji 
inwestycji która lub które będą mogły być wdrażane po dokonaniu stosownych zmian w Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.   

      
13.6. Wpływ na zasoby wodne 
 
Rozwój zapisanych w projekcie studium nowych funkcji nie będzie znacząco oddziaływać na zasoby wodne 
gminy. Powstawanie nowych obszarów zabudowy zwiększy zapotrzebowanie na wodę do celów komunalnych, 
gmina posiada rezerwy w tym zakresie Znacznie przekraczającej jej zapotrzebowanie.  
 
Ważnym, pozytywnym efektem ubocznym urbanizacji z punktu widzenia ochrony zasobów wodnych  jest 
uszczelnienie powierzchni gruntu (przez zabudowę, parkingi, drogi inne powierzchnie utwardzone) oraz 
wymuszona rozwojem przestrzennym rozbudowa gminnego systemu kanalizacji. Zarówno w przypadku 
zabudowy mieszkaniowej jak i usługowej czy techniczno- produkcyjnej przepisy szczególe wymuszają na 
inwestorach takie działania, które minimalizują negatywne oddziaływanie przedsięwzięć na środowisko wodne. 
Sprzyjają również temu zapisy studium dotyczące kierunków rozwoju sieci infrastruktury technicznej, w tym 
komunalnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.  
 
Znacznym zmianom nie ulegnie jakość wód na skutek odprowadzania wód opadowych z terenów dróg, w 
związku z odnotowywanym w ostatnich latach niezmienionym natężeniem ruchu na głównych drogach obszaru. 
W przypadku realizacji nowych dróg ważnym będzie wyposażenie ich w niezbędne urządzenie retencyjno 
sedymentacyjne. 
 
Warunkiem ograniczenia negatywnego oddziaływania na zasoby wodne przedsięwzięć opisanych w projekcie 
studium są przyjęte w projekcie ustalenia w zakresie: 
1) ograniczania zasięgu nowej zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie cieków i zbiorników wodnych, 
2) wprowadzenie nakazu włączenia obszarów zabudowy do sieci kanalizacyjnej. 
 
 
13.7. Wpływ na powietrze atmosferyczne i  klimat 
 
Ustalenia projektu studium mogą mieć wpływ na lokalne warunki klimatyczne. Wielkopowierzchniowe 
przekształcenia rzeźby terenu w ramach prowadzonej eksploatacji powierzchniowej surowców mineralnych 
mogą być przyczyną zmian charakterystyki przepływu mas powietrza, czego efektem mogą być zmiany w 
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rozkładzie temperatur w przypowierzchniowych warstwach powietrza. W przypadku realizacji nowej zabudowy 
na znacznych powierzchniach zmiany klimatu lokalnego mogą zostać spowodowane zmianami bilansu cieplnego 
powierzchni na skutek zastąpienia powierzchni biologicznie czynnych terenami utwardzonymi lub zabudową, 
będą one jednak mięć wyłącznie lokalne znaczenie. 
 
Charakterystyka prowadzonych obecnie działalności, oraz możliwości jej rozwoju umieszczone w zapisach 
projektu nie powinny mieć przełożenia na znaczne emisje zanieczyszczeń powietrza, wibracji czy hałasu.  
 
Ustalenia studium dopuszczając lokalizację nowej zabudowy mieszkaniowej, usługowej (w tym usług turystyki) i 
techniczno- produkcyjnej przyczynią się do wzrostu emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Inwestycje te będą 
źródłami zanieczyszczeń energetycznych (ogrzewanie), technologicznych i komunikacyjnych.  
 
Ocena skali tych emisji będzie możliwa w późniejszym etapie projektowania zabudowy, kiedy będzie znana jej 
przybliżona kubatura oraz rodzaje prowadzonych działalności. Źródłem emisji zanieczyszczeń i hałasu 
pozostaną także poruszające się po drogach pojazdy mechaniczne. 
 
13.8. Wpływ na powierzchnię ziemi i krajobraz 
 
W wyniku realizacji ustaleń projektu studium gminy dojdzie do przekształceń powierzchni ziemi, zarówno rzeźby 
terenu jaki i warstwy glebowej. Zmiany ukształtowania powierzchni będą efektem prac budowlanych oraz 
eksploatacji surowców mineralnych. Skala tych przekształceń zależeć będzie od ukształtowania powierzchni 
terenu w konkretnym obszarze. 
 
W przypadku eksploatacji kruszyw wystąpią zmiany w większej skali, jednak ich charakter będzie podlegał 
zmianom wynikającym w prowadzonych prac eksploatacyjnych a następnie rekultywacyjnych. Odsłonięcie 
znacznych połaci rodzimego gruntu, związanych z przemieszczeniem nadkładu będzie miało charakter czasowy, 
po pracach rekultywacyjnych nastąpi przywrócenie warstwy glebowej, lub w przypadku rekultywacji prowadzonej 
w kierunku wodnym, stworzenia nowych zbiorników wodnych. Z czasem, na skutek prac prowadzonych przez 
człowieka, jak również postępujących procesów naturalnej sukcesji, nastąpi przywrócenia obszarom wydobycia 
charakteru zbliżonego do naturalnego. 
 
 
13.9. Wpływ na zasoby naturalne 
 
Wyłączenie terenów z użytkowania rolnego jest nieuchronnym procesem związanym ze zwiększaniem 
powierzchni zabudowy kosztem powierzchni biologicznie czynnych, w tym wypadku gruntów o rolniczym 
wykorzystaniu.  
 
W obszarze opracowania występują także złoża kruszyw eksploatowane obecnie oraz przeznaczone zapisami 
projektu studium do eksploatacji w przyszłości.  
 
Wymienione wyżej zmiany występować będą na obszarach znajdujących się dziś w użytkowaniu rolniczym o 
łącznej powierzchni stanowiącej udział około 5% powierzchni całkowitej gminy. Zmiany te nie naruszą w 
znaczącym stopniu struktury użytków rolnych obszaru opracowania. 
 
13.10. Wpływ na zabytki i dobra materialne 
 
Projekt studium zawiera następujące kierunki ochrony krajobrazu: 
1) ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego gminy, 
2) utrzymanie i wyeksponowanie zabytków i struktury krajobrazu kulturowego, 
3) zachowanie i kształtowanie wartości środowiska antropogenicznego i zapewnienie jego trwałego 

użytkowania. 
 
Cele te będą realizowane poprzez: 
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1) utrzymanie podstawowej funkcji terenu determinującej krajobraz poszczególnych miejscowości i ich 
ekspozycji, 

2) zachowanie w formie naturalnej licznych cieków, stawów i terenów bagiennych, 
3) zachowanie atrakcyjnych krajobrazowo krawędzi leśnych zamykających obszary otwarte w otoczeniu 

miejscowości, 
4) zachowanie w dobrym stanie technicznym i estetycznym dominant kulturowych i krajobrazowych, 

utrzymanie ich roli w otoczeniu, 
5) zahamowanie niekorzystnych procesów degradacji krajobrazu: pozostawiania ugorów na terenach rolnych, 

wycinania zadrzewień przydrożnych i śródpolnych, intensywnego pozyskiwania kruszyw, obudowy brzegów 
cieków wodnych tymczasowymi obiektami turystycznymi, prowadzenia zrębów zupełnych drzewostanów. 

 
Studium zakłada ochronę prawną wszystkich występujących tu obiektów wpisanych do rejestru zabytków, 
gminnej ewidencji zabytków oraz zabytków archeologicznych.  
 
Z punktu widzenia ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego większość jego elementów posiada zapewnioną 
właściwą ochronę. 
 
 
 
14. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ PRZYJĘTYCH W ZMIANIE STUDIUM 
 
14.1. Rozwój zabudowy 
 
Wyznaczanie terenów nowej zabudowy w zapisach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub 
na podstawie decyzji o warunkach zabudowy podlega opiniowaniu z organami ochrony środowiska. W 
przypadku wystąpienia konfliktów planowanego zainwestowania z chronionymi siedliskami flory, fauny lub innymi 
elementami środowiska podlegających ochronie należy rozważyć alternatywne usytuowanie obiektów w obrębie 
tej samej działki budowlanej w ramach projektu zagospodarowania działki stanowiącego część składkową 
projektu budowlanego. Alternatywnym rozwiązaniem pozostaje również wskazanie nowej lokalizacji. 
 
Dzięki przyjętej w studium zasadzie koncentrowania nowej zabudowy w bezpośrednim otoczeniu terenów 
zabudowanych należy sądzić, że potencjalne konflikty przestrzenne na tym tle będą zjawiskiem rzadko 
występującym w skali obecnego zainwestowania obszaru gminy. 
 
Poważnym ograniczeniem w rozważaniu alternatywnych lokalizacji dla obszarów zabudowy mieszkaniowej jest 
charakter dokumentu planistycznego, jakim jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. Zasięg terenów rozwoju zabudowy jest pochodną wniosków właścicieli poszczególnych 
nieruchomości, którzy nie są zainteresowani alternatywą w postaci zmiany przeznaczenia konkretnych terenów, 
o które wnioskowali. Dlatego też jedynym możliwym rozwiązaniem, przy założeniu braku przeciwwskazań 
ekonomicznych, przyrodniczych, kulturowych czy krajobrazowych jest umieszczenie odpowiednich zapisów w 
projekcie, lub odstąpienie od nich w przypadku wystąpienia sytuacji konfliktowych. 
 
14.2. Planowane urządzenia i sieci  infrastruktury technicznej i komunikacji 
 
W zakresie budowy sieci infrastruktury techniczne i dróg istnieje możliwość wariantowania przebiegu liniowych 
odcinków instalacji, których budowę przewiduje projekt studium na etapie sporządzania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego w sposób umożliwiający minimalną ingerencję w siedliska przyrodnicze. 
Dotyczy to zarówno budowy dróg lokalnych i dojazdowych (których przebieg nie został jednoznacznie 
zdefiniowany w studium) jak i na przykład przebiegu planowanych odcinków drogi krajowej nr 45 i dróg 
wojewódzkich. 
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15. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI 
POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA 
 
W syntetycznej ocenie stanu środowiska przyrodniczego gminy trzeba wskazać, że stan zasadniczych jego 
komponentów nie budzi obaw. W obszarze miasta oraz w części miejscowości występujące przy tym 
zmniejszanie się areału gruntów rolnych, związane z postępującymi procesami urbanizacyjnymi, nie wpływa ono 
jednak w zasadniczym stopniu na kondycję terenów rolnych w skali gminy, zarówno w obszarze miasta, jak i w 
jego otoczeniu. 
 
Wśród możliwych do ujawnienia się i zaistnienia zagrożeń dla stanu środowiska przyrodniczego gminy wymienić 
m.in. należy: 
1) prowadzenie prac ziemnych, związanych z realizacją obiektów usługowych i produkcyjnych oraz tras 

komunikacyjnych i powodujących nadmierne przemieszczenia mas ziemnych i degradację gleb, 
2) zanieczyszczenie gleb położonych przy ruchliwych trasach komunikacyjnych metalami ciężkimi i 

substancjami ropopochodnymi. 
 
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 wykonywanymi na podstawie art. 32 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.) analizami zmian w 
zagospodarowaniu przestrzennym. 
 
16. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
 
Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 
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 studium.  
 
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 (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),w powiązaniu z przepisami ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), na 
podstawie których opracowano projekt studium. 
 
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 studium na środowisko 
przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów i obiektów cennych przyrodniczo. Dokument opisuje 
wpływ poszczególnych działalności oraz typów przeznaczenia terenu (zarówno istniejących obecnie jak i 
planowanych w zapisach studium) na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego, w szczególności: 
1) różnorodność biologiczną, 
2) ludzi, 
3) siedliska przyrodnicze oraz florę, 
4) świat roślinny i zwierzęcy, 
5) zasoby wodne, 
6) powietrze atmosferyczne i  klimat, 
7) powierzchnię ziemi i krajobraz, 
8) zasoby naturalne, 
9) zabytki i dobra materialne. 
 



ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRÓSZKÓW 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

120918242Pr prognoza prz 

37 

 

W zapisach niniejszej prognozy wykazano, że: 
1) przewidywany zasięg zabudowy został zdefiniowany z uwzględnieniem jej rozmieszczenia względem 

cennych siedlisk przyrodniczych, opisanych w waloryzacji przyrodniczej gminy, 
2) realizacja nowych odcinków dróg będzie miała miejsce głównie w obszarach przeznaczonych pod rozwój 

zabudowy służyć będzie obsłudze komunikacyjnej o zasięgu lokalnym, określone zostały również trasy 
obwodnic drogi krajowej nr 45 oraz dróg wojewódzkich, 

3) realizacja studium nie będzie oddziaływać negatywnie na zdrowie i samopoczucie ludzi,  obszary związane z 
wykonywaniem aktywności, jak niektóre usługi, działalność produkcyjna, eksploatacja surowców 
mineralnych, produkcja energii elektrycznej w obrębie planowanych farm wiatrowych prowadzona będzie z 
dala od  obszarów stałego pobytu ludzi, 

4) eksploatacja kopalni kruszyw naturalnych, zarówno obecnie funkcjonujących jak i obejmujących złoża 
udokumentowane w dniu dzisiejszym nie będzie wpływać na zmianę lokalnych warunków w zakresie 
oddziaływania na wody podziemne,  

5) charakterystyka prowadzonych obecnie działalności, oraz możliwości jej rozwoju umieszczone w zapisach 
projektu nie powinny mieć przełożenia na znaczne emisje zanieczyszczeń powietrza, wibracji czy hałasu, 

6) w przypadku eksploatacji kruszyw wystąpią zmiany w większej skali, jednak ich charakter będzie podlegał 
zmianom wynikającym w prowadzonych prac eksploatacyjnych a następnie rekultywacyjnych, odsłonięcie 
znacznych połaci rodzimego gruntu, związanych z przemieszczeniem nadkładu będzie miało charakter 
czasowy, po pracach rekultywacyjnych nastąpi przywrócenie warstwy glebowej. 

 
17. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 
 
Przy opracowaniu niniejszego opracowania wykorzystano następujące materiały źródłowe: 
1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków, załącznik nr 2 do 

uchwały Nr XXVII/193/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2004 r., 
2) Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, Bio- Plan 2008, 

3) Plan zagospodarowania Województwa Opolskiego – uchwalony przez sejmik Województwa Opolskiego 
Uchwałą XLVIII/505/2010 z dnia 28 września 2010 r. 

4) Prognozę Oddziaływania na środowisko  Aneksu do planu urządzenia lasu dl nadleśnictwa Prószków  na 
okres gospodarczy od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2014r., 

5) Program Ochrony Środowiska dla gminy Prószków na lata 2004-2015 ,– 2005r., 
6) Aktualizację „Programu Ochrony Środowiska” dla gminy Prószków na lata 2009-2012 z uwzględnieniem 

perspektywy na lata 2013-2016, 2010r., 
7) Plan gospodarki odpadami dla gminy Prószków na lata 2005-2015, - 2005r. 
8) Uchwałę nr XLII/370/2010 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

gminy Proszków na lata 2010-2014, 
9) Gminną Strategię rozwiązywania problemów społecznych gminy Proszków na lata 2009-2013, 
10) Inwentaryzację i analizę techniczną sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej gminy Proszków, Neustein- 

Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji, -2010r., 
11) Gminna Ewidencja Zabytków- 2009 r., 
12) 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) Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, 
g) Regionalnej Dyrekcji Gospodarki Wodnej, 
h) Głównego Urzędu Statystycznego, 
i) Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, 
j) Serwisów ekologicznych ekologia.pl i eko.org.pl,  
k) Serwisu geoportal.gov.pl.  
l) Serwisu katowice.lasy.gov.pl 


