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1. Informacje ogólne 

1.1. Podstawy prawne 
  Niniejsze opracowanie zostało sporządzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w:  
 Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
 Ustawie z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
 

1.2. Przedmiot, zawartość i metoda sporządzania prognozy 
Niniejsze opracowanie stanowi prognozę oddziaływania na środowisko miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Górkowickiej w Prusicach, który sporządzany 
jest w celu zmiany przebiegu linii zabudowy wyznaczonej w obowiązującym planie. 

 
Prognozę opracowano na podstawie analizy projektu planu, założeń ekofizjograficznych, 

założeń ochrony środowiska, informacji o projektowanych inwestycjach oraz materiałów archiwalnych 
dotyczących charakterystyki i stanu środowiska.  

Prognoza została opracowana w celu określenia oceny skutków ewentualnych oddziaływań na 
środowisko, jakie mogą nastąpić w wyniku realizacji ustaleń planu. Uwzględnia ona wszystkie 
najważniejsze komponenty środowiska naturalnego i ich wzajemne powiązania i warunki życia 
mieszkańców. 

Prognozę oddziaływania omawianego planu miejscowego przedstawiono w zakresie, jaki 
umożliwia obecny stan wiedzy o środowisku oraz przewidywanym zagospodarowaniu terenu.  

 

Zakres merytoryczny prognozy uwzględnia warunki określone w art. 51 ust. 2 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 i zawiera trzy zasadnicze punkty:  
 pierwszy - ogólna analiza aktualnego stanu środowiska na obszarze miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego i terenów przyległych, ze szczególnym uwzględnieniem jego 
wrażliwości i odporności na degradację, wymogów ochrony przyrody i różnorodności biologicznej 
oraz dotychczasowego sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu i jego wpływu na 
środowisko, a także na jakość życia i zdrowie ludzi.  

 drugi - omówienie ustaleń planu miejscowego, szczególnie tych, które mają wpływ na środowisko. 
 trzeci – właściwa prognoza, którą poprzedza ocena dotychczasowych skutków wpływu 

zagospodarowania przestrzennego na środowisko oraz przewidywanych oddziaływań realizacji 
projektu planu miejscowego na poszczególne elementy środowiska i ich wzajemne powiązania. W 
tej części zostały również przedstawione propozycje rozwiązań mogących wyeliminować lub 
ograniczyć negatywne wpływy na środowisko.  

 

1.3. Powiązania z innymi dokumentami 
 Przy sporządzaniu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko uwzględniono ustalenia 
zawarte w obowiązującym na tym obszarze miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
śródmieścia miasta Prusice uchwalonym uchwałą nr LV/357/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 27 
września 2017 r.  
 
 Przy sporządzaniu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko uwzględniono przepisy 
prawne zawarte w: 
 Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 
 Ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych; 
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 Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze; 
 Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne; 
 Ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 
 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
 

     W prognozie wykorzystano informacje zawarte w następujących opracowaniach: 
 „Geografia regionalna Polski” J. Kondracki Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2000 r., 
 „Aktualizacja programu ochrony środowiska dla gminy Prusice na lata 2016 - 2019 z 

uwzględnieniem perspektywy do roku 2023”, mgr inż. Mariusz Cybułka, 2016 r. 
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prusice, 
 „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Prusice 2014 – 2025”, 2014 r. 
 „Atlas Dolnego Śląska i Opolszczyzny”; praca zbiorowa; 1999 r. 
 Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim; raport wojewódzki za rok 2019,  

Wrocław, 2020 r. 
 

2. Charakterystyka środowiska 

W prognozie oddziaływania planu na stan środowiska, przedstawiono charakter środowiska w 
sposób poglądowy, dając w ten sposób ogólny wgląd w jego charakter i stan. Ogólną charakterystykę 
można zebrać w kilku punktach dotyczących położenia i morfologii, budowy geologicznej i złóż, wód 
powierzchniowych i podziemnych, klimatu i życia biologicznego oraz dotychczasowego przekształcenia i 
zanieczyszczenia środowiska. 

 

2.1. Środowisko przyrodnicze 

2.1.1. Położenie i rzeźba terenu 

 Teren opracowania położony jest w rejonie śródmieścia Prusic, położonych w środkowo - 
wschodniej części gminy Prusice, która leży w środkowej części powiatu trzebnickiego znajdującego się w 
północnej części województwa dolnośląskiego, ok. 35 km od Wrocławia.  

 
Obszar planu obejmuje częściowo zabudowany teren nieużytków położony w bezpośrednim 

sąsiedztwie zabudowań miasta Prusice, który w obowiązującym planie w całości przeznaczony jest pod 
zainwestowanie.  

 
Gmina Prusice geograficznie leży w dwu różnych krainach geograficznych (mezoregionach) - 

Wzgórzach Trzebnickich i Kotlinie Żmigrodzkiej.  
Wzgórza Trzebnickie dzielą się na opisanym terenie na mikroregiony: Grzbiet Trzebnicki, na 

którego północnych stokach położona jest południowa część gminy, oraz Wzgórza Strupińskie, na 
których leży południowo-zachodnia część gminy. 

Drugim mezoregionem jest Kotlina Żmigrodzka, którego mikroregionem jest Równina Prusic, na 
której leży północna część gminy. Wzgórza Trzebnickie stanowią spiętrzenie moren końcowych 
usypanych przez lądolód skandynawski w tzw. stadiale Warty zlodowacenia środkowopolskiego. 
Morenowe wzgórza są tu poprzedzielane głębokimi wąwozami, lokalne różnice wysokości dochodzą do 
60 m. Wzgórza Strupińskie są niższe z miejscowymi różnicami wysokości przekraczającymi 50 m.  
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2.1.2. Gleby 

Obszar objęty planem, pod względem bonitacyjnym, obejmuje gleby orne średnie - klasy IV b i 
gleby orne słabe – klasy V. 

 

2.1.3. Surowce mineralne 

Ne obszarze obrębu objętego planem nie występują złoża surowców mineralnych. 
 

2.1.4. Wody powierzchniowe i podziemne 

Wody powierzchniowe 
  Na obszarze objętym planem nie występują wody powierzchniowe. 
 
Wody podziemne 
 Na terenie gminy występują dwa poziomy wodonośne:  
 czwartorzędowy - tworzą go osady piaszczysto-żwirowe alimentujące wody opadowe. 

Zróżnicowana miąższość jak i nieregularne rozprzestrzenienie tej serii decyduje o zróżnicowanej 
wydajności tego poziomu. Najkorzystniejsze warunki panują w centralnej części gminy obejmującej 
wysoczyznę plejstoceńską płaską, gdzie wydajność studni głębokich osiąga wartość 10 - 30 m3/h. 
Zasobność tego poziomu maleje w kierunku południowym, to jest ku skłonom Wzgórz Trzebnickich, 
gdzie od powierzchni zalegają grunty trudno przepuszczalne,  

 trzeciorzędowy - został rozpoznany w okolicy miejscowości Krościna Mała. Tworzą go nawodnione 
przewarstwienia piasków w iłach trzeciorzędowych na głębokościach 100 - 130 m. Wody te znajdują 
się pod ciśnieniem hydrostatycznym nadległych warstw. Wydajność tego poziomu jest 
zróżnicowana i waha się od 8 do 17 m3/h.  
 

2.1.5. Klimat 

 Według podziału rolniczo - klimatycznego Polski R. Gumińskiego gmina Prusice należy do 
dzielnicy wrocławskiej, jednej z najcieplejszych w Polsce pod wpływem tzw. efektu fenowego, 
spowodowanego sąsiedztwem bariery górskiej. Zima jest krótka i łagodna, wiosna wczesna, a lato długie, 
suche i ciepłe.  
 

Charakterystyka warunków klimatycznych na terenie gminy Prusice: 
 temperatura: 

 średnia temperatura roczna: 8,7 °C, średnia lipca 18,1°C, a stycznia -0,9°C. 
 opady: 

 suma roczna opadów: 500 – 600 mm, 
 liczba dni pochmurnych : około 130, 

 wiatry: 
 przeważa kierunek wiatru zachodniego, pozostałe kierunki wiatrów występują rzadziej, 

 okres wegetacyjny trwa ponad 220 - 230 dni i jest najdłuższy w Polsce, początek robót polnych 
przypada na drugą lub trzecią dekadę marca. 

 

2.1.6. Świat roślin i zwierząt 

Obszar opracowania planu obejmuje niezagospodarowany teren położony w bezpośrednim sąsiedztwie 
zabudowań miasta Prusice, w związku, z czym nie można uznać go za szczególnie cenny przyrodniczo. 
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Występująca tu roślinność jest mało urozmaicona, obejmuje głownie roślinność trawiastą i ruderalną oraz 
pojedyncze drzewa i krzewy. Świat zwierzęcy tego obszaru jest ubogi. 

 

2.2. Stan środowiska i zagrożenia 

2.2.1. Stan czystości powietrza atmosferycznego 

O jakości powietrza decyduje wielkość i przestrzenny rozkład emisji wszystkich źródeł z 
uwzględnieniem przepływów transgranicznych i przemian fizykochemicznych zachodzących w 
atmosferze. Całe województwo dolnośląskie, w tym gmina Prusice, objęte są monitoringiem powietrza 
prowadzonym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Analizowany obszar 
podlega pod strefę dolnośląską, którą w 2019 r. dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, kadmu, arsenu, 
niklu, ołowiu, benzenu, tlenku węgla i poziomu pyłu zawieszonego PM2,5 zaliczono do klasy A. Do 
klasy C zaliczono strefę ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych/docelowych: ozonu, 
PM10, arsenu i benzo(a)pirenu .  

Analiza danych z monitoringu jakości powietrza prowadzonego w latach 2010-2019 wskazuje 
na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w województwie dolnośląskim w odniesieniu do większości 
mierzonych zanieczyszczeń. Największym problemem w skali województwa dolnośląskiego są wysokie 
stężenia pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu, obserwowane szczególnie w okresie 
grzewczym. 

 
Gmina Prusice posiada typowo rolniczy charakter, dlatego też do głównych źródeł 

zanieczyszczenia powietrza, ze względu na jej strukturę gospodarczą, zaliczyć należy rolnictwo. Jednak 
najbardziej uciążliwym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest tu jednak sektor bytowo – komunalny. 
Emisja z sektora bytowo-komunalnego odpowiada za ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza 
pyłem PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenem, szczególnie w okresach grzewczych. Związane jest to z faktem, 
że podstawowym źródłem ogrzewania na terenie gminy są opalane węglem indywidualne kotłownie 
oraz paleniska domowe. Ponadto problemem jest zjawisko wykorzystywania paliwa o bardzo niskiej 
jakości (zły gatunkowo węgiel, niesezonowane drewno, muł węglowy i inne), a niejednokrotnie 
zastępowanie go odpadami. Spalanie odpadów stanowi źródło emisji toksycznych związków takich jak 
dioksyny, furany czy benzo(a)piren. Wykorzystywanie do ogrzewania źle przygotowanego lub 
niesezonowanego drewna jest z kolei istotnym źródłem pyłu i benzo(a)pirenu.  
 

Na jakość powietrza atmosferycznego na badanym obszarze wpływ mają również 
zanieczyszczenia pochodzące z transportu, szczególnie wzdłuż dróg o wzmożonym ruchu – 
szczególnie dróg wojewódzkich nr 339 i 342. Zanieczyszczenia pochodzące z komunikacji to głównie: 
tlenek i dwutlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, pyły, metale ciężkie, które wpływają na 
pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego i powodują wzrost stężenia ozonu w troposferze. 
Istotne jest również zapylenie powstające na skutek ścierania się opon, okładzin hamulcowych i 
nawierzchni dróg.  

Zanieczyszczenia pochodzące ze środków transportu kumulują się wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych, gdzie powodują lokalne skażenie gleb, roślinności i wód. Zasięg rozprzestrzeniania 
się tych zanieczyszczeń jest jednak trudny do oszacowania, gdyż na terenie gminy nie przeprowadzono 
żadnych badań w tej strefie. Badania wykonywane w innych częściach kraju umożliwiają jednak określić 
przez analogię przybliżoną szerokość strefy największego oddziaływania metali ciężkich i toksycznych 
składników spalin w odległości 50-70m od krawędzi jezdni. 
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2.2.2. Stan czystości wód powierzchniowych i podziemnych 

Wody powierzchniowe 
Ne obszarze objętym planem nie występują cieki powierzchniowe.  

 
Wody podziemne 

Przedmiotem badań monitoringowych jakości wód podziemnych są jednolite części wód 
podziemnych (JCWPd). Obręb Prusice, podobnie jak  cały obszar gminy Prusice położony jest w 
granicy Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o numerze PLGW600079. Zgodnie z 
informacjami zawartymi w zaktualizowanym Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
Odry stan ilościowy i chemiczny JCWPd nr 79 ocenia się jako dobry, niezagrożony nieosiągnięciem 
wyznaczonych celów środowiskowych. Zgodnie z wynikami monitoringu diagnostycznego za rok 2017 
oraz publikacjami GIOŚ (Raport o stanie wód podziemnych w Polsce) stan chemiczny JCWPd 79 w 
większości punktach jest umiarkowany lub dobry. Należy zatem założyć, że cel środowiskowy został 
osiągnięty. 

 
Źródłem zanieczyszczeń wód podziemnych mogą być wykorzystywane w rolnictwie związki 

nawozowe (głównie nawozy naturalne) przenikające w głąb gleby. Pogorszenie jakości wód 
podziemnych obserwuje się również na terenach zabudowanych. Spowodowane jest to zwiększoną 
infiltracją zanieczyszczeń z powierzchni terenu, które nie zawsze jest utrzymane na właściwym 
poziomie sanitarnym. Bardzo częstym zjawiskiem jest także infiltracja odcieków z pryzm nawozowych i 
kiszonek. W miejscowościach nieposiadających kanalizacji sanitarnej, dochodzi do infiltracji ścieków 
bytowo – gospodarczych. Ma to miejsce z nieszczelnych szamb oraz z rowów przydrożnych, do których 
ścieki, bez żadnej neutralizacji kierowane są bezpośrednio z gospodarstw domowych.  

 

2.2.3. Stan gleb 

Do istotnego aspektu degradacji gleb należy wzrost chemizacji gleb przez rolnictwo, a także 
zmniejszanie się powierzchni ogólnej gleb w wyniku przeznaczania jej pod cele nierolnicze. Na terenie 
gminy Prusice przeważają gleby o odczynie lekko kwaśnym. Nadmierna kwasowość powodowana jest 
najczęściej przez naturalne czynniki klimatyczno - glebowe, w mniejszym stopniu przez 
zanieczyszczenia kwasotwórcze powstające przez zanieczyszczenia przemysłowe i komunikacyjne lub 
przez niektóre nawozy. 

Gmina Prusice posiada gleby dobre, o niewielkim zanieczyszczeniu. Konieczne jest jednak ich 
nawożenie, wapnowanie i stosowanie odpowiednich zabiegów agrotechnicznych, ze względu na ich 
kwaśny odczyn. 

 

2.2.4. Hałas 

Ze względu na środowisko występowania możemy dokonać podziału hałasu na dwie 
podstawowe grupy: 
 hałas w przemyśle (przemysłowy), 
 hałas od środków transportu (komunikacyjny). 
 
Hałas przemysłowy: 

Poziomy hałasów przemysłowych kształtują się w sposób indywidualny dla każdego obiektu i 
zależą od zbioru maszyn i urządzeń hałasotwórczych, izolacyjności obudowy hal przemysłowych oraz 
prowadzonego procesu technologicznego. 

Zakłady przemysłowe i warsztaty usługowe są źródłami hałasu o ograniczonym zasięgu 
oddziaływania, wpływają one na warunki klimatu akustycznego, jednakże wpływ ten ma charakter 
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lokalny. Takie stacjonarne źródła hałasu mogą jednak powodować uciążliwości dla osób 
zamieszkujących w ich najbliższym sąsiedztwie i podlegają ciągłej presji tego zjawiska. Główną 
przyczyną związaną z występowaniem niekorzystnych warunków akustycznych powodowaną 
działalnością zakładów usługowych i przemysłowych są często błędne decyzje lokalizacyjne.  

Na terenie objętym opracowaniem nie występuje negatywne oddziaływanie w zakresie emisji 
hałasu z zakładów produkcyjnych.  
 
Hałas komunikacyjny: 
 Podstawowym źródłem hałasu komunikacyjnego na obszarze objętym planem jest ruch 
samochodowy, zwłaszcza ruch ciężarowy na drodze wojewódzkiej nr 342, która sąsiaduje z terenem 
opracowania. 
 
Czynnikami wpływającymi na poziom hałasu komunikacyjnego są: 
 natężenie i płynność ruchu,  
 procentowy udział pojazdów ciężarowych w strumieniu pojazdów,  
 prędkość strumienia pojazdów,  
 położenie drogi oraz rodzaj nawierzchni,  
 ukształtowanie terenu, przez który przebiega trasa komunikacyjna,  
 charakter obudowy trasy i rodzaj sąsiadującej z trasą zabudowy. 
  
 Mając na uwadze ciągły wzrost ilości pojazdów, a tym samym zwiększające się natężenie ruchu 
można przypuszczać, że wraz z rozwojem miasta, uciążliwość związana z ruchem drogowym będzie 
coraz większa. 

 

2.3. Istniejące problemy ochrony środowiska 
Istotnym problemem dotykającym obszary rozwijające się jest ochrona istniejących zasobów 

środowiskowych i kulturowych. Obszar opracowania obejmuje teren rolniczy położony w bezpośrednim 
sąsiedztwie zabudowań miasta Prusice, w związku z czym nie można uznać go za szczególnie cenny 
przyrodniczo. Położony jest on w znacznej odległości od cennych przyrodniczo kompleksów leśnych 
oraz korytarzy ekologicznych. 
 

2.4. Wpływ dotychczasowego sposobu zagospodarowania na stan środowiska 

  Dotychczasowe zmiany w środowisku na obszarze objętym planem są w głównej mierze 
związane ze stopniem zanieczyszczeń wód, gleb i powietrza atmosferycznego.  
  Najistotniejszym negatywnym skutkiem dotychczasowego sposobu użytkowania jest trwałe 
zniszczenie gleby, która w miejscach istniejącej zabudowy (w miejscu budynków i terenów 
utwardzonych) została zdjęta.  
  Płytkie poziomy wód podziemnych ulegają degradacji w rejonach nieprawidłowego składowania 
odpadów, składowania i dystrybucji paliw płynnych i wskutek innych oddziaływań antropogenicznych 
dochodzących z powierzchni ziemi. 
  Stan czystości atmosfery, na który główny wpływ mają zanieczyszczenia pochodzące spoza 
gminy stopniowo poprawia się. Notuje się jednak wzrost presji ze strony środków komunikacji, ponieważ 
odnotowane zostało zwiększenie natężenia ruchu samochodowego. Jednak i tu notuje się poprawę na 
skutek postępu technologii, w tym upowszechnienia katalizatorów. 
  Obecna sytuacja przyrodnicza obszaru wydaje się stabilna, nie obserwuje się dalszej degradacji 
biocenoz.  
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2.5. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji postanowień planu 

W przypadku braku realizacji ustaleń planu na tym terenie nie powinny wystąpić znaczące 
niekorzystne zmiany w środowisku.  

 

3. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

3.1. Kształtowanie zabudowy i komunikacji 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa lokalne warunki, zasady i standardy 
kształtowania zabudowy i urządzania terenu, zasady rozwoju i funkcjonowania układu 
komunikacyjnego, rozwoju infrastruktury technicznej oraz szczególne zasady zagospodarowania, 
wynikające z potrzeby ochrony środowiska oraz warunki podziału terenów na działki. 

 
Najważniejsze ze względu na potencjalne oddziaływania na środowisko są ustalenia dotyczące: 

 przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub zasadach 
zagospodarowania, 

 zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasad ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego,  

 zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
 granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów. 
 

Tabela 1. Charakterystyka funkcji jednostek urbanistycznych i elementów obsługi komunikacyjnej 
wydzielonych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
 

Symbol wg 
rysunku planu 

Przeznaczenie terenu 

MN Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

MNU Teren zabudowy mieszkaniowej z usługami 

 

3.2. Cele ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym 

istotne z punktu widzenia niniejszego opracowania oraz sposoby, w jakich zostały 

uwzględnione podczas opracowywania dokumentu 

Dokumenty ustanowione na szczeblu międzynarodowym 
Idea zrównoważonego rozwoju, na której opiera się analizowany dokument, uwzględnia trzy 

procesy pozostające ze sobą w równowadze: ochrona środowiska i racjonalna gospodarka zasobami 
naturalnymi, wzrost gospodarczy i sprawiedliwy podział korzyści z niego wynikających oraz rozwój 
społeczny. Poszczególne cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 
również oparte zostały na bazie zasady zrównoważonego rozwoju. Zostały one zapisane w tzw. 
Protokołach do Konwencji Narodów Zjednoczonych, do których Polska również przystąpiła. Wśród tych 
Konwencji znajdują się: 
1) Konwencja sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale 

społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących 
ochrony środowiska. Jej celem jest zagwarantowanie uprawnień obywateli do dostępu do 
informacji, udziału w podejmowaniu decyzji oraz dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach 
dotyczących środowiska. 

2) Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzona w Nowym 
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Jorku w 1992 r. dnia 9 maja 1992 r. Celem podstawowym tej konwencji jest doprowadzenie, 
zgodnie z właściwymi postanowieniami konwencji, do ustabilizowania koncentracji gazów 
cieplarnianych w atmosferze na poziomie, który zapobiegłby niebezpiecznej antropogenicznej 
ingerencji w system klimatyczny. Dla uniknięcia zagrożenia produkcji żywności i dla umożliwienia 
zrównoważonego rozwoju ekonomicznego poziom taki powinien być osiągnięty w okresie 
wystarczającym do naturalnej adaptacji ekosystemów do zmian klimatu. 

3) Protokół z Kioto do ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych, w sprawie zmian klimatu, 
sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r. Celem dokumentu jest walka ze zmianami klimatu. 
Szczegółowy cel polegał na ograniczeniu całkowitej emisji gazów cieplarnianych krajów 
rozwiniętych o co najmniej 5% w latach 2008–2012 w stosunku do poziomu z 1990 r. 

4) Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzona w 
Espoo dnia 25 lutego 1991 r. Celem konwencji jest podejmowanie przez strony środków mających 
na celu zapobieganie, redukcję i kontrolowanie znaczącego szkodliwego oddziaływania 
transgranicznego na środowisko; ustanowienie procedury ocen oddziaływania na środowisko oraz 
wzajemne powiadamianie się stron o planowanej potencjalnie szkodliwej działalności. 

5) Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości, 
sporządzona w Genewie dnia 13 listopada 1979 r. Podstawowym celem Konwencji dla stron jest 
zobowiązanie, by chronić człowieka i jego środowisko przed zanieczyszczeniem powietrza oraz 
dążyć do ograniczenia i tak dalece, jak to jest możliwe, do stopniowego zmniejszania i 
zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza, włączając w to transgraniczne zanieczyszczanie 
powietrza na dalekie odległości. 

6) Konwencja o zakazie używania technicznych środków oddziaływania na środowisko w celach 
militarnych lub jakichkolwiek innych celach wrogich, otwarta do podpisania w Genewie dnia 18 maja 
1977 r. Celem tej konwencji jest ustanowienie skutecznego zakazu wykorzystania technicznych 
środków oddziaływania na środowisko w celach militarnych lub w jakichkolwiek innych celach 
wrogich dla wyeliminowania niebezpieczeństwa, które takie wykorzystanie stwarza dla ludzkości, 
oraz potwierdzenie woli działania na rzecz urzeczywistnienia tego celu. 

 
 Sama prognoza oraz cała procedura jej sporządzania jest wyrazem uwzględnienia ustaleń 
dokumentu nr 1. Cele dokumentu nr 2 i 3 zostały uwzględnione poprzez zalecenia propagowania w 
gminie urządzeń grzewczych opartych o niskoemisyjne lub zeroemisyjne techniki grzewcze. Wyrazem 
uwzględnienia celów dokumentu nr 4 jest rozdział 4.2.5. „Oddziaływanie transgraniczne” niniejszej 
prognozy, gdzie omówiono zagadnienia ewentualnego transgranicznego oddziaływania projektu planu 
na środowisko. Cele dokumentu nr 5 zostały uwzględnione w projekcie planu także poprzez 
zamieszczenie zaleceń stosowania niskoemisyjnych lub zeroemisyjnych urządzeń grzewczych. Nie ma 
podstaw aby sądzić, że ustalenia projektu w jakikolwiek sposób naruszają ustalenia konwencji nr 6. 
 
Dokumenty ustanowione na szczeblu wspólnotowym 

Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu wspólnotowym, zostały zapisane w 
uchwałach, dyrektywach i rozporządzeniach Rady Unii Europejskiej. Najważniejsze z punktu widzenia 
ochrony środowiska są: 
1) Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie 

oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko. Celem niniejszej dyrektywy jest 
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska i przyczynienie się do uwzględniania aspektów 
środowiskowych w przygotowaniu i przyjmowaniu planów i programów w celu wspierania stałego 
rozwoju, poprzez zapewnienie, że zgodnie z niniejszą dyrektywą dokonywana jest ocena wpływu na 
środowisko niektórych planów i programów, które potencjalnie mogą powodować znaczący wpływ na 
środowisko. 

2) Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Celem niniejszej 
dyrektywy jest ustalenie ram dla działań na rzecz ochrony śródlądowych wód powierzchniowych, 
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wód przejściowych, wód przybrzeżnych oraz wód podziemnych. 
3) Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów. Celem 

niniejszej dyrektywy jest poprzez surowe wymagania eksploatacyjne i techniczne dotyczące 
odpadów i składowisk zapewnienie środków, procedur i zasad postępowania zmierzających do 
zapobiegania lub zmniejszenia w jak największym stopniu, negatywnych dla środowiska skutków 
składowania odpadów w trakcie całego cyklu istnienia składowiska, w szczególności 
zanieczyszczenia wód powierzchniowych, wód gruntowych, gleby i powietrza oraz skutków dla 
środowiska globalnego, włącznie z efektem cieplarnianym, a także wszelkiego ryzyka dla zdrowia 
ludzkiego. 

4) Dyrektywa 96/61/EC z 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania 
zanieczyszczeń. Celem niniejszej dyrektywy jest osiągnięcie zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom środowiska naturalnego i ich kontroli, powodowanych przez rodzaje działalności 
wymienione w załączniku I. Określa ona środki mające na celu zapobieganie oraz, w przypadku 
braku takiej możliwości, zmniejszenie emisji do powietrza, środowiska wodnego i gleby, na skutek 
wspomnianych powyżej działań, łącznie ze środkami dotyczącymi odpadów, w celu osiągnięcia 
wysokiego poziomu ochrony środowiska naturalnego jako całości, bez uszczerbku dla przepisów 
dyrektywy 85/337/EWG i innych odpowiednich przepisów wspólnotowych. 

5) Dyrektywa 96/62/EU z dnia 27 września 1996 r. w sprawie jakości powietrza. Ogólnym celem 
niniejszej dyrektywy jest zdefiniowanie podstawowych zasad wspólnej strategii poświęconej: 
zdefiniowaniu i określeniu celów odnośnie do jakości otaczającego powietrza na terenie Wspólnoty, 
wyznaczonych tak, aby unikać, zapobiegać lub ograniczać szkodliwe oddziaływanie na zdrowie 
ludzkie i środowisko jako całość; ocenie jakości otaczającego powietrza w Państwach 
Członkowskich na podstawie wspólnych metod i kryteriów; uzyskaniu odpowiednich informacji o 
jakości otaczającego powietrza i zapewnieniu, by informacje te były udostępnione publicznie, 
między innymi w formie progów alarmowych; utrzymaniu jakości otaczającego powietrza tam, gdzie 
jest ona dobra, oraz jej poprawie w pozostałych przypadkach. 

6) Rozporządzenie (WE) Nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r., 
dopuszczające dobrowolny udział organizacji w systemie eko-zarządzania i audytu we Wspólnocie 
(EMAS). Celem tego rozporządzenia jest ustanowienie wspólnotowego systemu eko-zarządzania i 
audytu, dopuszczającego dobrowolny udział organizacji, zwany EMAS, służący ocenie i 
doskonaleniu efektów działalności środowiskowej organizacji oraz dostarczaniu odpowiednich 
informacji opinii publicznej i innym zainteresowanym stronom. Celem EMAS jest wspieranie ciągłego 
doskonalenia efektów działalności środowiskowej organizacji. 

7) Dyrektywa Rady 90/313/EWG z dnia 7 czerwca 1990 r. w sprawie swobody dostępu do informacji o 
środowisku. Celem Dyrektywy jest zagwarantowanie każdej osobie fizycznej lub prawnej w całej 
Wspólnocie swobodnego dostępu do informacji o środowisku będących w posiadaniu władzy 
publicznej w formie pisemnej, wizualnej, przekazu ustnego lub baz danych, dotyczących stanu 
środowiska, działań lub środków, które wpływają lub mogą wpływać niekorzystnie na środowisko 
oraz takich, które mają na celu jego ochronę.  

 
 Niniejsza prognoza uwzględnia cele dokumentu wymienionego w pkt 1 poprzez zawarcie oceny 
wpływu na środowisko przedmiotowego projektu planu. Uwzględnia także cele dokumentu 
wymienionego w pkt 2 ponieważ zawiera ustalenia co do sposobów ochrony wód powierzchniowych i 
wód podziemnych. Ocena projektu planu pod tym kątem znalazła się m.in. w podrozdziale 4.2.1 - 
Wpływ realizacji ustaleń planu na poszczególne elementy środowiska – Woda. Projekt planu 
uwzględnia cele dokumentu z pkt 3 ponieważ jego ustalenia rozwiązują problem gospodarowania 
odpadami w gminie. Cele dokumentu z pkt. 4 zostały wypełnione, ponieważ na terenie objętym 
projektem planu nie przewiduje się działalności wymienionych w załączniku I do dokumentu z pkt 4. 
Jako, że w projekcie planu zawarte są propozycje odnośnie ochrony powietrza uwzględnione są tym 
samym cele wymienione w dokumencie z pkt 5. Cele wymienione w dokumencie nr 6 zostały osiągnięte 
w tym samym dokumencie. Na mocy prawodawstwa polskiego zarówno projekt planu jak i niniejsza 
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prognoza będą udostępniane społeczeństwu, wobec czego cele ochrony środowiska wymienione w 
dokumencie z pkt 7 zostaną osiągnięte. 
 
Dokumenty ustanowione na szczeblu krajowym 

Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym 
zasymilowane zostały do polskiego systemu prawnego ze względu na nasze członkostwo w Unii 
Europejskiej. Na szczeblu krajowym, podstawowymi dokumentami określającymi cele ochrony 
środowiska są: 
1) „Polityka ekologiczna państwa 2030 - strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki 

wodnej", uchwalona 16 lipca 2019 roku. Polityka ekologiczna jest dokumentem, który przez 
określenie celów w zakresie ekologii wskazuje działania konieczne dla właściwej ochrony 
środowiska naturalnego, wśród celów wymienia się: działania na rzecz zapewnienia realizacji 
zasady zrównoważonego rozwoju; przystosowanie do zmian klimatu; ochrona różnorodności 
biologicznej. 

2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - celem jest określenie środków służących ochronie 
środowiska, życia i zdrowia ludzi zapobiegających i zmniejszających negatywny wpływ na 
środowisko oraz zdrowie ludzi wynikający z wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi oraz 
ograniczenie ogólnych skutków użytkowania zasobów i poprawiających efektywność takiego 
użytkowania. 

3) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze - celem jest określenie wymagań w 
zakresie ochrony złóż kopalin, wód podziemnych oraz innych elementów środowiska w związku z 
wykonywaniem działalności w zakresie: prac geologicznych, wydobywania kopalin ze złóż, 
podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów. 

4) 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 - 
celem jest określenie zasad i trybu postępowania w sprawach: udostępniania informacji o 
środowisku i jego ochronie, ocen oddziaływania na środowisko, transgranicznego oddziaływania na 
środowisko; zasady udziału społeczeństwa w ochronie środowiska; określenie organów 
administracji właściwych w tych sprawach. 

5) Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych - celem jest zapobieganie powstawaniu w 
przemyśle wydobywczym odpadów wydobywczych, ograniczanie ich niekorzystnego wpływu na 
środowisko oraz życie i zdrowie ludzi. 

6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - celem jest określenie zasad i form ochrony 
przyrody żywej i nieożywionej oraz krajobrazu. 

7) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - celem jest określenie 
przedmiotu, zakresu i formy ochrony zabytków oraz opieki nad nimi, zasad tworzenia krajowego 
programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz finansowania prac konserwatorskich, 
restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, a także organizacji organów ochrony 
zabytków. 

8) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - celem jest regulacja gospodarowania wodami 
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów 
wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi. 

9) Ustawa dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - celem jest określenie zasad ochrony 
środowiska oraz warunków korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań 
zrównoważonego rozwoju, a w szczególności: zasad ustalania warunków ochrony zasobów 
środowiska, warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska, kosztów korzystania ze 
środowiska. 

10) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych - celem jest regulacja zasad 
ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji i poprawiania wartości użytkowej gruntów. 

Projekt planu uwzględnia cele wymienione w "Polityce ekologicznej państwa [...]" ponieważ 
podstawowym założeniem przy sporządzaniu dokumentu planistycznego było gospodarowanie na 
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zasadach zrównoważonego rozwoju. Projektowany dokument zawiera pewne ustalenia co do 
przeciwdziałania zmianom klimatu. Za korzystne dla bioróżnorodności uznaje się zapobieganie 
rozpraszaniu zabudowy poprzez skupianie nowej zabudowy w obrębie już istniejącej oraz lokalizacja 
terenów aktywności gospodarczej na obszarze o niskiej wartości przyrodniczej. Cele ochrony 
środowiska w pozostałych dokumentach realizowane są poprzez wymogi prawne wymienione w tych 
aktach, wg których sporządzony został przedmiotowy plan. 

 
Dokumenty ustanowione na szczeblu regionalnym 

Na szczeblu regionalnym, podstawowymi dokumentami określającymi cele ochrony środowiska 
są: 
1) Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego – którego celem jest  

racjonalny i zrównoważony sposób wykorzystania zasobów środowiska przyrodniczego, kulturowego i 
krajobrazu oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom przez struktury przestrzenne odporne na 
zmiany klimatu, zagrożenia naturalne i pochodzące z działalności człowieka. 

2) Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 – której celem jest odpowiedzialne 
wykorzystanie zasobów i ochrona walorów środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. 

Ustalenia projektu planu są zgodne z celami nadrzędnymi wyżej wymienionych dokumentów 
strategicznych i planistycznych, wskazują w jaki sposób należy równoważyć rozwój gospodarczy i 
społeczny z poszanowaniem środowiska. W projekcie planu uwzględniono więc m.in. wymagania ładu 
przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz walory architektoniczne i krajobrazowe, 
wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych, 
wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, wymagania 
ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

 

3.3. Ochrona zabytków 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadza ustalenia dotyczące 
obszarów i obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej, w formie ustaleń, nakazów i zakazów 
dla stref ochrony konserwatorskiej, stanowisk archeologicznych oraz obiektów zabytkowych. Plan 
wyznacza: 

 

 strefę "B" ochrony konserwatorskiej obejmującą obszary, w których elementy dawnego układu 
przestrzennego miejscowości lub jej części, tzn. rozplanowanie, kształt zewnętrzny zabudowy, a 
także jej powiązania z zielenią i krajobrazem zachowały się w stosunkowo dobrym stanie i całość 
stanowi wartość kulturową w skali lokalnej. Działalność konserwatorska w strefie zmierza do 
zachowania zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, w tym przede wszystkim 
zabudowy, układu dróg, podziału i sposobu zagospodarowania działek. Zmierza również do 
restauracji i modernizacji technicznej obiektów o wartościach kulturowych z dostosowaniem 
współczesnej funkcji do wartości obiektów i obszarów, 
 

 strefę „K” ochrony krajobrazu kulturowego obejmująca historyczne obszary oraz związane z 
nimi tereny krajobrazu przyrodniczego lub obszary o wyglądzie ukształtowanym w wyniku 
działalności człowieka. Działania konserwatorskie w strefie "K" obejmują restaurację zabytkowych 
elementów krajobrazu urządzonego, ochronę krajobrazu naturalnego, przestrzennie związanego z 
historycznym założeniem, ochronę form i sposobu użytkowania terenów takich jak: układ dróg, 
miedz, zadrzewień, alei, szpalerów, grobli, stawów, przebiegu cieków wodnych, z zaleceniem 
utrzymania wykształconego sposobu parcelacji gruntów i formy użytkowania, 
 

 strefę ochrony konserwatorskiej „OW” dla zabytków archeologicznych, którą obejmuje 
miejscowości o metryce średniowiecznej i nowożytnej w granicach jej współczesnego siedliska oraz 
obszarów o zachowanych reliktach pradziejowego i historycznego osadnictwa, 
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 stanowiska archeologiczne, na obszarze których dopuszcza się uprawy rolnicze, ogrodowe itp., 
przy czym należy unikać zbyt głębokiej orki, stanowiącej zagrożenie dla znajdujących się w ziemi 
zabytków archeologicznych. Na obszarze stanowisk archeologicznych dopuszczalne jest również 
lokalizowanie inwestycji, pod warunkiem uzgodnienia i uzyskania zezwolenia od Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz przeprowadzenia ratowniczych badań 
archeologicznych metodą wykopaliskową. Badania te uwolnią teren przeznaczony pod inwestycję 
od archeologicznej substancji zabytkowej i umożliwią jednocześnie przeprowadzenie tejże 
inwestycji. 

 

4. Prognozowane oddziaływania na środowisko i ich skutki 

4.1. Zachowanie istniejących oddziaływań 

Analizy obecnego stanu środowiska, a także przyszłych zmian dają możliwość prognozowania, 
dalszego postępowania degradacji środowiska, co daje możliwość załagodzenia lub likwidacji 
zniszczeń, które może spowodować intensywny rozwój gospodarczy. Kierunki przekształceń 
środowiska na terenie obszaru opracowania powinny koncentrować się na przeciwdziałaniu 
negatywnym skutkom związanym z zanieczyszczeniem powietrza i wód podziemnych. 

Realizacja planu nie rozwiąże w pełni problemu zanieczyszczenia środowiska, w tym 
zanieczyszczenia wód podziemnych, powierzchni ziemi czy powietrza. Możliwe jest natomiast 
przeciwdziałanie tym zagrożeniom dzięki uregulowaniu gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej 
poprzez wprowadzenie systemu oczyszczania ścieków burzowych oraz organizację kompleksowego 
systemu zbierania, wywozu i unieszkodliwiania odpadów. 
 

4.2. Prognozowane nowe oddziaływania na środowisko 

4.2.1. Przewidywane znaczące oddziaływania ustaleń planu, w tym oddziaływania 

bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i 

długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot 

ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, w 

szczególności na zwierzęta i rośliny. 

Omawiając prognozowane oddziaływanie ustaleń planu na środowisko należy rozpatrywać ich wpływ na 
takie elementy jak rzeźba terenu, warunki gruntowo - wodne, gleba, atmosfera, warunki bytowania roślin oraz 
warunki życia ludzi. 

W ocenie przewidywanych rozwiązań należy brać pod uwagę kryteria dotyczące: 
 intensywności przekształceń (nieistotne, nieznaczne, zauważalne, duże, zupełne), 
 czasowości trwania oddziaływania (stałe, okresowe, epizodyczne), 
 zasięgu przestrzennego oddziaływań (miejscowe, lokalne, ponadlokalne, regionalne, ponadregionalne), 
 trwałości oddziaływania i przekształceń (nieodwracalne, częściowo odwracalne, przejściowe, możliwe do 

rewaloryzacji). 
 
Realizacja ustaleń planu miejscowego może spowodować powstanie nowych źródeł 

oddziaływania na środowisko związanych z pojawieniem się nowej zabudowy. Wpływ ustaleń planu na 
środowisko będzie zależeć od rodzaju, charakteru i wielkości inwestycji, czasu ich trwania, jak również 
od odporności terenu na degradację. Ze względu na fakt, iż obszar objęty niniejszym planem nie jest 
szczególnie cenny przyrodniczo, zmiany spowodowane wprowadzeniem ustaleń planu nie będą istotne. 
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Ponadto obszar ten posiada obowiązujący plan miejscowy, na podstawie którego mogłaby powstać 
nowa zabudowa. 

W związku z uruchomieniem nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
zniszczeniu ulegnie biologicznie czynna warstwa gleby. Rozwój bazy mieszkaniowej spowoduje 
zwiększenie zapotrzebowania na energię cieplną, co wiązać się będzie ze zwiększeniem emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery oraz zwiększonym zapotrzebowaniem na wodę.  

Potencjalnym zagrożeniem dla środowiska może być hałas oraz spaliny wytwarzane przez 
samochody obsługujące nowo powstały teren zainwestowany. Zwiększona emisja spalin może być 
źródłem skażenia nie tylko atmosfery, ale również gleb i roślinności położonych w bezpośrednim 
sąsiedztwie głównych ciągów komunikacyjnych. 

W granicach opracowania planu nie występują, ani nie są przewidziane do realizacji, 
przedsięwzięcia zaliczane do kategorii przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko..  
 

Wpływ realizacji ustaleń planu na poszczególne elementy środowiska: 
 

Różnorodność biologiczna, fauna i flora 

 Obszar opracowania planu obejmuje częściowo zabudowany teren położony wśród zabudowań 
miasta Prusice, w związku z czym nie można uznać go za szczególnie cenny przyrodniczo. Występująca 
tu roślinność jest mało urozmaicona, obejmuje pojedyncze drzewa i krzewy, roślinność trawiastą i 
ruderalną. Świat zwierzęcy tego obszaru jest ubogi. 

 Realizacja projektu planu spowoduje przekształcenie powierzchni biologiczni czynnej pod nową 
zabudowę i dojazdy do niej. Na terenach przeznaczonych pod inwestycję brak jest zbiorowisk szczególnie 
cennych, z tego względu powstałe oddziaływania nie powinny być szczególnie uciążliwe dla środowiska. 
Na obszarach przeznaczonych do zainwestowania zanikać będą półnaturalne zbiorowiska roślinne. 
Zmniejszy się różnorodność gatunkowa występującej tam fauny i flory.  
 Zapisy planu w sposób optymalny chronią system ekologiczny miasta oraz lokalną 
bioróżnorodność. Plan kładzie nacisk na kształtowanie walorów krajobrazowych oraz ograniczenie 
niekorzystnego, charakteru i intensywności zmian w środowisku.  
 Ocena skutków oddziaływania: bezpośrednie, długoterminowe, stałe. 
 
Ludzie   

Zapisy planu zapewniają ochronę i kształtowanie ładu przestrzennego oraz ponadlokalnych i 
lokalnych interesów publicznych w zakresie komunikacji, inżynierii i ochrony środowiska. Realizacja 
zapisów z zakresu ochrony krajobrazu pozytywnie wpłynie na walory estetyczne terenu, co również 
przyczyni się do poprawy warunków życia ludności. 

Wśród negatywnych następstw realizacji ustaleń zapisanych w planie należy natomiast 
wymienić uciążliwości związane z nieznacznym zwiększeniem hałasu komunikacyjnego i 
zanieczyszczenia powietrza, wywołanego przez samochody obsługujące nowopowstały teren inwestycji. 
Wspomnieć przy tym należy, że uciążliwości te nie będą nadmiernie uciążliwe dla terenów znajdujących 
się w sąsiedztwie inwestycji.  
 Ocena skutków oddziaływania: bezpośrednie, długoterminowe, stałe. 
 
Woda 

Realizacja ustaleń planu nie spowoduje bezpośredniego zagrożenia wód powierzchniowych i 
podziemnych. Podczas realizacji prac budowlanych może nastąpić lokalne obniżenie zwierciadła wody 
gruntowej na skutek prowadzonego pompowania odwadniającego. Zakres i wielkość tego zjawiska 
będzie uzależniona od zastosowanych technik podczas wykonywania prac a także od wielkości 
zagłębień. Tak szczegółowe rozwiązania realizacyjne na etapie planu nie są znane.  
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Projekt planu nie przewiduje na terenie planu działalności w wyniku, której występowałoby 
znaczne zagrożenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych.  

Ocena skutków oddziaływania: bezpośrednie, krótkoterminowe, chwilowe. 
 

Powietrze 

Realizacja ustaleń zawartych w planie spowoduje zwiększoną emisję zanieczyszczeń do 
atmosfery, związaną z uruchomieniem nowego terenu zainwestowanego. Będą to: 
 tzw. “niska emisja” z indywidualnych źródeł ogrzewania, 
 zanieczyszczenia komunikacyjne, spowodowane wzrostem ruchu samochodowego obsługującego 

nowe tereny inwestycyjne. 
Wielkość emisji zależna będzie od faktycznej liczby powstałych emitorów oraz od wzrostu 

natężenia ruchu, w związku, z czym całkowita wartość emisji na etapie sporządzania planu i prognozy 
jest trudna do określenia. 

Ponadto może być odczuwalny lokalny wzrost zanieczyszczeń w trakcie realizacji inwestycji. 
Wielkości te są trudne do oszacowania na etapie sporządzania planu, gdyż realizacja poszczególnych 
inwestycji nie jest określona w czasie.  

Jednak ze względu na fakt, iż plan obejmuje stosunkowo niewielki teren, położony w 
bezpośrednim sąsiedztwie już zainwestowanego obszaru miasta, zmiany spowodowane realizacją 
ustaleń planu nie będą istotne. 
 Ocena skutków oddziaływania: bezpośrednie, krótkoterminowe i długoterminowe. 
 
Powierzchnia ziemi  

Przekształcenia powierzchni ziemi będą występować na terenie przeznaczonym pod inwestycje 
związane z wprowadzaniem nowej zabudowy i infrastruktury technicznej. Działania te spowodują:  
 bezpowrotne zniszczenie biologicznie czynnej warstwy gleby i jej walorów produkcyjnych, 
 dalszą niwelację, plantowanie oraz utwardzenie powierzchni terenu, 
 trwałe przekształcenie struktury gruntu do głębokości wykonania wykopów pod budynki i 

infrastrukturę techniczną, 
 zniszczenia warunków funkcjonowania dotychczasowej fauny i flory. 

Jednak ze względu na fakt, iż plan obejmuje stosunkowo niewielki teren, położony w 
bezpośrednim sąsiedztwie już zainwestowanego obszaru miasta, zmiany spowodowane realizacją 
ustaleń planu nie będą istotne. 

Projekt planu nie przewiduje na terenie opracowania działalności w wyniku, której 
występowałoby zagrożenie zanieczyszczenia powierzchni ziemi.  

Ocena skutków oddziaływania: bezpośrednie, długoterminowe, stałe. 
 

Krajobraz   

W wyniku realizacji ustaleń planu nastąpi trwałe przekształcenie krajobrazu terenu 
przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową z usługami. Ze względu na fakt, iż plan obejmuje 
stosunkowo niewielki teren, położony w silnie zurbanizowanym obszarze, zmiany spowodowane 
realizacją ustaleń planu nie będą istotne. 

Na krajobraz będzie miała wpływ forma powstającej zabudowy oraz towarzysząca jej zieleń. 
Dzięki szczegółowym zapisom planu z zakresu wymagań architektonicznych i ochrony krajobrazu nowe 
budynki i budowle powinny harmonijnie wpisywać się w otaczający krajobraz.  
Ocena skutków oddziaływania: bezpośrednie, długoterminowe, stałe. 
 
Klimat 

W wyniku realizacji ustaleń zawartych w projekcie planu nastąpią zmiany w wielkości 
powierzchni utwardzonych. Lokalnie teren zainwestowany będzie charakteryzował się podwyższoną 
temperaturą powietrza, większymi dobowymi wahaniami temperatury powietrza, zwiększonym 
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zacienieniem niektórych terenów. Ze względu na fakt, iż plan obejmuje stosunkowo niewielki teren, 
położony w silnie zurbanizowanym obszarze, zmiany spowodowane realizacją ustaleń planu nie będą 
istotne. 
 
Hałas 

Na omawianym terenie oraz w jego sąsiedztwie głównym źródłem hałasu jest i będzie ruch 
samochodowy związany z istniejącym układem komunikacyjnym oraz obsługujący nowo powstały teren 
zainwestowany.  

 
Promieniowanie niejonizujące 
 Na terenie objętym planem nie przewiduje się powstania źródeł niejonizującego promieniowania 
elektromagnetycznego mającego negatywny wpływ na środowisko.  
  

Dobra materialne  
Nie przewiduje się negatywnych oddziaływań ustaleń zawartych w planie na istniejące formy 

ochrony środowiska kulturowego. 
 
Tereny sąsiednie  

Z uwagi na lokalny, miejscowy, charakter oddziaływań wynikających z realizacji ustaleń planu, 
nie przewiduje się znaczącego oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko terenów sąsiednich.  

 
Obszary Natura 2000 

Na terenie objętym planem ani w jego sąsiedztwie nie ma wyznaczonych obszarów sieci Natura 
2000. Realizacja ustaleń zapisanych w projekcie planu miejscowego nie będzie więc wywierać 
negatywnego wpływu na tego typu obszary.  
 

4.2.2. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru 

natura 2000 oraz integralność tego obszaru  

Projekt planu miejscowego wprowadza dla wydzielonych jednostek urbanistycznych dodatkowe 
ustalenia i ograniczenia, które mają na celu zapobieganie i ograniczenie negatywnych oddziaływań na 
środowisko. Za najważniejsze w tym względzie należy uznać następujące zapisy: 
 wszelka działalność w obrębie terenu objętego planem miejscowym ma respektować obowiązujące 

przepisy odrębne dotyczące ochrony środowiska; 
 zakaz lokalizacji w granicach działek przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko określonych w przepisach odrębnych; 
 uciążliwość prowadzonej działalności w zakresie emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, 

substancji złowonnych oraz niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego, nie może 
powodować przekroczenia granic własności terenu, na jakim jest lokalizowana; 

 wymóg utrzymania poziomu hałasu w granicach dopuszczalnych norm określonych przepisami 
odrębnymi. Dla terenu oznaczonego symbolem MNU obowiązuje norma określona w przepisach 
odrębnych jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych, dla terenu oznaczonego symbolem MN 
obowiązuje norma określona w przepisach odrębnych jak dla terenów mieszkaniowych. 

 
Wprowadzone rozwiązania ograniczają negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi, zostały 

dostosowane do planowanej funkcji i potrzeb wynikających z uwarunkowań ekofizjograficznych.  
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4.2.3. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z 

uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego 

wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania 

napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 

wiedzy  

W trakcie prac nad wyznaczaniem terenów o poszczególnym przeznaczeniu analizowano 
wnioski złożone do planu, zapisy w studium i innych dokumentach wyższego rzędu oraz wyniki innych 
opracowań planistycznych dla gminy Prusice. W rezultacie przeprowadzonych  analiz przyjęto wariant 
optymalny, odrzucając część złożonych wniosków, planując zagospodarowanie zwarte, będące w 
głównej mierze uzupełnieniem zabudowy istniejącej, ograniczając w ten sposób znaczącą ingerencję w 
środowisko. Z uwagi na dużą ilość wnioskowanych zmian do sposobu zagospodarowania 
przestrzennego, podjęcie wariantu odrzucającego większość wniosków wiązałoby się ze wzrostem 
niekontrolowanego zainwestowania różnymi formami zabudowy oraz ograniczyłoby to rozwój  
gospodarczy gminy.  

W trakcie sporządzania projektu planu nie napotkano na trudności wynikające z niedostatków 
techniki lub luk we współczesnej wiedzy. Rozwiązania zastosowane w projekcie planu są w pełni 
zasadne z ekologicznego oraz ekonomicznego punktu widzenia. Zaproponowane rozwiązania w 
zakresie przeznaczenia terenów, sposobu ich zagospodarowania, warunków dla projektowanej 
zabudowy oraz zasad obsługi technicznej i komunikacyjnej, gwarantują prawidłowe funkcjonowanie 
omawianego obszaru. Projekt zawiera sformułowania zapewniające ochronę w zakresie środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego oraz kształtowania ładu przestrzennego. Przyjęte w projekcie planu 
ustalenia nie naruszają również zasady zrównoważonego rozwoju. Nie istnieje zatem potrzeba 
wskazania alternatywnego, w stosunku do przedstawionego w projekcie planu, rozwiązania w zakresie 
zagospodarowania opracowywanego fragmentu miasta Prusice. 

 

4.2.4. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwość jej przeprowadzania  

Przewidywane metody analizy realizacji postanowień projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego pod kątem wpływu na środowisko mogą się odnosić do 
przestrzegania ustaleń dotyczących przeznaczenia terenu, ukształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu, ustaleń dotyczących wyposażenia w infrastrukturę techniczną, ochrony i 
kształtowania środowiska i ładu przestrzennego, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. Skutki 
realizacji planu podlegają badaniom w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Monitoring 
poszczególnych komponentów środowiska prowadzi Główny Inspektor Ochrony Środowiska, 
Państwowy Instytut Geologiczny. Zgodnie z art. 55 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko organ opracowujący dokument (Burmistrz Gminy Prusice) prowadzi monitoring skutków 
realizacji postanowień planu w zakresie oddziaływania na środowisko. Monitoring ten powinien być 
prowadzony w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska, a także innych badań wykonywanych w zależności od zapotrzebowania np. w przypadku 
pojawienia się skarg mieszkańców na uciążliwości prowadzonej działalności w oparciu o uchwalony 
plan. Analiza i ocena komponentów środowiska powinna odnosić się do obszaru objętego projektem 
planu. 

Częstotliwość przeprowadzania analiz powinna być uwarunkowana częstotliwością badania 
aktualności kierunków polityki przestrzennej, zawartych w planach, programach i studiach oraz w aktach 
prawa miejscowego. Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
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wyniki omawianych analiz powinny być przekazywane co najmniej raz w czasie trwania kadencji Rady 
Miejskiej. Proponuje się zatem, aby analizy dotyczące ochrony środowiska, w zakresie m.in. klimatu 
akustycznego czy jakości powietrza, były przeprowadzane również z taką częstotliwością. 

 

4.2.5. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko  

Dla planowanych przedsięwzięć wynikających z realizacji ustaleń planu miejscowego z uwagi 
na miejscowy zasięg wyklucza się możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko zgodnie z 
art. 104 ustawy „O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie" z dnia 3 października 2008 
roku.  
 

5. Podsumowanie i streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Realizacja ustaleń planu miejscowego może spowodować powstanie nowych źródeł 
oddziaływania na środowisko związanych z pojawieniem się nowej zabudowy. Wpływ ustaleń planu na 
środowisko będzie zależeć od rodzaju, charakteru i wielkości inwestycji, czasu ich trwania, jak również 
od odporności terenu na degradację. Ze względu na fakt, iż obszar objęty niniejszym planem nie jest 
szczególnie cenny przyrodniczo, zmiany spowodowane wprowadzeniem ustaleń planu nie będą istotne. 
Ponadto obszar ten posiada obowiązujący plan miejscowy, na podstawie którego mogłaby powstać 
nowa zabudowa. 

W związku z uruchomieniem nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
zniszczeniu ulegnie biologicznie czynna warstwa gleby. Rozwój bazy mieszkaniowej spowoduje 
zwiększenie zapotrzebowania na energię cieplną, co wiązać się będzie ze zwiększeniem emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery oraz zwiększonym zapotrzebowaniem na wodę.  

Potencjalnym zagrożeniem dla środowiska może być hałas oraz spaliny wytwarzane przez 
samochody obsługujące nowo powstały teren zainwestowany. Zwiększona emisja spalin może być 
źródłem skażenia nie tylko atmosfery, ale również gleb i roślinności położonych w bezpośrednim 
sąsiedztwie głównych ciągów komunikacyjnych. 

Ponadto projekt planu miejscowego zawiera ustalenia i ograniczenia, które mają na celu 
zapobieganie i ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko. Za najważniejsze w tym 
względzie należy uznać następujące zapisy: 
 wszelka działalność w obrębie terenu objętego planem miejscowym ma respektować obowiązujące 

przepisy odrębne dotyczące ochrony środowiska; 
 zakaz lokalizacji w granicach działek przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko określonych w przepisach odrębnych; 
 uciążliwość prowadzonej działalności w zakresie emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, 

substancji złowonnych oraz niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego, nie może 
powodować przekroczenia granic własności terenu, na jakim jest lokalizowana; 

 wymóg utrzymania poziomu hałasu w granicach dopuszczalnych norm określonych przepisami 
odrębnymi. Dla terenu oznaczonego symbolem MNU obowiązuje norma określona w przepisach 
odrębnych jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych, dla terenu oznaczonego symbolem MN 
obowiązuje norma określona w przepisach odrębnych jak dla terenów mieszkaniowych. 

 

6. Oświadczenie autora 

 Oświadczam, że zgodnie z art. 74a ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko ukończyłem, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, studia magisterskie i 
posiadam, co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracach w zespołach przygotowujących prognozy 
oddziaływania na środowisko, oraz brałem udział w przygotowaniu, co najmniej 5 prognoz 
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oddziaływania na środowisko, w związku z tym spełniam ustawowe wymogi dla autora prognozy 
oddziaływania na środowisko. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
 

 
 
 
 
……………………………………….. 

(podpis) 


