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Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Tułowice na obszarze gm. Tułowice.

1. Podstawa prawna
Podstawę prawną do wykonania niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko stanowią:
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 519, 785, 898,
1089, 1529, 1566, 1888, 1999, 2056.);
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. Poz.
1073, 1566.);
3. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405,
1566, 1999.);
4. Stanowisko RDOŚ w Opolu w sprawie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko (pismo WOOŚ.411.104.2017.MO z 28 grudnia 2017r.);
5.Pismo PPIS w Opolu w sprawie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko (pismo NZ.4311.4.27.2017.EK z 12 grudnia 2017 r.);
6. Uchwała Nr XXXII/177/17 Rady Gminy w Tułowicach z dnia 2 marca 2017r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ
Hajduki-GPZ Tułowice na obszarze Gminy Tułowice.

2. Zakres opracowania
Zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przy sporządzaniu planu miejscowego przeprowadza się strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko oraz sporządza prognozę oddziaływania na środowisko. Organ sporządzający plan miejscowy
zgodnie z art.51 w/w ustawy sporządza prognozę oddziaływania na środowisko uwzględniając zakres prognozy określony w stanowisku RDOŚ i PPIS. Przedmiotową prognozę wykonywano równolegle do sporządzania projektu planu.
Zakres przestrzenny prognozy obejmuje tereny znajdujące się w granicach planu oraz obszary
przyległe w strefie potencjalnych oddziaływań ustaleń planu.
W prognozie wykorzystano informacje zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym dla studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w prognozach oddziaływań na
środowisko ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów Tułowic jak i
gminy Tułowice.

3. Zawartość i główne cechy projektowanego planu, powiązania z innymi dokumentami, metoda opracowania.
Prognoza sporządzana jest dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki-GPZ Tułowice na obszarze Gminy Tułowice. Plan ten, o charakterze opracowania
liniowego, obejmuje zasadniczo obszary rolne, leśne i w niewielkiej części zurbanizowane Tułowic i wsi Sowin.
Analizowane w prognozie dokumenty związane z projektem przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są projektem uchwały Rady Gminy Tułowice i składają się z części tekstowej
(uchwała) oraz graficznej ( rysunek planu na mapie sytuacyjno-wysokościowej ) powiązane są z:
- uchwałą Nr XXXII/177/17 Rady Gminy Tułowice z 2017r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia
-

planu,
uchwała nr X/80/03 Rady Gminy w Tułowicach z dnia 23 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice,
uchwała nr VIII/52/07 Rady Gminy w Tułowicach z 2007 r. w sprawie zmiany mpzp gminy Tułowice we wsi Tu3
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łowice obejmująca teren przemysłu i składów w rejonie projektowanej obwodnicy Tułowic,
-

opracowaniem ekofizjograficznym ww. terenu sporządzonym na etapie poprzedzającym sporządzenie projektu planu – ekofizjografia do studium gminy z 2013 r.,

-

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice z 2015 r.,

-

przepisami szczególnymi z zakresu ochrony środowiska, planowania przestrzennego, ochrony gruntów
ornych i leśnych, ochrony dóbr kultury i zabytków, ochrony przyrody i innymi właściwymi w zakresie ustaleń
planu przepisami odrębnymi.

Projekt planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego składa się z części opisowej i graficznej.
Część opisowa zawiera w swej treści:
- przedmiot i obszar objęty planem;
- przeznaczenie terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania;
- zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
- zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
- zasady kształtowania krajobrazu;
- zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
- wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
- zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu;
- granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów;
- szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
- szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;
- zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
- stawki procentowe stanowiące podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.
W projekcie uchwały zawarto szczegółowe ustalenia i regulacje przestrzenne dla terenów funkcjonalno-przestrzennych oznaczonych symbolami:
PU – teren zabudowy techniczno-produkcyjnej obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub usługowej;
P – tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;
PK – teren zabudowy parkingowej;
MN – tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej;
R – tereny rolnicze;
E – tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyki (na gruntach rolnych lub leśnych);
KD – tereny dróg publicznych, w tym klas: głównej KDG, zbiorczej KDZ, lokalnej KDL i dojazdowej KDD;
KK – tereny dróg publicznych kolejowych.
Dla uporządkowania terenów na całym przebiegu linii poszczególnym symbolom dodano po symbolu terenu
jego numer wyróżniający go spośród innych terenów o tym samym symbolu np. R1, R2, R3 itd..
Część graficzna obejmująca obszar objęty planem wykonana została na mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:2000 tworzy rysunek planu, z uwagi na długość terenu objętego planem rysunek dziali się na
5 arkuszy. Na rysunku tym wprowadzone oznaczenia mające rangę ustaleń obowiązujących i ustaleń informujących. Do obowiązujących zaliczono m.in.: granicę obszaru objętego planem, linie rozgraniczające tereny o
różnym przeznaczeniu, nieprzekraczalne linie zabudowy oraz symbole określające przeznaczenie terenów z
numerem wyróżniającym spośród innych terenów.
Sporządzany plan obejmuje zasadniczo tereny rolne i leśne. W mniejszej części tereny mieszkalne,
produkcyjne, usługowe i komunikacyjne. Z uwagi na przebieg północnego odcinka linii 110 kV poprzez tereny
4
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istniejącego i projektowanego zainwestowania miasta Tułowice linia na tym odcinku jest planowana w formie
podziemnego kabla zagłębionego ok. 1,8m poniżej terenu. Takie zagłębienie w ograniczonym stopniu wpływa
na sposób użytkowania terenu. Na pozostałych odcinkach trasy będzie to linia napowietrzna z zastosowaniem
słupów o wysokości do 40 m nad poziom ziemi.
Obsługa komunikacyjna terenów planu będzie odbywać się istniejącym układem dróg publicznych i wewnętrznych w tym ulicami Tułowic i drogą powiatową nr 1522 O.
W trakcie sporządzania prognozy dokonano wizji terenu oraz wykorzystano dane z literatury i opracowanie
ekofizjograficzne dla gminy Tułowice. Wykaz opracowań źródłowych przedstawiono na końcu opracowania.
Ocenę skutków realizacji planu przedstawiono metodą opisową, bazując na znajomości terenu opracowania
oraz ustaleń planistycznych. W prognozie skonfrontowano przedstawione rozwiązania planistyczne z istniejącymi uwarunkowaniami przyrodniczymi. Prognozę przedstawiono w zakresie, jaki umożliwia obecny stan dostępnej informacji o środowisku.

4. Stan istniejący zagospodarowania.
Ogólnie obszar projektu planu w znacznym stopniu jest przekształcony antropogenicznie a w obrębie Tułowic
są to tereny przewidywane do urbanizacji (odcinek linii 110 kV w ułożeniu podziemnym - kablowym). Na przebiegu nadziemnym linii zasadniczo są to pola uprawne i łąki o gruntach klas niskich ( IV i V) nie wymagające
właściwych zgód na przekształcenie na cele nierolne. Przebieg poprzez lasy wymaga zgód na przekształcenie
nieleśne. Przy braku lokalizacji słupów wymagana zgoda winna objęć cały teren leśny lecz dopiero dezyzje na
przekształcenie stałe, podejmowane na etapie projektu budowlanego linii będą przesądzały o ostatecznej powierzchni lasów do przekształcenia stałego.

Obszar przebiegu linii 110 kV poprzez teren gm.Tułowice, odcinek kablowy – kolor czerwony, odcinek napowietrzny - kolor czarny
/ maps.opolskie.pl/

Główny punkt zasilania w Tułowicach to transformatorowa stacja 110/15 kV zasilana od północy linią
napowietrzną 110 kV z kierunku północnego. Jest to zasilanie jednokierunkowe podatne na znaczny zakres
awarii systemu. Południowe zasilanie od strony Nysy było w planach od ponad 20 lat.
Przebieg linii 110 kV w układzie kablowym na głębokości 1,8 m ppt. nie zmieni sposobu użytkowania
terenu. Zagospodarowanie na tym odcinku w przyjętym pasie technologicznym szerokości 8 m będzie ograniczało jedynie lokalizację części obiektów budowlanych. Przy przebiegu kabla na gruntach ornych i łąkach istniejących wzdłuż linii kolejowej zasadniczo nie wpłynie na dotychczasowe zagospodarowanie tych obszarów.
Przebieg linii 110 k w układzie napowietrznym (tereny wsi Ligota Tułowicka i Goszczowice) przy zachowaniu pasa technologicznego szerokości 20 m będzie szczególnie ograniczało użytkowanie terenów leśnych i łąk trzęślicowych przy zachodniej granicy gruntów wsi Ligota Tułowicka. Pozostałe tereny trasy linii
tworzą grunty orne o niskich klasach i łąki przy kilku ciekach wodnych z wąskimi pasami nadbrzeżnej zieleni łęgowej.
5
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Teren opracowania projektu mpzp linii 110 kV , jak i cała gmina Tułowice, jest objęty w całości Obszarem chronionego krajobrazu „Bory Niemodlińskie”. W/w lasy i łąki trzęślicowe są objęte granicami obszaru o
wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu określonym w Waloryzacji krajobrazu naturalnego województwa
opolskiego (załącznik nr 2 Stanowiska Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Opolu w sprawie ochrony krajobrazu w procesie lokalizacji farm elektrowni wiatrowych na terenie województwa opolskiego). Układ pasmowy
terenów leśnych, na południe od Tułowic, stanowi ciągły obszar leśny który zmusza na przejście poprzez ten
teren. Prowadzenie linii przy terenie kolejowym stworzy „korytarz infrastruktury” minimalizujący straty w środowisku. Poniżej przedstawiono przejścia linii poprzez obszar o wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu.

Wyrys z załącznika nr 2 do stanowiska WROP w Opolu z orientacyjną trasą linii 110kV

5. Ocena stanu i funkcjonowania środowiska
5.1. Zasoby i walory środowiska
5.1.1. Położenie administracyjne i geograficzne, obszary chronione.
Obszar objęty planem zlokalizowany jest w granicach administracyjnych gminy Tułowice w jej południowo-zachodniej części i obejmuje grunty Tułowic, Ligoty Tułowickiej oraz Goszczowic.

Gmina Tułowice położona jest w centralnej części Równiny Niemodlińskiej

Pod względem regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski analizowany obszar położony jest w mezoregionie Równina Niemodlińska (318.55). Jest on położony w południowej Polsce, stanowiąc południową część Nizi6
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ny Śląskiej. Od zachodu i północnego zachodu graniczy z Doliną Nysy Kłodzkiej, od wschodu i północnego
wschodu z Pradoliną Wrocławską a od południa z Płaskowyżem Głubczyckim i Kotliną Raciborską. Powierzchnia Równiny wynosi ok. 800 km2. Większą część terenu pokrywają osady piaszczyste zlodowaceń środkowopolskich. Z uwagi na słabe gleby obszar ten porastają kompleksy leśne Borów Niemodlińskich. Mikroregiony
Równiny Niemodlińskiej to: Wysoczyzna Niemodlińska, Wał Niemodliński i Obniżenie Niemodlińskie.
Zasadniczo tereny planu wchodzą w obszar Obniżenia Niemodlińskiego, zostało ono uformowane w efekcie
nasunięcia i następnie regresu jęzora lodowca. Od obszarów sąsiednich Obniżenie Niemodlińskie rozgraniczone jest wyraźnie krawędzią, o wysokości sięgającej 20 metrów (pozostałość granicznego zasięgu lodów).
Przedmiotowy obszar planu od obszarów chronionych (uwzględniając form ochrony przyrody art.6.1. Ustawy o
ochronie przyrody) położony jest w odległości co najmniej:
Lp

Obszar chroniony
(formy ochrony przyrody art.6.1. U o o.p.)

Nazwa

odległość
[km]

1

Park narodowy

---

---

2

Rezerwat przyrody

Złote Bagna, Blok, Prądy, Jeleni Dwór

3

Park krajobrazowy

Stobrawski Park Krajobrazowy

4

Obszar chronionego krajobrazu

Bory Niemodlińskie

0

5

Obszar Natura 2000 PLB

Grądy Odrzańskie

21

5a Obszar Natura 2000 PLH

Bory Niemodlińskie

0,7

6

Pomnik przyrody

Dęby szypułkowe

1,5

7

Stanowisko dokumentacyjne

Koniak, Piaski

21

8

Użytek ekologiczny

Żurawie Bagno, Doły Goszczowickie

1,7; 3,7

9

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Lipno, Stawy Niemodlińskie

3,4; 11

Uwagi

Brak w najbliższej odległości.

5,2; 10
19,4
Teren mpzp leży w o.ch.k.

5.1.2. Budowa geologiczna i hydrogeologia
Obszar południowo-zachodniej części gminy Tułowice, stanowiący część Równiny Niemodlińskiej,
znamionuje niewielkie zróżnicowanie morfologiczne. Znaczący wpływ na niewielką rozmaitość morfologiczną
miała Ścinawa Niemodlińska, która poprzez akumulację osadów dennych, zniwelowała wiele wcześniejszych
form morfologicznych. Rzeka ta płynie zasadniczo w centralnej części gminy, na wschód od terenu przedmiotowego projektu planu.
Głębsze podłoże geologiczne tworzy neogeńskie zapadlisko tektonicznego tzw. rowu Paczków–Kędzierzyn-Koźle. Tworzą go zawodnione utwory neogenu, występujące na głębokości od 6,0 do ponad 200,0 m. Reprezentowane są one przez warstwy piasków drobnoziarnistych (seria poznańska) oraz lokalnie grubo- i średnioziarnistych piasków lub żwirów (seria Gozdnicy).
Na analizowanym obszarze nie występują udokumentowane złoża surowców mineralnych.
Pierwszy poziom wód podziemnych w obrębie równiny akumulacji rzecznej występuje na głębokości
od 0 do 2 m. W rzecznych piaskach drobnych i pylastych wody podziemne spotyka się na głębokości od 0 do 5
m. W piaskach lodowcowych i wodnolodowcowych średnich i grubych ze żwirami i otoczakami, na równinach
denudacyjnych głębokość do wód podziemnych wynosi od 5 do 10 m.
Warunki hydrogeologiczne, w szczególności związane z zaleganiem zwierciadła wód gruntowych nie
stanowią przeszkody do zabudowy na większości obszaru opracowania, na których zabudowa jest możliwa.
Teren planu wchodzi w obręb Głównego zbiornika wód podziemnych nr 338 Subzbiornik Paczków–
Niemodlin Utwory wodonośne łagodnie zapadają w kierunku północnym i północno-wschodnim i kontynuują
się poza granicami zbiornika. Ponieważ na znacznym obszarze neogen stanowi jedyny użytkowy poziom wodonośny, przyjęto w stosunku do niego kryteria indywidualne wydzielając jako GZWP nr 338 warstwy wodonośne o łącznej miąższości ponad 10 m i przewodności ponad 20 m2/d.
W nowych granicach GZWP nr 338 ze zbiornika wyłączono obszary o sumarycznej powierzchni 416 km2 ze
względu na ponadnormatywne zawartości fluoru (ponad 1,5 mg/dm3) i wartość sumarycznej wodoprzewodności warstw wodonośnych poniżej 20 m2/d. Ograniczono zasięg pionowy zbiornika przez wyłączenie obszarów
naturalnych anomalii fluorkowych, w dolnych wodonośnych warstwach neogenu. Ponadto włączono do zbiornika obszary o powierzchni 66,9 km2 w rejonach, gdzie udokumentowano sumaryczną wodoprzewodność
warstw wodonośnych wyższą od 20 m2/d. W obrębie zbiornika, w uaktualnionych granicach, pobór wód pod7
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ziemnych z ujęć wynosi 4 730 m3/d (stan na 2011 r.), co stanowi ok. 37% oszacowanych zasobów dyspozycyjnych zbiornika. Według aktualnych pozwoleń wodnoprawnych, średnie zasoby eksploatacyjne ze wszystkich
ujęć eksploatujących wody piętra neogenu wynoszą 8 625 m3/d, co oznacza, że pozwolenia te wydano na ok.
67% oszacowanych zasobów dyspozycyjnych zbiornika. Aktualny pobór wody stanowi ok. 55% wielkości zasobów określonych w pozwoleniach wodnoprawnych. Jakość wód podziemnych na obszarze zbiornika jest
zróżnicowana zarówno przestrzennie, jak i w profilu pionowym. We wschodniej, południowo-wschodniej oraz
skrajnie zachodniej części zbiornika jakość jest zadowalająca (klasa III), a stan chemiczny jest dobry (obszar
lokalizacji terenów przedmiotowego planu). Natomiast w rejonie Niemodlina oraz w wyłączonym obszarze w
rejonie Nysy i Otmuchowa stwierdzono wody niezadowalającej i złej jakości. Wody poziomu wodonośnego
neogenu praktycznie ze wszystkich studzien wymagają prostego uzdatniania, głównie z uwagi na podwyższone stężenia żelaza i manganu. Stężenia fluoru w wodach podziemnych piętra neogenu w zbiorniku o skorygowanych granicach nie przekraczają 1 mg/dm3, przy średniej 0,25 mg/dm3 i nie wymagają uzdatniania. Obszar
obejmujący GZWP nr 338 jest mało zróżnicowany pod względem zagospodarowania i użytkowania terenu. Dominującą funkcją gospodarczą tego obszaru jest rolnictwo, ze względu na korzystne warunki naturalne i dobre
warunki klimatyczne (okres wegetacji 210 dni). Duże znaczenie dla rozwoju tego rejonu mają również obszary
turystyczne Borów Niemodlińskich. Ogólnie na obszarze skorygowanego zbiornika przemysł ma znaczenie
uzupełniające i rozwinął się na niewielką skalę w miastach Niemodlin, Korfantów i Tułowice. Proponowany obszar ochronny, mający na celu utrzymanie dobrego stanu wód podziemnych zbiornika, zajmuje powierzchnię
95,5 km2, w tym 89,3 km2 w obrębie zbiornika, co stanowi 23,1% jego powierzchni. Działania mające na celu
ochronę wód podziemnych neogeńskiego poziomu wodonośnego, związane z u stanowieniem tego obszaru
ochronnego, nie wymagają podejmowania nadzwyczajnych decyzji i przedsięwzięć w odniesieniu do istniejących sposobów zagospodarowania terenu. Proponowane nakazy i zakazy w odniesieniu do istniejącej i ewentualnie planowanej działalności gospodarczej w granicach ustanowionego obszaru ochronnego wynikają w
zdecydowanej większości z już obowiązujących przepisów. Mają one zasadniczo charakter prewencyjny, a
głównym celem jest uporządkowanie i możliwość prowadzenia racjonalnej działalności gospodarczej oraz jej
kontrola w zakresie ochrony środowiska.

GZWP 338 po korekcie o część zachodnią „otmuchowsko-nyską”

Sieć rzeczna to głównie rzeka Ścinawa Niemodlińska – jednolita część wód powierzchniowych
(JCWP) o kodzie PLRW60001912899 – rzeka nizinna piaszczysto – gliniasta o aktualnie dobrym stanie JCWP.
Jej potencjał ekologiczny jest oceniany jako dobry i powyżej dobrego.
Ścinawa Niemodlińska jest jednym z większych dopływów Nysy Kłodzkiej, o długości 60 km. Wypływa na wysokości 295 m n.p.m., w pobliżu wsi Mieszkowice, a wpada do rzeki głównej poniżej Lewina Brzeskiego. Jest
rzeką o charakterze wyżynnym w górnym i środkowym biegu, a w dolnym – nizinnym. Średni spadek wynosi
2,5‰. Projekt mpzp linii 110 kV zasadniczo nie będzie oddziaływał na tą rzekę.

5.1.3. Rzeźba terenu
Pod względem geomorfologicznym teren objęty projektem planu jest w zasadniczej części rozległą plejstoceńską powierzchnią akumulacyjną przemodelowaną przez spływające rzeki. Dolina Ścinawy Niemodlińskiej, położona na wschód od terenu planu, jest to stosunkowo szeroka jak na wielkość rzeki płaska dolina zalewowa o niewielkich deniwelacjach terenu w dnie doliny i miejscami większych deniwelacjach na jej skarpach.
Rynna doliny jest łatwa do zidentyfikowania. Naturalna rzeźba obszaru opracowania jest rzeźbą płaską, typową dla
8
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akumulacyjnych teras rzecznych dennych, nieznacznie nachyloną w kierunku rzeki Ścinawy Niemodlińskiej i
Nysy Kłodzkiej. Naturalna rzeźba została przekształcona antropogenicznie przez intensywną gospodarkę
rolną.
Na podstawie rozpoznania ukształtowania terenu i jego pokrycia na obszarze opracowania zidentyfikowano następujące typy krajobrazu:
 krajobrazy obrzeży dolin rzecznych leśne drobnopowierzchniowe i zadrzewieniowe – obejmują część
większych kompleksów leśnych zlokalizowanych na skarpach dolin. Są to najczęściej lasy i zadrzewienia – grądy zdegenerowane o średnich walorach przyrodniczych i fizjonomiczno-krajobrazowych.
Są one podstawowymi elementami korytarzy ekologicznych rzek o znaczeniu regionalnym (tzn. Ścinawy Niemodlińskiej);
Wysokość bezwzględna na jakiej położony jest obszar opracowania wynosi od 170,5 do 194 m n.p.m. Na terenie opracowania zasadniczo nie stwierdza się czynnych procesów geomorfologicznych.

5.1.4. Warunki klimatyczne
Warunki klimatyczne obszaru badań charakteryzują się następującymi parametrami (Klimat 1986, Atlas 1997):
 średnia temperatura roczna 8,5 ºC,
 średnia temperatura stycznia -1,5 ºC,
 średnia temperatura kwietnia 8,0 ºC,
 średnia temperatura czerwca 18,0 ºC,
 średnia temperatura października
9,0 ºC,
 usłonecznienie 1450 - 1500 h,
 udział usłonecznienia faktycznego do astronomicznie możliwego 32 %,
 usłonecznienie w półroczu ciepłym – 1050÷1100 h,
 usłonecznienie w półroczu zimnym – do 372,
 roczne sumy promieniowania całkowitego – 3600 ÷ 3700 MJ/m2,
 stosunek promieniowania faktycznego do dochodzącego do atmosfery – 41%,
 promieniowanie w półroczu ciepłym – 2800 ÷ 2900 - MJ/m2,
 promieniowanie w półroczu chłodnym – do 820 MJ/m2,
















średnia długość okresu bezprzymrozkowego – 170 dni,
wilgotność względna – 78 %,
opady atmosferyczne – 660 mm
opady półrocza ciepłego – 420 mm,
opady półrocza chłodnego – 240 mm,
liczba dni z pokrywą śnieżną – 53 dni,
średnia maksymalna grubość pokrywy śnieżnej – do 12 cm,
maksymalna grubość pokrywy śnieżnej – 50 cm,
data zaniku pokrywy śnieżnej – do 30 III,
średnia roczna liczba dni z mgłą – 50 dni,
średnia liczba dni z rosą od IV do X – 100 – 120 dni,
średnia roczna liczba dni z burzą – 20 dni,
średnia roczna prędkość wiatru – S – 17 %, W – 16%,
udział energetycznych prędkości wiatru > 4 – 15 m/s – 25 %,
udział cisz atmosferycznych – 10 %.

Klimat gminy Tułowice należy do łagodniejszych. Przejawia się on niskimi amplitudami temperatur, niezbyt
dużą liczbą opadów, długim sezonem wegetacyjnym. Zimy są tu łagodne i stosunkowo krótkie, lata długie i ciepłe. Warunki klimatyczne sprzyjają czynnemu wypoczynkowi i rolnictwu.

5.1.5. Warunki hydrograficzne
Obszar opracowania należy do zlewni Nysy Kłodzkiej niemniej ten obszar zlewni charakteryzuje się
licznymi ciekami śródpolnymi spływającymi poprzez Ścinawę Niemodlińską do Nysy. Rzeka ta ma także ograniczony obszar zlewni, wypływa z płaskowyżu głubczyckiego w obszarze gmin Nysa i Prudnik. Charakterystyczną cechą reżimu hydrologicznego rzeki są przypływy związane z opadami atmosferycznymi. W powodzi
roku 1997 Ścinawa Nyska wystąpiła w bardzo ograniczonym zakresie.

9
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Teren przedmiotu planu nie był zagrożony powodzią. Wg Map Zagrożenia Powodziowego czy
Map Ryzyka Powodziowego opracowanych
przez KZGW obszar planu nie znajduje się w
obszarze jakiegokolwiek zagrożenia powodzią.
Arkusz mapy Sowin M-33-60-A-d-1 wskazuje
teren zalewowy bezpośrednio w dolinie Ścinawy
Niemodlińskiej. Teren przy linii kolejowej nie jest
zagrożony zalewami tej rzeki.

5.1.6. Gleby
Uwarunkowania geologiczne, geomorfologicznych i klimatyczne terenów południowo-zachodnich gminy Tułowice stworzyły dość korzystne warunki dla powstania różnorodnych typów gleb. Występują tu następujące typy genetyczne gleb:
 Gleby piaskowe różnych typów genetycznych (bielicowe, rdzawe, brunatne kwaśne):
 na piaskach gliniastych lekkich,
 Gleby pseudobielicowe:
 na piaskach gliniastych lekkich.
Udział poszczególnych kompleksów przydatności rolniczej gleb ornych obejmuje kompleksy przenno dobry i
przenno-żytni. W znacznym obszarze przy linii kolejowej są to użytki zielone średnie.
Ogólnie pod względem typologicznym obszar Równiny Niemodlińskiej na północy pokryta jest lessami spiaszczonymi i glinami lessopodobnymi, na południu glinami morenowymi i piaskami z głazami akumulacji lodowcowej, na których wytworzyły się gleby rdzawe, a tam gdzie warunki były bardziej wilgotne wytworzyły się gleby
opadowoglejowe. W obszarze planu występują zasadniczo gleby bielicowe z kompleksu przenno-żytniego. Na
przeważającej części terenu planu nie występują grunty rolne klas chronionych, małe kompleksy III klas są w
obszarze miasta Tułowice (część kablowa linii).

5.1.7. Szata roślinna /flora/
Wśród obszarów tworzących strukturę przyrodniczą tej części gminy najważniejszą rolę dla funkcjonowania przyrody ma zespół obszarów tworzących system ekologiczny gminy. Ekologiczny System Obszarów
Chronionych (ESOCh) w gminie Tułowice tworzą zasadniczo następujące obszary:
 dolina Ścinawy Niemodlińskiej, stanowiąca korytarz ekologiczny o randze regionalnej, będąca ważną
osią krajobrazową gminy (teren zasadniczo styczny do terenu planu);
 wielkoprzestrzenny kompleks leśny, stanowiący obszary węzłowe o randze regionalnej, wchodzące w
skład Borów Niemodlińskich (teren zasadniczo w obszarze tych kompleksów);
 cieki i zbiorniki wodne, mające znaczenie dla funkcjonowania obszarów węzłowych, korytarzy i sięgaczy ekologicznych, obejmujące głównie rzeki i potoki oraz zbiorniki wodne w tym położone na gruntach gminy Tułowice.
Na terenie opracowania zasadniczo nie stwierdzono występowania gatunków roślin chronionych i grzybów. Niemniej
zanotowano dość dobrze wykształcone siedliska przyrodnicze, które kwalifikowałyby się do objęcia ochroną.
Są to głównie określone niżej łąki trzęślicowe występujące po obu stronach linii kolejowej przy lesie Goszczowickim.
Kod siedliska: 6410 - Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe
Bogate w gatunki, wilgotne lub okresowo suche łąki z udziałem trzęślicy modrej (Molinia caerulea),
rozwijające się na glebach organogenicznych i mineralnych, od silnie zakwaszonych do zasadowych i o zmiennym poziomie wody gruntowej. Łąki te są zróżnicowane florystyczne i należą do najcenniejszych półnaturalnych zbiorowisk Polski i Europy Środkowej, mających ważne znaczenie w zachowaniu bioróżnorodności.
Szczególnie cenne są zbiorowiska rozwijające się na siedliskach węglanowych o odczynie obojętnym do zasadowego.
Charakterystyka
Siedlisko przyrodnicze - zmiennowilgotne łąki trzęślicowe - jest jedną z najbardziej zróżnicowanych półnatural10
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nych formacji łąkowych powstałych na skutek ekstensywnej gospodarki człowieka. Łąki te wyróżniają się wielogatunkową strukturą i swoistą fenologią rozwoju, a ich amplituda ekologiczna jest bardzo szeroka. Powstają
zarówno na podłożach zasobnych, jak i mezotroficznych oraz oligotroficznych, wilgotnych i świeżych. Specyficzną cechą siedliska jest zmienny poziom wody gruntowej w ciągu roku, stanowiący zasadniczy element różnicujący i decydujący o wykształceniu się swoistej roślinności. Fizjonomicznie łąki trzęślicowe odznaczają się
stałym udziałem trzęślicy modrej Molinia caerulea, która ma jednak małą wartość diagnostyczną. Najwierniejsze i zarazem najlepsze gatunki reprezentatywne dla tego typu biotopu to: kosaciec syberyjski Iris sibirica, goryczka wąskolistna Gentiana pneumonanthe, mieczyk dachówkowaty Gladiolus imbricatus, goździk pyszny
Dianthus superbus, nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum, przytulią północna Galium boreale, okrzyn
łąkowy Laserpitium prutenicum, czarcikęs łąkowy Succisapratensis, sierpik barwierski Serratula tinctoria, oman
wierzbolistny Inula salicina, bukwica zwyczajna Betonica officinalis, olszewnik kminkolistny Selinum caryifolia i
koniopłoch łąkowy Silaum silaus. Osuszenie tych siedlisk spowodowało wymuszenie w okresie wegetacyjnym
znacznych ruchów pionowych wody w glebie. Zmienność poziomu zwierciadła wody gruntowej, która utrzymuje
się wysoko wiosną i jesienią, a opada nisko lub bardzo nisko w pełni lata, daje możliwość koegzystencji wielu
gatunkom roślin, często o skrajnie różnych wymaganiach siedliskowych, charakterystycznych dla omawianego
siedliska przyrodniczego.
Innym ważnym czynnikiem wpływającym na wykształcenie się łąk trzęślicowych było ekstensywne ich użytkowanie. Sianokosy rozpoczynano zwykle jesienią i wykonywano bardzo rzadko, nawet co kilka (np. 3-5) lat;
prawdopodobnie wówczas, gdy nastąpiły niedobory siana z innych, cenniejszych powierzchni łąkowych. Zebrane mało wartościowe siano służyło głównie jako ściółka. Taki sposób gospodarki, przy jednoczesnym braku lub
jedynie sporadycznym nawożeniu, wpłynął na wykształcenie swoistego rytmu sezonowego tych łąk, a ich bogactwo gatunkowe wynika prawdopodobnie z przejściowego charakteru roślinności, którą poprzez sporadyczne koszenie utrzymywano w pewnym etapie sukcesji. Siedliska zmiennowilgotne, choć dość pospolite i występujące na przeważającej powierzchni kraju, rzadko stanowią miejsce aktualnego występowania łąk trzęślicowych, ponieważ od dawna je zagospodarowywano i zamieniano na cenniejsze gospodarczo użytki zielone.
W rejonie projektowanej linii 110 kV łąki trzęślicowe występuję w dość dużym skupisku po obu stronach linii kolejowej Opole-Nysa powyżej wsi Goszczowice (na południe od drogi transportu rolnego obsługującej staw „Pustelnik” od strony drogi wojewódzkiej 405). Zagrożeniem dla tych łąk stanowią obszary gruntów ornych z widoczną dodatkową działalnością melioracyjną osuszającą przyległe do łąk działki. Oparcie a zarazem
zagrożenie dla nich są również samosiewne laski łęgowe wchodzące od południa i zachodu na te łąki. Z punktu przyrodniczego jest to najważniejsze siedlisko na trasie projektowanej linii elektroenergetycznej. Wprowadzenie na ten obszar wielostopowych kratowych podpór linii na etapie eksploatacji linii nie powinno być znaczącym zagrożeniem niemniej wkroczenie tej inwestycji na etapie jej realizacji budowlanej winno być poddane
należytym nadzorem wykonawczym uwzględniającym minimalizację zagrożenia dla środowiska.

kod siedliska: 6510 - niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie
Antropogeniczne, niżowe i górskie, wysokoproduktywne, bogate florystycznie łąki świeże, użytkowane kośnie.
Charakterystyka
Niżowe i górskie antropogeniczne zbiorowiska użytków zielonych na żyznych, świeżych (niezbyt wilgotnych i
nie suchych) glebach mineralnych bez śladów zabagnienia. Łąki gradowe są bogatymi florystycznie, wysokoproduktywnymi, wielokośnymi zbiorowiskami rozwijającymi się na niżu lub niższych położeniach w górach. Cechuje je udział takich traw, jak rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius, kupkówka pospolita Dactylis glomerata,
stokłosa miękka Bromus hordoraceus i, w górach, knietlica łąkowa Trisetum flavescens. W runi znaczny udział
mają wysokie byliny z rodziny baldaszkowatych (Apiaceae), wśród których są: marchew zwyczajna Daucus carota, barszcz zwyczajny Heracleum sphondylium, pasternak zwyczajny Pastinaca sativa, biedrzeniec wielki
Pimpinella major. Niższą warstwę tworzą rośliny dwuliścienne o barwnych kwiatach, takie jak: dzwonek roz11
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pierzchły Campanula patula, koniczyna łąkowa
Tńfolium pratense, komonica pospolita Lotus corniculatus, skalnica ziarenkowata Saxifraga granulata, a w górach liczne gatunki przywrotników.
Siedliska te powstały w wyniku wycięcia lasów liściastych i zagospodarowania tych terenów jako łąki kośne.
Koszone są zwykle dwa razy w roku oraz umiarkowanie nawożone. Najczęściej występują poza dolinami
rzecznymi. Nieraz spotyka się je w dolinach, ale wówczas porastają gleby odwadniane lub znajdują się poza
zasięgiem wylewów rzeki. Płaty łąk świeżych wykształcają się zarówno na powierzchniach płaskich, jak i nachylonych, przy różnych ekspozycjach. Porastają żyzne, świeże gleby brunatne lub mady o odczynie zasadowym lub słabo kwaśnym. Łąki świeże w dolinach rzek mogą porastać gleby organiczne. Poziom wody gruntowej waha się, ale nigdy nie dochodzi do samej powierzchni. Jedynie płaty leżące w dolinach rzecznych mogą
być sporadycznie zalewane przez wody powodziowe. W Polsce, wśród niżowych i górskich łąk, wyróżnia się
cztery zasadnicze podtypy siedliska różniące się od siebie składem florystycznym oraz rozmieszczeniem. Występują wśród nich dwa zbiorowiska górskie i dwa notowane na niżu i niższych położeniach górskich. Ochrona
tych siedlisk polega na:
• zachowaniu różnorodności florystycznej łąk świeżych w wyniku stosowania dotychczasowych (ekstensywnych) form gospodarowania,
• odtwarzaniu zniszczonych łąk poprzez powrót do tradycyjnych metod gospodarowania,
• konserwacji zbiorowisk łąk świeżych polegającej na koszeniu i umiarkowanym ich nawożeniu.

kod siedliska: 91E0 - Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
Ten typ siedliska przyrodniczego obejmuje nadrzeczne lasy: olszynki olszy szarej, olszowe, jesionowe,
wierzby białej i kruchej oraz topoli białej i czarnej. Występują one w całej Polsce, przy czym miejscami są reprezentowane przez rozmaite podtypy.
Charakterystyka
Wymienione lasy wykształcają się na glebach zalewanych wodami rzecznymi, o wysokim poziomie wód gruntowych, głównie klasyfikowanych jako pobagienne lub napływowe aluwialne. Zgodnie z definicją należy tu kilka
istotnie różniących się podtypów drzewostanów, a mianowicie od jesionowo-olszowych na obszarach źródlisk i
związanych z nimi cieków, przez olszowe w dolinach szybko płynących rzek, olszyny nad wolno płynącymi
strumieniami, górskie olszynki olszy szarej, po nadbrzeżne lasy wierzbowe i topolowe nad rzekami.
W sieci Natura 2000 są obecne w większości jej obiektów. Biotopy omawianej grupy mają wysoką wartość
przyrodniczą. Jako podstawowy element nadrzecznych krajobrazów roślinnych mają wpływ na retencję wód i
funkcjonowanie korytarzy ekologicznych sieci hydrograficznej. Wszystkie odznaczają się ponadprzeciętnym
bogactwem związanej z nimi flory i fauny.

Ł
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kod siedliska: 9170 - Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny
Lasy dębowo-grabowe nizin środkowoeuropejskich. Według pierwotnej definicji jednostka ta obejmowała tylko
grądy tzw. środkowoeuropejskie, należące do zespołu Galio-Carpinetum, jednak w związku z akcesją do Unii
Europejskiej 10 nowych krajów rozciągnięta została także na podobne lasy dębowo-grabowe i lipowo-dębowe
Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej.
Charakterystyka siedliska
Wielogatunkowe lasy liściaste, stanowiące w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej zonalną roślinność leśną siedlisk żyznych i dominujący potencjalnie typ roślinności. Wielogatunkowy drzewostan mogą budować
niemal wszystkie występujące na danym terenie gatunki drzew liściastych, na ziemiach polskich praktycznie
stałym elementem jest jednak obecność graba, a w zdecydowanej większości płatów także dębu. W Polsce
znaczną rolę w drzewostanie, aż do lokalnej dominacji, odgrywać może świerk. Udział sosny w drzewostanie
jest zwykle wynikiem dawniejszych działań człowieka. Grądy zajmują szerokie spektrum gleb, od gleb rdzawych, przez gleby płowe, brunatne, czarne ziemie leśne, aż po gleby opadowo-glejowe. Również substrat glebowy jest bardzo urozmaicony - od piasków, w wyjątkowych przypadkach nawet wydmowych, po ciężkie gliny i
iły. W klasyfikacji siedlisk leśnych ten typ ekosystemu występuje na siedliskach LMśw, LMw, Lśw, Lw, a także
na analogicznych siedliskach wyżynnych.
Grądy są dominującym typem roślinności potencjalnej, jednak zdecydowana większość ich siedlisk została odlesiona i zamieniona na tereny rolnicze. Siedliska grądowe wyjątkowo dobrze nadają się do uprawy.
W obrębie granic planu przedmiotowej linii 110kV do grądu należy zaliczyć las przylegający do linii kolejowej
na wysokości wsi Goszczowice. Jest to las określony jako mieszany wilgotny. Zasadniczo drzewostan stanowi:
sosna, dąb, grab, świerk, olsza, brzoza o wieku od 18 do 145 lat (najstarsze to sosny i dęby). Podszyt stanowią głównie świerk, grab, kruszyna, czeremcha.

Goszowice - LMw przy przejeździe kolejowym - strona prawa

- strona lewa

5.1.8. Fauna
Największe walory faunistyczne występują w Gminie Tułowice w obszarze Borów Niemodlińskich. Teren planu jest częścią obszaru tych borów. Lasy tych borów obejmują przestrzenie pól uprawnych i tereny zieleni śródpolnej. Takie środowisko sprzyjają zasiedlaniu i różnorodności fauny.
Ssaki Borów Niemodlińskich – obszar Borów Niemodlińskich zamieszkany jest przez typowy dla Niżu Śląskiego zespół zwierzęcy. Na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich stwierdzono występowanie co najmniej 25 gatunków ssaków podlegających ochronie. W faunie tej grupy zwraca uwagę silna reprezentacja nietoperzy obserwowanych na Obszarze Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich. Zarejestrowano tu 11 ich gatunków – na ogólną liczbę 25 gatunków stwierdzonych dotąd w Polsce. Wszystkie niemal
nietoperze Borów Niemodlińskich to gatunki związane z ekosystemami lasów i wód, są pośród nich gatunki
uznawane za rzadkie i wymierające w Polsce: nocek Bechsteina oraz nocek łydkowłosy. W obszarze przedmiotowego planu wyróżnić można szczególnie gatunki:
 Jeż zachodni Erinaceus europaeus
 Jeż wschodni Erinaceus roumanicus
 Mysz domowa Mus musculus
 Myszarka polna Apodemus agrarius
 Myszarka zaroślowa Apodemus sylvaticus
 Myszarka leśna Apodemus flavicollis
 Ryjówka aksamitna Sorex araneus
 Ryjówka malutka Sorex minutus
 Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii
13
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Nocek Natterera Myotis nattereri
Nocek duży Myotis myotis
Nocek wąsatek Myotis mystacinus
Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme
Mroczek późny Eptesicus serotinus
Karlik większy Pipistrellus nathusii
Karlik malutki Pipistrellus pipistrellus
Borowiec wielki Nyctalus noctula
Gacek brunatny Plecotus auritus
Mopek zachodni Barbastella barbastellus
Lis Vulpes vulpes
Kuna leśna /kumak/ Martes martes
Jeleń szlachetny Cervus elaphus
Sarna europejska Capreolus capreolus
Dzik euroazjatycki Sus scrofa
Zając szarak Lepus europaeus
Królik europejski Oryctolagus cuniculus
Ptaki Borów Niemodlińskich – awifaunę lęgową Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich znamionuje duże zróżnicowanie gatunkowe, wyróżniające ten obszar na tle województwa opolskiego. Ogółem
stwierdzono tutaj około 150 gatunków lęgowych, co stanowi około 34% całej ornitofauny krajowej. Wiele z nich
to gatunki zakwalifikowane na różnej rangi czerwonych listach gatunków zagrożonych wymieraniem – regionalnych, krajowych, europejskich.
Różnorodność awifauny Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich jest efektem dużą rozmaitości krajobrazowej tego terenu – rozległe kompleksy lasów z zachowanymi fragmentami torfowisk, mieszanego
starodrzewia, poprzecinane dopływami Ścinawy Niemodlińskiej i Nysy Kłodzkiej oraz dość liczne połacie podmokłych łąk i rozległe kompleksy stawów hodowlanych. Stawy hodowlane zlokalizowane na obszarze Borów
Niemodlińskich mają ogromne znaczenie dla zachowania różnorodności gatunkowej ptaków na tym terenie.
Będąc ekologicznymi odpowiednikami jezior, o powierzchniach sięgających 50 i 100 ha, z bujnie wykształconą
roślinnością szuwarową, wraz z otaczającymi je lasami, śródleśnymi bagienkami, podmokłymi łąkami stanowią
ostoję i miejsca lęgów dużej liczby gatunków ptaków wodno-błotnych. Obszar mpzp zasadniczo przebiegający
wzdłuż linii kolejowej nie sprzyja powstawaniu siedlisk, także obszar ten zasadniczo pozbawiony jest zasadniczo wody toteż brak siedlisk ptaków związanych z tym środowiskiem. Mimo powyższego w obszarze przedmiotowego planu wyróżnić można szczególnie gatunki:

Kuropatwa Perdix perdix

Bażant zwyczajny Phasianus colchicus

Przepiórka Coturnix coturnix

Skowronek Alauda arvensis

Słonka Scolopax rusticola

Turkawka Streptopelia turtur

Puszczyk Strix aluco

Zimorodek Alcedo atthis

Dzięcioł czarny Dryocopus martius

Dzięcioł duży Dendrocopos major

Świergotek łąkowy Anthus pratensis

Kwiczoł Turdus pilaris

Bocian biały Ciconia ciconia

Jastrząb Accipiter gentilis

Myszołów Buteo buteo

Krogulec Accipiter nisus


















5.2. Odporność na degradację i zdolność do regeneracji
Wg opracowania ekofizjograficznego pod względem odporności ekologicznej na degradację teren objęty planem zakwalifikowano do obszarów:
- o średniej odporności – obejmujących obszary pól, lasów w otoczeniu siedlisk ludzkich i linii kole jowej Nysa-Opole;
- z utraconą odpornością - obejmujących obszary zurbanizowane (produkcja, usługi, mieszkalnictwo i
14
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drogi).
Ze względu na zdolność do regeneracji wyróżnia się następujące typy obszarów:
- o dużej zdolności – obejmujące większe obszary lasów, zieleni leśnej i łąk z ciekami wodnymi;
- o małej zdolności - obejmujące obszary pól uprawnych roślin zbożowych, tereny mieszkaniowe jednorodzinne;
- tereny z utraconą zdolnością - obejmujące tereny komunikacyjne (drogi, linie kolejowe), produkcyjne,
usługowe.
Zasadniczo mpzp linii 110 kV obejmuje tereny o różnym zagospodarowaniu na odcinku linii kablowej układanej
na głębokości 1,8m i na tym odcinku linia ta nie zmniejsza wartości użytkowej terenów (pas technologiczny
szerokości 8m z możliwością docelowego zmniejszenia. Linia napowietrzna przejmuje całą szerokość planu to
jest 20m zajmując całkowicie pas technologiczny. Niemniej i w tym przypadku zmiana użytkowania gruntów
rolnych czy leśnych będzie następowała wyłącznie pod podporami linii. Podpory linii w zależności od zastosowanych słupów mogą zabierać realnie od 20 do 40 m2 gruntu.

5.3. Stan i zagrożenia środowiska przyrodniczego związane z istniejącym sposobem i stanem zagospodarowania obszarów objętych postanowieniami projektu planu
5.3.1 Zanieczyszczenie atmosfery
Wg publikowanej przez WIOS oceny jakości powietrza w Województwie Opolskim za rok 2015 dotyczących monitoringu zanieczyszczeń powietrza teren projektu planu zlokalizowany jest w strefie opolskiej.
Na potrzeby oceny bieżącej (rocznej) wykonano klasyfikację stref w oparciu o następujące założenia:
1/klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej; nie jest wymagane prowadzenie
działań na rzecz poprawy jakości powietrza;
2/klasa B - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową, lecz nie przekracza wartości
dopuszczalnej/docelowej powiększonej o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń wartości
dopuszczalnych a także przyczyny ich występowania (dot. wyłącznie pyłu PM2,5);
3/klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową lub wartość dopuszczalną/docelową
powiększoną o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń oraz dążyć do osiągnięcia wartości
kryterialnych, niezbędne jest opracowanie programu ochrony powietrza POP;
4/klasa D1 – poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego , nie jest wymagane
prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza;
5/klasa D2 – poziom stężeń ozonu przekracza poziomu celu długoterminowego , należy dążyć do osiągnięcia
poziomu celu długoterminowego do roku 2020;
Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia.
Klasa strefy
Nazwa Kod
Lp.
Strefy strefy SO2 NO2 CO C6H6 O31) O32) PM1 Pb As Cd Ni B(a) PM2,
PM2,51)
0
P
53)
1

Strefa
PL
Opolska 1602

A

A

A

A

C

D2

C

A

A

A

A

C

C

C1

Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin.
Klasa strefy
Nazwa
Kod
Lp.
strefy
Strefy
SO2 NOx O31)
O32)
Strefa
PL 1602
A
A
A
D2
opolska
1)
wg poziomu docelowego; 2) wg poziomu celu długoterminowego; 3) wg poziomu dopuszczalnego
Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenach projektu planu to emisje związane z ogrzewaniem i
przygotowaniem c.w.u. w zabudowie przeznaczonej na pobyt ludzi, emisje komunikacyjne pochodzące z sąsiadujących dróg publicznych i terenów produkcji, składów, magazynów, usług i infrastruktury technicznej. W wy1
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niku spalania gazu, benzyn lub oleju napędowego powstają zanieczyszczenia takie jak w dwutlenek azotu, tlenek węgla, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, pyły, dwutlenek siarki i związki ołowiu związane ze spalaniem etylin. Przeznaczenie energetyczne terenu (linia 110 kV) nie będzie wpływało na stan czystości powietrza.

5.3.2 Gospodarka wodna i ściekowa
5.3.2.1 Stan czystości rzek
Teren planu znajduje się w zasięgu jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolita część
wód powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW60001912899 – rzeka nizinna piaszczysto – gliniasta o aktualnie dobrym stanie JCWP. Jej potencjał ekologiczny jest oceniany jako dobry i powyżej dobrego.
Istotnym uzupełnieniem sieci rzecznej w systemie hydrologicznym obszaru stycznego do opracowanie są duże
stawy wsi Goszczowice (Pustelnik) i Ligoty Tułowickiej (Ławnik). Obszar w całości obejmuje zlewnia Nysy
Kłodzkiej. Obserwacje bezpośrednie wykazują w wodach cieków polnych zasilających stawy i Ścinawę Niemodlińską dużą zawartość związków żelaza wypłukiwanych z gleby pól obszaru zasilającego, niemniej w większości jest to obszar źródłowy cieków i obszar ekstensywnej gospodarki rolnej stąd ich małe zanieczyszczenie.
Obszar zurbanizowany miasta Tułowice posiada sieć kanalizacji sanitarnej.

5.3.2.2 Wody podziemne
Teren planu wchodzi w obręb Główny zbiornik wód podziemnych nr 338 Subzbiornik Paczków–Niemodlin
Utwory wodonośne łagodnie zapadają w kierunku północnym i północno-wschodnim i kontynuują się poza granicami zbiornika. Ponieważ na znacznym obszarze neogen stanowi jedyny użytkowy poziom wodonośny, przyjęto w stosunku do niego kryteria indywidualne wydzielając jako GZWP nr 338 warstwy wodonośne o łącznej
miąższości ponad 10 m i przewodności ponad 20 m2/d.
W nowych granicach GZWP nr 338 ze zbiornika wyłączono obszary o sumarycznej powierzchni 416 km2 ze
względu na ponadnormatywne zawartości fluoru (ponad 1,5 mg/dm3) i wartość sumarycznej wodoprzewodności warstw wodonośnych poniżej 20 m2/d. Ograniczono zasięg pionowy zbiornika przez wyłączenie obszarów
naturalnych anomalii fluorkowych, w dolnych wodonośnych warstwach neogenu. Ponadto włączono do zbiornika obszary o powierzchni 66,9 km2 w rejonach, gdzie udokumentowano sumaryczną wodoprzewodność
warstw wodonośnych wyższą od 20 m2/d. W obrębie zbiornika, w uaktualnionych granicach, pobór wód podziemnych z ujęć wynosi 4 730 m3/d (stan na 2011 r.), co stanowi ok. 37% oszacowanych zasobów dyspozycyjnych zbiornika. Według aktualnych pozwoleń wodnoprawnych, średnie zasoby eksploatacyjne ze wszystkich
ujęć eksploatujących wody piętra neogenu wynoszą 8 625 m3/d, co oznacza, że pozwolenia te wydano na ok.
67% oszacowanych zasobów dyspozycyjnych zbiornika. Aktualny pobór wody stanowi ok. 55% wielkości zasobów określonych w pozwoleniach wodnoprawnych. Jakość wód podziemnych na obszarze zbiornika jest
zróżnicowana zarówno przestrzennie, jak i w profilu pionowym. We wschodniej, południowo-wschodniej oraz
skrajnie zachodniej części zbiornika jakość jest zadowalająca (klasa III), a stan chemiczny jest dobry (obszar
lokalizacji terenów przedmiotowego planu). Realizacja linii 110 kV jako kabla zagłębionego na poziomie 1,8 m
poniżej terenu nie będzie wpływała negatywnie na wody podziemne omawianego zbiornika.

5.3.3 Gospodarka ściekowa
Miasto Tułowice objęte jest systemami kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. W obrębie przedmiotu
planu na obszarze miasta system kanalizacji deszczowej jest częściowo zrealizowany niemniej na terenach
przograniczony do zachodniej części, na pozostałym terenie jest to układ otwartych rowów deszczowych.
Oczyszczalnia ścieków obsługuje teren miasta Tułowice w tym zabudowę mieszkaniową, produkcyjną i pozostałe sektory gospodarcze. Zasadniczo w obszarze miasta brak jest zakładów wytwarzających ścieki o ilościach i zanieczyszczeniu ponadnormatywnym. Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna pochodzi z przełomu
XX i XXI wieku (otwarcie 2002 r.), jej przepustowość to 1959 m3/24 h. Długość kanalizacji sanitarnej (z przykanalikami) 50,8 km. Długość kanalizacji deszczowej - 8,0 km. Długość sieci wodociągowych to 53,8 km – pozwala to sądzić iż istnieje możliwość odbioru ścieków z przeważającego terenu zurbanizowanego miasta.
Trasa linii napowietrznej przebiega terenami rolnymi lub leśnymi i wobec braku potrzeby i możliwości
powstawania ścieków nie jest objęta kanalizacją. Sporadyczne tereny dróg publicznych przecinające trasę linii
110 kV są zaopatrzone w indywidualne systemy odwadniające te drogi.
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5.3.4 Gospodarka odpadami
Na terenach objętych projektem planu wytwarzane są i będą głównie odpady typu komunalnego (odcinek kablowy linii). Na odcinku obejmującym linię napowietrzną sporadycznie będą powstawały odpady eksploatacyjne bezpośrednio zabierane i utylizowane przez wyspecjalizowane firmy utrzymania eksploatacyjnego
sieci energetycznej. W Gminie Tułowice prowadzona jest zorganizowana gospodarka odpadami w układzie
punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Tułowic i Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami Nysa
(Zakład Unieszkodliwiania i Odzysku Odpadów Nysa w Domaszkowicach).

5.3.5 Hałas
Dopuszczalne poziomy hałasu reguluje Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Natu ralnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
(t.j. Dz.U. z 2014 poz.112).
Sąsiadujące z terenem opracowania drogi publiczne - droga wojewódzka nr 405, drogi powiatowe są
źródłem hałasu komunikacyjnego. Hałas na nich nie był monitorowany niemniej ruch na tych drogach nie
należy do intensywnych. Źródłem hałasu będzie też ograniczony ruch komunikacyjny na drogach w obrę bie planu niemniej ich lokalny i dojazdowy charakter nie będzie powodował nadmiernych uciążliwości ( ob sługa docelowa terenów produkcji, magazynów, składów, oczyszczalni i usług miejscowości o 2 tys. miesz kańców).

5.3.6 Promieniowanie niejonizujące
Głównymi źródłami promieniowania niejonizującego w środowisku są obecnie elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia (15 kV) i stacje transformatorowe w tym GPZ Tułowice. Zasilanie nowych stacji transformatorowych oraz nowych obiektów w obszarze miasta Tułowice będzie odbywać
się w oparciu o linie kablowe stanowiące znikome źródło promieniowania niejonizującego.
5.3.7 Wpływ na gleby
Na terenie północnej części planu zasadniczo występują gleby industrioziemne i urbanoziemne. Charakteryzują się one dużym przemieszaniem, przekształceniem mechanicznym i chemicznym. W obszarach wsi
Ligota Tułowicka i Goszczowice są to gleby piaskowe różnych typów genetycznych (bielicowe, rdzawe, brunatne kwaśne) na piaskach gliniastych lekkich. W części przyleśnej wzdłuż linii kolejowej o zróżnicowanym i
zmiennym nawodnieniu pokryte łąkami trzęślicowymi. W przypadku lokalizacji konstrukcji wsporczych linii należałoby dążyć do minimalizacji powierzchni zajmowanych pod fundamentowanie tych konstrukcji. Wskazana na
etapie projektu budowlanego analiza zastosowania konstrukcji kratowych i częśto stosowanych obecnie słupów okrągłych.
5.3.8 Wpływ na kopaliny
Na terenie objętym granicami planu nie występują udokumentowane złoża surowców mineralnych.
5.3.9 Ryzyko wystąpienia poważnych awarii
Na terenie objętym projektem dokumentu nie występują obszary o podwyższonym ryzyku wystąpienia awarii z poważnymi skutkami dla środowiska i zdrowia ludzi.
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5.3.10 Zagrożenie powodziowe.
Wg map zagrożenia powodziowego (opr. KZGW) teren objęty planem nie znajduje się w obszarze
szczególnego zagrożenia powodzią. Zasadniczo teren narażony na ograniczone zalewanie wodami rzeki Ścinawy Niemodlińskiej Q 0,2% obejmują tylko dolinę rzeki. Maksymalne „500 letnie” zagrożenie widoczne na
fragmencie mapy p. 5.1.5., str. 9-10 nie wpływa na teren będący przedmiotem planu linii 110 kV.

5.4 Określenie, analiza oraz ocena istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody
Obszar objęty mpzp ma charakter antropogeniczny – monokulturowe pola uprawne, lasy z nasadzeniami
z pierwszej połowy XX wiek, tereny dróg l linii kolejowej. Zasadniczo pozbawiony jest cennych elementów
przyrodniczych, za wyjątkiem łąk trzęślicowych na pograniczu lasu goszczowickiego. Znaczny udział w szacie
roślinnej mają przydrożne (przykolejowe) zbiorowiska ruderalne i synantropijne. W zbiorowiskach tych brak jest
gatunków rzadkich i chronionych.
Niemniej obszar objętym projektowanym dokumentem planistycznym zawiera się w obszarze podlegającym
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Tym obszarem jest OChK Bory
Niemodlińskie.
Niestety cała gmina Tułowice mieści się w Borach Niemodlińskich stąd brak możliwości wprowadzenia innej
trasy dla linii 110 kV - zawsze będzie ona przecinać teren chroniony. Także odsunięcie linii na północ czy południe będzie powodowało kolizje z miejscami chronionymi wokół obszarów siedliskowych wokół dużych stawów
leśnych (staw Pustelnik, staw Ławnik).
Podsumowując, nie stwierdza się zasadniczych problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia
projektowanego dokumentu, szczególnie dotyczących obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

5.5. Tendencja do zmian przy braku realizacji ustaleń planu
Przy założeniu pozostawienia obecnej struktury środowiska przyrodniczego obszaru nowego planu
miejscowego jego funkcjonowanie zasadniczo nie ulegnie zmianie. Tereny w obszarze miasta będą stopniowo
urbanizowane a tereny rolne i leśne pozostaną w dotychczasowym użytkowaniu. Na terenach pól uprawnych z
uwagi na niskie bonitacje gleb będzie zamierać gospodarka rolna. Niemniej linia 110 kV z Tułowic do Nysy
ędzie nadal czekała na realizację z uwagi na brak właściwego zabezpieczenia zasilania użytkowników systemu
energetycznego. Pozostawienie takiego rozwiązanie w układzie docelowym może przyczynić się do powstania
negatywnych zmian w środowisku naturalnym (odstąpienie od modernizacji zakładów pracy, brak modernizacji
zasobów mieszkaniowych, brak modernizacji systemów infrastruktury technicznej – do doprowadzi znacznego
spadku liczby ludności).

6. Ocena rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i innych ustaleń planu
6.1 Zgodność projektowanego użytkowania i zagospodarowania terenu z uwarunkowaniami
z opracowania ekofizjograficznego.
Zgodnie z uwarunkowaniami fizjograficznymi do studium gminy na terenie przedmiotowego planu nie
występują większe ograniczenia geologiczne, geomorfologiczne, hydrograficzne i mikroklimatyczne dla
ograniczonej, ekstensywnej zabudowy. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne przyjęte w projekcie planu są zgodne z uwarunkowaniami określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym do studium gminy –
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kontynuacja gospodarki rolnej w obszarze pól uprawnych z dopuszczeniem realizacji liniowych elementów
infrastruktury technicznej (linia napowietrzna 110 kV relacji GPZ Hajduki-GPZTułowice).
Problematyka przedstawiona w rozdziałach 4 i 5 wskazuje na występowanie następujących uwarunkowań i
problemów dotyczących ochrony środowiska:
- stwierdzono w zasięgu terenu objętego projektem planu zagospodarowania przestrzennego występowania
ustanowionych obszarów i obiektów prawnie chronionych (na mocy ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody – Bory Niemodlińskie);
- teren objęty realizacją planu nie znajduje się w zasięgu jakiegokolwiek z obszarów europejskiej ekologicznej
sieci Natura 2000;
- obszar prognozy zasadniczo nie jest miejscem występowania rzadkich lub chronionych gatunków roślin, chronionych siedlisk przyrodniczych ;
- w obszarze planu istnieje lokalnie cenne siedlisko roślinne, są to dobrze wykształcone łąki trzęślicowe;
- obszar odznacza się korzystnymi warunkami wodnymi do lokalizacji inwestycji, nie znajduje się w obszarze
szczególnego zagrożenia powodzią.

6.2 Zgodność z przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska, w szczególności ochrony przyrody
Ustalenia planu są zasadniczo zgodne z przepisami ochrony środowiska przyrodniczego, w szczególności z przepisami ustawy o ochronie przyrody. Na terenie planu występują obszary chronione – Bory Niemodlińskie. Niemniej ustalenia planu redukują zagrożenia obszarom i obiektom chronionym wyznaczonym na obszarze gminy (OChK Bory Niemodlińskie, Obszary Natura 2000 Bory Niemodlińskie). W obszarze opracowania
istnieją lasy gospodarcze, składające się zasadniczo z drzewostanu o wieku od 30 do 70 lat. Z uwagi na przyjmowane użytkowaniu tych obszarów lasy te winny zostać docelowo utrzymane w gospodarce leśnej.

6.3 Zgodność ze stanowiskiem WROP
Zgodnie z wymogami sprecyzowanymi w piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Opolu niniejsza prognoza powinna zawierać ocenę zgodności ze stanowiskiem Wojewódzkiej Rady Ochrony
Przyrody w Opolu z dnia 1 października 2008 r., w sprawie ochrony krajobrazu w procesie lokalizacji farm wiatrowych na terenie województwa opolskiego. Na obszarze opracowania nie planuje się obszarów farm wiatrowych, toteż nie zachodzi zatem potrzeba odniesienia się do stanowiska WROP. Tereny planu są położony w
obszarze o wysokich wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu (wg Waloryzacji krajobrazu naturalnego
województwa opolskiego).

Linia 110 kV przebiega poprzez teren południowo-wschodniej części terenu o wysokich walorach.

Przesunięcia linii w kierunku wschodnim poza obszar objęty waloryzacją:
 odsuwa linię od „korytarza kolejowego”,
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6.4

zwiększa kolizję z terenami zabudowanymi miasta Tułowice oraz wsi Ligota Tułowicka i Sowin,
koliduje z obszarami „Natura 2000”,
zwiększa kolizje z terenami leśnymi,
wydłuża trasę linii napowietrznej w obszarze gmin Tułowice i Łambinowice.

Skuteczność ochrony różnorodności biologicznej

Obszar opracowania charakteryzuję się średnią różnorodnością biologiczną. Pod tym względem, oprócz
łąk trzęślicowych, nie są to właściwe tereny do prowadzenia szczególnego postępowania ochronnego. Przy odpowiednim zastosowaniu konstrukcji wsporczych linii w zagospodarowaniu terenów mogą powstać nisze ekologiczne,
cenne szczególnie dla roślin, bezkręgowców i typowych dla obszarów wodno-łąkowo-leśnych gatunków ptaków. Jednocześnie spodziewana jest dalsza stabilizacja synantropizacji flory i fauny oraz ograniczenie udziału najmniej pożądanych gatunków ruderalnych.
Krajobraz analizowanego obszaru w wyniku realizacji ustaleń planu będzie miał nadal charakter naturalny niestety z elementem współczesno – przemysłowym linii 110 kV. Umiejscowione w nim będą ekosystemy antropogeniczne obejmujące:
 tereny przeznaczone pod zabudowę (produkcyjną, usługową, mieszkalną);
 tereny komunikacyjne - drogi główne, lokalne, dojazdowe, wewnętrzne i parkingi;
 teren przeznaczone pod użytki rolne (łąki i pola uprawne) i leśne (lasy gospodarcze).

6.5 Ocena właściwych proporcji między terenami o różnych formach użytkowania przestrzeni
Ustalenia planu zachowują właściwe proporcje między terenami zurbanizowanymi i biologicznie czynnymi.
Zasadniczo na terenach rolnych dopuszcza się zabudowę związaną z rolnictwem przy czym założono niski wskaźnik
intensywności zabudowy co właściwie przy ekstensywnej gospodarce na gorszych klasach (IV-VI) raczej doprowadzi
do powrotu naturalnego zagospodarowania pól z ich przekształcaniem na łąki i zadrzewienia śródpolne. Wskaźniki te
są porównywalne z innymi terenami o funkcjach podobnych na terenach w obszarze gminy Tułowice i wskazują na
słabsze wykorzystywanie terenów dla rolniczej przestrzeni produkcyjnej Opolszczyzny w całym obszarze Borów Niemodlińskich. Ekspansja obszarów leśnych na terenie gmin Tułowice, Łambinowice, Korfantów i Krapkowice jest już
dość zauważalna (samozalesianie terenów rolnych o niskich klasach na skutek ich nieużytkowania).

6.6 Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym
i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich
te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowania dokumentu
W opracowaniu uwzględniono uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne wynikające z programów wyższego rzędu oraz dokumentów planistycznych uwzględniających ochronę środowiska. W skali Unii Europejskiej wpisują się priorytety i cele VI Wspólnotowego Programu Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego.
Do najważniejszych wyzwań programu należą:
 możliwość zapewnienia realizacji zasad zrównoważonego rozwoju,
 przystosowanie do zmian klimatu,
 ochrona różnorodności biologicznej
Jest to podstawowy dokument określającym cele ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Założenia przyjęte w projekcie planu nie będą naruszać ustaleń w/w
programu.
Jednym z najważniejszych celów ochrony środowiska na szczeblu wspólnotowym jest zachowanie
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk flory i fauny na terenie ostoi siedliskowych Natura 2000 oraz na terenach
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Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk.
Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej w tym tworzenie sieci obszarów chronionych NATURA
2000, ochrona i kształtowanie krajobrazu, rozwój parków narodowych i krajobrazowych jako wyraz dbałości o
zachowanie dziedzictwa przyrody należą do celów zapisanych w Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015.
Z obecnego rozpoznania zasięgu przestrzennego siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk flory i fauny
wynika, że ustalenia planu nie zmierzają do ich przekształcenia. Dodatkowo realizacja ekstensywnego zagospodarowania wokół kilkunastohektarowego stawu z podstawową formą zieleni wręcz parkowego typu sprawi
dodatkowe miejsce dla potrzeb przyrody lokalnej. Istniejące oraz projektowane obszary Natura 2000 położone
są poza granicami obszaru objętego opracowaniem. Ustalenia planu nie będą więc oddziaływać na te obszary.
Projekt miejscowego planu zgodny jest również z politykę ekologiczną Państwa, która zakłada ochronę zasobów naturalnych polegającą m. in. na ochronie przyrody, ochronie powierzchni ziemi. Założenia planu nie naruszają również ustaleń Programu Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2012- 2015 z perspektywą do 2019r., który formułuje główny ogólny cel i potrzebę zachowania dobrego stanu środowiska jako
podstawowego warunku równoważonego i harmonijnego rozwoju. Przyjęte w projekcie planu rozwiązania w
zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza atmosferycznego poprzez stosowanie wysokosprawnych i niskoemisyjnych urządzeń do celów grzewczych, regionalnej gospodarki odpadami i ochrony przyrody poprzez utrzymanie jej walorów lokalnych, przyczynią się do poprawy jakości środowiska.
Reasumując, cele i rozwiązania ochrony środowiska określone w projektowanym dokumencie,
uwzględniają wymogi prawne ustanowione na szczeblu wspólnotowym i krajowym. Dzieje się tak ponieważ,
normy wspólnotowe wprowadzone zostały do przepisów ustawowych oraz aktów wykonawczych do ustaw, a te
dokonują w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektyw Wspólnot Europejskich dotyczących: ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz ochrony przyrody i bioróżnorodności. Cele i rozwiązania wynikające z tych
przepisów zostały uwzględnione w projekcie dokumentu.

7. Ocena określonych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego warunków zagospodarowania terenu wynikających z potrzeb ochrony środowiska, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony
gruntów rolnych i leśnych
Ocenia się, że przyjęte dla poszczególnych terenów planu zapisy są prawidłowe. Pozostałe warunki
ochrony środowiska przyrodniczego powinny zostać zrealizowane przez stosowanie przepisów szczególnych,
w tym z zakresu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, gospodarki odpadami, ograniczania hałasu i
zanieczyszczenia atmosfery. Ustalenia planu nie przewidują przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
Tereny przewidziane pod zainwestowanie w granicach projektu planu położone w granicach administracyjnych miasta, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.
Dz.U. z 2017r. poz.1161.) nie wymagają uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeznaczenie
gruntów rolnych na cele nierolne. Niemniej tereny planu obejmują zasadniczo tereny rolne klas IV-VI pochodzenia mineralnego oraz dwa niewielkie tereny lasów prywatnych. Tereny tych ostatnich wg zapisów planu pozostają nadal w użytkowaniu leśnym a podbudowa terenów zielonych wokół nich przyczyni się do ich prawidłowego użytkowania z uwzględnieniem potrzeb przyrody.

8. Ocena zagrożeń dla środowiska, w tym dla zdrowia ludzi związanych z prognozowanym sposobem i stanem zagospodarowania obszarów objętych postanowieniami projektu planu w obrębie obszarów objętych przewidywanym znaczącym
oddziaływaniem
Na analizowanym obszarze, po realizacji ustaleń planu, wystąpią w części, typowe dla terenów zabudowy
mieszkalnej, usługowej i produkcyjno-składowej zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. Zagrożenia te zasadniczo nie stanowią niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzi.
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Głównymi zagrożeniami środowiska są:
 wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza,
 wytwarzanie odpadów,
 hałas (komunikacyjny, technologiczny),
 wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi,
 zanieczyszczenie gleb;
 utrata powierzchni biologicznie czynnych przez ich zabudowę i dewastację.
Zagrożenia dla środowiska przyrodniczego nie będą odbiegać od zagrożeń występujących na podobnych obszarach funkcjonalnych obrzeży siedlisk ludzkich i nie będą zasadniczo odbiegać od zagrożeń aktualnie występujących na obszarze objętym projektem planu i jego sąsiedztwie. Podkreślić należy, że ustalenia
projektu uniemożliwiają lokalizację przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Na
terenach planu dopuszcza się przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
podlegające procedurom ocen oddziaływania na środowisko, ale z uwagi na ich skalę, przedsięwzięcia te zasadniczo będą charakteryzowały się ograniczonym oddziaływaniem.
Ustalenia planu i przepisy szczególne w sposób prawidłowy regulują również zagadnienia z zakresu wytwarzania i utylizacji odpadów, zasad i możliwości wprowadzania ścieków do wód lub ziemi oraz eliminacji zanieczyszczenia gleb.
Istotnym zagrożeniem z wymienionych wyżej będzie utrata powierzchni biologicznie czynnych przez
ich zabudowę i w konsekwencji wyłączenie jej z naturalnego środowiska przyrodniczego. Jednakże działanie to
będzie związane również z pozytywnymi procesami na obszarze zabudowanym miasta (wyniesienie miejsc
produkcyjnych z przestrzeni centralnej, mieszkalnej części miasta). Także zasadniczo ekstensywna gospodarka terenami dostosowana do skali i potrzeb miasta będzie umożliwiała zachowanie części środowiska przyrodniczego w ramach poprawnego, kulturowego krajobrazu gminy Tułowice.

9. Ocena zmian w krajobrazie
Obszar planu położony jest stycznie do terenów linii kolejowej tworząc swoisty zurbanizowanych korytarz infrastruktury przebiegający od Tułowic do Niwnicy pod Nysą. Elementem „konfliktowym” z krajobrazem są
konstrukcje wsporcze linii 110 kV.

słup rurowy – odcięcie od krajobrazu strony zacienionej

słup kratowy – przenikanie obrazu poprzez konstrucję

Linia przesyłowa jest obecnie elementem dość powszechnym w krajobrazie. Łączy ona miejsca produkcji energii elektrycznej z miejscami jej wykorzystania pozwalając na większy nadzór nad produkcją i jej oddziaływaniem na środowisko. Dla obszaru miasta Tułowice linia ta jest niezbędna. Mając do dyspozycji różne rodzaje
konstrukcji podporowych (słupów) wskazanym byłoby aby wybór konkretnej konstrukcji był poprzedzony analizą urbanistyczno-architektoniczną z uwzględnieniem widoku z kierunku linii kolejowej Opole – Nysa. Zasadniczo z uwagi na duży rozstaw podpór oraz ich wysokość nie przewiduje się znaczącego zdegradowania walorów krajobrazowych tych terenów. Zagospodarowanie określone planem, zmierzające do uporządkowania zagospodarowania przy projektowanej linii 110 kV, szczególnie przywrócenia walorów środowiskowych terenów
rolnych i leśnych, przyczyni się do poprawy odbioru wizualnego terenów otwartych.
Ustalenia planu wykluczają możliwość realizacji dysharmonizujących form, które mogłyby doprowadzić do znaczącej ingerencji w krajobraz. Dla obszaru gminy Tułowice nie został opracowany audyt krajobrazowy. Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa opolskiego wyznacza w okolicach wsi Goszczowice obszar o wyso22

Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Tułowice na obszarze gm. Tułowice.

kich walorach fizjonomicznych krajobrazu (patrz p. 6.3. str. 19).

10. Ocena skutków dla istnieją cych form ochrony przyrody
Teren objęty planem jest położony na obszarze Borów Niemodlińskich. Na terenie objętym planem
aktualnie nie są ustanawiane inne formy ochrony przyrody. Ustalenia planu nie spowodują znacznej degradacji
i dewastacji ustanowionych obszarów i obiektów ochrony przyrody (z wyłączeniem miejsc lokalizacji podpór).
Inne tereny chronione są poza zasięgiem potencjalnych i rzeczywistych oddziaływań z analizowanego obszaru.

11. Ocena skutków dla środowiska, które mogą wynikać z projektowanego przeznaczenia terenu w zasięgu obszarów objętych przewidywanym znaczącym
oddziaływaniem
11.1 Wprowadzenie gazów lub pyłów do atmosfery
Wprowadzane zanieczyszczenia gazowe i pyłowe będą głównie produktami spalania paliw w instalacjach
centralnego ogrzewania zabudowy oraz związanych z ruchem komunikacyjnym. W związku z koniecznością realizacji ustaleń planu przewiduje się stosowanie wysokosprawnych urządzeń grzewczych (tereny produkcyjne, usługowe i mieszkalne). Ograniczy to emisję zanieczyszczeń, która nie powinna przekroczyć obowiązujących
norm. Zalecanym sposobem grzewczym winno być stosowanie systemów opartych na paliwie gazowym, pompy ciepła i urządzenia fotowoltaiczne.
Głównymi składnikami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego pochodzących ze spalania paliw (zasadniczo gazowych) będą CO2, H2O, SOj, NOx, pyły zawieszone. Chwilowe uciążliwości związane z niską emisją do
atmosfery mogą nastąpić przy warunkach pogodowych utrzymujących stagnację powietrza przy gruncie.
Ustalenia projektu planu nie naruszają „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Tułowice” przyjętego
w 2016r. uchwałą Rady Gminnej w Tułowicach.

11.2 Wytwarzanie odpadów
Na terenach objętych projektem planu powstawać będą typowe odpady bytowo-gospodarcze związane z
planowaną zabudową w tym odpady związane z prowadzonymi usługami oraz prowadzoną działalnością na
terenach produkcyjno - składowych. Ustalenia planu określają zasady postępowania z odpadami, co ogranicza
możliwość występowania negatywnych oddziaływań w tym zakresie. Właściwie prowadzona gospodarka
odpadami na terenach objętych projektem planu nie przyczyni się do zanieczyszczenia środowiska gruntowowodnego

11.3

Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

Na terenach objętych planem będą powstawać typowe ścieki deszczowe dla terenów otwartych i komunikacyjnych. Ścieki deszczowe z powierzchni nieprzepuszczalnych (dróg) wychwytywane przez rowy odwadniające po podczyszczeniu trafią do indywidualnych systemów odwadniających drogi powiatowej.
Teren planu znajduje się w zasięgu jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) - rzeka Nysa Kłodzka, potencjał ekologiczny przedmiotowego obszaru jej zlewni jest
oceniany jako dobry i powyżej dobrego. Biorąc pod uwagę zaproponowane w planie zapisy, przy zachowaniu
wymagań zawartych w przepisach odrębnych, nie przewiduje się zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego w wyniku realizacji projektu planu.
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11.4

Wykorzystywanie zasobów środowiska

Realizacja ustaleń planu będzie się odbywać bez wykorzystania gospodarczego lokalnych zasobów
środowiska. Najsilniejszej dewastacji podczas budowy słupów linii 110 kV będą podlegać zasoby glebowe. Ich
ochrona powinna następować w oparciu o odpowiednie przepisy prawa regulujące ochronę gleb (konieczność zdejmowania i odpowiedniego zagospodarowania nadkładu glebowego).

11.5 Zanieczyszczenie gleb lub ziemi
Zanieczyszczenie gleb lub ziemi może nastąpić w wyniku przemieszania gruntu z materiałami budowlanymi podczas budowy, stosowania środków chemicznych zimowego utrzymania dróg, a także w wyniku emisji
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych ze spalania paliw (praca sprzętu podczas budowy, transport) . W czasie
prowadzenia prac budowlanych istnieje możliwość wystąpienia awarii, która może spowodować niewielkie i
krótkotrwałe rozlewy substancji niebezpiecznych z urządzeń i maszyn znajdujących się na miejscu budowy.
Awarie te należy jak najszybciej usunąć przy pomocy sorbentów, a teren przywrócić do stanu poprzedniego.
W trakcie eksploatacji na analizowanym obszarze skalę degradacji zasobów glebowych i geologicznych ocenia
się jako niską. W sytuacjach awaryjnych, silne ale lokalne zanieczyszczenie może również następować w wyniku niekontrolowanych wycieków paliw i olejów samochodowych.

11.6 Niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu
Wprowadzana zabudowa na terenach stanowiących przedmiot planu oraz inne zagospodarowanie nie
przyczyni się do rażącego przekształcenia naturalnego ukształtowania terenu. Zagrożenie przekształceniem rzeźby
terenu ocenia się jako niewielkie.

11.7

Emisja hałasu

Wymagane standardy dotyczące hałasu określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Rozporządzenie podaje dopuszczalny
poziom hałasu dla poszczególnych rodzajów źródeł w stosunku do klas terenu wyróżnionych ze względu na
sposób zagospodarowania i pełnione funkcje. Odnoszą się do tego ustalenia zawarte w projekcie uchwały w
zasadach ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
Na etapie realizacji poszczególnych inwestycji wykonywane roboty budowlane mogą powodować okresowe, niepożądane oddziaływanie związane z emisją hałasu i wibracjami. Te niedogodności powstają na skutek zwiększonego ruchu pojazdów dostarczających materiały na budowę, jak również spowodowane są pracą
maszyn i urządzeń używanych podczas robót budowlanych. Występujące oddziaływanie można w znacznym
stopniu zniwelować stosując odpowiednią technologię i organizację pracy, używając sprzętu budowlanego minimalizującego uciążliwości hałasowe. Opisane oddziaływania będą mieć charakter lokalny, okresowy i zanikną po zakończeniu budowy.
Prognozowanie poziomu hałasu w otoczeniu przedmiotowej linii 110 kV nie będzie wyższym niż
20÷26 dB. Praktycznie linia nie będzie słyszalna. Linia nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu
hałasu dla terenów chronionych akustycznie. Przykładowe punkty referencyjne przyjęte na granicy terenów
podlegających ochronie akustycznej linii istniejących potwierdzają te założenia. Otrzymane wyniki przyrównano
do wartości dopuszczalne od hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, zabudowy zagrodowej i zamieszkania zbiorowego w odniesieniu do
16 godzin dnia oraz 18 godzin pory nocy, które wynoszą LAeq (D) = 45÷50 dB(A). Poziom hałasu linii zależny
jest także od pogody – wiatr, deszcz czy mżawka mogą zwiększyć hałas powodowany przez zjawiska związane z elementami linii jednakże trudno to zwiększenie oddzielić od znacznie większego hałasu powodowanego
przez same zjawiska atmosferyczne.
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Głównym źródłem hałasu na obszarze projektu planu pozostanie hałas komunikacyjny związany z
ruchem samochodowym na drodze powiatowej 1605 O oraz hałas maszyn i pojazdów rolniczych na terenach
pól uprawnych. Z uwagi na skalę ruchu hałas ten będzie miał umiarkowany poziom.

11.8.

Emitowanie pól elektromagnetycznych

Realizacja ustaleń zawartych w projekcie planu związanych z realizacją napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV będzie powodem szkodliwego oddziaływania promieniowania związanego z jej polem elektromagnetycznym.
Zagadnienia związane z oddziaływaniem pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez linie wysokiego
napięcia reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r., Nr 192, poz. 1883), które określa dopuszczalne poziomy promieniowania w środowisku,
a także podaje szczegółowe zasady ochrony ludzi i środowiska przed takim promieniowaniem.
Obliczenia rozkładu pola elektrycznego i magnetycznego wykonuje się na poziomie 2 m od powierzchni ziemi.
Według przywoływanego wyżej rozporządzenia, wartością graniczną pola elektrycznego dopuszczalną
w miejscach dostępnych dla ludzi jest 10 kV/m (na wysokości 2,0 m nad poziomem terenu). Na obszarach
zabudowy mieszkaniowej składowa elektryczna elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego
o częstotliwości 50 Hz nie może przekroczyć wartości 1 kV/m. Należy przy tym wyraźnie podkreślić, że zakaz
ten dotyczy lokalizacji obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, a w obszarze tym nie
istnieją żadne inne ograniczenia w sposobie zagospodarowania terenów, w szczególności dopuszczalny jest
aktualny rolniczy sposób użytkowania tego obszaru.
Na wartość maksymalną oraz rozkład natężenia pola elektrycznego (E) w otoczeniu linii wpływają głównie
następujące jej parametry:
• napięcie robocze linii;
• odległość od linii;
• odstępy między przewodami fazowymi;
• układ przewodów fazowych.
Inne elementy konstrukcyjne linii mają mniejszy wpływ na rozkład natężenia pola elektrycznego. Ponadto, na
rozkład natężenia pola elektrycznego w pobliżu linii wpływają elementy otoczenia położone w sąsiedztwie linii
– takie jak drzewa lub zabudowania, a określenie wpływu tych elementów jest na ogół możliwe jedynie na
podstawie pomiarów.
Przy określaniu konstrukcji linii i wartości napięcia roboczego, natężenia pola elektrycznego w jej otoczeniu
zależy przede wszystkim od odległości przewodów fazowych od ziemi. Natężenie pola rośnie wraz ze
zmniejszaniem tej odległości, a największą wartość uzyskuje w miejscu największego zwisu (zazwyczaj
w środku przęsła). Zarówno przy określaniu największej wartości natężenia pola elektrycznego (Emax), jak też
szerokości obszaru objętego ponadnormatywnym oddziaływaniem pola elektrycznego, należy rozpatrywać
warunki, w których zwis przewodów linii jest największy to jest przy temperaturze przewodów +80°C.
Obliczenia wskazują, że w otoczeniu projektowanej linii szerokość obszaru, w którym natężenie pola
elektrycznego może przekraczać 1 kV/m, nie będzie większa niż około 10 m od osi linii.
W pasie przewidywanego terenu, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie nie znajduje się żaden budynek
mieszkalny i gospodarczy dla pobytu ludzi czy zwierząt oraz takie budynki nie są planowane.

11.9 Ryzyko wystąpienia poważnych awarii
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2006 nr 30 poz. 208), nie przewiduje się na obszarze objętym projektem planu lokalizacji zakładów produkcyjnych i składów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.
Linia elektroenergetyczna 110 kV może stanowić potencjalne źródło niebezpieczeństwa w stanach awaryjnych
lub w ekstremalnych warunkach atmosferycznych (silne wiatry, oblodzenie, itp.). Awarie elektryczne w zasadzie nie stanowią zagrożenia dla środowiska, gdyż każde zwarcie, występujące na izolacji linii, powoduje automatyczne szybkie wyłączenie jej spod napięcia. Przedmiotowa linia będzie zaprojektowana zgodnie z wymaganiami przepisów, określających zasady budowy w zakresie ograniczania zagrożeń, szczególnie w miejscach
częstego przebywania ludzi.
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W czasie prowadzenia prac budowlanych istnieje możliwość wystąpienia awarii maszyn i urządzeń, które
mogą spowodować niewielkie i krótkotrwałe rozlewy substancji niebezpiecznych. Awarie te należy jak najszybciej usunąć przy pomocy sorbentów, a teren przywrócić do stanu poprzedniego.

11.10 Wpływ na gleby
Planowane zagospodarowanie na części terenu doprowadzi do krótkotrwałego przekształcenia naturalnych warunków glebowych, w tym do dewastacji gleb. Jest ona nieunikniona w procesie budowy linii. Przy
przekształceniach gleb będą stosowane przepisy odrębne w tym będą one zagospodarowywane w rekultywacji
końcowej placu budowy.

11.11 Wpływ na kopaliny
Na terenie objętym granicami planu nie występują udokumentowane złoża surowców mineralnych.

11.12 Wpływ na zabytki.
Na terenie objętym granicami planu zagadnienie to zasadniczo nie występuje. Przy robotach budowlanych z zakresu wykonywania robót ziemnych można natrafić na relikty archeologiczne – wymagane działanie
określone w przepisach ochrony konserwatorsko-kulturowej – określone również w ustaleniach projektu planu.

12. Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko
Na podstawie przeprowadzonych powyżej analiz dla terenów objętych opracowaniem nie przewiduje się
obszarów objętych znaczącym negatywnym oddziaływaniem.
Skutki realizacji ustaleń miejscowego planu będą miały niewielkie znaczenie na całym obszarze objętym opracowaniem. Będą związane głównie z wprowadzeniem i użytkowaniem linii 110 kV. Ustalenia projektu
planu nie będą oddziaływać na obszary Natura 2000, na ich integralność oraz na związki między nimi.
Wpływ realizacji ustaleń planu na poszczególne elementy środowiska:
Elementy Środowiska
Rodzaje
oddziaływania

Różnorodność
biologiczna

Ludzie

Zwierzęta

Szata
roślinna

Zagrożenie
odpadami

Gleby

bezpośrednie

Rzeźba
terenu

x
x

pośrednie

Klimat
akustyczny

x

x

x

x

Zasoby
naturalne

Zabytki

Wody
podziemne

x
x

wtórne

Krajobraz

skumulowane
krótkoterminowe

x

x

x

średnioterminowe
długoterminowe
stałe

x

x

chwilowe
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pozytywne małe

x

x

pozytywne średn.

x

pozytywne duże

x

negatywne małe

x

x

x

x

x

x

negatywne średn.

x

x

x

x

x

negatywne duże

- oddziaływanie pozytywne dla zwierząt i roślin szczególnie po zwiększeniu powierzchni lasów i utrzymaniu zieleni śródpolnej przy ciekach wodnych.

13. Ocena skutków realizacji ustaleń miejscowego planu na poszczególne elementy środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem
Na podstawie przeprowadzonych powyżej analiz dla terenów objętych opracowaniem prognozuje się wystąpienie następujących skutków dla poszczególnych elementów środowiska:
- powietrze – nieznaczny wzrost emisji i imisji zanieczyszczeń typowych dla procesów spalania paliw (komunikacja), które nie powinny poważnie wpłynąć na przekroczenia norm,
- powierzchnia ziemi – mała dewastacja na całym obszarze,
- gleby – jak wyżej,
- wody podziemne (wody I-ego poziomu wodonośnego) - przy zachowaniu sprawnego systemu odbierania wód deszczowych zagrożenie jest niewielkie,
- klimat – lokalne zmiany mikroklimatyczne związane z podniesieniem temperatury na linii przesyłowej,
- zwierzęta i rośliny – z jednej strony tworzenie nisz dla nowych, znoszących sąsiedztwo zabudowy gatunków, z drugiej strony wzrost presji gatunków ruderalnych i segetalnych; ogólnie dalsze pogorszenie walorów,
- krajobraz – negatywne oddziaływanie słupów linii, przy słupach kratowych możliwość doboru kolorystyki maskującej.

14. Ocena możliwości rozwiązań eliminujących lub ograniczających negatywne
oddziaływanie na środowisko na obszarach objętych znaczącym oddziaływaniem
Za rozwiązania, które mogą ograniczyć negatywne dla środowiska przyrodniczego skutki realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można zaliczyć:
l w zakresie gospodarki ściekowej – ścisła kontrola wykonania i funkcjonowania kanalizacji deszczowej z powierzchni nieprzepuszczalnych dróg, monitoring wód powierzchniowych i podziemnych;
l w zakresie odpadów – stosowanie sprawnego systemu ich gromadzenia, prowadzenie gospodarki
odpadami niebezpiecznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi; wprowadzenie zabezpieczeń przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu;
l w zakresie zmian warunków mikroklimatycznych – technologiczna eliminacja lub ograniczenie źródeł ciepła;
l w zakresie emisji hałasu – zastosowanie urządzeń ograniczających emisję.
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15. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektu
Do oceny skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego proponuje się dokonanie oceny porealizacyjnej zgodności nowych form zagospodarowania z ustaleniami mpzp. Bieżąco należy
również monitorować stan środowiska w zakresie:
 klimatu akustycznego – z częstotliwością i zgodnie z metodami stosowanymi w ramach państwowego
monitoringu środowiska;
 jakości powietrza - z częstotliwością i zgodnie z metodami stosowanymi w ramach państwowego
monitoringu środowiska oraz w ramach monitoringu prowadzonego przez inne organy administracji
publicznej oraz podmioty gospodarcze;
 stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych, w tym ujmowanych w ujęciach wód (poza
granicami opracowania) – z częstotliwością i metodyką badań uzyskanych w ramach państwowego
monitoringu środowiska oraz monitoringu prowadzonego przez inne organy administracji publicznej
oraz podmioty gospodarcze.
Zakres monitoringu środowiska powinien wynikać z ocen oddziaływania na środowisko (dla
inwestycji , które będą wymagać przeprowadzonej procedury), wymaganych pozwoleń oraz stosowania
obowiązujących wymogów prawnych wynikających z przepisów szczególnych.
Dla oceny skutków realizacji projektu planu proponuje się:
 dokonywać corocznej oceny zmian stanu środowiska przyrodniczego terenu planu z uwzględnieniem danych z państwowego monitoringu ochrony środowiska i danych podmiotów prywatnych,

16. Informacja o możliwym transgranicznym oddziaływaniu
Ustalenia projektu planu miejscowego oraz lokalne działania podmiotów gospodarczych na jego terenie, nie będą generowały transgranicznego oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Teren przedmiotowego
planu jest oddalony od najbliższej przygranicznej miejscowości Republiki Czeskiej (Slezke Pavlovice) o 22 km.

17. Powiązania dokumentu projektowanego z innymi dokumentami
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ
Hajduki-GPZ Tułowice na obszarze Gminy Tułowice jest powiązany i uwzględnia ustalenia następujących dokumentów:
 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice (uch. X/80/03 z 31.10.03).
 Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice we wsi Tułowice
obejmująca teren przemysłu i składów w rejonie projektowanej obwodnicy Tułowic (uch. VIII/51/07 z
30.08.2007 ),
 Strategię Rozwoju Gminy Tułowice na lata 2014-2020,
 Program ochrony środowiska dla gminy Tułowice z na lata 2013-16 z perspektywą 2017-2020,
Powyższe stanowią podstawowe dokumenty planistyczne i strategiczne gminy. Dokumenty planistyczne zgodne są z ustaleniami studium gminy Tułowice.
W myśl z art. 52 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.
nr 199 z dnia 7 listopada 2008r, poz.1227 z późniejszymi zmianami), w prognozie uwzględnia się informacje
zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla innych, przyjętych już dokumentów,
powiązanych z projektowanym dokumentem. Dla terenu opracowania uchwalono plany miejscowe w obrębie
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miasta Tułowice. Plany te są zmieniane przedmiotowym planem. Do planów tych były sporządzane prognozy
oddziaływania na środowisko o skali i szczegółowości porównywalnej do projektowanego dokumentu i niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko. Dlatego też rozpatrzono i uwzględniono informacje, uwagi i zapisy
wynikające z opracowanej prognozy. W studium gminy Tułowice teren objęty projektem planu przewidziany
jest zasadniczo pod tereny rolne i leśne. Studium uwzględnia na tym obszarze projektowaną linię napowietrzną
110 kV (liniowy obiekt budowlany).
Elementami planu, które bezpośrednio przyczynią się do poprawy i kształtowania środowiska będą zapisy
związane z zasadami ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz zasady kształtowania krajobrazu. Ustalenia te sformułowano w formie nakazów i zakazów. Projekt planu zawiera w swych ustaleniach zadania, które zbieżne są z zadaniami określonymi w programie ochrony środowiska.

18. Ocena zgodności projektowanych dokumentów z celami ochrony środowiska
ustanowionymi na szczeblu wspólnotowym, krajowym i regionalnym
18.1 Cele na szczeblu wspólnotowym - polityka Unii Europejskiej
Główne zobowiązania międzynarodowe Polski w dziedzinie ochrony środowiska wynikają z jej członkostwa w
Unii Europejskiej. Główne dokumenty programowe UE wprowadzające koncepcję
trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zasady ochrony środowiska do polityk krajowych:
 Agenda 21;
 Strategia Lizbońska;
 Szósty Program Działań Unii Europejskiej zatytułowany „Środowisko 2010 – Nasza Przyszłość, Nasz
Wybór”;
 Odnowiona Strategia Zrównoważonego Rozwoju UE;
 „Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
 włączeniu społecznemu”.
Globalny Program Działań Szczytu Ziemi: Agenda 21
Jeden z najważniejszych programów międzynarodowych dotyczących zrównoważonego rozwoju ludzkości i
ochrony zasobów środowiska naturalnego. Przewiduje on działania na poziomie globalnym, narodowym i lokalnym prowadzone w celu koordynacji wysiłków w rozwiązywaniu problemów światowej ekologii i polityki rozwoju. Program dotyczy wszystkich dziedzin życia w których człowiek oddziałuje na środowisko. Najważniejsze założenia i cele Agendy 21 to m.in.:
– ochrona i wspomaganie zdrowia człowieka;
– zrównoważony rozwój osiedli ludzkich (powstrzymanie kryzysu ekologicznego miast);
– ochrona atmosfery (przeciwdziałanie efektowi cieplarnianemu, zanikaniu warstwy ozonowej, kwaśnym deszczom);
– bezpieczne wykorzystanie toksycznych substancji chemicznych;
– bezpieczne gospodarowanie odpadami stałymi i ściekowymi, niebezpiecznymi i radioaktywnymi;
– zrównoważone gospodarowanie gruntami rolnymi;
– powstrzymanie niszczenia lasów;
– ochrona i zagospodarowanie zasobów wód słodkich;
– zachowanie różnorodności biologicznej (krajowe oceny różnorodności biologicznej, opracowanie strategii ich
zachowania);
– przeciwdziałanie pustynnieniu i suszy;
– edukacja ekologiczna.
Szósty Program Działań Unii Europejskiej zatytułowany „Środowisko 2010 – Nasza Przyszłość, Nasz
Wybór”
Podstawowym dokumentem określającym cele ochrony środowiska na szczeblu Unii Europejskiej jest VI
Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego. Na najbardziej ogólnym poziomie zostały
w nim określone następujące priorytetowe pola aktywności:
- zmiany klimatu;
- przyroda i różnorodność biologiczna;
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- środowisko i zdrowie;
- zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i odpadami.
Analiza w/w zapisów dotyczących środowiska przyrodniczo-kulturowego pozwala stwierdzić, iż ustalenia projektu planu są zgodne z przesłaniami powyższego dokumentu:
- przeciwdziałanie zmianie klimatu
- wprowadzenie nakazu stosowania wysokosprawnych i niskoemisyjnych urządzeń do celów grzewczych;
- ochrona przyrody i różnorodności biologicznej
- określenie minimalnego udziału powierzchni terenów biologicznie czynnych, ekstensywna zabudowa, wzrost
powierzchni zadrzewionych, utrzymanie dużych powierzchni wodnych;
- zdrowie i jakość życia
- wprowadzenie w planie nakazu stosowania wysokosprawnych urządzeń grzewczych oraz nakazu dopuszczalnego poziomu hałasu dla terenów mieszkaniowo-usługowych zgodnie z przepisami odrębnymi; dla terenu
WS,RR,U:1 jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych;
- zrównoważone wykorzystanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami
- brak zasobów naturalnych w postaci surowców mineralnych na obszarze planu,
- prowadzenie gospodarki odpadami w gminnym systemie, zgodnie z przepisami odrębnymi.
Dyrektywy
Cele wynikające z dyrektyw Unii Europejskiej, które są sukcesywnie wdrażane do polskiego prawodawstwa w
zakresie ochrony środowiska wynikają m.in. z następujących dyrektyw:
 Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny wpływu niektórych planów
i programów na środowisko wprowadzająca procedury sporządzania i uchwalania m.in. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin;
 Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE regulująca politykę wodną Unii Europejskiej;
 Dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony wód podziemnych
przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu oraz 2008/105/EWG w sprawie środowiskowych
norm jakości w dziedzinie polityki wodnej (tzw. córki Ramowej Dyrektywy Wodnej);
 Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka powodziowego i
zarządzania nim (tzw. dyrektywa powodziowa);
 Dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie krajowych poziomów emisji dla
niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza (tzw. dyrektywa pułapowa);
 Dyrektywa Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza;
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego
powietrza dla Europy (dyrektywa CAFE);
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (tzw.
dyrektywa ptasia);
 Dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw.
dyrektywa siedliskowa);
 Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów;
 Dyrektywa Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych;
 Dyrektywa Rady 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów;
 Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu.
Najważniejsze dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska odnoszą się do:
- standardów imisji SO2, NOX, pyłów zawieszonych i dopuszczalnych emisji tych substancji przez instalacje
przemysłowe, energetyczne oraz transport,
- zanieczyszczeń emitowanych przez silniki (samochodów, pociągów, samolotów),
- jakości wody pitnej,
- redukcji zanieczyszczeń wód powierzchniowych przez nawozy i pestycydy,
- ochrony zasobów wodnych i ekosystemów zależnych od wody,
- oczyszczania i odprowadzania ścieków,
- instalacji do przerobu lub utylizacji odpadów,
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gospodarowania odpadami przemysłowymi,
użytkowania i składania odpadów niebezpiecznych i toksycznych,
gospodarki odpadami opakowaniowymi,
ograniczania różnych rodzajów hałasu,
zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń oraz zarządzania ryzykiem
ekologicznym,
ochrony przyrody, w tym powstrzymania utraty różnorodności biologicznej, m. in. utworzenia
europejskiej sieci obszarów Natura 2000.

Analizowany dokument nie zawiera treści sprzecznych z w/w dyrektywami. Zawiera ustalenia odnoszące się
do ograniczenia zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami.
18.2 Dokumenty krajowe.
Najważniejsze cele krajowe dotyczą takich dokumentów jak:
Konstytucja Rzeczpospolitej Polski,
"II Polityka Ekologiczna Państwa",
Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywa do roku 2016.
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze,
Ustawa dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
Ustawa dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
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.
"II Polityka Ekologiczna Państwa"
Podstawowym dokumentem programowym na szczeblu krajowym w zakresie ochrony środowiska jest
uchwalona w 2001 roku "II Polityka Ekologiczna Państwa" ustalająca cele ekologiczne Polski do 2010 i 2025
roku. Głównym celem "II Polityki Ekologicznej Państwa" jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju,
przy założeniu, że skuteczna regulacja i reglamentacja korzystania ze środowiska nie dopuści do powstania
zagrożeń dla jakości i trwałości zasobów przyrodniczych. Zakłada ona, że niepodważalnym kryterium obowiązującym na każdym - także lokalnym i regionalnym szczeblu - jej realizacji jest człowiek, jego zdrowie oraz
komfort środowiska, w którym żyje i pracuje. Cele polityki ekologicznej określono w sferach racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych i jakości środowiska.
Miejscowy plan nie narusza w/w celów zawartych w II Polityce Ekologicznej Państwa.
Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016.
Dokumentem strategicznym wskazującym na główne wyzwania i najważniejsze priorytety polityki ekologicznej RP w najbliższych 4 latach i z perspektywą 4-letnią jest Polityka Ekologiczna Państwa na lata 20092012 z perspektywa do roku 2016. Główne cele to m.in.
- uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych;
- aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska;
- udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska poprzez podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa;
- ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody;
- poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.
Podstawową zasadą realizacji Polityki Ekologicznej Państwa jest zasada zrównoważonego rozwoju
zakładająca jakość życia na poziomie, na jaki pozwala obecny rozwój cywilizacyjny, bez umniejszania szans
przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie.
W Polityce … podkreśla się fakt, iż system planowania przestrzennego powinien w większym stopniu niż dotychczas odnosić się do lokalizacji obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko, uwzględniania
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obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych, optymalizowania potrzeb transportowych, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i zachowania proporcji pomiędzy terenami zainwestowanymi i biologicznie
czynnymi.
W projekcie planu w celu określenia kierunków rozwoju struktury funkcjonalno – przestrzennej przyjęto zasadę
zrównoważonego rozwoju, jako generalny kierunek działania. Zrównoważony rozwój, zgodnie z ustawą z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska to rozwój społeczno – gospodarczy, w którym następuje proces integrowania. Projektowany plan spełnia warunki zawarte w tym dokumencie tj. kształtuje ład przestrzenny. Przez ład przestrzenny należy rozumieć sposób ukształtowania przestrzeni, który tworzy harmonijną całość.
Zapisy projektu planu są zgodne z zapisami tego dokumentu w kwestiach ochrony przyrody i krajobrazu, poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.
18.3. Dokumenty regionalne.
Dokumenty ustanowione na szczeblu wojewódzkim:
- Program Ochrony Środowiska dla Województwa Opolskiego na lata 2012 – 2015
- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego (uchwała Nr XLVIII /505/2010
Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010 r., w sprawie uchwalenia zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego (Dziennik Urzędowy Województwa
Opolskiego Nr 132 poz. 1509 z dnia 18 listopada 2010 r.)
- Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego .
Program Ochrony Środowiska dla Województwa Opolskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą do
roku 2019
Na szczeblu województwa podstawowym dokumentem dotyczącym problematyki ochrony środowiska jest Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego. Dokument wymienia długoterminowe i krótkoterminowe
cele w ramach polityki ochrony środowiska:
- Ochrona wód i gospodarka wodna
- Ochrona powierzchni ziemi przed odpadami
- Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami i środowiska człowieka przed hałasem.
- Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody.
- Ochrona powierzchni ziemi i środowiska glebowego.
W/w cele i założenia mają odniesienie w zapisach planu stawiające za cel ochronę walorów środowiska przed
zanieczyszczeniami związanymi ze środowiskiem zurbanizowanym oraz utrzymanie części terenów biologicznie czynnych. Do osiągnięcia w/w celów przyczynią się m.in. ustalenia projektu planu odnoszące się m.in. do
ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami (poprzez możliwość stosowania wysokosprawnych urządzeń do
celów grzewczych i technologicznych z kontrolowanych źródeł elektrycznych , ochrony środowiska człowieka
przed hałasem (dot. dopuszczalnych poziomów hałasu), ochrony wód (poprzez odprowadzenie wód opadowych do systemów kanalizacji deszczowej, z nawierzchni nieprzepuszczalnych dróg po ich uprzednim podczyszczeniu), ochrony powierzchni ziemi i środowiska glebowego (poprzez m.in. uporządkowaną gospodarkę
odpadami, utrzymaniu terenów biologicznie czynnych), zagospodarowaniu terenów nieprzeznaczonych pod
zabudowę pod zieleń urządzoną.
W/w cele i założenia mają odniesienie w zapisach planu stawiające za cel ochronę walorów środowiska przed
zanieczyszczeniami związanymi ze środowiskiem zurbanizowanym oraz utrzymanie części terenów biologicznie czynnych, a także ochronę zdrowia ludzi.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki przestrzennej na poziomie regionu. Głównym zadaniem planu jest określenie przestrzennych uwarunkowań rozwoju oraz kierunków i priorytetów kształtowania środowiska przyrodniczego, kulturowego i zurbanizowanego w dostosowaniu do strategicznych kierunków rozwoju społecznego i gospodarczego województwa
zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego. Plan województwa uwzględnienia koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju.
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Do najważniejszych kwestii, w tym związanych z ochroną przyrody, w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego należą:
- Dostosowanie zagospodarowania przestrzennego do naturalnych przyrodniczych predyspozycji, uwarunkowań i walorów;
- Poprawa stanu czystości wód i ograniczenie dopływu zanieczyszczeń wprowadzanych do wód i gruntu;
- Zachowanie i ochrona różnorodności biologicznej, pomnażanie dziedzictwa i walorów przyrodniczo-krajobrazowych w szczególności poprzez wyrażone w planie miejscowym:
a) zasad ochrony krajobrazu i ochrony walorów krajobrazowych,
b) zasad ochrony obiektów zabytkowych znajdujących się w granicach opracowania.
- Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska (w tym ustalenia nakazujące stosowanie wysokosprawnych urządzeń grzewczych, prowadzenie uporządkowanej gospodarki odpadami, ściekami i emisją zanieczyszczeń do środowiska);
 Poprawa stanu środowiska naturalnego i jakości życia mieszkańców;
 Modernizacja i rozbudowa systemów zasilających sieci infrastruktury technicznej w tym z zakresu
elektroenergetycznego (zarówno w planach województwa z 2002 i 2010 roku oraz w projekcie z 2017
r. linia 110 kV GPZ Hajduki-GPZ Tułowice stanowi niezmienny element planowania wprowadzający
dwustronne zasilanie GPZ w Tułowicach ).

Projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego woj. opolskiego z 2017 r.

Podsumowując stwierdzić należy, że realizacja projektowanego dokumentu powinna przyczynić się do osiągnięcia w/w celów zawartych w dokumentach. Ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych następować będzie poprzez realizację ustaleń projektu planu i poprzez normy prawne w nim wskazane (przepisy odrębne).
Określone w projekcie mpzp zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz ustalenia
szczegółowe na podstawie art.15 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oparte są na normach prawa krajowego zgodnych z prawem wspólnotowym oraz międzynarodowym.

19. Streszczenie w języku niespecjalistycznym.
Prognozę oddziaływania na środowisko wykonano w celu oceny skutków wpływu na środowisko ustaleń
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii 110 kV w gminie Tułowice w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu.
Analiza aktualnego stanu zagospodarowania, zgłoszone wnioski i zapisy ustaleń dotychczas obowiązujących planów miasta Tułowice oraz ustaleń zawartych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Tułowice z 2015 r. były podstawą sporządzenia projektu miejscowego planu zapewniają33
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cego zasadniczo możliwość realizacji napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV na otwartych terenach rolnych i leśnych oraz realizację odcinka linii w wersji kablowej na terenie zurbanizowanym i przewidzianym do zurbanizowania w granicach miasta Tułowice. Przebieg kablowy wraz ze znacznym zagłębieniem przewodu nie będzie powodował dużych zmian na powierzchni terenu trasy.
Teren jest w części przekształcony antropogenicznie. W zasadniczej części planu pozostawia się użytkowanie rolne (pola uprawne z zachowaniem zieleni śródpolnej i cieków wodnych) oraz leśne (z powiększeniem
przestrzeni lasów na obszarze roli o VI klasie bonitacyjnej nie kolidującej z linią 110 kV). Ze względu na zasadniczo pełne utrzymanie rolno-leśnego charakteru przestrzeni cały obszar objęty projektem planu cechuje się
dość dużą bioróżnorodnością.
Tereny planu są objęte obszarami chronionymi wyznaczonymi na na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Ale ustalenia planu zasadniczo nie zagrażają tym obszarom i obiektom
chronionym wyznaczonym na obszarze gminy t.j. OChK Bory Niemodlińskie. Zasadniczo obszar planu nie jest
miejscem występowania rzadkich lub chronionych gatunków roślin, chronionych siedlisk przyrodniczych czy też
innych nie chronionych. Niemniej w rejonie projektowanej linii 110 kV, powyżej wsi Goszczowice (na południe
od drogi transportu rolnego obsługującej staw „Pustelnik” od strony drogi wojewódzkiej 405) występuję w dość
dużym skupisku po obu stronach linii kolejowej Opole-Nysa łąki trzęślicowe. Ale zagrożeniem dla tych łąk stanowi gospodarka rolna i przekształcanie ich na grunty ornych z widoczną dodatkową działalnością melioracyjną osuszającą przyległe do łąk działki. Oparciem ale zarazem zagrożeniem dla nich są również samosiewne
laski łęgowe wchodzące od południa i zachodu na te łąki. Konstrukcje podporowe linii jako punktowe elementy
inwazyjne nie będą dla tych łąk dużym zagrożeniem.
Analizując stan zagospodarowania obszaru opracowania można wyodrębnić następujące problemy dotyczące
ochrony środowiska:
- zubożenie zasobów przyrody,

-

korzystne warunki gruntowe,

położenie poza obszarami zagrożenia powodziowego.
Występowanie na obszarach planu zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi będą minimalizowane. Zagrożenia
te nie będą stanowić niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzi. Główne zagrożenia środowiska na etapie realizacji
ustaleń planu to:
- wytwarzanie odpadów;
- hałas komunikacyjny, hałas maszyn i urządzeń na terenach przemysłu i składów;
- wprowadzanie w sposób niekontrolowany ścieków do wód lub ziemi oraz zanieczyszczenie gleb;
- utrata powierzchni biologicznie czynnych przez ich zabudowę i dewastację.
Zagrożenia dla środowiska przyrodniczego nie będą odbiegać od zagrożeń występujących na podobnych obszarach funkcjonalnych i nie będą zasadniczo odbiegać od zagrożeń aktualnie występujących na obszarze objętym projektem planu.
Podkreślić należy, że ustalenia projektu nie wskazują możliwości lokalizacji przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
Projekt dokumentu ma głównie na celu zmianę funkcjonalną polegającą na wprowadzeniu nowej trasy linii
110 kV.
Podkreślić należy, że ustalenia projektu planu określają aktualne warunki realizacji przedsięwzięcia
mogących znacząco oddziaływać na środowisko jakim jest linia 110 kV.
Stwierdzono, że przy braku realizacji przedmiotowego projektu planu miejscowego oraz przy założeniu pozostawienia obecnej struktury środowiska przyrodniczego obszarów planu funkcjonowanie środowiska może ulec
istotnemu pogorszeniu – przejście linii poprzez teren lasu z wycinką drzewostanu ale z utrzymaniem leśnego
charakteru gruntów. Nie dostrzega się znacznych problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia
projektowanego dokumentu – dotyczących obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Podczas opracowywania projektu mpzp zostały uwzględnione cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, m.in. uwzględniono wymogi ochrony środowiska, ochrony
powietrza, gospodarowania odpadami, ochrony wód przed zanieczyszczeniem, ochrony zasobów przyrodniczych. W dalszej części prognozy określone zostały, przeanalizowane oraz ocenione przewidywane znaczące
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oddziaływania na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich integralność, a także na pozostałe
komponenty środowiska. Ustalono, że realizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie
wpłynie na wystąpienie negatywnego oddziaływania ustaleń planu na znajdujące się w gminie i w sąsiednich
gminach obszary Natura 2000 oraz na integralność tych obszarów oraz związki między nimi.
Krajobraz analizowanego obszaru w wyniku realizacji ustaleń planu będzie miał charakter zurbanizowany. Dominować będą ekosystemy obejmujące:
 tereny leśne;
 tereny rolne pól uprawnych;
 tereny rolne łąk stałych.
Ustalenia planu nie powinny w znaczący sposób wpływać na stan środowiska przyrodniczego, w tym
zdrowie i życie ludności. Nieznacznie zwiększyć się może w obszarze objętym planem emisja związana z
linią elektroenergetyczną 110 kV zanieczyszczeń i hałasu komunikacyjnego.
Ustalenia planu zgodne są z innymi dokumentami strategicznymi gminy m.in. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice i Strategią rozwoju tej gminy.
W prognozie... zostały przedstawione i przeanalizowane rozwiązania mające na celu zapobieganie i
ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji planu. Za rozwiązania, które mogą ograniczyć negatywne dla środowiska przyrodniczego skutki realizacji ustaleń miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego można zaliczyć m.in.
- w zakresie gospodarki systemów deszczowych z dróg;
- w zakresie odpadów;
- w zakresie zmian warunków mikroklimatycznych;
- w zakresie emisji.
Dla oceny zmian zaproponowano na bieżąco monitorowanie stanu środowiska w odniesieniu do następujących zagadnień: klimatu akustycznego, jakości powietrza, odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków,
stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych. Do oceny skutków realizacji ustaleń planu zaproponowano dokonanie corocznej oceny zmian stanu środowiska terenu objętego planem z uwzględnieniem danych z
państwowego monitoringu ochrony środowiska, danych podmiotów prywatnych oraz oceny zmian zagospodarowania przestrzennego, w czasokresach 4 lat, ze szczególnym uwzględnieniem stanu wód powierzchniowych
i podziemnych, hałasu i zanieczyszczeń powietrza.
Nie stwierdzono w prognozie… oddziaływania transgranicznego ustaleń projektowanego dokumentu.
Niniejsza prognoza zawiera ocenę zgodności projektowanego dokumentu z celami ochrony środowiska
ustanowionymi na szczeblu wspólnotowym, krajowym i regionalnym. Z oceny tej wynika, że realizacja ustaleń
projektu dokumentu w zakresie odnoszącym się do przedmiotu planu, powinna przyczynić się do osiągnięcia
ustanowionych celów ochrony środowiska. Ochrona środowiska realizowana będzie poprzez ustalenia planu i
poprzez wskazanie lub odesłanie w projektowanym dokumencie do norm prawnych w nim wskazanych (przepisów
odrębnych). Określone w projekcie mpzp zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz
ustalenia szczegółowe na podstawie art.15 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, oparte są na normach prawa krajowego zgodnych z prawem wspólnotowym
oraz międzynarodowym. Projekt mpzp uwzględnia uwarunkowania przyrodnicze oraz przeznaczenie i
zagospodarowanie terenów określone w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Tułowice ”.

ZAŁĄCZNIKI :
Zał. nr 1 – Uwarunkowania przyrodnicze,
Zał. nr 2 – Stan projektowany+Analiza fotograficzna.
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