
Ś R O D A    Ś L Ą S K A

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Środa Śląska w obrębie geodezyjnym 

[w obszarze dawnego zakładu produkcyjnego Coca Cola

 

 

 

 

 

Opracowanie: 

dr inż. Jarosław Osiadacz 
 
 

 

 

Ś R O D A    Ś L Ą S K A 
 

 

 

ZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Środa Śląska w obrębie geodezyjnym  

w obszarze dawnego zakładu produkcyjnego Coca Cola

 

 

■ Wrocław / Środa Śląska ■ 

marzec 2022 

 

 

 

INNOVA Jarosław Osiadacz 

Na Polance 12D/5 

51-109 Wrocław 

tel./fax. (071) 789 36 66 

e-mail jaroslaw.osiadacz@innovaconsulting.pl

 

ZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

 

w obszarze dawnego zakładu produkcyjnego Coca Cola] 

 

aconsulting.pl 



Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

INNOVA Jarosław Osiadacz, ul. Na Polance 12d/5, 51-109 Wrocław 

Strona 2 z 37 

 

Spis treści: 

1.  Podstawa prawna opracowania prognozy ................................................................................................................ 3 

2.  Cel i zakres prognozy ................................................................................................................................................ 3 

3.  Metody opracowania i materiały źródłowe ............................................................................................................. 4 

4.  Ocena stanu i funkcjonowania środowiska na obszarze objętym projektem planu ................................................ 6 

4.1.  Charakterystyka środowiska przyrodniczego .................................................................................................... 6 

4.1.1.  Położenie .................................................................................................................................................... 6 

4.1.2.  Budowa geologiczna i geomorfologia terenu ............................................................................................. 8 

4.1.3.  Warunki klimatyczne .................................................................................................................................. 9 

4.1.4.  Wody powierzchniowe i podziemne ........................................................................................................ 11 

4.1.5.  Warunki glebowe, szata roślinna i świat zwierzęcy .................................................................................. 12 

4.1.6.  Zasoby krajobrazowe i kulturowe oraz obszary chronione ...................................................................... 15 

4.2.  Stan i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego ........................................................................................ 15 

4.2.1.Powietrze atmosferyczne ........................................................................................................................... 15 

4.2.2. Klimat akustyczny ...................................................................................................................................... 17 

4.2.3. Jakość wód powierzchniowych ................................................................................................................. 18 

4.2.4.Promieniowanie elektromagnetyczne ....................................................................................................... 19 

4.3. Odporność środowiska na degradację ............................................................................................................. 20 

4.4. Ocena zdolności środowiska do regeneracji .................................................................................................... 21 

5.  Ustalenia projektu planu oraz jego powiązania z innymi dokumentami ............................................................... 22 

6.  Analiza i ocena wpływu rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych na środowisko ................................................. 25 

6.1.  Analiza pod kątem zgodności projektu planu z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi ................................ 25 

6.2. Analiza pod kątem rozwiązań eliminujących lub ograniczających negatywne wpływy na środowisko realizacji 

ustaleń projektu planu ............................................................................................................................................ 25 

6.3. Analiza pod kątem ochrony walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz kształtowania walorów 

krajobrazowych ....................................................................................................................................................... 27 

6.4. Analiza pod kątem wpływu ustaleń planu na elementy środowiska oraz obszary Natura 2000 we wzajemnym 

powiązaniu .............................................................................................................................................................. 27 

7.  Przewidywane metody analizy skutków realizacji ustaleń projektu planu ............................................................. 29 

8.  Prognoza zmian środowiska w wyniku realizacji ustaleń projektu planu ............................................................... 30 

8.1.  Prognoza skutków wpływu ustaleń projektu planu na środowisko przyrodnicze ........................................... 30 

8.2.  Możliwe transgraniczne oddziaływanie ........................................................................................................... 31 

8.3.  Potencjalne zmiany w środowisku w przypadku braku realizacji ustaleń planu ............................................. 31 

9. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym .................. 31 

9.1. Dokumenty szczebla międzynarodowego i wspólnotowego ........................................................................... 32 

9.2. Dokumenty szczebla krajowego ....................................................................................................................... 33 

9.3. Dokumenty szczebla regionalnego i lokalnego ................................................................................................ 34 

10. Możliwości wprowadzenia rozwiązań alternatywnych bądź eliminujących i ograniczających negatywne 

oddziaływanie na środowisko realizacji ustaleń projektu planu ................................................................................. 35 

11.  Streszczenie w języku niespecjalistycznym .......................................................................................................... 36 

Załącznik ...................................................................................................................................................................... 37 
  



Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

INNOVA Jarosław Osiadacz, ul. Na Polance 12d/5, 51-109 Wrocław 

Strona 3 z 37 

1.  Podstawa prawna opracowania prognozy 

 

Podstawą prawną opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego są następujące akty prawne: 

• 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. 2021 poz. 2373 - 

tekst jednolity z późn. zm.),  

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503 - 

tekst jednolity).  

 

Projekt miejscowego planu, dla potrzeb którego sporządzana jest niniejsza prognoza opracowany został w oparciu 

o uchwałę Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej Nr LXVIII/608/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do 

zmiany zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Środa Śląska w obrębie geodezyjnym (w obszarze dawnego zakładu produkcyjnego Coca 

Cola). 

 

 

2.  Cel i zakres prognozy 

 

Prognoza oddziaływania na środowisko ma na celu uwzględnienie uwarunkowań istniejącego stanu środowiska 

przyrodniczego wraz z określeniem skutków oddziaływania na środowisko przyrodnicze i kulturowe związanych z 

realizacją ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

 

Zakres przestrzenny projektu zmiany planu stanowi obszar dawnego zakładu produkcyjnego Coca Cola 

zlokalizowany w Środzie Śląskiej przy ul. Wrocławskiej. Zmiana planu, polega na wprowadzeniu zmian w 

ustaleniach tekstowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska w obrębie 

geodezyjnym (w obszarze dawnego zakładu produkcyjnego Coca Cola) oraz wprowadzeniu obszaru 

obowiązkowego zagospodarowania zielenią na terenie P/U13 od strony terenu MW24 oraz MWU27.  

 

Zakres merytoryczny prognozy określa art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. 2021 poz. 2373 - tekst jednolity z późn. zm.). Zgodnie z ww. ustawą prognoza powinna: 

• zawierać informacje o zawartości, głównych celach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami, 

• zawierać informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

• określać propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektu planu 

i częstotliwości jej przeprowadzania, 

• określać, analizować i oceniać istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku 

braku realizacji projektowanego dokumentu, określać, analizować i oceniać stan środowiska na obszarach 

objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 
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• określać, analizować i oceniać istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia 

projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

• określać, analizować i oceniać przewidywane znaczące oddziaływania na cele i przedmiot ochrony obszaru 

Natura 2000 oraz na środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, 

wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne z 

uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy, 

• przedstawiać rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w planie, mające na celu zapobieganie, 

ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań ustaleń projektu planu na środowisko, 

• zawierać informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko. 

 

Prognoza oddziaływania na środowiska winna również zawierać w części końcowej streszczenie w języku 

niespecjalistycznym. 

 

Na podstawie Art. 74a ust. 2 oraz Art. 51. Ust. 2 pkt 1f, prognoza powinna zawierać - w postaci załącznika - 

oświadczenie autora o spełnieniu wymagań w zakresie posiadanego wykształcenia i doświadczenia. 

 

 

3.  Metody opracowania i materiały źródłowe 

 

Na etapie sporządzania niniejszego dokumentu wykorzystano następujące materiały źródłowe: 

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska uchwalone uchwałą 

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej Nr XIII/144/19 z dnia 28 sierpnia 2019r. ; 

• Uchwała Nr XXXIX/321/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska w obrębie geodezyjnym; 

• Uchwała Nr XV/117/03 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 15 października 2003 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Środa Śląska 

dla jednostek urbanistycznych A, B, C, D, E, G oraz części jednostki F;  

• Andrzejewska, A.K., Woźniak, M., Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska w obrębie geodezyjnym, Wrocław, sierpień 2016 r.; 

• Analiza materiałów wejściowych do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obrębu geodezyjnego w mieście Środa Śląska, Opracowanie własne INNOVA Jarosław 

Osiadacz; 

• Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2015 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska Wrocław, 2016. 

• Opracowanie ekofizjograficzne dla południowej części gminy Środa Śląska (wsie Ogrodnica, Chwalimierz, 

Jugowiec, Juszczyn, Wojczyce, Kryniczno, Gozdawa, Rakoszyce, Kulin, Cesarzowice, Michałów, Bukówek, 

Pęczków i Wrocisławice, Zakład Ochrony Środowiska „Decybel”, 2007. 

• Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1: 1 000, mapa topograficzna 1:10 000; 
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• Mapa ewidencji gruntów 1:5 000; 

• Mapy glebowo-rolnicze 1: 5 000; 

• Mapa hydrograficzna 1:50 000, 

• Mapa sozologiczna 1: 50 000, 

• Mapa Geologiczna Polski; mapa utworów powierzchniowych 1:500 000; 

• Koźmiński, Cz., 2001, Atlas klimatycznego ryzyka uprawy roślin w Polsce; 

• Kondracki J., 2000: Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 

• Usługi sieciowe WMS Państwowego Instytutu Geologicznego,  

• Usługi sieciowe WMS Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,  

• Wizja lokalna na terenie opracowania (2019). 

 

Prognozę sporządzono przy zastosowaniu metod opisowych dotyczących charakterystyki poszczególnych 

komponentów środowiska przyrodniczego poddanych oddziaływaniu. Niniejszy dokument został wykonany w 

oparciu o dostępne materiały tematyczne. Na podstawie zebranych informacji oceniono potencjalne zagrożenie 

środowiska związane z realizacją ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wskazano 

ewentualne negatywne i niepożądane konsekwencje z tego wynikające oraz zaproponowano sposoby i metody ich 

minimalizowania. 

 

Przewidywane oddziaływanie na środowisko ustaleń projektu planu określono według takich kryteriów, jak: 

• charakter zmian: bardzo korzystne, korzystne, bez znaczenia, niepożądane, potencjalnie niekorzystne, bardzo 

niekorzystne; 

• intensywność przekształceń: nieznaczne, zauważalne, duże, zupełne; 

• bezpośredniość oddziaływania: bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane; 

• okres trwania oddziaływania: długoterminowe, średnioterminowe, krótkoterminowe; 

• częstotliwość oddziaływania: stałe, chwilowe. 

 

Zgodnie z Art. 52. ust 1. Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 2373 - tekst jednolity z późn. 

zm.), informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, są opracowane stosownie do stanu 

współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego 

dokumentu oraz etapu przyjęcia tego dokumentu w procesie opracowywania projektów dokumentów 

powiązanych z tym dokumentem. 

 

Zgodnie z Art. 52 ust.2. ustawy j.w. - w prognozie oddziaływania na środowisko uwzględnia się informacje zawarte 

w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla innych, przyjętych już, dokumentów powiązanych z 

projektem dokumentu będącego przedmiotem postępowania. 

 

Zgodnie z procedurą zawartą w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na 

mocy art. 53, dział IV, rozdz. 2, otrzymano uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości przygotowywanej 
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prognozy oddziaływania na środowisko z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz 

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. 

 

 

4.  Ocena stanu i funkcjonowania środowiska na obszarze objętym projektem planu  

4.1.  Charakterystyka środowiska przyrodniczego  

4.1.1.  Położenie 

 

Obszar zmiany planu administracyjnie znajduje się w granicach Gminy Środa Śląska, w granicach miasta Środa 

Śląska. 

 

Gmina Środa Śląska położona jest w centrum Dolnego Śląska, w miejscu krzyżowania się ważnych szlaków 

komunikacyjnych takich jak: droga krajowa 94 (Wrocław - Zielona Góra - Szczecin) oraz droga wojewódzka 346 

(Środa Śląska - Kąty Wrocławskie - Oława). Dodatkowym atutem gminy jest połączenie z autostradą A4 (E-40 

Drezno - Wrocław - Kijów) oraz linią kolejową E-30 (Wrocław - Zgorzelec - Drezno). 

 

Gmina Środa Śląska obejmuje obszar o pow. 214,93 km kw. Sieć osadniczą tworzy 27 miejscowości 

rozmieszczonych równomiernie wokół miasta. 

Gmina liczy ok. 19 tys. mieszkańców. W mieście Środa Śląska zamieszkuje ok. 9 tys. osób zaś na terenach wiejskich 

ponad 10 tys. 

 

  

Rysunek 1. Gmina Środa Śląska, lokalizacja obszaru planu. Źródło: GoogleMaps 
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Rysunek 2. Gmina Środa Śląska, Podział na regiony fizyczno – geograficzne.  

Źródło: Geografia fizyczna Polski, Kondracki (2000) 

 

W podziale regionalnym cały teren opracowania położony jest w obrębie Wysoczyzny Średzkiej. Mikroregion ten 

przynależy do mezoregionu Równiny Wrocławskiej. Pełna klasyfikacja fizycznogeograficzna dla tego rejonu 

przedstawiona przez prof. Jerzego Kondrackiego [Kondracki 2002] wygląda następująco: 

• Prowincja 31:  Niż Środkowoeuropejski; 

o Podprowincja 318: Niziny Środkowopolskie; 

� Makroregion 318.5: Nizina Śląska; 

• Mezoregion 318.53: Równina Wrocławska 

o Mikroregion 318.531: Wysoczyzna Średzka 

 

Równina Wrocławska to rozległy obszar oddzielający pasmo Sudetów i Przedgórza od Pradoliny Odry, ciągnący się 

od Kaczawy na zachodzie po dolinę Nysy Kłodzkiej na wschodzie. Jest to położona w dorzeczu górnej Odry, 

najdalej na południe wysunięta część Niziny Środkowopolskiej. Wznosi się od 125 do 165 m i jest dość płaską 

krainą rolniczą, zróżnicowaną jednak ze względu na rodzaj gleb. Wysoczyzna Średzka, w obrębie której znajduje 

się południowa część gminy Środa Śląska, jest najbardziej na zachód wysuniętą częścią Równiny Wrocławskiej.  

# # # 

Na przedmiotowym obszarze obowiązuje aktualnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

wprowadzony Uchwałą nr XXXIX/321/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska w obrębie geodezyjnym. 

 

Zmiana planu, polega na wprowadzeniu zmian w ustaleniach tekstowych miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Środa Śląska w obrębie geodezyjnym (w obszarze dawnego zakładu produkcyjnego Coca 
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Cola) oraz wprowadzeniu obszaru obowiązkowego zagospodarowania zielenią na terenie P/U13 od strony terenu 

MW24 oraz MWU27. Ponadto zmiana planu wprowadza dodatkowe ustalenia mające na celu zabezpieczenia 

terenów mieszkaniowych osiedla przy ul. Wrocławskiej przed uciążliwościami z terenu P/U13. 

 

 
Rysunek 3. Gmina Środa Śląska, Widok terenu objętego przedmiotową zmianą MPZP. 

Źródło: Geoportal (Dostęp: 2019-04-25) 

 

4.1.2.  Budowa geologiczna i geomorfologia terenu 

Morfologia Wysoczyzny Średzkiej jest zdecydowanie różna od pozostałych jednostek Równiny. Główną cechą 

rzeźby terenu są liczne wzgórza nie połączone wyraźnie ze sobą. Teren opada ogólnie ku N-W. W obniżeniu 

Średzkiej Wody oraz w obniżeniach jej pomniejszych dopływów wysokość terenu wynosi w granicach 135 m npm. 

Wzdłuż zachodniej części rozpatrywanego obszaru minimalne wysokości występują w obniżeniu Cichej Wody i 

wynoszą 150 m npm. Poza tym obniżeniem występują liczne, pojedyncze kulminacje, które osiągają wysokości 

160-170 m npm.  

 

Wysoczyznę Średzką na całej niemal powierzchni tworzy zdenudowana powierzchnia morenowa, pokryta cienką 

warstwą glin piaszczystych i piasków gliniastych. Gleby wykształcone z tych utworów to gleby brunatne właściwe i 

gleby pyłowe. Na jej terenie występują gleby o wysokiej klasie bonitacji, kompleksu pszennego i żytniego dobrego. 

Jest to areał słabo zalesiony o intensywnej gospodarce rolnej. Cienka warstwa utworów pokrywających 

powierzchnię podścielona jest utworami znacznie mniej przepuszczalnymi, glinami zwałowymi i miejscami 

utworami ilastymi. Na tej podstawie można stwierdzić, iż wody głębszego krążenia są dobrze izolowane od wód 

powierzchniowych i wód znajdujących się w utworach czwartorzędowych. Nieco odmienną budowę mają 

obniżenia, które wypełniają czwartorzędowe utwory glacjalne, pochodzące ze zlodowacenia środkowopolskiego 

głównie piaski i żwiry wodno-lodowcowe podścielone osadami trzeciorzędowymi (głównie iły, mułki, rzadko 

wkładki węgla brunatnego). Obniżenia te wykorzystują rzeki: Cicha Woda i Średzka Woda oraz ich  dopływy.  

 

Największy wpływ na kształtowanie rzeźby w tym rejonie miało zlodowacenie środkowopolskie oraz ostatni 

interglacjał. Ostateczny kształt rzeźby powstał w warunkach klimatu panującego w czasie zlodowacenia 

bałtyckiego na przedpolu lądolodu skandynawskiego. W okresie tym wiatry spowodowały osadzanie się utworów 
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lessopodobnych. Po ustąpieniu lodowca głównym czynnikiem rzeźbotwórczym były woda i wiatr.  

Naturalna rzeźba terenu została w wielu miejscach przemodelowana przez człowieka; najbardziej wyraziste formy 

antropogeniczne tworzą liczne, aczkolwiek niewielkie wyrobiska po dawnej eksploatacji kruszywa i glin 

budowlanych, niektóre wypełnione wodą, stanowiące elementy urozmaicające rzeźbę obszaru opracowania. 

 

# # # 

W obszarze objętym projektem zmiany planu miejscowego nie ma udokumentowanych złóż surowców 

mineralnych ani terenów i obszarów górniczych (według informacji dostępnych na geoportalu PIG – IKAR) oraz 

obszarów osuwania się mas ziemnych. 

 

4.1.3.  Warunki klimatyczne 

Warunki klimatyczne w rejonie opracowania nie odbiegają znacznie od warunków panujących we Wrocławiu i są 

kształtowane podobnymi czynnikami radiacyjnymi, barycznymi i opadowymi, które determinowane są w ogólnym 

zarysie przez dwa czynniki: geograficzny wynikający z lokalizacji obszaru opracowania w środkowej Europie (klimat 

umiarkowany) i położenia u podnóża bariery orograficznej Sudetów Wschodnich i Środkowych, oraz czynnik 

cyrkulacyjny związany z ruchami morskich, i kontynentalnych mas powietrza, a sporadycznie także mas powietrza 

zwrotnikowego i arktycznego (klimat o cechach przejściowych między klimatem morskim i kontynentalnym).  

 

Gmina Środa Śląska, zgodnie z regionalizacją klimatyczną Polski należy do regionu „Dolnośląski Środkowy”. 

Na terenie gminy Środa Śląska nie ma stacji meteorologicznej, dlatego charakterystykę warunków klimatycznych 

dla wykonano na podstawie danych meteorologicznych pochodzących ze stacji zlokalizowanej we Wrocławiu, który 

również należy do tego samego regionu klimatycznego.  

 

Rejon Dolnośląski Środkowy obejmuje Nizinę Śląską i Przedgórze Sudeckie. Występuje tu najczęściej pogoda 

umiarkowanie ciepła (131 dni w roku). Dni bardzo ciepłych jest 87 w ciągu roku, a z przymrozkami – 83. Dni 

mroźnych jest w tym regionie tylko 28. Klimat na obszarze opracowania jest kształtowany pod wpływem tzw. 

efektu fenowego, spowodowanego sąsiedztwem bariery górskiej. Dlatego należy on do najcieplejszych w Polsce. 

Zima jest tu krótka, wiosna ciepła, a lato suche i ciepłe.  

 

Średnia roczna temperatura powietrza we Wrocławiu wynosi 8,7°C. Przebieg roczny temperatury powietrza jest tu 

typowy dla klimatu nizinnego Polski: z maksimum w lipcu i styczniowym minimum. Średnia temperatura lipca we 

Wrocławiu (miesiąc najcieplejszy) wynosi 18,1°C, natomiast średnia temperatura stycznia (miesiąc najchłodniejszy) 

–0,9°C. Występuje tu silne zróżnicowanie średnich temperatur w kolejnych latach (zwłaszcza w miesiącach 

zimowych).  

 

Średnia roczna suma opadów w Środzie Śląskiej, gdzie znajduje się najbliższy posterunek opadowy, wynosi 626 

mm, przy czym w zależności od roku waha się ona w przedziale 399÷762 mm.  Suma półrocza letniego (maj-

październik) wynosi 410 mm, co stanowi 65,5% opadu rocznego. Najbardziej intensywne opady, dochodzące nawet 

do 250 mm (sierpień 1964) występują tutaj w lipcu i sierpniu. Obszar cechuje zwiększona frekwencja burz 

atmosferycznych: średnio w roku 24-26 dni z burzą, zmniejszona jest natomiast frekwencja dni z mgłą: średnio do 

30 dni w roku.  
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Średnia grubość maksymalna pokrywy śnieżnej wynosi 10cm (najwyższa z maksymalnych – 40cm). Zalega ona 

średnio przez 50 dni w roku, najpóźniej do 30 marca. Region nie należy zatem do bogatych w opady. 

 

Najczęstsze obserwowane tutaj kierunki wiatrów notuje się z sektorów: południowego (SE-17,4%), SE – 17,4%) i 

zachodniego (NW- 21%).  

Rysunek 4. Róża wiatrów na terenie Wrocławia na podstawie danych meteorologicznych z lat 19710- 2000. [Źródło: 
Dancewicz w opracowaniu ekofizjograficznym dla województwa dolnośląskiego] 

 

Średnia prędkość wiatru wynosi 3,5-5,0 m/s, a frekwencja cisz atmosferycznych wynosi 8,9%. Wiatr o składowej 

południowej stwarza warunki do powstawania zjawisk fenowych. Wiatry fenowe, powodują wysychanie gleby, 

tajanie pokrywy śnieżnej (zagrożenie powodziowe) oraz złe samopoczucie. Najwyższe, w przebiegu rocznym 

średnie prędkości wiatrów występują w miesiącach zimowych, na ogół w styczniu. 

 

Według opracowanej przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie mapy 

regionów bioklimatycznych Polski powiat średzki znajduje się w regionie środkowym IVa o typowych warunkach 

bioklimatycznych i słabych bodźcach. Występuje tutaj najmniej dni uciążliwych dla człowieka w zestawieniu i 

innymi regionami kraju. Jest ich poniżej 20%, podczas gdy np. w centrum kraju 30%, a w rejonie Sudetów – 40% dni 

w roku. Liczba dni parnych wynosi 13-14 rocznie i jest niższa od średniej dla Polski południowej i centralnej. 

Występują tu stosunkowo łagodne warunki klimatyczne związane z krótkimi, mało ostrymi zimami, wczesną i ciepłą 

wiosną oraz długim termicznym latem. Pogody korzystne dla klimatoterapii występują latem i wczesną jesienią, 

pogody niekorzystne - głównie zimą (zwłaszcza w styczniu), co jest wynikiem oddziaływania gór. Odczuwalność 

cieplna jest przeciętna, jedynie wiosną notuje się wysoką częstość występowania warunków termicznych 

odczuwanych jako komfortowe. 

 

Z uwagi na mało zróżnicowaną rzeźbę terenu warunki bioklimatyczne na całym obszarze opracowania są 

zbliżone do przeciętnych dla regionu, czyli korzystne. Warunki solarne przeciętne, lokalnie korzystne, Warunki 

anemologiczne korzystne, lokalnie sterowane wysokim pokryciem terenu (zadrzewienie, zabudowa). 
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4.1.4.  Wody powierzchniowe i podziemne 

Warunki hydrograficzne są ściśle związane z rzeźbą terenu, która wyznacza powierzchniowy układ sieci wodnej. 

Warunkuje je także budowa geologiczna i klimat. 

 

Wody podziemne 

Górny horyzont wód podziemnych na obszarze objętym opracowaniem jest wykształcony niejednorodnie. W 

strefach występowania wychodni piaszczysto-żwirowych występują wody gruntowe o zwierciadle swobodnym. 

Miąższości ich poziomów są uzależnione od głębokości występowania osadów przepuszczalnych. W rejonach 

dużych głębokości ich zasobność może być znaczna. Strefy wychodni iłów trzeciorzędowych charakteryzują się 

całkowitym brakiem górnego horyzontu wód podziemnych, lub lokalnie mają niskozasobowe, najczęściej okresowe 

horyzonty wód wierzchówkowych. Tereny, gdzie przy powierzchni występują miąższe pokłady glin polodowcowych 

cechują się najczęściej występowaniem wód śródglinowych. 

 

Piętrem użytkowym wód podziemnych na terenie opracowania są wodonośne utwory piaszczysto-żwirowe 

trzeciorzędu, występujące najczęściej na głębokościach 40-50 m, rzadziej do 20 m. Miąższość warstw użytkowych 

wynosi średnio około 10 m. Średnia wydajność wyliczona z czynnych ujęć głębinowych wynosi 28 m3/h, a Średnia 

wartość wodoprzewodności 96 m2/d, maksymalnie ponad 800 m2/d. Zwierciadło wody ma charakter naporowy i 

wszędzie stabilizuje się poniżej powierzchni terenu.  

 

Wody piętra trzeciorzędowego są na ogół mało zanieczyszczone i odpowiadają parametrom dla wód do picia. 

Niekiedy wymagają one tylko prostego uzdatniania ze względu na podwyższoną zawartość związków Mn i Fe. 

 

Czwartorzędowe piętro wodonośne związane jest głównie z utworami rzecznymi doliny Odry i osadami 

wodnolodowcowymi z okresu zlodowacenia środkowopolskiego i zlodowacenia południowopolskiego. Na obszarze 

Wysoczyzny Średzkiej zwierciadło wody ma charakter swobodny lub naporowy i występuje na głębokości od kilku 

do 24 m. Wody piętra czwartorzędowego, szczególnie na obszarach pozbawionych izolacji od powierzchni terenu, 

ulegają zanieczyszczeniom o charakterze antropogenicznym. Zawierają też często duże ilości niekorzystnych dla 

jakości wody substancji pochodzenia naturalnego takich jak związki żelaza, manganu czy siarczany. Płytkie poziomy 

wodonośne, bez izolacji utworami słaboprzepuszczalnymi, bywają skażone bakteriologicznie.  

 

Wody powierzchniowe 

Gmina Środa Śląska leży na obszarze zlewni głównego cieku Dolnego Śląska- Odry. Obszar gminy należy do trzech 

zlewni II rzędu, mianowicie obejmuje dorzecza Cichej Wody (rejon Pęczkowa i Wrocisławic), Bystrzycy (Rakoszyce) 

oraz Średzkiej Wody (obszar opracowania). W dorzeczu Średzkiej Wody wyznaczono także wododział III rzędu dla 

dorzecza Dojcy, który obejmuje sołectwa: Kryniczno, Wojczyce, Gozdawa i Juszczyn. Rejon Rakoszyc leży w 

wododziale III rzędu wyznaczonym w dorzeczu Bystrzycy dla Karczyckiego Potoku.  

 

Głównym ciekiem Wysoczyzny Średzkiej jest rzeka Średzka Woda -prawobrzeżny dopływ Odry. W systematyce 

hydrograficznej jest ona ciekiem II rzędu. Początek swój bierze w rejonie Piersna. Rzeka rozpoczyna swój bieg 

źródliskami na rzędnej ok. 155 m npm a uchodzi do Odry w jej 305 km na obszarze basenu portowego w 
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Malczycach gdzie osiąga rzędne 93 m npm. Różnica wysokości wynosi, więc ok. 62 m długość 35 km, średni spadek 

cieku wynosi 0,2 % z tym, że w odcinku ujściowym jest jeszcze niższy. Całkowita długość rzeki wynosi 31,4 km. 

Powierzchni zlewni Średzkiej Wody wynosi 325,9 km2. Rzeka przyjmuje kilka dopływów, do których zalicza się 

prawy dopływ Dojca uchodząca do rzeki przed Chwalimierzem oraz Rokitna uchodząca do Średzkiej Wody w 

Środzie Śląskiej. Największym dopływem Średzkiej wody jest prawostronny dopływ Jeziorka o powierzchni zlewni 

149,6 km2, której zlewnia składa się ze zlewni Starego Rowu i Nowego Rowu (Czarna Struga 94,7 km2). Rzeka 

poniżej Lipnicy przyjmuje swój największy lewostronny dopływ potok Dłużek. Przepływy Średzkiej Wody (przepływ 

średnioroczny wynosi Qśr=1,55 m3/s;  qśr=4,76 dm3/s/km2) nie są duże, o czym decyduje wielkość zlewni i jej 

nizinny charakter. Koryto nie jest odpowiednio duże, zwłaszcza w środkowym i górnym biegu. 

 

Na terenie opracowania znajduje się rów czasowo wypełniony wodami opadowymi.  

 

4.1.5.  Warunki glebowe, szata roślinna i świat zwierzęcy 

Gleby 

Blisko 92% użytków rolnych w rozpatrywanej części gminy stanowią użytki orne. Użytki zielone zajmują tu tylko 8%. 

Niewielką powierzchnię rolniczej przestrzeni produkcyjnej zajmują sady. Sadów na terenie opracowania jest jednak 

znacznie więcej, niż wynika to z zestawień geodezyjnych, ponieważ często zajmują one ogrody  przydomowe, 

kwalifikowane geodezyjnie jako grunty budowlane. 

 

Wskaźnikiem oceniającym w sposób syntetyczny jakość warunków naturalnych produkcji rolniczej jest wskaźnik 

waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej według metody opracowanej przez Instytut Uprawy, Nawożenia i 

Gleboznawstwa w Puławach. Gminy o najlepszych warunkach naturalnych produkcji rolniczej w metodzie tej 

osiągają maksymalnie 100 punktów. Wskaźnik dla gminy Środa Śląska wynosi 80,9 punktów. Wskaźnik ten jest 

zbliżony do średniej dla województwa dolnośląskiego (76,3 pkt.) i wyższy niż wartość wskaźnika dla Polski (66,6 

pkt.).  

 

Poszczególne elementy środowiska ocenione zostały następująco: rzeźba terenu jest średniokorzystna, warunki 

wodne wskazują na okresowe niedobory wody, agroklimat jest dobry, warunki glebowe średnie. Wskaźnik 

waloryzacji opracowano dla całej gminy.  

 

Szata roślinna 

W podziale geobotanicznym Polski według Szafera, zmienionym za Atlasem Śląska Dolnego i Opolskiego obszar 

powiatu średzkiego leży w: 

• Dziale Bałtyckim,  

o Krainie: Kotlina Śląska,  

� Okręgu: Nizina Śląska 

• Podokręgu: Równina Chojnowsko-Legnicko-Wrocławska.  

 

Można przypuszczać, że głównym potencjalnym zbiorowiskiem, dominującym na tym obszarze był rozwijający się 

na żyznych i świeżych siedliskach grąd środkowoeuropejski Galio-Carpinetum. W dolinach większych rzek, na 
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regularnie zalewanych terasach, wykształcały się łęgi jesionowo – topolowe  Ficario-Ulmetum a także łęgi topolowe 

i wierzbowe z klasy Salicetea purpureae. 

 

Pierwotna szata roślinna została poważnie przekształcona w wyniku działalności człowieka. Obecnie obszar ten ma 

charakter krajobrazu kulturowego. Głównym obszarem występowania cennych zbiorowisk roślinnych na terenie 

gminy jest Dolina Odry, która posiada bogatą szatę roślinną, która zależnie od podłoża i zasięgu wód 

powodziowych tworzy charakterystyczne zespoły. Pozostała część gminy, w tym także obszar objęty 

opracowaniem, jest znacznie uboższa, prawie zupełnie pozbawiona lasów ze zdecydowaną przewaga użytków 

ornych.  

 

Szata roślinna na terenach rolnych jest całkowicie przeobrażona i ukształtowana przez człowieka. Dominują tu 

bowiem rośliny uprawne, związane z rolniczym wykorzystaniem większej powierzchni terenu. Ale nawet w 

warunkach tak skrajnej antropopresji pojawiają się tu samorzutnie specyficzne zbiorowiska niepożądanych i 

dlatego usilnie zwalczanych przez rolników, roślin zwanych chwastami. Tworzą one zbiorowiska pól uprawnych, 

zwane także segetalnymi. Stanowią one wyodrębnioną grupę ekosystemów, powstających spontanicznie w 

warunkach swoistej, ale skrajnej antropopresji.  

 

Uprawom roślin zbożowych towarzyszą zbiorowiska rzędu Centauretalia cyani. Gatunki charakterystyczne tego 

rodzaju zbiorowisk to m. in. chaber bławatek, mak polny, ostróżeczka polna, owies głuchy, wyka płotowa i 

owłosiona. W rzeczywistości rośliny te występują tutaj sporadycznie, w niewielkich skupiskach. Powszechnie 

spotyka się natomiast:  chwastnicę jednostronną (Echinochloa crus-galli), żółtlicę drobnokwiatową (Galinsoga 

parviflora), włośnicę zieloną (Setaria viridis), marunę bezwonną (Matricaria inodora), niezapominajką polną 

(Myosotis arvensis), fiołek polny (Viola arvensis), tobołki polne (Thlaspi arvense), gwiazdnicę pospolitą (Stellaria 

media), kurzyślad polny (Anagallis arvensis), stulisz lekarski (Sisymbrium officinale) i perz właściwy (polny) 

(Agropyron repens). 

 

Zbiorowiska chwastów upraw okopowych i ogrodowych rzędu Polygono-Chenopodietalia występują przeważnie na 

niewielkich uprawach przyzagrodowych. W skład tych fitocenoz wchodzą terofity letnio-jesienne, wydające 

nasiona latem i jesienią, np.: komosa biała (lebioda) (Chenopodium album), chwastnica jednostronna (Echinochloa 

crus-galli), mlecz polny (Sonchus arvensis), łoboda rozłożysta (Chenopodium album). Zbiorowiskom tym towarzyszą 

także fitocenozy z klasy Artemisietea vulgaris. Tworzą je nitrofilne zbiorowiska okazałych bylin i pnączy. Rośliny 

wchodzące w skład tych zbiorowisk  m.in.: bylica pospolita (Artemisia vulgaris), ostrożeń polny (Cirsium arvense), 

oset kędzierzawy (Carduus crispus), pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), krwawnik pospolity (Achillea millefolium). 

 

Na ugorach (a także na miedzach, poboczach dróg, nasypach i innych nieużytkach – zawsze w miejscach suchych, 

słonecznych i ciepłych) rozwijają się zbiorowiska roślinne z klasy Agropyretea, zdominowane przez rośliny kłączowe 

i rozłogowe. Tworzące się zbiorowiska bardzo szybko zarastają dostępne tereny otwarte. Jedynym związkiem tej 

klasy jest Convolvuo- Agropyrion repentis, a jego najpospolitszym zespołem Convolvulo arvensis – Agropyretum 

repentis  z bardzo obfitym udziałem powoju polnego wspierającego się na gęsto rosnących źdźbłach perzu.  
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Zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe nie odgrywają na terenie opracowania znaczącej roli w krajobrazie, pokrywają 

one zaledwie 8% ogólnej powierzchni. Należą one do klasy Molinio- Arrhenatheretea. Są to półnaturalne i 

antropogeniczne zbiorowiska darniowe najbardziej rozpowszechnione w dolinach Średzkiej Wody  i Cichej Wody. 

Fitocenozy łąkowe reprezentowane są przez zbiorowiska rzędu Arrhenatheretalia tzw. łąki rajgrasowe, 

wytwarzające się na żyznych, niezbyt wilgotnych glebach. W skład tej fitocenozy wchodzą m.in.: rajgras wyniosły 

(Arrhenatherum elatius), kupkówka pospolita (Dactylis glomerata), komonica zwyczajna (Lotus corniculatus),  

dzwonek rozpierzchły (Campanula patula), bodziszek łąkowy (Geranium pratense), krwawnik pospolity (Achillea 

millefolium). 

 

Fauna 

Ze względu na duże przekształcenie antropogeniczne obszaru, należy spodziewać się występowania zwierząt 

pospolitych, typowych dla pogranicza obszarów użytkowanych rolniczo. Obszary upraw rolnych stanowią 

specyficzne środowisko, które upodobały sobie liczne gatunki ptaków i drobnych ssaków. Oprócz ptaków 

pospolitych, związanych z takim środowiskiem (bażant, kuropatawa, wrona siwa, mazurek, trznadel, skowronek) w 

okolicy spotyka się także gatunki rzadkie, podlegające ścisłej ochronie, wymienione w załącznikach Dyrektywy 

Ptasiej: przepiórka (Coturnix coturnix)-dość częsta na ugorach, w pobliżu zabudowań, dzierzba gąsiorek (Lanius 

collurio) –w obrębie zakrzaczeń śródpolnych. Zadrzewienia znajdujące się w odległości poniżej 1 km od obszaru 

opracowania, szczególnie z obfitym podszyciem krzewów, takich jak głóg, bez czarny i inne, należą do 

najkorzystniejszych miejsc dla pobytów ptaków - dostarczają ptakom dogodnych miejsc do gniazdowania i 

żerowania. Pasy i kępy drzew są także miejscami bytowania drobnych ssaków, płazów, gadów i bezkregowców. 

Obfitość pokarmu przyciągać może drapieżniki wyspecjalizowane w polowaniu na te zwierzęta, jak lisy, kuny 

domowe czy łasice. Na terenie opracowania, ze względu na charakter siedlisk nie występują zwierzęta duże: dziki, 

sarny czy jeleni. 

 

Teren opracowania znajduje się na obrzeżach strefy zurbanizowanej, którego zachodnią granicę stanowi osiedle 

mieszkaniowe - zabudowa wielorodzinna, granicę południową stanowi ulica Wrocławska, granicę północną i 

wschodnią stanowi rów melioracyjny za którym znajdują się tereny zielone. Obszar opracowania w większości 

stanowiący strefę przemysłową porośnięty jest roślinnością wtórną, niską z charakterystyczną fauną 

bezkręgową i zasiedlany przez drobne kręgowce (ptaki, płazy gady i ssaki (głownie gryzonie)) charakterystyczne 

dla strefy podmiejskiej. 

 

# # # 

Materiały źródłowe wskazują na występowanie w obszarze gminy 26 gatunków roślin prawnie chronionych. W ich 

obrębie stwierdzono występowanie 15 gatunków podlegających ochronie całkowitej, spośród których najczęściej 

spotykane są:, śnieżyczka przebiśnieg (10 stanowisk) i sromotnik bezwstydny (6 stanowisk). Gatunków chronionych 

częściowo jest 11, z których najczęstszymi wystąpieniami charakteryzują się konwalia majowa (43 stanowiska), 

kruszyna pospolita (34 stanowiska) i kalina koralowa (13 stanowisk) i bluszcz pospolity (17 stanowisk). Ogólna 

liczba zarejestrowanych stanowisk roślin chronionych w gminie Środa Śląska wynosi 177. Brak danych o 

występowaniu przedstawicieli w/w na terenach objętych zmiana MPZP. 
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4.1.6.  Zasoby krajobrazowe i kulturowe oraz obszary chronione 

Obszar objęty zmianą MPZP jest fragmentem jednostki krajobrazowej charakterystycznej dla obrzeży miasta 

położonego na terenach nizinnych. Wskazują na to cechy fizjonomiczne obszaru wynikające z pokrycia terenu, 

ukształtowania powierzchni, jak również jej użytkowania. 

 

Obszar objęty projektem zmianą MPZP nie posiada wybitnych walorów przyrodniczych ani kulturowych. Tereny 

objęte niniejszym planem nie znajdują się obszarach ochrony krajobrazu i walorów przyrodniczych czy 

kulturowych. 

 

Ze względu na potencjalną lokalizację stanowisk archeologicznych, dla całego obszaru planu wprowadzono 

strefę „OW" ochrony konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych, w której dla inwestycji związanych z 

pracami ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 

 

4.2.  Stan i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego 

4.2.1.Powietrze atmosferyczne 

Dopuszczalne wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu, określone w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 1031) przedstawiono w tabeli poniżej (tab. 2). 

 

Tabela 1. Wartości dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu, określone ze względu na 

ochronę zdrowia ludzi i roślin. 

Nazwa 
substancji 

Okres uśredniania wyników 
pomiarów 

Poziom 
dopuszczalny 
substancji w 

powietrzu 
[µg/m

3
] 

Margines tolerancji 
[%] 

---------- 
[µg/m

3
] 

2010 2011 2012 2013 2014 

Benzen rok kalendarzowy 5
c)

 - - - - - 

Dwutlenek 
azotu 

jedna godzina 200
c)

 - - - - - 

rok kalendarzowy 40
c)

 - - - - - 

Tlenki azotu
d)

 rok kalendarzowy 30
e)

 - - - - - 

Dwutlenek 
siarki 

jedna godzina 350
c)

 - - - - - 

24 godziny 125
c)

 - - - - - 

rok kalendarzowy i pora zimowa 
(okres od 01 X do 31 III) 

20
e)

 - - - - - 

Ołów
f)
 rok kalendarzowy 0,5

c)
 - - - - - 

Pył zawiesz. 
PM 2,5

g) rok kalendarzowy 
25

c), j) 
4 3 2 1 1 

20
c), k) 

- - - - - 

Pył zawiesz. 
PM 10

h) 
24 godziny 50

c)
 - - - - - 

rok kalendarzowy 40
c)

 - - - - - 

Tlenek węgla osiem godzin 
i) 

10.000
c), i)

 - - - - - 

c) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi; d) Suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w 
przeliczeniu na dwutlenek azotu; e) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin; f) Suma metalu i jego 
związków w pyle zawieszonym PM10; g) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 μm (PM2,5) 
mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne; h) Stężenie pyłu o średnicy 
aerodynamicznej ziaren do 10 μm (PM10) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za 
równorzędne; i) Maksymalna średnia ośmiogodzinna, spośród średnich kroczących, obliczanych co godzinę z ośmiu 
średnich jednogodzinnych w ciągu doby. Każdą tak obliczoną średnią ośmiogodzinną przypisuje się dobie, w której 
się ona kończy; pierwszym okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1700 dnia poprzedniego 
do godziny 100 danego dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1600 do 2400 
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tego dnia czasu środkowoeuropejskiego CET; j) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia 
do dnia 1 stycznia 2015 r. (faza I); k) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 
stycznia 2020 r. (faza II). 
 

W roku 2015 na terenie powiatu średzkiego nie rozmieszczono stacji pomiarowej w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska. Najbliższe stacje pomiarowe znajdowały się w Legnicy (stacja pomiarowa nr „6” oraz we 

Wrocławiu - stacje pomiarowe nr „1”-„5”. (patrz Tabela poniżej) 

 

Tabela 2. Wykaz stacji i stanowisk pomiarowych na terenie województwa dolnośląskie go w 2015 r. wraz z 

informacją o przekroczeniach poziomów kryterialnych (źródło: WIOŚ we Wrocławiu). 

 

 

 

W przypadku SO2 występują duże różnice sezonowe w rejestrowanych stężeniach, co wskazuje na dużą emisję tego 

zanieczyszczenia z procesów spalania paliw dla celów grzewczych (emisja niska). Stacje zlokalizowane na terenach 

miejskich wykazały średnio ok. 2-krotny wzrost stężeń SO2 w sezonie grzewczym. 

 

W 2015 r. – podobnie jak w latach poprzednich – najwyższe stężenia NO2 oraz przekroczenie średniorocznego 

poziomu normatywnego (134% normy) wystąpiły na stacji komunikacyjnej we Wrocławiu przy al. Wiśniowej. 

Poziomy stężeń NO2 mierzone przez pozostałe stacje na terenie województwa w roku 2015 kształtowały się w 

zakresie od 10% do 62% normy średniorocznej. 

W 2015 r. na terenie województwa dolnośląskiego nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu 8-

godzinnego tlenku węgla. Najwyższe stężenia 8-godzinne rejestrowane przez stacje PMŚ nie przekroczyły 45% 

normy (stacja komunikacyjna Wrocław – Wiśniowa). 

 

Rok 2015 okazał się nietypowy dla poziomu stężeń ozonu w powietrzu ze względu na bardzo upalne i słoneczne 

lato, co skutkowało znacznie większą niż w latach poprzednich liczbą dni z przekroczeniami 8-godzinnego poziomu 

docelowego. Szczególnie dużą liczbę dni (powyżej 25) z wysokimi stężeniami ozonu w 2015 roku zarejestrowano w 

stacjach tła miejskiego w Jeleniej Górze, Świdnicy, Wałbrzychu, Legnicy, Kłodzku oraz w Czerniawie – stacji 

pozamiejskiej położonej w Górach Izerskich. 



Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

INNOVA Jarosław Osiadacz, ul. Na Polance 12d/5, 51-109 Wrocław 

Strona 17 z 37 

W żadnej stacji nie zarejestrowano przekroczenia normy jakości powietrza określonej dla benzenu. Stężenia 

średnioroczne występowały w zakresie od 23% normy w Zgorzelcu do 44% normy w Legnicy. 

 

Nadmierne zanieczyszczenie powietrza pyłem jest problemem występującym praktycznie we wszystkich 

miejscowościach, w których prowadzone są pomiary. W 2015 r. najwyższe stężenia średnioroczne, przekraczające 

poziom normatywny, stwierdzono w Bogatyni (154% normy rocznej) i w Nowej Rudzie (116% normy rocznej). 

Większość stacji pomiarowych, za wyjątkiem stacji w Bogatyni, wykazywała znacznie wyższe stężenia pyłu 

zawieszonego PM10 w sezonie grzewczym. 

 

Ze względu na położenie terenu opracowania w obrębie terenów o niskiej urbanizacji stan powietrza 

atmosferycznego jest zdecydowanie lepszy, nie należy się spodziewać przekroczenia dopuszczalnych norm dla 

poszczególnych zanieczyszczeń w skali roku. Nie oznacza to jednak, że przy niekorzystnych warunkach 

atmosferycznych, szczególnie w okresie grzewczym, nie może dochodzić do przekroczenia norm jednogodzinnych 

lub 24-godzinnych. Należy jednak stwierdzić, że stan powietrza atmosferycznego w obrębie zmiany MPZP jest 

bardzo dobry. 

 

4.2.2. Klimat akustyczny 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określa standardy akustyczne w środowisku dla terenów o różnych 

funkcjach. Na klimat akustyczny wpływ ma głównie hałas komunikacyjny (drogowy, kolejowy). Hałas 

komunikacyjny można oceniać wg subiektywnej skali uciążliwości (opracowanej przez PZH). Dla niektórych 

terenów poziom dopuszczalny należy do kategorii o średniej, a nawet dużej uciążliwości. 

 

Tabela 3. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki mają 

zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem. 

Rodzaj terenu 

Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB 

Drogi lub linie kolejowe 
Pozostałe obiekty i działalność będąca 

źródłem hałasu 

LDWN LN LDWN LN 

przedział czasu odniesienia równy wszystkim 

dobom w roku porom nocy dobom w roku porom nocy 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
Tereny zabudowy związanej ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci i młodzieży 
Tereny domów opieki społecznej 
Tereny szpitali w miastach 

64 59 50 40 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 
Tereny mieszkaniowo-usługowe 
Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe 
Tereny zabudowy zagrodowej 

68 59 55 45 
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Głównymi czynnikami mającymi wpływ na poziom hałasu komunikacyjnego są natężenie ruchu i udział transportu 

ciężkiego w strumieniu wszystkich pojazdów, stan techniczny pojazdów, rodzaj nawierzchni dróg, organizacja ruchu 

drogowego. 

 

Tabela 4. Skala subiektywnej uciążliwości hałasu komunikacyjnego  

Uciążliwość LAeq [dB] 

mała < 52 

średnia 52...62 

duża 63......70 

bardzo duża > 70 

 

Na terenie objętym przedmiotowym opracowaniem nie wykonywano pomiarów w roku 2015, które znalazły się na 

mapie akustycznej Dolnego Śląska. Dane najbliższe dla terenów Środy Śląskiej pochodzą z pomiarów w roku 2014 i 

wartości LAeq wynosiły 60,0-65,0 dB i 65,1 - 70,0 dB (patrz mapa poniżej). 

 

 

Rysunek 5. Mapa akustyczna Dolnego Śląska, Fragment. Źródło: Geoportal Dolny Śląsk. 

 

4.2.3. Jakość wód powierzchniowych 

Stan jednolitych części wód powierzchniowych na terenie województwa dolnośląskiego oceniono na podstawie 

wyników badań z reprezentatywnego dla danej JCWP punktu pomiarowego, uwzględniając jednocześnie spełnienie 

wymagań dodatkowych, ocenione na podstawie danych uzyskanych z punktów pomiarowo --kontrolnych 

monitoringu obszarów chronionych. Jedynie w przypadku 4 JCWP – zbiornik Złotniki, Kamienna od źródła do 

Kamieńczyka, Morawka (do rzecze Odry) i Dzika Orlica od źródła do Czerwonego Strumienia (dorzecze Łaby) – 

stwierdzono stan dobry. W 125 JCWP stan oceniono jako zły, o czym zadecydowały przede wszystkim wyniki 

monitoringu elementów biologicznych. 
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Rysunek 6. Wyniki oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych za okres 2010-2015. 

 

4.2.4.Promieniowanie elektromagnetyczne 

Dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego, dla pól stałych oraz zmiennych o 

częstotliwości 50 Hz i o częstotliwości od 0,001 do 300 000 MHz zostały określone w rozporządzeniu 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 dnia 14 listopada 2003 r.).  

 

Na punkcie pomiarowym zlokalizowanym w Środzie Śląskiej przy ul. Strzeleckiej 6a, wartości zmierzone 

promieniowania elektromagnetycznego były poniżej progu oznaczalności sondy. 

 

# # # 

Generalnie stan środowiska przyrodniczego na tym terenie jest przeciętny, przekształcony antropogenicznie, 

chociaż zlokalizowany w sąsiedztwie terenów leśnych. Zmiany w środowisku na obszarze objętym zmianą planu 

miejscowego na skutek wprowadzania m.in. nowych elementów zagospodarowania będą nieuniknione i związane 

m.in. z przekształceniami powierzchni ziemi, krajobrazu, zmiany klimatu akustycznego itp. Lokalizacja nowych 

funkcji terenów wiąże się z zabudowaniem dotychczas otwartej (choć silnie przekształconej) przestrzeni (obszar 

„2”).  Nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko realizacji zapisów projektowanego 

dokumentu. W niektórych przypadkach, realizacja planowanej inwestycji może pozytywnie wpłynąć na pewne 

aspekty środowiskowe, takie np. jak powierzchnia biologicznie czynna, wody i gleby. 
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4.3. Odporność środowiska na degradację 

W obrębie oddziaływań destrukcyjnych człowieka na system przyrodniczy wyróżnić można:  

• degradację, czyli przesunięcie systemu na niższy poziom termodynamiczno-informacyjny,  

• degenerację, czyli rozpad zależności wewnętrznych między składnikami systemu, co powoduje zanik 

mechanizmów stabilizujących,  

• dysfunkcję, czyli zmianę (najczęściej uproszczenie) sposobu przepływu materii i energii bez wyraźnych zmian 

struktury,  

• dekompozycję, czyli zmianę struktury, składu i relacji ilościowych między składowymi systemu.  

 

Skutki działań człowieka w środowisku można klasyfikować ze względu na:  

• ich zasięg przestrzenny (punktowy, liniowy i powierzchniowy),  

• czas ich trwania (długo- i krótkoterminowe),  

• częstotliwość (powtarzalne, ciągłe, cykliczne, zanikające),  

• skalę (lokalne, regionalne, globalne),  

• charakter (skumulowane, synergiczne, przypadkowe, odwracalne lub nieodwracalne),  

• skutki dotyczące zasobów nieodnawialnych.  

 

Pod pojęciem odporności rozumie się najczęściej taką progową wartość parametrów otoczenia systemu 

przyrodniczego, przy której system się nie zmienia lub zmiany są odwracalne po ustaniu zakłócenia.  

 

W ujęciu historycznym proces destrukcji przyrody przez człowieka zapoczątkowany został różnymi formami 

eksploatacji zasobów przyrody, w efekcie których postępowało przekształcanie jej struktury. Następnym 

czynnikiem przekształceń była urbanizacja obszaru, w wyniku której następowała całkowita eliminacja dzikiej 

przyrody z miejsc zasiedlanych przez człowieka oraz jej fragmentacja. Najpóźniej pojawiają się różnego rodzaju 

zanieczyszczenia, których emisja ma współcześnie zasięg transgraniczny.  

 

Wymienione czynniki antropopresji oddziałują negatywnie na komponenty abiotyczne (litosferę, hydrosferę, 

powierzchnię ziemi i klimat) i biotyczne (wszystkich poziomów organizacji przyrody) oraz strukturę i 

funkcjonowanie systemu przyrodniczego.  

W przypadku analizowanego terenu do elementów mało odpornych na degradację zaliczono przede wszystkim: 

• wody podziemne, 

• klimat akustyczny, 

• warunki mezoklimatyczne, 

Elementy średnio odporne to: 

• zbiorowiska roślinne i fauna: 

o zieleń nieurządzona, 

 

Do elementów odpornych zalicza się: 

• podłoże gruntowe: 

• grunty antropogeniczne przekształcone mechaniczne i/lub chemicznie, 
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• zbiorowiska roślinne i fauna: 

o fauna i flora synantropijna. 

 

Większość obszaru opracowania stanowią obszary przemysłowe (P/U - tereny obiektów produkcyjnych, składów 

i magazynów oraz zabudowy usługowej) oraz przeznaczone pod komunikację, które wykazują duża odporność 

na degradację (i tak silnie zmienione). Niewielkie fragmenty flory synantropijnej na terenach zielonych w 

obszarze opracowania również zaliczane są do elementów odpornych. 

 

4.4. Ocena zdolności środowiska do regeneracji 

System przyrodniczy, posiada zdolność utrzymywania lub odtwarzania swej struktury i funkcji w warunkach zmian 

zewnętrznych, czyli powracania do stanu normalnego po jego naruszeniu. Lecz w przypadku wprowadzenia 

czynników degradujących, zdolnych do naruszenia mechanizmów homeostatycznych, następuje załamanie 

równowagi ekologicznej. Człowiek zazwyczaj nie jest w stanie określić poziomu natężenia sił niszczących, przy 

których załamanie to następuje. Stwierdza się to dopiero po reakcji przyrody na wprowadzony czynnik.  

 

Zdolność do regeneracji posiadają przede wszystkim komponenty biotyczne, a spośród abiotycznych – hydrosfera i 

klimat (a pozostałe są nieodnawialne). Regeneracja przyrody odbywa się dzięki procesowi sukcesji i 

rozprzestrzeniania się gatunków. Rozpatrując analizowany obszar należy stwierdzić, że środowisko przyrodnicze 

nadal odznacza się zdolnością do regeneracji.  

 

Zdolność do regeneracji najczęściej wyrażana jest długością czasu, jaki upływa między momentem ustania działania 

czynników odkształcających środowisko, a powrotem środowiska do stanu, który występował przed rozpoczęciem 

działania tych czynników. 

Ocena zdolności środowiska do regeneracji należy do zadań najtrudniejszych, gdyż: 

• środowisko bardzo rzadko wraca do takiego samego stanu, jaki istniał przed wystąpieniem oddziaływań, 

• degradacja środowiska często następuje pod wpływem synergicznego oddziaływania kilku czynników i nie 

można stwierdzić, który z nich odgrywa ważniejszą rolę, a wstrzymanie ich oddziaływania nie następuje 

jednocześnie, 

• regeneracja przebiegająca pod wpływem czynników naturalnych (po zaniechaniu antropopresji) często 

wspomagana jest celowymi działaniami człowieka (np. rekultywacja) i wówczas jej tempo jest zróżnicowane, 

• wiele procesów regeneracyjnych (odnoszących się np. do roślinności lub zasobów wód podziemnych) trwa 

długo i może przekraczać długość życia jednego pokolenia ludzi. 

Ogólnie przyjmuje się, że regeneracja w środowisku następuje wyłącznie pod wpływem procesów naturalnych.  

W przypadkach, gdy przyroda „nie poradzi sobie sama”, celowe działania człowieka mogą znacznie przyspieszyć 

regenerację środowiska. 

 

Skala czasu niezbędnego dla osiągnięcia oczekiwanego efektu regeneracji stanu danego elementu środowiska 

przyrodniczego, jest wyraźnie zróżnicowana. 

 

Regeneracja krótkoterminowa – do 50 lat na uzyskanie spodziewanych efektów – dotyczy: 
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• wód powierzchniowych, 

• jakości stanu atmosfery, 

• roślinności spontanicznej i synantropijnej w obszarach osiedlowych, 

• roślinności pól uprawnych i łąk. 

 

Regeneracja długoterminowa – powyżej 50 lat – dotyczy: 

• rekultywacji gleb, 

• naturalnej sukcesji roślinnej. 

 

Regeneracja w skali historycznej – powyżej 100 lat – dotyczy: 

• samooczyszczania wód podziemnych, 

• detoksykacji gleb. 

 

W procesach regeneracji przyrodniczej, podstawowe znaczenie posiadają procesy przyrodnicze naturalne, 

jednakże w przypadku większości analizowanych elementów środowiska, niezbędne jest wykorzystanie także 

technicznych działań człowieka. Działania takie mogą znacząco wpływać na przyspieszenie przebiegu procesów 

regeneracji środowiska. Regeneracja przyrodniczych elementów środowiska, rzadko pozwala osiągnąć stan w pełni 

identyczny z naturalnym, początkowym. 

 

Obszar przedmiotowego planu miejscowego - jako silnie zmieniony antropogenicznie na terenach 

przemysłowych i przeznaczonych pod komunikację podlega regeneracji w skali historycznej. Fragmenty zieleni 

otaczającej i wód śródlądowych mogą podlegać regeneracji w skali krótkoterminowej. 

 

 

5.  Ustalenia projektu zmiany planu oraz jego powiązania z innymi dokumentami 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego procedowany jest w formie zmiany zapisów 

obowiązującego planu miejscowego: 

„§ 1. Uchwala się zmianę zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska w 

obrębie geodezyjnym, uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/321/17 Rady Miejskiej W Środzie Śląskiej z dnia 15 lutego 

2017 r., opublikowanego w Dz. Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dn. 3 marca 2017r., poz. 1063, zwaną 

dalej zmianą planu. 

§ 2. 3. Na Załączniku nr 1 - Rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska w 

obrębie geodezyjnym, w obszarze objętym zmianą planu, na terenie P/U13 od strony terenu MW24 oraz MWU27, 

wprowadza się: 

1) obszar obowiązkowego zagospodarowania zielenią; 

2) obszar z dopuszczeniem lokalizowania otwartych placów składowych. 
 

§ 3. W treści uchwały Nr XXXIX/321/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 15 lutego 2017 roku, w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska w obrębie geodezyjnym, 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 dodaje się pkt 11 w brzmieniu: 
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„11) obszar obowiązkowego zagospodarowaniem zielenią - nasadzenia zieleni wielopiętrowej z przewagą zieleni 

zimozielonej.”; 

2) w § 25 ust. 2 pkt 3 dodaje się lit c) w brzmieniu: 

„c) na terenie P/U13 dopuszcza się lokalizowanie otwartych placów składowych, w obszarze wskazanym na rysunku 

planu;”; 

3) w § 25 ust. 2 pkt 3 dodaje się lit d) w brzmieniu: 

„d) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem P/U13 ustala się: 

− zakaz lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać 

na środowisko, wymienionych w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wg stanu prawnego 

obowiązującego w dniu wejścia planu miejscowego w życie, za wyjątkiem inwestycji celu 

publicznego oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, 

− zakaz prowadzenia działalności związanej z gospodarowaniem odpadami i przetwarzaniem 

odpadów, zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, za 

wyjątkiem działalności polegającej na odzysku odpadów wytworzonych w procesie 

produkcyjnym, wyłącznie przez wytwórcę tych odpadów, prowadzącego działalność na 

terenie objętym zmianą planu, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o odpadach, 

− zakaz lokalizacji składowisk odpadów oraz miejsc zbierania odpadów i magazynowania odpadów, 

zakaz magazynowania czasowego odpadów, z wyjątkiem wstępnego magazynowania odpadów 

przez ich wytwórcę, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 lit a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach, 

− zakaz składowania wszelkich materiałów i substancji mogących być źródłem zanieczyszczeń 

gruntu i wód podziemnych, w tym materiałów niebezpiecznych, promieniotwórczych i 

ropopochodnych, 

− dopuszcza się lokalizowanie otwartych placów składowych, w obszarze wskazanym na rysunku 

planu, 

− zakaz magazynowania na wolnym powietrzu lub w obiektach nie zadaszonych substancji i 

materiałów powodujących wtórne pylenie.”; 

4) w § 25 ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem P/U13 ustala się urządzenie  obszaru 

obowiązkowego zagospodarowania zielenią, wzdłuż granicy z terenem MW24 oraz MWU27, o szer. od 0,7m 

do 5m, zgodnie z rysunkiem planu.”. 

 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi Środy Śląskiej. 

 

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

 

 

Ustalenia projektu zmiany nie mogą być sprzeczne z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego nie tylko w zakresie polityki przestrzennej, ale i ochrony zasobów środowiska 

przyrodniczego. 
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Rysunek 7. Ustalenia dla terenu objętego przedmiotową zmianą MPZP. Rysunek planu. 

# # # 
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6.  Analiza i ocena wpływu rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych na środowisko 

6.1.  Analiza pod kątem zgodności projektu planu z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wskazuje rozwiązania zagospodarowania terenu, 

które oparte są na uwarunkowaniach ekofizjograficznych tego obszaru oraz przesłankach stojących za 

uchwaleniem przedmiotowego MPZP. Realizacja planu jest uzasadniona dobrą dostępnością komunikacyjną i 

warunkami środowiskowymi. Wnioski ekofizjograficzne zostały uwzględnione w projekcie planu. W znaczącej 

części ustalenia planu potwierdzają istniejące zagospodarowanie. 

 

Wprowadzana zmiana ma ustalić sposoby gospodarowania terenami przemysłowymi, które znajdują się w 

sąsiedztwie terenów mieszkaniowych, tak aby obniżyć możliwe niekorzystne oddziaływanie wynikające z 

działalności prowadzonej na terenie P/U13. Dotyczy to przede wszystkim ograniczenia w lokalizacji przedsięwzięć 

mogących oddziaływać na środowisko: 

• Dla inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 

wprowadzono zakaz; 

• Wprowadzono także zakaz: 

o prowadzenia działalności związanej z gospodarowaniem odpadami i przetwarzaniem odpadów, 

zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

o lokalizacji składowisk odpadów oraz miejsc zbierania odpadów i magazynowania odpadów, z 

wyjątkiem wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę, 

o składowania wszelkich materiałów i substancji mogących być źródłem zanieczyszczeń gruntu i 

wód podziemnych, w tym materiałów promieniotwórczych i ropopochodnych, 

o lokalizacji otwartych placów składowych; wszelkie powierzchnie magazynowe muszą znajdować 

się w budynkach, 

o magazynowania na wolnym powietrzu lub w obiektach nie zadaszonych substancji i materiałów 

powodujących wtórne pylenie. 

 

Wprowadzono również obowiązkowe zagospodarowanie zielenią (głównie zimozieloną) w pasie zieleni izolacyjnej 

od strony zachodniej terenów przemysłowo-usługowych (kierunek w którym w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje 

się zabudowa mieszkaniowa). 

 

6.2. Analiza pod kątem rozwiązań eliminujących lub ograniczających negatywne wpływy na 

środowisko realizacji ustaleń projektu planu 

W zakresie postępowania z odpadami ustalono zakaz prowadzenia gospodarki odpadami.  Pozostałe zapisy nie 

zostały zmienione. 
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Tabela 5. Prognozowane oddziaływanie ustaleń projektu planu na poszczególne elementy środowiska: 

(0) brak oddziaływania, (+) pozytywne oddziaływanie, (-) negatywne oddziaływanie 

Ustalenia dla 

terenów 

Prognozowane wpływy na elementy środowiska 
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P/U13 0 0 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0/+ 0 

Teren P/U - obiektów produkcyjnych, składów i 

magazynów oraz zabudowy usługowej może 

wywierać neutralny wpływ na bioróżnorodność 

biologiczną (w tym zwierzęta i rośliny) oraz na wodę 

i powietrze. Oczekuje się również neutralnego 

wpływu na zabytki oraz na dobra materialne. Zmiana 

poprzez wprowadzenie ograniczeń w wykorzystaniu 

terenu oraz wprowadzeniu zieleni izolacyjnej i barier 

akustycznych na terenie P/U13. Sumaryczny wpływ 

ocenia się jako neutralny [klasa B] 

 

Dla pozostałych terenów objętych zmienianym planem miejscowym uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/321/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 15 lutego 2017 r., 

opublikowanego w Dz. Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dn. 3 marca 2017r., poz. 1063, nie wprowadza się zmian.  
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6.3. Analiza pod kątem ochrony walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz 

kształtowania walorów krajobrazowych 

Teren opracowania nie wykazuje wybitnych walorów przyrodniczych, w mieście Środa Śląska środowisko 

naturalne zostało silnie przekształcone poprzez urbanizację i gospodarkę rolną. Planowane zagospodarowanie 

w nie będą oddziaływać na otoczenie w wymiarze większym niż lokalny, w związku z czym nie ma potrzeby 

badania wpływu zmiany w ustaleniach w MPZP na tereny chronione, nie znajdujące się w bezpośrednim 

sąsiedztwie terenów dla których wprowadzane są zmiany. Wprowadzane zmiany ograniczają wykorzystanie 

terenów zabudowy przemysłowo-usługowej (P/U - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 

oraz zabudowy usługowej) we wskazanych obszarach związanych z gospodarowaniem odpadami, ponadto 

wprowadzają obowiązkowe nasadzenia w pasie zieleni izolacyjnej i barier akustycznych. 

 

 

6.4. Analiza pod kątem wpływu ustaleń planu na elementy środowiska oraz obszary Natura 2000 

we wzajemnym powiązaniu 

Ustalenia zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego będą wpływać 

(pozytywnie/negatywnie) na stan środowiska przyrodniczego na tym obszarze. Tabela 7 przedstawia 

prognozowane oddziaływanie wyznaczonego w planie przeznaczenia terenu na takie elementy środowiska, 

jak: różnorodność biologiczna, ludzie, zwierzęta, rośliny, woda, powietrze, powierzchnia ziemi, krajobraz, 

klimat, zasoby naturalne, zabytki i dobra materialne.  

 

W zasadzie ustalenia planu prowadzają zmianę jedynie na terenach zabudowy przemysłowo-usługowej, dla 

pozostałych terenów objętych zmienianym planem miejscowym uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/321/17 Rady 

Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 15 lutego 2017 r., opublikowanego w Dz. Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z dn. 3 marca 2017r., poz. 1063, nie wprowadza się zmian.  

 

6.4.1. Wpływ na gleby i powierzchnię ziemi 

Ustalenia planu w zasadzie potwierdzają dotychczasową możliwość zabudowy o charakterze przemysłowo-

usługowym. Ustalenia planu chronią środowisko glebowe przed zanieczyszczeniami redukując pożyteczne, 

jednak potencjalnie uciążliwe dla środowiska działania związane ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów. 

Nie prognozuje się negatywnego wpływu ustaleń planu na gleby i powierzchnie ziemi. 

 

6.4.2. Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne 

W zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych ustalenia planu nie wprowadzają zmian explicite, 

choć ograniczenie dopuszczalnych form działalności gospodarczych na terenach przemysłowo-usługowych 

może pozytywnie lub neutralnie oddziaływać na stan wód na przedmiotowym terenie. 

 

6.4.3. Wpływ na powietrze atmosferyczne 

Na obszarze planu ilości obiektów emitujących substancje do powietrza nie powinna wzrosnąć wskutek 

realizacji ustaleń planu. Ograniczenie wskazanych w zmianie planu miejscowego działalności gospodarczych 
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prowadzić będzie do skutków neutralnych lub potencjalnie pozytywnych względem stanu powietrza 

atmosferycznego. 

 

6.4.4. Wpływ na klimat akustyczny 

Realizacja ustaleń planu, użytkowanie zabudowy o charakterze przemysłowo-usługowym będzie generować 

ruch samochodowy, co związane jest z emisją hałasu. Nie prognozuje się jednak zwiększenia poziomu hałasu i 

pogorszenia standardu klimatu akustycznego okolicznych ulic jako skutku ustaleń planu. 

 

6.4.5. Wpływ na różnorodność biologiczną, świat roślinny i zwierzęcy 

Tereny na obszarze planu są zmienione w stopniu znacznym (najsilniej tereny przemysłowo-usługowe) lub 

umiarkowanym (tereny otaczające). Obowiązkowe nasadzenia w pasie zieleni izolacyjnej mogą nieznacznie 

poprawić bioróżnorodność na przedmiotowym terenie, jednak najprawdopodobniej będzie to wpływ neutralny 

(zwiększy się prawdopodobnie liczebność już istniejących gatunków). 

 

6.4.6. Wpływ na klimat lokalny 

Istniejąca i planowane zabudowa może nieznacznie wpływać na modyfikację klimatu lokalnego w odniesieniu 

do zaburzeń pola wiatru oraz emisji ciepła. Nie prognozuje się znacząco negatywnych oddziaływań na klimat 

lokalny. 

 

6.4.7. Wpływ na krajobraz, zabytki i zasoby naturalne 

Ustalenia planu w zakresie ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu zapewniają utrzymanie skali 

zabudowy (uchwała nie wprowadza zmian w tym zakresie), charakteru zabudowy, nawiązuje też do przepisów 

odrębnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego i kulturowego. Wprowadzenie obowiązkowych 

nasadzeń w pasie zieleni izolacyjnej może poprawić walory krajobrazowe terenu. 

 

6.4.8. Wpływ na zdrowie ludzi 

O zdrowiu człowieka decyduje dużo innych uwarunkowań i osobnicza odporność na choroby, ale np. zaburzenie 

snu w wyniku uciążliwego hałasu, trwające przez długi czasu, może odbić się na kondycji zdrowotnej 

mieszkańców i ludzi wypoczywających. Przedmiotowa uchwała nie prowadza zasadniczych zmian w 

dopuszczalnym zagospodarowaniu terenów choć ograniczenie działalności związanej z przetwarzaniem 

odpadów może nieznacznie ograniczyć potencjalną uciążliwość sąsiedztwa terenów przemysłowo-usługowych 

dla terenów mieszkaniowych. 

 

6.4.9. Wpływ na cele i przedmiot ochrony oraz integralność obszarów Natura 2000 lub innych obszarów 

chronionych 

Ustalenia MPZP nie będą wywierać istotnego negatywnego oddziaływania na cele, przedmiot ochrony i 

integralność obszarów Natura 2000 i pozostałych form ochrony przyrody - przede wszystkim ze względu na ich 

lokalny charakter oraz na obecny stan środowiska na przedmiotowym obszarze.  
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7.  Przewidywane metody analizy skutków realizacji ustaleń projektu planu 

W ramach propozycji dotyczących przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zaleca się, po wdrożeniu postanowień, wykonywanie 

monitoringu środowiska, który polegać powinien głównie na prowadzeniu pomiarów poziomów 

zanieczyszczeń w środowisku. Pomiary powinny odbywać się zgodnie z planem monitorowania ustalonym dla 

Gminy. 

 

Celem kontroli skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym terenu jest prowadzenie systemu 

monitoringu MPZP. Monitoring ten powinien dotyczyć zarówno zgodności realizacji inwestycji z ustaleniami 

zawartymi w MPZP, jak również potencjalnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z 

obowiązującymi przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska, monitoring (w tym metody monitoringu) 

jakości powietrza, wód, gleb i ziemi oraz poziomu hałasu i pól elektromagnetycznych jest prowadzony w 

ramach państwowego monitoringu środowiska, przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na 

szczeblu samorządowym, przez Starostę Powiatowego lub podmiot obowiązany do jego prowadzenia (w 

obrębie zakładu/instalacji oraz w strefie oddziaływania obiektu zakładu/instalacji). Również zgodnie z 

obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane, w czasie użytkowania obiekty budowlane powinny być 

poddawane okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu m.in. stanu technicznego 

instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.  

 

Ponadto, w obowiązku miejscowych władz samorządowych powinna być okresowa weryfikacja obszaru 

objętego MPZP pod względem jego zagospodarowania oraz realizacji ustaleń projektu MPZP na potrzeby 

oceny prowadzonej polityki przestrzennej gminy. Monitoring skutków realizacji Uchwały Rady Miasta w 

sprawie zmiany przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego winien być 

dokonywany zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 – tekst jedn.), w ramach oceny zmian zachodzących w 

zagospodarowaniu przestrzennym oraz dokonywania oceny aktualności tego planu. Oceny te winny być 

dokonywane przez Burmistrza, co najmniej raz w czasie kadencji Rady Miasta (nie rzadziej niż raz na 4 lata). 

Wyniki tych ocen winny być przedstawione Radzie Miasta. Określona ustawowo procedura pozwoli 

przeanalizować i ocenić środowiskowe skutki realizacji miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Postuluje się, aby monitoring obejmował m.in. regularne przeprowadzanie badań i ocen w 

zakresie dopuszczalnych poziomów promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego, jakości wód 

podziemnych na analizowanym obszarze oraz monitoring jakości powietrza przy farmie wiatrowej i ciągach 

komunikacyjnych. W szczególności proponuje się regularną weryfikację stanu sieci infrastruktury technicznej 

oczyszczalni i kontrolowanie prowadzonej gospodarki odpadami. Ważne jest prowadzenie obserwacji 

potencjalnych niekorzystnych zmian w środowisku powstałych w wyniku postępującej antropopresji, która w 

wyniku jakichkolwiek inwestycji jest zjawiskiem nieuniknionym. 

 

 



Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

INNOVA Jarosław Osiadacz, ul. Na Polance 12d/5, 51-109 Wrocław 

Strona 30 z 37 

8.  Prognoza zmian środowiska w wyniku realizacji ustaleń projektu planu 

8.1.  Prognoza skutków wpływu ustaleń projektu planu na środowisko przyrodnicze 

Tereny zabudowy przemysłowo-usługowej poddane już zagospodarowaniu (P/U - tereny obiektów 

produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej) będą oddziaływać neutralnie lub potencjalnie 

niekorzystnie. W zasadzie projekt uchwały nie wprowadza zmian na pozostałych terenach objętych zmienianym 

planem miejscowym uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/321/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 15 lutego 

2017 r., opublikowanego w Dz. Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dn. 3 marca 2017r., poz. 1063,. 

 

Poszczególne przeznaczenia terenu, jakie mogą wystąpić w przypadku realizacji planu sklasyfikowano pod 

względem oddziaływania na środowisko i istniejący krajobraz. W metodyce opracowania prognozy 

oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznacza 

się trzy klasy, terenów oznaczonych symbolami A, B i C, przy czym znaczenie jest następujące: 

A – tereny, na których ustalenia planu wykazują pozytywny wpływ na elementy środowiska przyrodniczego 

B – tereny, na których ustalenia planu wykazują neutralny lub potencjalnie negatywny wpływ na elementy 

środowiska przyrodniczego;  

C – tereny, na których ustalenia planu wykazują negatywny wpływ na elementy środowiska przyrodniczego). 

 

Klasa B – charakter zmian neutralny lub potencjalnie niekorzystny 

• P/U - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej 

 

Oddziaływanie terenu na środowisko i krajobraz oceniono pod względem:  

• intensywności przekształceń: jako nieznaczne /duże, 

• bezpośredniości oddziaływania: jako bezpośrednie, wtórne lub brak, 

• okresu trwania oddziaływania: jako długoterminowe/krótkoterminowe, 

• częstotliwości oddziaływania: jako stałe/chwilowe. 

 

# # # 

Tereny wykazują w większości neutralny lub potencjalnie negatywny wpływ na elementy środowiska 

przyrodniczego. Planowane zagospodarowanie będzie miało neutralny (lub nieznacznie pozytywny) wpływ na 

gleby oraz na powierzchnię ziemi i stosunki wodne. Wprowadzana zmiana ma ustalić sposoby gospodarowania 

terenami przemysłowymi, które znajdują się w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych, tak aby obniżyć możliwe 

niekorzystne oddziaływanie wynikające z prowadzonej działalności. Dotyczy to przede wszystkim ograniczenia 

w lokalizacji przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko: 

• Dla inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 

wprowadzono zakaz; 

• Wprowadzono także zakaz: 

o prowadzenia działalności związanej z gospodarowaniem odpadami i przetwarzaniem 

odpadów, zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 
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o lokalizacji składowisk odpadów oraz miejsc zbierania odpadów i magazynowania odpadów, z 

wyjątkiem wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę, 

o składowania wszelkich materiałów i substancji mogących być źródłem zanieczyszczeń gruntu i 

wód podziemnych, w tym materiałów promieniotwórczych i ropopochodnych, 

o lokalizacji otwartych placów składowych; wszelkie powierzchnie magazynowe muszą 

znajdować się w budynkach, 

o magazynowania na wolnym powietrzu lub w obiektach nie zadaszonych substancji i 

materiałów powodujących wtórne pylenie. 

 

Wprowadzono również obowiązkowe zagospodarowanie zielenią (głównie zimozieloną) w pasie zieleni 

izolacyjnej od strony zachodniej terenów przemysłowo-usługowych (kierunek w którym w bezpośrednim 

sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa). 

 

8.2.  Możliwe transgraniczne oddziaływanie 

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie 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. 2021 poz. 2373 - tekst jednolity z późn. zm.), z rozdziałem 3, działem VI dotyczącego 

postępowania w sprawie  trans granicznego oddziaływania  pochodzącego  z terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w przypadku projektów polityk, strategii, planów i programów  skutki realizacji projektu planu nie będą 

więc mieć znaczenia transgranicznego. 

 

8.3.  Potencjalne zmiany w środowisku w przypadku braku realizacji ustaleń planu 

Istniejące zainwestowanie oraz obecny stan środowiska przyrodniczego cechuje się stosunkowo dużym 

przekształceniem środowiska przyrodniczego. Po ocenie aktualnego stanu środowiska przyrodniczego na 

analizowanym terenie stwierdzono, iż powstanie nowego zainwestowania nie spowoduje znaczącego 

negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Zapisy w zakresie środowiska gwarantują i wymuszają 

ich ochronę na terenie objętym opracowaniem miejscowego planu.  

 

Brak realizacji ustaleń planu (co w praktyce oznacza realizację ustaleń dotychczas obowiązujących MPZP) 

spowoduje podtrzymanie zmian w środowisku na tym terenie, które pozostaną w dotychczasowym stanie.  

 

 

9. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i 

krajowym 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawnym, który stanowić może narzędzie do 

realizacji celów ochrony środowiska zawartych w odrębnych dokumentach. Zestawienie dokumentów wraz z 

oceną spójności i zgodności zapisów w przedmiotowym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

przedstawiono poniżej. 
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9.1. Dokumenty szczebla międzynarodowego i wspólnotowego 

Dokumentami rangi międzynarodowej o charakterze przestrzennym, stanowiącym podstawę do formułowania 

celów ochrony środowiska w programach krajowych są konwencje międzynarodowe, przyjęte przez stronę 

polską, m.in.: 

• Konwencja Genewska w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości z 1979 

r. wraz z II protokołem siarkowym z 1994 r. (Oslo), - Konwencja Berneńska o ochronie dzikiej fauny i flory 

europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych z 1979 r., 

• Konwencja ONZ o ochronie różnorodności biologicznej z Rio de Janeiro, 1992 r., 

• Konwencja Ramsarska o obszarach wodno – błotnych z 1971 r. ze zmianami w Paryżu 19 (1982 r.) i Regina 

(1987 r.), 

• Protokół Montrealski w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową z 1987 r. wraz z poprawkami 

londyńskimi (1990 r.), wiedeńskimi (1992 r.). 

• Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Kioto, 1997 r. wraz Protokółem., 

• Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Rio de Janeiro, 1992 r., 

• Dokumenty wspólnotowe / Dyrektywy Unii Europejskiej: 

o Dyrektywa 43/92 EEC z 21 maja 1992 r. (z późn. zm.) w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz 

dzikiej fauny i flory oraz Dyrektywy 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r. o ochronie ptaków, będąca 

podstawą tworzenia Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000, 

o Dyrektywa 98/15/EC z 27 lutego 1998 r. dot. wprowadzania zanieczyszczeń do wód, 

o Dyrektywa 98/83/UE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wód przeznaczonych do spożycia 

przez ludzi, 

o Dyrektywa Ramowa UE dotycząca wody, przyjętej w 1997 r., 

o Dyrektywa Ramowa w sprawie ogólnych zasad gospodarowania odpadami 75/442/EWG z 15 lipca 

1975 r., Dyrektywa 9/31 WE w sprawie odpadów niebezpiecznych, 

• Umowy międzynarodowe: 

o Porozumienie między Min. OŚZNiL RP a Państwowym Komitetem Republiki Białoruś ds. Ekologii o 

współpracy w dziedzinie ochrony środowiska z 1992 r., 

o Porozumienie między Min. OŚZNiL a Min. Leśnictwa Republiki Białoruś z 1995 r. dot. m.in. rozwoju 

ochrony cennych ekosystemów, gospodarki wodnej WZŚ i klęsk żywiołowych, 

o Porozumienie między Min. OŚZNiL RP a Departamentem OŚ Republiki Litewskiej z 24.01.1992 r. o 

współpracy w dziedzinie ochrony środowiska, 

 

Biorąc pod uwagę specyfikę planu miejscowego najistotniejsze cele wymienionych dokumentów odnoszą się 

do ochrony środowiska przyrodniczego i bioróżnorodności. Przeprowadzona w poprzednich rozdziałach 

analiza wykazała brak negatywnych oddziaływań o charakterze znaczącym na wartościowe elementy 

środowiska przyrodniczego obszaru planu i terenów do niego przyległych. 
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9.2. Dokumenty szczebla krajowego 

Do dokumentów o randze krajowej należą: 

• Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, która nawiązuje do 

priorytetowych kierunków działań określonych w VI Programie działań Unii Europejskiej w dziedzinie 

środowiska. 

Dokument ten wskazuje narzędzia ochrony środowiska, a także problemy związane ze współpracą 

międzynarodową ze szczególnym uwzględnieniem UE. Swoje cele i zakres działań wyznacza w trzech 

horyzontach czasowych: do roku 2002, do roku 2010 i do roku 2025. Dokument przedstawia cele w zakresie 

rozwiązań systemowych, wśród których wyróżnia włączenie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych, a 

przede wszystkim do energetyki, przemysłu, transportu, gospodarki komunalnej i budownictwa, rolnictwa, 

leśnictwa i turystyki, aktywizację rynku na rzecz ochrony środowiska, zarządzanie środowiskiem, udział 

społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowisk, rozwój badań i postęp techniczny oraz ponoszenie 

odpowiedzialności za szkody w środowisku. Dokument ten dostrzega ważną rolę w ekologizacji planowania 

przestrzennego i użytkowania terenu oraz w edukacji ekologicznej i dostępie do informacji.  

• Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Programem 

działań. 

Dokument mówi o zachowaniu całej rodzimej przyrody, bez względu na jej formę użytkowania oraz stopień jej 

przekształcenia lub zniszczenia. 

• Krajowy Program Zwiększania Lesistości 

Dokument jest instrumentem polityki leśnej w zakresie kształtowania przestrzeni przyrodniczej kraju, zawiera 

ogólne wytyczne sporządzania regionalnych planów przestrzennego zagospodarowania w dziedzinie 

zwiększania lesistości. 

• Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 

Dokument określa zakres działania niezbędny do zaplanowania zintegrowanej gospodarki odpadami w kraju, w 

sposób zapewniający ochronę środowiska z uwzględnieniem obecnych i przyszłych możliwości technicznych, 

organizacyjnych. 

• Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

Jest to dokument programowy dla inwestycji rozbudowy systemów oczyszczalni ścieków w sektorze 

komunalnym. Program pozwoli na wyeliminowanie nieoczyszczonych ścieków (pochodzących ze źródeł miejskich 

i aglomeracji) z wód powierzchniowych. Dokument dotyczy także poprawy jakości wód powierzchniowych, 

będących potencjalnym źródłem poboru ujęć komunalnych. Zamierzeniem Programu jest również pobudzenie 

inicjatyw lokalnych (nowe miejsca pracy) oraz pełne dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej w zakresie 

wyposażenia w system oczyszczalni ścieków i kanalizacji.  

 

Biorąc pod uwagę specyfikę planu miejscowego najistotniejsze cele wymienionych dokumentów odnoszą się 

do ochrony środowiska przyrodniczego i bioróżnorodności. Przeprowadzona w poprzednich rozdziałach 

analiza wykazała brak negatywnych oddziaływań o charakterze znaczącym na środowisko przyrodnicze 

obszaru planu i terenów do niego przyległych. Szczególnie ważnym dla ochrony środowiska w Polsce 
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dokumentem jest „Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”, gdzie 

wyróżnia się aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym jako jedno z działań systemowych. W 

dokumencie tym wskazuje się m.in. na uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego 

wymagań ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W planie miejscowym uwzględnia się te wymagania, co 

zostało opisane powyżej, a także w poprzednich rozdziałach prognozy. 

 

9.3. Dokumenty szczebla regionalnego i lokalnego 

Ustanowione na poziomach międzynarodowym i krajowym cele polityki ekologicznej znalazły swoje 

odzwierciedlenie w opracowanych na poziomie regionalnym dokumentach strategicznych, takich jak: „Program 

zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska województwa dolnośląskiego” czy „Wojewódzki plan 

gospodarki odpadami województwa dolnośląskiego”. Długoterminowy cel „Programu zrównoważonego 

rozwoju i ochrony środowiska województwa dolnośląskiego” sformułowano jako „Harmonijny, zrównoważony 

rozwój województwa, w którym wymagania ochrony środowiska nie tylko mają istotny wpływ na przyszły 

charakter regionu, ale również wspierają jego rozwój gospodarczy”. Cele strategiczne w zakresie ochrony 

środowiska sformułowano następująco: 

• poprawa jakości powietrza atmosferycznego (dalsze ograniczanie emisji z zakładów przemysłowych, 

zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza ze źródeł niskiej emisji i ze źródeł komunikacyjnych); 

• zmniejszenie uciążliwości hałasu (komunikacyjnego i przemysłowego); 

• przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych i podziemnych i ich ochrona (uporządkowanie 

gospodarki wodno-ściekowej, zmniejszenie zużycia wody, ograniczenie zanieczyszczenia 

spowodowanego niekontrolowanymi spływami powierzchniowymi, podniesienie bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego, zwiększenie małej retencji, ochrona zasób wód podziemnych); 

• ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko (uporządkowanie gospodarki 

odpadami przemysłowymi i komunalnymi); 

• podniesienie jakości gleb; 

• ochrona zasobów złóż poprzez ich racjonalne wykorzystanie; 

• ochrona i wzrost różnorodności biologicznej (określenie zasobów, objęcie ochroną obszarów o wysokich 

walorach przyrodniczych, powiększenie zasobów leśnych i zapewnienie ich kompleksowej ochrony, 

podniesienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, rozwój terenów zieleni w miastach i na 

terenach wiejskich); 

• ograniczenie wystąpień nadzwyczajnych zagrożeń środowiska (poprawa bezpieczeństwa ekologicznego 

związanego z działalnością produkcyjną przedsiębiorców, zapewnienie bezpieczeństwa przewozu 

drogowego i kolejowego materiałów niebezpiecznych); 

• podniesienie świadomości ekologicznej w społeczeństwie; 

• otwarta i dwustronna komunikacja pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w ochronę 

środowiska; 

• uzyskanie pełnej informacji o stanie środowiska.  
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Niniejszy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego realizuje powyższe cele poprzez: 

• przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych i podziemnych i ich ochrona (wprowadzenie 

odpowiednich rozwiązań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej); 

• poprawę jakości powietrza atmosferycznego (stosowanie przyjaznych środowisku mediów 

grzewczych); 

• w zakresie różnorodności biologicznej – poprzez wyznaczenie terenów zieleni, oraz obowiązek 

pozostawienia części działek budowlanych jako tereny biologicznie czynne; 

• w zakresie informacji o środowisku oraz komunikacji pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi 

w ochronę środowiska – poprzez realizację planowania zgodnie z trybem strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy formułuje cele w zakresie 

ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Przedmiotowy miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego jest w całości zgodny z zapisami Studium. 

 

 

10. Możliwości wprowadzenia rozwiązań alternatywnych bądź eliminujących i 

ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko realizacji ustaleń projektu planu 

 

Ze względu na charakter planowanego przeznaczenia terenów, które są obecnie silnie zagospodarowane 

zabudową przemysłowo-usługową, główne elementy środowiska w zasadzie nie ulegną przekształceniom w 

stosunku do stanu obecnego. Pomimo możliwej intensyfikacji zabudowy w ramach istniejącego planu 

miejscowego wprowadzono ograniczenia w zakresie możliwych aktywności gospodarczych, w szczególności 

eliminując działania mogące zawsze lub potencjalnie negatywnie oddziaływać na środowisko, w szczególności 

związane ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów. 

 

Dlatego też nie wskazuje się rozwiązania alternatywnego dla celów zmiany MPZP. Sporządzenie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego zmianą ma na celu m. in.: 

umożliwienie wykorzystania terenów przemysłowo-usługowych (P/U - tereny obiektów produkcyjnych, 

składów i magazynów oraz zabudowy usługowej) do prowadzenia działalności uciążliwej dla mieszkańców 

terenów sąsiednich oraz stwarzających zagrożenie dla środowiska naturalnego i krajobrazu. Do miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego obrębu geodezyjnego w mieście Środa Śląsk 

przystąpiono po otrzymaniu wniosków o dokonanie zmian jego ustaleń.  
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11.  Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

 

Niniejszy dokument dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu 

położonego w Środzie Śląskiej przy ulicy Wrocławskiej, stanowiącego były zakład produkcyjny Coca Cola.  

 

Na przedmiotowym obszarze obowiązuje aktualnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

wprowadzony uchwałą Nr XXXIX/321/17 Rady Miejskiej W Środzie Śląskiej z dnia 15 lutego 2017 r., 

opublikowanego w Dz. Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dn. 3 marca 2017r., poz. 1063. 

Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego zmianą 

uwzględnia przesłanki i ma na celu m. in.: uniknięcie prowadzenia na przedmiotowym terenie działalności 

uciążliwej dla sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej i stanowiącej zagrożenie dla środowiska naturalnego i 

krajobrazu. 

 

Obszar objęty projektem zmianą MPZP nie posiada wybitnych walorów przyrodniczych ani kulturowych. Tereny 

objęte niniejszym planem nie znajdują się obszarach ochrony krajobrazu i walorów przyrodniczych czy 

kulturowych. 

 

Podstawowym celem prognozy jest pełne uwzględnienie uwarunkowań przyrodniczych charakterystycznych dla 

analizowanego obszaru wraz z identyfikacją potencjalnych oddziaływań na środowisko będących wynikiem 

realizacji projektu planu, przewidującego przede wszystkim aktywizację terenu zabudowy przemysłowo-

usługowej. Dokument ma także na celu ocenę ich natężenia, a także określenie czy w należyty sposób został 

uwzględniony w ocenianym opracowaniu dobro środowiska zarówno przyrodniczego, jak i kulturowego. 

Prognoza weryfikuje również przyjęte w projekcie planu zapisy w zakresie rozwiązań eliminujących i 

ograniczających ich negatywne oddziaływanie na środowisko dla zapewnienia utrzymania równowagi 

przyrodniczej i osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Zapisy planu uwzględniają wymogi kształtowania 

krajobrazu oraz istniejące uwarunkowania ekofizjograficzne. 

 

W poszczególnych rozdziałach niniejszej prognozy określono i oceniono istniejący stan środowiska 

przyrodniczego wraz z wpływem ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 

poszczególne jego komponenty. Uogólniając stan środowiska przyrodniczego na analizowanym terenie, 

zarówno pod względem ukształtowania terenu, warunków klimatycznych, gleb, świata roślin i zwierząt oraz 

biorąc pod uwagę postępującą antropopresję jest przeciętny dla obszarów peryferyjnych miasta.  

 

W rezultacie przeprowadzonej analizy sformułowano wniosek o braku lub potencjalnie negatywnym 

oddziaływaniu zapisów MPZP na stan i jakość środowiska w tym obszarze. Wielkość i charakter zmian 

powodują, że ewentualne oddziaływanie pozostanie oddziaływaniem lokalnym i nie będzie mieć wymiaru 

transgranicznego.  
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Ja, niżej podpisany, Jarosław Osiadacz, oświadczam iż:

• Ukończyłem, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, jednolite studia magisterskie na kierunku 

nauk technicznych z dyscypliny biotechnologia (1993, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, 

Politechnika Wrocławska); 

• Ukończyłem, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, studia doktoranckie w specjalności 

chemia organiczna (1998, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska);

• Posiadam ponad 5-letnie doświadczenie w pracach w zespołach przygotowujących raporty o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (od 2009 r.);

• Brałem udział w przygotowaniu więcej niż 5 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

(ponad 80 Raportów). 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

 

Wrocław, 22.03.2022   
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OŚWIADCZENIE 

iadacz, oświadczam iż: 

Ukończyłem, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, jednolite studia magisterskie na kierunku 

nauk technicznych z dyscypliny biotechnologia (1993, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, 

w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, studia doktoranckie w specjalności 

chemia organiczna (1998, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska); 

letnie doświadczenie w pracach w zespołach przygotowujących raporty o 

edsięwzięcia na środowisko (od 2009 r.); 

Brałem udział w przygotowaniu więcej niż 5 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

     Jarosław Osiadacz (
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Ukończyłem, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, jednolite studia magisterskie na kierunku 

nauk technicznych z dyscypliny biotechnologia (1993, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, 

w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, studia doktoranckie w specjalności 

letnie doświadczenie w pracach w zespołach przygotowujących raporty o 

Brałem udział w przygotowaniu więcej niż 5 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

Jarosław Osiadacz (-) 


