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1. PODSTAWA PRAWNA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
 
Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2018.1945) dla projektu planu miejscowego 
przeprowadza się strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko, w ramach której 
sporządza się prognozę oddziaływania na środowisko uwzględniając zakres prognozy 
określony w stanowisku RDOŚ I PPIS. Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na 
środowisko do planu miejscowego oraz jego zmiany wynika z:  
� art. 51, w związku z art. 46 i art. 50, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2017.1405); 

� art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j.Dz.U.2018.1945). 

 
Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko jest opracowaniem sporządzonym do 
projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi 
Węża, dla   obszaru ograniczonego od południa powiatową drogą publiczną DP 2015 O, 
drogą rolną i rowem, od zachodu granicami geodezyjnymi nieruchomości i drogami rolnymi, 
od północy drogami rolnymi i powiatową drogą publiczną DP 1531 O oraz od wschodu 
drogami rolnymi i granicami geodezyjnymi nieruchomości. Do sporządzenia  planu 
miejscowego przystąpiono na podstawie  uchwały Nr XVIII/144/2016 Rady Miejskiej w 
Korfantowie z dnia 27 kwietnia 2016 roku.  
 
 
2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA  

 
Zakres merytoryczny prognozy wypełnia ustalenia art. 51 ust. 2  i art. 52 ust. 1 i ust. 2 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 
(t.j.Dz.U.2017.1405).  Zgodnie z art. 53 ww. ustawy zakres ten został uzgodniony z: 
1) Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nysie - pismem Nr 

NZ.4311.36.2016.RK z dnia 30 listopada 2016 r.; 
2) Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu - pismem Nr 

WOOŚ.411.103.2016.MO z dnia 252 listopada 2016 r.  
 
Zakres przestrzenny prognozy obejmuje obszar zabudowany wsi Węża wraz z przyległymi 
gruntami rolnymi, położonymi w strefie potencjalnych oddziaływań ustaleń planu. Dla 
obszaru tego obowiązuje  obecnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy 
Korfantów uchwalony uchwałą Nr XVI/123/04 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 
stycznia 2004 r.. Ze względu na charakter zmian wprowadzonych w analizowanym projekcie 
planu miejscowego oraz ich niską intensywność zasięg potencjalnych oddziaływań ustaleń 
projektu planu nie wykracza poza zasięg przestrzenny  obszaru  objętego tym planem. 
 
Celem opracowania prognozy jest identyfikacja i ocena potencjalnych negatywnych 
oddziaływań na środowisko przyrodnicze, jakie mogą zaistnieć w wyniku realizacji ustaleń 
planu miejscowego oraz wskazanie rozwiązań eliminujących lub ograniczających te wpływy. 
Cel opracowania wynika bezpośrednio z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (t.j.Dz.U.2017.519), która swym art. 71 stanowi, że zasady zrównoważonego 
rozwoju i ochrony środowiska stanowią podstawę do sporządzenia m.in. miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, w których w szczególności: 
� określa się rozwiązania niezbędne do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń, 

zapewnienia ochrony przed powstającymi zanieczyszczeniami oraz przywracania 
środowiska do właściwego stanu;  
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� ustala się warunki realizacji przedsięwzięć umożliwiające uzyskanie optymalnych efektów 
w zakresie ochrony środowiska.   

Zgodnie z ww. przepisami ustawy celem prognozy jest sprawdzenie, czy w przyjętych 
projektem planu rozwiązaniach, zabezpieczony został we właściwy sposób interes 
środowiska przyrodniczego. Opracowanie ma służyć samorządowi gminy oraz społeczności 
lokalnej do kontroli prawidłowości rozwiązań przyjętych w projekcie planu miejscowego z 
punktu widzenia ochrony środowiska. 
 
Zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi, prognozę oddziaływania na środowisko wykonywano 
równolegle do sporządzania projektu miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części gruntów wsi Węża.  
 
 
3. INFORMACJE O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZ ĄDZANIU  
    PROGNOZY 

 
Obszar, dla którego sporządzony został projekt planu miejscowego dla części gruntów wsi 
Węża, objęty jest obowiązującym  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
gminy Korfantów, uchwalonego uchwałą nr XVI/123/04 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 
28 stycznia 2004 r.  
 
W związku z charakterem planowanych zmian przestrzennych i funkcjonalnych, w 
szczególności ich potencjalnie niskim poziomem zagrożenia dla środowiska przyrodniczego i 
krajobrazu wizualnego, a także lokalizacją na terenach o jednolitym charakterze obecnego 
zagospodarowania przy sporządzaniu prognozy zastosowano metodę analizy potencjalnych 
oddziaływań i zagrożeń mogących być rezultatem realizacji ustaleń projektu planu na 
poszczególne elementy środowiska, z uwzględnieniem jego ustaleń mających na celu 
zapobieganie i ograniczenie negatywnych oddziaływań, oraz ocenę skuteczności tych 
ustaleń. Wykorzystano metody porównawcze, obejmujące porównanie z istniejącymi 
podobnymi terenami z obszaru województwa opolskiego oraz z obowiązującymi dla tego 
obszaru ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Korfantów.  W ocenie wpływu ustaleń analizowanego planu na środowisko  uwzględniono 
rozpoznanie walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego na podstawie dostępnych 
opracowań, dokumentacji i wizji lokalnej w terenie. Ocenę oparto o stan wiedzy na temat 
wpływu poszczególnych typów istniejącej i projektowanej zabudowy  na środowisko 
przyrodnicze. Porównano także potencjalne oddziaływania i zagrożenia mogące być 
rezultatem realizacji projektu planu oraz obowiązującego planu miejscowego na 
poszczególne elementy środowiska.  
 
Opis stanu środowiska przedstawiono w odniesieniu do istniejącego i planowanego 
zagospodarowania terenów objętych planem. Sporządzenie prognozy poprzedzono wizją 
lokalną, której celem było rozpoznanie faktycznego sposobu użytkowania i 
zagospodarowania terenów objętych planem. Wyniki wizji lokalnej w terenie zostały 
skonfrontowane z istniejącymi dokumentacjami i opracowaniami wykonanymi dla obszaru 
gminy Korfantów. Dokonano oceny przyjętej w projekcie planu struktury funkcjonalno-
przestrzennej i struktury przyrodniczej oraz ich wzajemnych powiązań. Dla każdego typu 
terenu funkcjonalnego objętego planem przyporządkowano oznaczenia terenu istniejącego i 
projektowanego zagospodarowania, co pozwala na zaprezentowanie stanu obecnego i 
przyszłego, będącego wynikiem realizacji ustaleń projektu planu.  
 
Na podstawie oceny stanu zagrożenia środowiska przyrodniczego uznano, że zasięg 
przestrzenny negatywnego oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko przyrodnicze 
nie wykracza poza zasięg przestrzenny obszaru objętego planem. Oddziaływania te mają 
bowiem charakter lokalny, więc ich zasięg przestrzenny jest także lokalny. Opracowanie, 



 5

bazuje na rysunku planu miejscowego, w którym oddziaływanie ustaleń zmian dokonanych w 
projekcie planu pokrywa się z zasięgiem obszaru planu. 
 
 
4. INFORMACJE O  ZAWARTO ŚCI, GŁÓWNYCH CECHACH PROJEKTOWANEGO  
    DOKUMENTU ORAZ JEGO POWIĄZANICH Z INNYMI DOKUMENTAMI 

 
4.1. ZAWARTOŚĆ  I GŁÓWNE CECHY PROJEKTU  PLANU ORAZ JEGO POWI ĄZANIA  
       Z INNYMI  DOKUMENTAMI 
 
Analizowany dokument to  projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części gruntów wsi Węża. Zgodnie z uchwałą intencyjną Nr XVIII/144/2016 Rady Miejskiej w 
Korfantowie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża zakres 
przestrzenny planu obejmuje obszar ograniczony od południa powiatową drogą publiczną DP 
2015 O, drogą rolną i rowem, od zachodu granicami geodezyjnymi nieruchomości i drogami 
rolnymi, od północy drogami rolnymi i powiatową drogą publiczną DP 1531 O oraz od 
wschodu drogami rolnymi i granicami geodezyjnymi nieruchomości.  Granice obszaru 
objętego planem pokazano na załączniku graficznym do uchwały (poniżej) . Z kolei zakres 
merytoryczny planu obejmuje ustalenia obowiązkowe, określone w art. 15 ust. 2 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 
 RYS. 1.  OBSZAR  OBJ ĘTY  PLANEM                 
          

Źródło – zał. graficzny do uchwały Rady Miejskiej w Korfantowie 
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Analizowany projekt planu miejscowego składa się z: 
1) tekstu planu stanowiącego treść uchwały rady gminy; 
2) rysunku planu w skali 1 : 1000, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały; 
3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej,  które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich 
finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiącego załącznik nr  
2 do uchwały.  

 
Tekst planu (projekt uchwały) zawiera ustalenia dla całego obszaru objętego planem oraz 
ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów. W ustaleniach dla całego obszaru 
objętego planem określono: 
1) przeznaczenie terenów; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenów; 
3) zasady ochrony środowiska i przyrody, z uwzględnieniem terenów i obiektów 

podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, oraz zasady kształtowania 
krajobrazu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz krajobrazów kulturowych z 
uwzględnieniem obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 
6) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości; 
7) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu; 
8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji; 
9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej. 
 
Szczegółowe ustalenia dla terenów określają rodzaj przeznaczenia oraz warunki zabudowy i 
zagospodarowania  dla  27 terenów o różnych rodzajach przeznaczenia, w tym dla terenów : 

1) zabudowy mieszkaniowej, oznaczone symbolem: 
a) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, istniejące (§ 41-45), 
b) MNp – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, planowane (§ 46), 
c) MN(U) – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług 

(§ 47), 
d) MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej  (§ 48-49); 

2) zabudowy usługowej, oznaczone symbolem: 
a) U/MW – tereny zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (§ 

50), 
b) UK – tereny usług kultury (§ 51), 
c) UO/UK – tereny usług edukacji i wychowania oraz kultury (§ 52), 
d) US – tereny sportu i rekreacji (§ 53); 

3) użytkowane rolniczo, oznaczone symbolem: 
a) RR - tereny rolnicze (§ 54), 
b) RZ – tereny użytków zielonych (§ 55), 
c) RO – tereny ogrodów przydomowych (§ 56), 
d) RM – tereny zabudowy zagrodowej (§ 57-59), 
e) RD – tereny dróg rolnych (§ 60-63); 

4) zabudowy techniczno-produkcyjnej, oznaczone symbolem: 
a) PM – tereny zabudowy rzemieślniczej (§ 64-65); 
b) PS(U) – tereny składów i magazynów z dopuszczeniem  usług (§ 66), 
c) P(U) – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem 

usług (§ 67);  
5) tereny zieleni i wód, oznaczone symbolem: 

a) ZLp - tereny planowanych zalesień (§ 68); 
b) ZP(U) – tereny zieleni urządzonej z dopuszczeniem usług (§ 69); 
c) ZC – cmentarze (§ 70); 
d) ZI – tereny zieleni izolacyjnej  (§ 71); 
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e) WS - tereny wód powierzchniowych (§ 72); 
6) tereny komunikacji i infrastruktury technicznej, oznaczone symbolem:  

a) KS –  tereny parkingów publicznych (§ 73), 
b) KDZ – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej (Z) (§ 74), 
c) KDL – tereny dróg publicznych klasy lokalnej (L) (§ 75), 
d) KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej (D) (§ 76), 
e) KDW – tereny dróg wewnętrznych (§ 77-82); 
f) E – tereny obiektów elektroenergetycznych (§ 83). 

W projekcie planu zdefiniowano każdy rodzaj przeznaczenia co umożliwia jednoznaczne  
ustalenie poprawności użytkowania i zagospodarowania terenu. 
 
Rysunek planu, stanowiący zał. nr 1 do uchwały,  sporządzono na mapie numerycznej w 
skali 1 : 1000  pochodzącej z państwowego zasobu kartograficzno-geodezyjnego.  Na 
rysunku planu wprowadzono następujące oznaczenia, stanowiące obowiązujące ustalenia 
planu: 

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania; 

2) symbole terenów, w którym symbol literowy określa przeznaczenie terenu, a symbol 
liczbowy wyróżnia tereny o różnych zasadach zagospodarowania;   

3) linie zabudowy obowiązujące; 
4) linie zabudowy nieprzekraczalne;  
5) wymiar  linii (podany w metrach); 
6) granice ochrony kompozycji układu ruralistycznego;  
7) budynki istotne dla kompozycji układu ruralistycznego; 
8) budynek dysharmonijny, do przebudowy; 
9) przestrzenie wymagające specjalnego opracowania; 
10) grunty zagrożone erozją wodną w stopniu silnym; 
11) gniazdo bociana białego; 
12) zwarte obszary szuwarów, objęte ochroną; 
13) przyrzeczne ciągi zadrzewień wierzbowo-olszowych, objęte ochroną; 
14) przydrożne  szpalery drzew,  objęte ochroną; 
15) planowane szpalery drzew; 
16) zabytki architektury wpisane do rejestru zabytków; 
17) zabytki architektury, objęte ochroną;  
18) zabytki małej architektury, objęte ochroną (kapliczki);  
19) stanowiska archeologiczne, objęte ochroną (numer stanowiska); 
20) obiekty małej architektury stanowiące dziedzictwo kulturowe, objęte ochroną 

(kapliczki, krzyże); 
21) strefa ochrony konserwatorskiej ekspozycji widoku (punkt widokowy, osie widokowe 

oraz przedpole ekspozycji); 
22) historyczna nawierzchnia z bruku kamiennego - do zachowania i rewaloryzacji; 
23) strefy ochrony sanitarnej od cmentarza; 
24) korytarz techniczny napowietrznej linii elektroenergetycznej SN; 
25) napowietrzna linia telekomunikacyjna – do przebudowy. 

 
Analizowany projekt planu miejscowego powiązany jest bezpośrednio z następującymi 
dokumentami: 
- uchwała Nr XVIII/144/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części gruntów wsi Węża; 

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów, uchwalony uchwałą 
Nr XVI/123/04 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 stycznia 2004 r. - tekst i rysunek 
planu, sporządzony przez Biuro Urbanistyczno-Architektoniczne ARPLAN s-ka z o.o. w 
Nysie,  autor – mgr inż. arch. Tadeusz Pawlik;  
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- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  Korfantów, 
zatwierdzone uchwałą Nr LIII/307/2010 Rady Miejskiej w Korfantowie  z dnia 30 czerwca 
2010 roku, sporządzone przez Autorską Pracownię Architektury i Urbanistyki A&U w 
Opolu, autor mgr inż. arch. Maria Oleszczuk; 

- opracowanie ekofizjograficzne podstawowe do „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów” sporządzone przez ECOSYSTEM 
PROJEKT, 2008 r.,  autor - dr Krzysztof Badora, mgr Krystyna Badora;  

- aktualizacja opracowania ekofizjograficznego podstawowego sporządzonego na potrzeby 
„Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy 
Korfantów”, przez ECOSYSTEM PROJEKT, 2009 r.,  autor - dr Krzysztof Badora;  

- ekofizjografia problemowa dla obszaru części gruntów wsi Gryżów, Węża, Włodary, 
Ścinawa Nyska i Jegielnica w gminie Korfantów, obejmująca ocenę i waloryzację siedlisk 
przyrodniczych, w tym siedlisk i gatunków chronionych i rzadkich , oraz ocenę walorów 
krajobrazu i jego ekspozycji, sporządzona przez Autorską Pracownię Architektury i 
Urbanistyki A&U w Opolu, 2013 r. , autor dr Krzysztof Badora, mgr inż. arch. Maria 
Oleszczuk; 

- prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze do projektu „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów”, sporządzona  przez  
ECOSYSTEM PROJEKT , autor - dr Krzysztof Badora;  

- prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów położonych na gruntach wsi Gryżów, Węża i Ścinawa 
Nyska, sporządzona przez ECOSYSTEM PROJEKT, 2017 r., autor – dr Krzysztof 
Badora; 

- prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Włodary, Jegielnica, Węża i 
Ścinawa Nyska sporządzona przez ECOSYSTEM PROJEKT, 2016 r., autor – dr 
Krzysztof Badora; 

- Opracowanie „Obszary na terenie gminy Korfantów zagrożone podtopieniami” – Urząd 
Gminy Korfantów, 2008 r.; 

- Program ochrony środowiska dla gminy Korfantów na lata 2004 – 2015, zatwierdzony 
uchwałą Nr  XXI/152/04  Rady Miejskiej w Korfantowie  z dnia 30 czerwca 2004  r.; 

- Program gospodarki odpadami dla gminy Korfantów na lata 2004 – 2015, uchwalony 
uchwała Nr XXI/152/04 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 czerwca 2004 r.; 

- publikacja WIOŚ Opole dot. jakości stanu środowiska w województwie opolskim;  
- przepisy odrębne z zakresu ochrony środowiska, planowania przestrzennego oraz inne 

przepisy, właściwe dla zakresu ustaleń  planu. 
Powiązanie to polega na uwzględnieniu i wprowadzeniu do ustaleń projektu planu zapisów 
wynikających z tych dokumentów, w zakresie niezbędnym prawnie, przestrzennie i 
rzeczowo. 
 
W prognozie wykorzystano także informacje zawarte w dokumentacjach istniejących i 
projektowanych ostoi Natura 2000 województwa opolskiego, zamieszczonych na stronach 
internetowych GDOŚ, w programie ochrony środowiska powiatu nyskiego i województwa 
opolskiego,  strategicznych opracowaniach ochrony georóżnorodności i różnorodności 
krajobrazowej województwa opolskiego w szczególności w dokumentacji „Waloryzacja 
krajobrazu naturalnego województwa opolskiego wraz z programem czynnej i biernej 
ochrony”, dokumentacji docelowego systemu obszarowej ochrony przyrody na terenie 
województwa opolskiego oraz materiały archiwalne (tzw. białe karty zabytków) dotyczące 
obiektów   ujętych w wojewódzkim rejestrze zabytków. Oparto się także o opracowania i 
literaturę wyszczególnione na początku prognozy. 
 
Analizowany projekt planu miejscowego nie jest powiązany z  dokumentami planistycznymi o 
zasięgu wspólnotowym i międzynarodowym, a także krajowym i regionalnym. Dokumenty te 
nie wskazują na występowanie na obszarze objętym planem uwarunkowań lub terenów 
ważnych dla realizacji celów ochrony środowiska i przyrody o takim znaczeniu.  
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4.2. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJ ĄCEGO I PLANOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA  
       OBSZARU OBJ ĘTEGO PLANEM 
 
4.2.1 Istniej ący stan zagospodarowania  
 
Wieś Węża położona jest w południowo – zachodniej części obszaru gminy Korfantów. Do 
2010 roku procesy demograficzne we wsi były niekorzystne, a od 2011 roku liczba ludności 
wsi wzrosła o ok. 0,5% w stosunku do 2010 roku, ale spadła o ok. 5% w stosunku do 1998 
roku.   
 
TABELA 1. ZMIANY LICZBY LUDNO ŚCI  WSI WEŻA 
LP. OBRĘB 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 PROCES 

DEMOGRA- 
FICZNY 

4 Węża 430 430 429 433 429 430 435 435 435 438 431 stagnacja z 
tendencją do 
wzrostu o 
+0,2% 

Opracowanie własne – mgr in ż. arch. Maria Oleszczuk 

 
Przez wieś przebiega  droga powiatowa DP 1205  O zapewniająca powiązania 
komunikacyjne z wsią Ścinawa Nyska – Ścinawa Mała oraz  drogą krajową DK 41 relacji 
Prudnik – Nysa. Droga powiatowa DP 1531 O, zapewniająca powiązania  komunikacyjne ze 
wsią Włodary, ma mniejsze znaczenie dla obsługi komunikacyjnej obszaru objętego planem.  
 
 FOT. 1.  OBSZAR OBJ ĘTY PLANEM 

 
Źrodło – „Google maps”, opracowanie własne Z.O. 
 
 



 10

Analizowanym planem miejscowym  objęto  teren zabudowany wsi wraz z  gruntami rolnymi, 
przyległymi głównie od północy i zachodu. W centralnej części obszaru objętego planem  
usytuowane jest historyczne siedlisko wsi z dominującą zabudową zagrodową. Ta część 
zabudowy rozplanowana jest na układzie przestrzennym „owalnicy”, która jest reliktem 
osadnictwa wczesnośredniowiecznego. Siedlisko wsi złożone jest z dwu zwarcie 
zabudowanych szeregów zagród, usytuowanych wokół  wygiętych wrzecionowato dróg, 
okalających ogólnodostępny wewnętrzny plac tzw. „nawsie”.  Układ  zabudowy 
historycznego siedliska wsi jest bardzo regularny. Na wąskich parcelach, o kształcie 
wydłużonego prostokąta przylegającego krótszym bokiem do drogi wiejskiej, zabudowa 
sytuowana jest na rzucie litery „L” lub „I” (rzadziej „U”). Budynki  mieszkalno-gospodarcze  o  
rzucie prostokątnym sytuowane  są szczytem do drogi, a przestrzeń podwórzy zamykają z 
reguły przestronne stodoły, najczęściej stykające się ścianami.  Za stodołami usytuowany 
jest pas sadów i pól.  Historyczne „nawsie”, wydzielone wrzecionowato wygiętą drogą, 
stanowi w dalszym ciągu  najważniejszy plac  publiczny wsi. Usytuowany jest tutaj kościół z 
dawnym cmentarzem, sklep i tereny zieleni ogólnodostępnej, a także nieliczna zabudowa 
zagrodowa.   
 
                              FOT. 2.  WIDOK NA KOŚCIÓŁ I ZABUDOW Ę MIESZKANIOWĄ           

                          
                               Fot. własna Z.O. 
        
                            FOT. 3.  WIDOK  NA HISTORYCZNĄ ZABUDOWĘ ZAGRODOWĄ\ 

                          
                               Fot. własna Z.O. 
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                        FOT. 4.  WIDOK  NA HISTORYC ZNĄ ZABUDOWĘ ZAGRODOWĄ                   

                       
                            Fot. własna Z.O. 
 
                       FOT. 5.  ZABUDOWA MIESZKANIO WA JEDNORODZINNA ZACHODNIEJ  
                                     CZĘŚCI WSI 

                      
                     Fot. własna Z.O. 
 
We wschodniej i zachodniej części terenów zabudowanych wsi  dominuje zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, wśród której w ostatnich latach wybudowano kilka nowych 
budynków mieszkalnych. Po północno-wschodniej stronie zabudowy wsi zlokalizowane jest 
boisko z towarzyszącym budynkiem usługowym.   
 
Obecny stan użytkowania poszczególnych terenów przedstawiono na rysunku 
inwentaryzacji zamieszczonym poniżej. 
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RYS. 2. INWENTARYZACJA – UŻYTKOWANIE TERENÓW (STAN 2010 R.)                                                                                                                               

 

 
Źródło - Opracowanie własne Z.O. 
 
Tereny zabudowane wsi Węża uzbrojone są w komunalną sieć wodociągową, sieć 
elektroenergetyczną i telekomunikacyjną.  Wieś nie jest wyposażona w sieć kanalizacji 
sanitarnej, a ścieki bytowe gromadzone są przejściowo w zbiornikach bezodpływowych i 
wywożone na gminną oczyszczalnię ścieków w Korfantowie.  
 
4.2.2. Obecny stan prawny obszaru obj ętego planem  
 
Obszar, dla którego sporządzany jest projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części gruntów wsi Węża, objęty jest obowiązującym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów, uchwalonym uchwałą 
XVI/123/04 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 stycznia 2004 r., w granicach obszaru 
objętego planem (wyrys z rysunku planu zamieszczono poniżej).   
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RYS. 3.  WYRYS Z RYSUNKU OBOWIĄZUJĄCEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODARO-  
              WANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KORFANTÓW  

 
Źródło – rysunek planu, opracowanie ARPLAN Nysa 
 
W  obowiązującym planie miejscowym prawie cały obszar objęty projektem planu, zawarty 
pomiędzy drogami „zastodolnymi”, został przeznaczony pod zabudowę oznaczoną 
symbolami 2MR, 4MR i 6MR. Tereny te przeznaczono pod zabudowę mieszkalną 
zagrodową z możliwością dokonywania przekształceń na zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. Obowiązujący plan dopuszcza także lokalizację na tych terenach 
plombowych obiektów lokalnych usług bytowych rzemiosła, handlu i kultury.  
                  
4.2.3. Stan planowany  
                                                                                                        
W projekcie planu dokonuje się zmiany przeznaczenia niektórych nieruchomości 
położonych na terenach oznaczonych w obowiązującym planie symbolem 2MR, 4MR i 6MR, 
na których zabudowa dotychczas związana z produkcją rolną jest nieużytkowana 
(opuszczona).  Zmiana dotychczasowego rodzaju przeznaczenia niektórych terenów wynika 
także z pozytywnego rozpatrzenia wniosków złożonych do planu przez mieszkańców wsi.  
 
W analizowanym planie nie przeznacza się pod zabudowę nowych terenów, które nie byłyby 
przeznaczone w pod zabudowę w planie obowiązującym.  
 
Zmiany dokonane w projekcie planu, w stosunku do ustaleń obowiązującego  planu 
miejscowego, obejmują: 
� wyodrębnienie przestrzenne terenów istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej MN1-6, MNp i MN(U)1-6); 
� wyodrębnienie terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej (MU1-3) oraz terenów 

zabudowy usługowej (UO/UK) we wschodniej części wsi; 
� zmianę przeznaczenia terenu zabudowy zagrodowej (2MR) na tereny zabudowy 

techniczno-produkcyjnej (P(U)), uwzględniające pozytywne rozpatrzenie wniosku; 
� zmianę przeznaczenia terenu zabudowy zagrodowej (2MR) na zabudowę rzemieślniczą 

(PM1); 
� zmianę przeznaczenia nieużytkowanego terenu zabudowy związanej z produkcją 

zwierzęcą (4MR), należącego do RSP Ścinawa Nyska, na teren zabudowy techniczno - 
produkcyjnej i obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych (PS(U)), uwzględniające 
pozytywne rozpatrzenie wniosku; 

� zmianę przeznaczenia części terenu dawnego „nawsia”  (2MR)  na teren zieleni 
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urządzonej z dopuszczeniem usług (ZP(U)); 
� zmianę przeznaczenia terenu zabudowy zagrodowej (2MR) na teren zabudowy 

rzemieślniczej (MP2) we wschodniej części wsi; 
� wykluczenie możliwości przekształcania zabudowy zagrodowej, sytuowanej na terenach 

2MR, 4MR i 6MR na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz możliwości 
sytuowania usług na terenach oznaczonych w projekcie planu symbolem RO1-7; 

� wykluczeniu przekształcenia istniejącej zabudowy zagrodowej na terenach  
oznaczonych w projekcie planu symbolem od RM1 do RM10 na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną oraz sytuowania na nich usług, uwzględniające wymogi 
obowiązujących przepisów odrębnych w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych; 

� przeznaczenie części gruntów rolnych 12-13RP pod zabudowę zagrodową (RM11) oraz  
do zalesienia.  

 
Poza ww. zmianami przeznaczenia terenów w projektowanym dokumencie uregulowano: 
− w oparciu o opracowanie ekofizjograficzne i gminną ewidencję zabytków, zasady 

ochrony i kształtowania środowiska, przyrody i krajobrazu oraz ochrony zabytków i 
dziedzictwa kulturowego; 

− wprowadzono i zdefiniowano rodzaje przeznaczenia; 
− zweryfikowano, stosownie do zmian przeznaczenia terenów, dopuszczalne poziomy 

hałasu wymagane przepisami odrębnymi; 
− zweryfikowano wskaźniki urbanistyczne, urealniając je. 
Charakterystykę istniejącego i projektowanego zagospodarowania obszarów i ich terenów 
przedstawia tabela poniżej. 
 
TAB. 2.  CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJ ĄCEGO I PLANOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW OBJĘTYCH ZMIANĄ PLANU 
lp Symbol 

terenu 
w 

obowi ąz
ującym 
planie 

Przeznaczenie terenu 
w obowi ązującym planie  

i inne ustalenia 

Symbol 
terenu 

po 
zmianie 
planu 

Projektowane zmiany 
na terenie i inne zmiany z nim 

związane 

1 1UPr Teren usług kultu religijnego. UK  
U/MW 

UK - Teren usług kultury z 
przeznaczeniem pod obiekty kultu 
religijnego. 
U/MW – teren zabudowy usługowej i 
mieszkaniowej wielorodzinnej z 
przeznaczeniem pod biura, handel 
detaliczny, obiekty kultury, obiekty 
turystyki, usługi gastronomii, usługi 
kształcenia, usługi rekreacji i rozrywki,  
usługi bytowe, zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna i mieszkania funkcyjne;.  

2 2MR Tereny zabudowy  zagrodowej z 
przeznaczeniem pod zabudowę 
mieszkalną zagrodową z 
możliwością przekształceń na 
jednorodzinną i lokalizacji 
plombowych obiektów lokalnych 
usług bytowych rzemiosła i handlu, 
kultury .  

ZP(U) Teren zieleni urządzonej z 
dopuszczeniem usług przeznaczony 
pod zieleń parkową z dopuszczeniem 
sytuowania w istniejącym obiekcie  
handlu detalicznego , gastronomii, 
usług rekreacji i rozrywki i innych 

3 2MR Tereny zabudowy  zagrodowej z 
przeznaczeniem j.w. 

MU1 Teren zabudowy mieszkaniowo-
usługowej z przeznaczeniem pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 
gastronomię, rekreację, rozrywkę, 
obiekty turystyki, usługi kształcenia, 
usługi kultury, usługi upowszechniania 
kultury, biura, handel detaliczny,  
poradnie medyczne, usługi bytowe, 
usługi drobne, mieszkania funkcyjne. 



 15

4 2MR Tereny zabudowy  zagrodowej z 
przeznaczeniem j.w. 

MN1   Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z przeznaczeniem pod 
zabudowę mieszkaniową  
jednorodzinną, z dopuszczeniem usługi 
bytowych i usług drobnych. 

5 4MR Tereny zabudowy  zagrodowej z 
przeznaczeniem pod zabudowę 
mieszkalną zagrodową z 
możliwością przekształceń na 
jednorodzinną i lokalizacji 
plombowych obiektów lokalnych 
usług bytowych rzemiosła i handlu, 
kultury 

MNp Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, planowany, z 
przeznaczeniem pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną. 

7 4MR Tereny zabudowy  zagrodowej z 
przeznaczeniem j.w. 

MN2 Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z przeznaczeniem pod 
zabudowę mieszkaniową  
jednorodzinną, z dopuszczeniem usługi 
bytowych i usług drobnych. 

8 4MR Tereny zabudowy  zagrodowej z 
przeznaczeniem j.w. 

PS(U) Teren składów i magazynów z 
dopuszczeniem obsługi produkcji  w 
gospodarstwach rolnych 

9 4MR Tereny zabudowy  zagrodowej z 
przeznaczeniem j.w. 

MN3 Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z przeznaczeniem pod 
zabudowę mieszkaniową  jednorodzinną, 
z dopuszczeniem usługi bytowych i usług 
drobnych. 

10 4MR i 
5UPo 

Tereny zabudowy  zagrodowej z 
przeznaczeniem j.w. oraz (5UPo) 
tereny usług publicznych  oświaty i 
wychowania 

 
MU2 

Tereny zabudowy mieszkaniowo-
usługowej z przeznaczeniem pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 
gastronomię, rekreację, rozrywkę, 
obiekty turystyki, usługi kształcenia, 
usługi kultury, usługi upowszechniania 
kultury, biura, handel detaliczny,  
poradnie medyczne, usługi bytowe, 
usługi drobne, mieszkania funkcyjne. 

11 6MR Tereny zabudowy  zagrodowej z 
przeznaczeniem pod zabudowę 
mieszkalną zagrodową z 
możliwością przekształceń na 
jednorodzinną i lokalizacji 
plombowych obiektów lokalnych 
usług bytowych rzemiosła i handlu, 
kultury 

MU3 Tereny zabudowy mieszkaniowo-
usługowej z przeznaczeniem pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 
gastronomię, rekreację, rozrywkę, 
obiekty turystyki, usługi kształcenia, 
usługi kultury, usługi upowszechniania 
kultury, biura, handel detaliczny,  
poradnie medyczne, usługi bytowe, 
usługi drobne, mieszkania funkcyjne. 

12 6MR Tereny zabudowy  zagrodowej z 
przeznaczeniem j.w. 

MN5-6  Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z przeznaczeniem pod 
zabudowę mieszkaniową  
jednorodzinną, z dopuszczeniem usługi 
bytowych i usług drobnych. 

13 2MR Tereny zabudowy  zagrodowej z 
przeznaczeniem pod zabudowę 
mieszkalną zagrodową z 
możliwością przekształceń na 
jednorodzinną i lokalizacji 
plombowych obiektów lokalnych 
usług bytowych rzemiosła i handlu, 
kultury 

MN4 Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej o przeznaczeniu j.w. 

14 2MR i 
4MR 

Tereny zabudowy  zagrodowej z 
przeznaczeniem j.w. 

PM1 
i PM2 

Tereny zabudowy rzemieślniczej o 
przeznaczeniu pod produkcję drobną, 
obsługę pojazdów,  obsługę zwierząt, 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 
mieszkania funkcyjne, handel detaliczny. 

15 4MR Tereny zabudowy  zagrodowej z 
przeznaczeniem j.w. 

P(U) Tereny obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów z dopuszczeniem usług z 
przeznaczeniem pod magazyny i handel 
hurtowy, produkcję, produkcję drobną, 
mieszkania funkcyjne, zabudowę 
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mieszkaniową jednorodzinną, handel 
detaliczny. 

16 ZC Teren cmentarzy KS Tereny parkingów publicznych z 
przeznaczeniem pod urządzenia 
parkowania. 

17 2MR, 
4MR i 
6MR 

Tereny zabudowy  zagrodowej z 
przeznaczeniem j.w. 

 
MN(U) 

1-7 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z dopuszczeniem 
zabudowy zagrodowej i usług 

18 2MR, 
4MR i 
6MR 

Tereny zabudowy  zagrodowej z 
przeznaczeniem j.w. 

RO1-6  Tereny ogrodów przydomowych  z 
przeznaczeniem pod ogrody i zabudowę 
zagrodową z dopuszczeniem 
agroturystyki. 

Opracowanie własne M.O. 
 
Zmiany dokonane na obszarach objętym planem w jednym przypadku polegają na rezygnacji 
z przeznaczenia ich pod zabudowę. W zachodniej części wsi  zrezygnowano z 
przeznaczenia terenu pod zabudowę zagrodową (4MR).  
 
Ocenia się, że większość zmian przeznaczenia terenów dokonanych w analizowanym planie, 
w stosunku do ustaleń planu obowiązującego będzie korzystna dla środowiska zarówno 
przyrodniczego, jak i kulturowego (tzn. na 11 terenach, z  18 terenów, dokonano zmian 
pozytywnych).  W szczególności korzystne dla środowiska zmiany obejmują przeznaczenie 
terenów oznaczonych symbolem 2MR, 4MR i 6MR na: 
− tereny zieleni urządzonej z dopuszczeniem usług (ZP(U)); 
− tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, z usługami nieuciążliwymi (MU1-3); 
− tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN1-6); 
− tereny planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MNp); 
− tereny ogrodów przydomowych (RO1-6). 
Korzystne dla środowiska są także ustalenia ogólne projektu planu w zakresie: 
− zasad ochrony ładu przestrzennego oraz kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenów; 
− zasad ochrony środowiska, przyrody oraz zasad kształtowania krajobrazu; 
− zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz krajobrazów kulturowych. 
Ustaleń takich nie zawiera bowiem obowiązujący plan. 
 
 
5. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW        
    REALIZACJI POSTANOWIE Ń PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ CZ ĘSTOTLIWOŚCI  
   JEJ  PRZEPROWADZANIA 

 
Dla oceny skutków realizacji planu miejscowego proponuje się dokonanie oceny 
porealizacyjnej zgodności form zagospodarowania z ustaleniami tego planu. Bieżąco należy 
monitorować stan środowiska w zakresie: 
- stanu sanitarnego powietrza atmosferycznego - sezonowo, na skutek zanieczyszczeń 

spowodowanych wzrostem emisji zanieczyszczeń związanych z ogrzewaniem budynków;  
- zmian klimatu akustycznego na skutek zmian przestrzennych emisji hałasu 

komunikacyjnego oraz emitowanego z terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej; 
- sposobu wykorzystania gleb, zgodnie z przepisami o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 

w powiązaniu z przepisami o odpadach. Monitoring należy prowadzić na bieżąco 
podczas trwania robót budowlanych, realizujących ustalenia planu w zakresie nowej 
zabudowy; 

- sposobu wykorzystania mas ziemnych, przemieszczanych lub usuwanych w związku z 
realizacją inwestycji; 

- stanu czystości wód powierzchniowych i wód podziemnych , w tym ujmowanych w ujęciu 
wody „WĘŻA” położonym poza granicami obszaru objętego planem. 
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Monitoring powinien być prowadzony z uwzględnieniem i w ramach państwowego 
monitoringu środowiska, z częstotliwością określoną w stosowanych metodykach. Zakres 
monitoringu środowiska powinien wynikać także z ocen oddziaływania na środowisko 
inwestycji, które będą wymagały przeprowadzenia procedury oddziaływania. Metody analizy 
skutków realizacji ustaleń planu powinny zostać oparte na: 
− porównaniu wyników monitoringu stanu sanitarnego powietrza atmosferycznego 

pobranych z punktów pomiarowych;  
− wykonaniu  mapy akustycznej;  
− corocznej kontroli zastosowanego systemu odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków 

sanitarnych i produkcyjnych łącznie z kontrolą skuteczności i prawidłowości gospodarki 
odpadami (segregacja odpadów). 

W przypadku realizowania rozwoju zagospodarowania przekształcającego pokrywę glebową 
należy na bieżąco monitorować sposób zagospodarowania pozyskanych gleb. 

 
 

6.  INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO 

 
Ustalenia projektu planu miejscowego nie będą generowały transgranicznego oddziaływania 
na środowisko. Obszar objęty planem zlokalizowany w odległości ok. 15 km  od granic 
Państwa z Republiką Czeską. Nie przewiduje się oddziaływania ustaleń planu miejscowego 
na taką odległość. Ustalenia planu będą oddziaływały na środowisko  lokalnie, a zasięg 
oddziaływania także będzie lokalny i ograniczy się do obszaru objętego planem. 
 
 
7.  DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY TEGO STANU  
     W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI DOKUMENTU 

 
7.1. STAN I ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA  PRZYRODNICZEGO OBSZARU PLANU 
 
7.1.1. Poło żenie geograficzne  
 
Wieś Węża położona jest w południowo-zachodniej części gminy Korfantów,  w odległości  
około 8 km od miasta Korfantów, 10 km od miasta Nysa i 12 km od miasta Biała.  
 
Pod względem regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski J. Kondrackiego (1998) grunty wsi 
Węża  położone są w granicach makroregionu Niziny Śląskiej, wchodząc w zasięg  
mezoregionu Płaskowyżu Głubczyckiego. Granica pomiędzy Płaskowyżem Głubczyckim, a 
Wałem Niemodlińskim przebiega po północnej stronie zabudowy  wsi.  Lessowy płaskowyż  
to obszar wyniesionych o ok. 50 – 60 m form lessowych użytkowanych ornie. Dominują 
szerokie pagórki rozcięte suchymi, wąskimi i nieznacznie wciętymi dolinami rzecznymi. 
 
7.1.2. Rzeźba terenu i zagro żenia powierzchni ziemi  
 
Wieś położona jest w obrębie wysoczyzny plejstoceńskiej Płaskowyżu Głubczyckiego, na 
skraju Wału Niemodlińskiego przebiegającego na po północnej stronie zabudowy wsi Węża. 
Płaskowyż Głubczycki stanowi najbardziej urozmaiconą pod względem reliefu jednostkę 
geomorfologiczną na obszarze gminy. W ukształtowaniu pionowym dominują tu formy 
erozyjno-denudacyjne, pochodzące z okresu zlodowacenia środkowopolskiego. Typową 
cechą  tego  obszaru jest pokrywa utworów lessowych i  lessowatych  oraz  rozczłonkowanie 
obszaru przez szereg dolin suchych i  dolin cieków wodnych. Od wysoczyzny plejstoceńskiej  
oddzielone są wyraźną krawędzią o wysokości dochodzącej do kilkunastu metrów. Doliny 
bocznych dopływów i okresowo czynnych cieków mają charakter wciosowy w krajobrazie 
gruntów lessopodobnych.                     
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Na obszarze objętym planem  wyróżniamy głównie wysoczyznę polodowcową z pokrywami 
lessów i glin lessopodobnych, która stanowi główną jednostkę geomorfologiczną, wyraźnie 
oddzielającą się od rozcięć erozyjnych i niewielkich cieków wodnych skarpami i stromymi 
stokami w północno-zachodniej części obszaru i po południowej stronie zabudowy wsi. 
Wysoczyzna posiada powierzchnię falistą, lokalnie szerokopagórkowatą, o amplitudzie ca 20 
m.  Na analizowanym obszarze wysoczyzna wznosi się na wysokość ok. 284 m n.p.m. 
Deniwelacje w części wierzchowinowej nie przekraczają 4 m, a skarpy osiągają wysokość od 
7 m do 20 m. W dolinach niewielkich cieków wodnych, przebiegających na osi wschód – 
zachód oraz z zachodu na północny-wschód, wyraźnie wyróżnić można płaskie dno doliny 
oraz strome skrzydła ze spadkami przekraczającymi 10%.  
 
Powierzchnia obszaru objętego planem generalnie opada z kierunku południowego – 
zachodu, gdzie osiąga wysokość maksymalną 284 m. n.p.m.,  ku północnemu wschodowi, 
gdzie w dolinie cieku wodnego osiąga wysokość 241 m n.p.m. 
 
  
             RYS. 4. UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI TER ENU OBSZARU PLANU              

            

      
             Źródło - Wyrys z ekofizjografii opracowanej do „Studium ....” 
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Do najciekawszych form geomorfologicznych na obszarze objętym planem należy zaliczyć 
pokrywy lessowe podatne na erozję wodną i wietrzną, charakteryzujące się  głęboko 
wciętymi dolinami rzek, inicjalnymi wąwozami i nieznacznymi osuwiskami. Znaczne 
zróżnicowanie rzeźby terenu obszaru objętego planem zwiększa występowanie zagrożenia 
zjawiskami erozji wodnej.  
 
W granicach obszaru planu udokumentowane złoża surowców mineralnych nie występują, 
tak więc brak jest zagrożeń związanych z przekształceniem powierzchni ziemi 
spowodowanych eksploatacją złóż.  
 
7.1.3. Budowa geologiczna     
 
Podłoże geologiczne na obszarze wsi Węża stanowią utwory czwartorzędowe 
reprezentowane przez plejstocen i holocen. Współczesne pokłady holocenu zalegają 
wyłącznie w  dolinie cieku wodnego, w północno-wschodniej części obszaru objętego 
planem. Wykształcone jako piaski i żwiry rzeczne  przemieszane z namułami o niewielkiej  
miąższości nie przekraczającej 3 m, położone na glinach, żwirach i piaskach.  
 
Głównym ogniwem osadów czwartorzędowych są plejstoceńskie gliny morenowe stadium 
maksymalnego zlodowacenia środkowopolskiego. Okrywają one całą powierzchnię 
wysoczyzny. Wykształcenie tych utworów jest niejednolite. Zawierają one liczne 
przewarstwienia i soczewy piasków.  Stropową partię utworów czwartorzędowych  na 
obszarze wysoczyzny stanowią piaski gliniaste, otoczaki i głazy lodowcowe, o miąższości ok. 
10,0 m oraz lessy piaszczyste i gliniaste. Cechują się one dużą pojemnością 
magazynowania i podciągania wody ze znacznych głębokości. Łączna miąższość utworów 
czwartorzędowych nie przekracza 40,0 m. Poniżej występują iły trzeciorzędowe miocenu 
lądowego. Duża ilość frakcji pylastych i gliniastych zwiększa izolację wód podziemnych. 
 
RYS. 5. BUDOWA GEOLOGICZNA OBSZARU OBJ ĘTEGO PLANEM 

 
.Źródło - Wyrys z „Mapy geologicznej Polski” 
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Obszar objęty planem generalnie charakteryzuje się korzystnym warunkami fizjograficznymi 
dla zabudowy, dobrym przewietrzaniem i nasłonecznieniem oraz bardzo korzystnymi 
warunkami dla produkcji rolnej, z wyjątkiem szerokiej doliny bezimiennego cieku wodnego w 
jego części północno – wschodniej. W części północno – zachodniej, na skłonach głębokiego 
rozcięcia erozyjnego wysoczyzny odsłaniają się na zboczach gliny deluwialne z erozyjnymi 
odsłonięciami osadów polodowcowych tj. piasków, glin zwałowych, lokalnie żwirów. W 
stropie występują gliny lessopodobne i lessy. Osady te charakteryzują się zmienną 
przepuszczalnością oraz niekorzystnymi warunkami do zabudowy ze względu na słabo 
skonsolidowane osady stokowe oraz zmienne warunki w zakresie nasłonecznienia, 
przewietrzania i wilgotności powietrza. Im wyższe położenie terenu na zboczu, tym bardziej 
korzystne warunki zabudowy.  
 
7.1.4. Wody podziemne    
 
Wieś Węża położona jest w granicach Przedsudeckiego Regionu Hydrogeologicznego,  w 
którym  występują dwa poziomy wodonośne:  

– w trzeciorzędzie (Tr) – główny poziom wodonośny o wydajności od kilku do  70m3/h 
występujący na głębokości od kilku do 100m p.p.t.; 

– w czwartorzędzie – poziom uzupełniający, mający większe znaczenie jedynie na 
obszarze występowania  dolin kopalnych, o wydajności od kilku do 90m3/h, 
zalegający na głębokości do 60 m.p.p.t.. 

 
Duże znaczenie trzeciorzędowego poziomu wodonośnego spowodowały wyznaczenie  
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) o znaczeniu regionalnym. Obszar objęty 
planem położony jest w nowych granicach GZWP 338 – SUBZBIORNIKA PACZKÓW – 
NIEMODLIN.  Obszar zbiornika został zaliczony do OWO (Obszarów Wysokiej Ochrony), ale 
nie podlega ochronie prawnej. W ostatnich latach z granic zbiornika wyłączono obszary o 
sumarycznej powierzchni 416 km2, ze względu na ponadnormatywną zawartość fluoru i 
wartość wodoprzewodności warstw wodonośnych poniżej 20 m2/d. Ograniczono zasięg 
pionowy zbiornika przez wyłączenie obszarów naturalnych anomalii fluorkowych, w dolnych 
wodonośnych warstwach neogenu. Ponadto włączono do zbiornika obszary o powierzchni 
66,9 km2 w rejonach, gdzie udokumentowano sumaryczną wodoprzewodność warstw 
wodonośnych wyższą niż 20 m2/d. Aktualny pobór wód podziemnych zbiornika z ujęć 
eksploatujących wody piętra neogenu wynosi 8625 m3/d co stanowi ok. 55% wielkości 
zasobów określonych w pozwoleniach wodnoprawnych. 
 
TABELA 3. CHARAKTERYSTYKA GZWP 338  
Nazwa zbiornika:                     Subzb. (Tr) Paczków - Niemodlin    
Numer:                                     338 
Stratygrafia:                             Tr,  
Region hydrogeologiczny:       Ppa, (SNWr)   
Powierzchnia GZWP (km2):     386 km 2 
Powierzchnia OWO (km2):       386 km2 
Wiek utworów wodonośnych:   Tr - trzeciorzędowe   
Typ zbiornika:                           porowy 
Klasa jakości wód:                    Ic – nieznacznie zanieczyszczone, łatwe do uzdatnienia,  
Średnia głębokość ujęć (m):     80-150 
Szacunkowe zasoby dyspozycyjne (tyś m3/d):   60 

Opracowanie własne – Z.O. 
 
Jakość wód zbiornika jest zróżnicowana zarówno przestrzennie jak i w profilu pionowym. W 
jego części wschodniej, południowo-wschodniej oraz skrajnie zachodniej (na której położony 
jest obszar objęty planem)  jakość wód jest zadawalająca (klasa III), a stan chemiczny jest 
dobry. Natomiast w rejonie Niemodlina oraz w wyłączonym obszarze w rejonie Nysy i 
Otmuchowa stwierdzono wody niezadowalającej jakości (klasa IV) i słaby stan chemiczny 
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wód.  
 
Wody poziomu wodonośnego  neogenu wymagają prostego uzdatniania ze względu na 
podwyższone stężenia żelaza i manganu. Stężenia fluoru w zbiorniku o skorygowanych 
granicach nie przekraczają 1 mg/dm3, przy średniej 0,25mg/m3, i nie wymagają uzdatniania. 
Proponowany obszar ochronny, mający na celu utrzymanie dobrego stanu wód podziemnych 
zbiornika, zajmuje powierzchnię 95,5 km2, w tym 89,3 km2 w obrębie zbiornika (co stanowi 
23,1% jego powierzchni). Działania mające na celu ochronę wód podziemnych 
neogeńskiego poziomu wodonośnego, związane z ustanowieniem tego obszaru ochronnego, 
nie wymagają podejmowania nadzwyczajnych decyzji przedsięwzięć w odniesieniu do 
istniejących na obszarze objętym planem sposobów zagospodarowania terenów.  
 
Wieś Węża znajduje się w granicach wyznaczonego w ramach monitoringu jakości wód 
(zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną RDW UE 2000) w obrębie jednolitych części wód 
podziemnych JCWPd nr 114 (PL_GB_6220_114).  W 2015 r.  tan wód JCWPd 114 oceniany 
był jako dobry. Badania w punktach sieci pomiarowej monitoringu diagnostycznego jakości 
wód podziemnych, prowadzonego w ramach ustaleń Ramowej Dyrektywy Wodnej, w 
Skoroszycach, Łączniku i Dziewiętlicach wykazały III klasę jakości wód podziemnych (wody 
były zadowalającej jakości). Oprócz żelaza i manganu, które występują powszechnie w 
opolskich wodach podziemnych, stwierdzono przekroczenia wartości normatywnych 
wodorowęglanów oraz pH.  W punktach sieci pomiarowej w Grodkowie, Nysie i Rudziczce  
badania wykazały wody IV klasę jakości wód podziemnych (wody niezadowalającej jakości). 
Wody JCWP 114  nie spełniają norm wody pitnej nadającej się do spożycia bez uzdatniania.  
 
Utwory geologiczne na obszarze objętym planem charakteryzują się słabą 
przepuszczalnością co powoduje, że wody trzeciorzędowego piętra wodonośnego neogenu 
są słabo zagrożone przesiąkaniem zanieczyszczeń z powierzchni terenu. Znacznej grubości 
warstwa iłów mioceńsko-plioceńskich  zapewnia dobrą ochronę wód wgłębnych przed 
przenikaniem zanieczyszczeń, a też i ogniska zanieczyszczeń na obszarze objętym planem 
są  nieliczne i niewielkie. Obszar planu raczej  jest zagrożony napływem zanieczyszczeń w 
obszaru niedalekiej gminy Nysa.  
 
Pierwszy poziom wód podziemnych w obrębie doliny cieku wodnego w północno-wschodniej 
części obszaru objętego planem, występuje na głębokości od 0,5 do 2 m,  często stagnując 
na powierzchni terenu tworząc tereny trwale podmokłe. Na terenach położonych  w obrębie 
wysoczyzn Płaskowyżu Głubczyckiego wody gruntowe występują najczęściej poniżej  
poziomu  5-10 m, sporadycznie na grzbietach pagórków obniżając się do 10-20 m. Są  to  
obszary o stałym niedoborze wody. Na granicy z wypłaszczeniami wysoczyzny lessowej 
lokalnie możliwe są wysięki wód infiltrujących osady lodowcowe.  
 
Na obszarze objętym planem ujęcia wód podziemnych, ani ustanowione strefy ochronne od 
nich, nie są zlokalizowane.  
 
7.1.5. Wody powierzchniowe  
 
Grunty wsi Węża położone są  w zlewni Nysy Kłodzkiej i jej prawobrzeżnego dopływu tj. 
Ścinawy Niemodlińskiej. Wododział pomiędzy ich zlewniami przebiega przez wysoczyzny 
położone po północno-zachodniej stronie terenów zabudowanych wsi Węża. Część północno 
– zachodnią obszaru objętego planem odwadnia Młynówka Bielicka stanowiąca bezpośredni 
lewobrzeżny dopływ Nysy Kłodzkiej, a pozostałą część obszaru odwadnia Ścinawa 
Niemodlińska przepływająca po południowo-wschodniej stronie obszaru objętego planem, 
poprzez dwa cieki wodne. Pierwszy przebiega poza obszarem planu, po jego południowej 
stronie, a drugi rozpoczyna swój bieg w północno-wschodniej części obszaru objętego 
planem.  
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RYS. 6. SIEĆ RZECZNA  I TERENY PODMOKŁE NA OBSZARZE PLANU     

 
   Żródło - Wyrys z „Mapy hydrologicznej Polski” 
 
Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, zatwierdzonym 
przez Radę Ministrów w dniu 22.02.2011 r., grunty sołectwa Węża położone są na obszarze 
jednostki jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) Ścinawa Niemodlińska od 
Mesznej do Nysy Kłodzkiej o kodzie PLRW60001912899. Ścinawa Niemodlińska, rzeka 
nizinna piaszczysto-glinista,  jest jedynym ciekiem wodnym na obszarze gminy Korfantów, 
na którym prowadzi się stały monitoring diagnostyczny i operacyjny. W latach 2010-2015 
jakość jej wód zaliczona została do klasy II (wody czyste), a  stan i potencjał ekologiczny 
oceniony był jako dobry i powyżej dobrego. Z kolei wody Nysy Kłodzkiej zakwalifikowane 
zostały do klasy IV (wody zanieczyszczone) i wykazywały słaby stan ekologiczny, na który 
miała w tym okresie wpływ modernizacja zbiornika Nysa.  
 
Na obszarze objętym planem zbiorniki wodne nie występują. Głównym źródłem 
zanieczyszczeń wód powierzchniowych obszaru objętego planem jest nieskanalizowany  
teren zabudowany wsi Węża oraz intensywna gospodarka  rolna. Obszar objęty planem nie 
jest narażony na  niebezpieczeństwo powodzi, ani też obszary szczególnego zagrożenia 
powodzią tu nie występują. W wyniku intensywnych opadów deszczu oraz roztopów na 
terenie zabudowanym wsi mogą występować lokalne podtopienia.  
 
7.1.6.  Gleby 
 
Wieś Węża charakteryzuje się generalnie bardzo dobrymi glebami dla produkcji rolnej. Na 
wysoczyznach wykształciły się gleby autogeniczne na podłożu na glinach lessopodobnych i 
zwałowych,  a w dolinach cieków wodnych na podłożu mułów rzecznych. Przeważającym 
typem gleb na całym  obszarze wysoczyzny są czarnoziemy zdegradowane. gleby 
szarobrunatne i brunatne właściwe, o dobrze wykształconym profilu, doskonałych warunkach 
magazynowania wody opadowej i podciągania wilgoci z większych głębokości. Pod 
względem właściwości mechanicznych utworów glebowych dominują gleby ciężkie 
obejmujące duże obszary glin lessopodobnych i polodowcowych, a także wychodnie 
trzeciorzędowych iłów.  Gleby o  II-III klasie bonitacyjnej (rzadko IV klasie), zaliczane są do 
1-go kompleksu rolniczej przydatności. Stanowią one kompleks najlepszych gleb nie tylko na 
obszarze gminy Korfantów, ale także w województwie opolskim.  
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W północno-wschodniej części obszaru, w szerokiej dolinie cieku wodnego,  wykształciły się 
gleby hydrogeniczne reprezentowane przez gleby aluwialne mad rzecznych. Dominują tu 
gleby  IV klasy bonitacyjnej. 
 
Na obszarze planu gleby organiczne nie występują. W obrębie terenów zabudowanych wsi 
Węża dominują gleby urbanoziemne i industrioziemne. Gleby te uległy degradacji ze 
względu na zabudowę, zmianę stosunków wodno-powietrznych oraz znaczne 
zanieczyszczenie różnymi substancjami. Stan sanitarny tych gleb nie jest znany.  
 
 RYS. 7. BONITACJA GRUNTÓW ROLNYCH NA OBSZARZE OBJ ĘTYM PLANEM 

  
 Źródło - Opracowanie własne sporządzone na potrzeby projektu planu Z.O. 
 
Czynnymi procesami geologicznymi, które mogą mieć znaczenie w procesie 
zagospodarowania przestrzennego obszaru objętego planem, są: 
– EROZJA WIETRZNA  – stanowiąca podstawowe zagrożenie dla gleb północno-

zachodniej  i zachodniej części obszaru planu, zachodząca intensywnie na 
wierzchowiznach. Sprzyjają jej gleby pyłowe (gliny lessopodobne), wielkopowierzchniowy 
charakter gruntów rolnych oraz niewielki udział zadrzewień przeciwerozyjnych, a także 
bardzo urozmaicona rzeźba terenu. Proces prowadzi w konsekwencji do obniżania 
jakości gleb i powinien być powstrzymywany przez odpowiednią agrotechnikę oraz 
stosowanie pasów zadrzewień przeciwerozyjnych. W skali regionu gleby na obszarze 
objętym planem należą do średnio zagrożonych erozją. 

– EROZJA WODNA – ma znaczenie na analizowanym obszarze, ale występuje jedynie w 
jego północno-zachodniej części,  na stokach o nachyleniu >10%. Najwłaściwszym 
zabiegiem ograniczającym jest zamiana gruntów ornych na trwałe użytki zielone lub też 
zalesienie gruntów. Głównymi przyczynami erozji wodnej i wietrznej są zabiegi 
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agrotechniczne (orka   podłużna  na  skłonach, płodozmiany),  wadliwy układ pól (miedz), 
czynniki klimatyczne (nasilenie opadów atmosferycznych i szybkość topnienia śniegów) 
oraz   brak  roślinności  śródpolnej. 

 
Wg danych Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej  w Opolu, gleby gminy wykazują wysoki 
stopień zakwaszenia, który w istotny sposób wpływa na degradację ich możliwości 
produkcyjnych.  Udział gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych w gruntach rolniczych gminy 
wynosi 70-80%, co w skali regionu jest wskaźnikiem wysokim. Wskazuje to na zachwianie 
równowagi jonowej gleb, a w konsekwencji równowagi  składnikowej roślin.  Gleby kwaśne i 
bardzo kwaśne łatwo ulegają erozji i są mało odporne na zanieczyszczenia antropogeniczne 
(szczególnie zanieczyszczenia metalami ciężkimi i toksynami).   
 
7.1.8. Klimat  
 
Według  regionalizacji klimatycznej Adama Schmucka obszar objęty planem położony jest w 
rejonie III Podgórskim (przejściowym). Warunki klimatyczne obszaru charakteryzują się 
następującymi parametrami (Klimat... 1986, Atlas... 1997): 

� średnia temperatura roczna - +8,5 C   (S), średnia temperatura stycznia - -1,5 C  (W), 
średnia temperatura lipca –  +17,5 C  (S) 

� roczne sumy promieniowania całkowitego - 3600 - 3700 MJ/m2  (S) 
� termiczne pory roku - przedwiośnie  23 II - 30 III, wiosna  30 III - 28 IV, przedlecie  28 

IV - 1 VI, lato - 1 VI – 6 IX, polecie – 6 IX - 8 X, jesień - 8 X - 10 X, przedzimie - 10 XI - 
17 XII, zima - 17 XII - 23 II, 

� średnia długość okresu bezprzymrozkowego - 170 dni (S) 
� opady atmosferyczne - 700cm   (S), opady półrocza ciepłego - 450cm   (W), opady 

półrocza chłodnego - 250cm (N), maksymalne dobowe sumy opadów z p = 1 % - 100 
mm   (S), średnia liczba dni z opadem gradu od IV do X - 1,0 dnia   (W) 

� liczba dni z pokrywą śnieżną - 55 dni (S), maksymalna grubość pokrywy śnieżnej - 
50cm   (S), data zaniku pokrywy śnieżnej - do 30 III   (S) 

� średnia roczna liczba dni z mgłą - 35 dni   (S), średnia liczba dni z rosą od IV do X - 
100 - 120 dni   (W), średnia roczna liczba dni z burzą - 22 dni   (S) 

� średnia roczna prędkość wiatru - 2,5 - 3 m/s    (N), dominujące kierunki wiatrów - S - 
17 %, udział energetycznych prędkości wiatru > 4 - 15 m/s - 28 % (S), udział cisz 
atmosferycznych - 12 %,   (S) 

Na terenie Płaskowyżu Głubczyckiego dominują wiatry z  zachodu,  które  stanowią około 
19% wszystkich wiatrów. 
 
Wieś Węża  charakteryzuje się  zróżnicowaną  rzeźbą terenu, w mniejszym stopniu 
pokryciem, a w związku z czym małym zróżnicowaniem  mikroklimatów lokalnych. 
Najkorzystniejsze warunki mikroklimatyczne są na wysoczyźnie lessowej. Najmniej korzystne  
warunki mikroklimatyczne występują w dolinie cieku wodnego w północno-wschodniej części 
obszaru planu, co związane jest ze zwiększoną wilgotnością oraz zastoiskami mgieł i 
zimnego powietrza. 
 
7.1.8.  Świat ro ślin i zwierz ąt 
 
A. Flora  
Głównymi czynnikami, które zadecydowały o obecnym charakterze flory i roślinności na 
obszarze objętym planem są warunki fizjograficzne (rzutujące na florę i faunę) oraz 
działalność człowieka. Ze względu na warunki fizjograficzne obszar planu można podzielić 
na strefę: 
� dna doliny cieku wodnego - w północno-wschodniej części obszaru objętego planem, 

stanowiące płaskie obniżenie ze znacznym udziałem cennych ekosytemów szuwarowych 
i łąkowych oraz zadrzewień. W strefie tej dominują zbiorowiska roślinności naturalnej i 
seminaturalnej o dość wysokich walorach florystycznych; 
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� wysoczyzny polodowcowej – w północnej i zachodniej części obszaru planu, z dominacją 
monokultur upraw rolnych oraz roślinności synatropijnej z dominacją roślin uprawnych i 
chwastów segetalnych; 

� terenów zabudowanych - w centralnej części obszaru planu, z niewielkim udziałem 
gruntów ornych, z dominacją zbiorowiska roślinności synatropijnej, w szczególności 
zbiorowisk ruderalnych o znikomych walorach przyrodniczych. 

 
Najbardziej pospolitymi zbiorowiskami roślinnymi na obszarze planu są:  
� zdewastowane biocenozy ruderalne terenów zabudowany ch i komunikacyjnych  - 

zlokalizowane w obrębie terenów zabudowanych wsi Węża. Są to najbardziej 
zdewastowane tereny na obszarze opracowania charakteryzujące się zbiorowiskami 
roślin ruderalnych z pospolitymi gatunkami (pokrzywa, perz, powój polny, bylica pospolita 
i inne) oraz  znacznym brakiem powierzchni biologicznie czynnych;  

� biocenozy chwastów segetalnych gruntów ornych -  zarówno upraw zbożowych jak i 
okopowych, dominujących w zachodniej i północnej części obszaru objętego planem, 
charakteryzujące się niską bioróżnorodnością. Głównymi zbiorowiskami są tu pospolite 
zespoły Centauretalia cyani (chaber bławatek, mak polny) oraz z rzędu Polygono-
Chenopodietalia (kosmosa biała, rdest ptasi). Grunty orne generalnie pozbawione są 
walorów przyrodniczych, szczególnie w zachodniej i północnej części obszaru, gdzie na 
bazie gleb o wysokiej przydatności dla rolnictwa prowadzona jest intensywna produkcja 
roślinna; 

� użytki zielone w postaci ł ąk i pastwisk -  zagospodarowane intensywnie i pozbawione 
istotnych walorów przyrodniczych, występujące w większych powierzchniach w we 
wschodniej części obszaru objętego planem oraz w mniejszych enklawach w centralnej 
jego części jako łąki florystycznie ubogie, zajmujące niewielkie, wyizolowane 
powierzchnie w zagłębieniach terenu, użytkowane jako łąki kośne lub pastwiskowe. 
Najczęściej spotykanymi są seminaturalne i antropogeniczne zbiorowiska łąk świeżych z 
rzędu Arrhenatheretalia,  przeważnie fragmentarycznie wykształconych i zubożałych pod 
względem florystycznym. Udział łąk w ogólnej strukturze użytkowania gruntów obszaru 
objętego planem jest nieznaczący i niedominujący w krajobrazie, tym bardziej więc 
powinny one zostać otoczone szczególną troską o stan i zachowanie; 

� szuwary wła ściwe i wielkoturzycowe –  występujące w północno – wschodniej części 
obszaru objętego planem, w dnie doliny i na obrzeżach cieku wodnego, w miejscach 
bardziej wilgotnych, o wysokim poziomie wód gruntowych i okresowo podtapianych.   
Reprezentowane są przez szuwar trzcinowy i lokalnie pałki szerokolistnej, stanowiące 
cenne schronienie dla zwierząt. Ich cechą jest pełna reprezentacja faz przejściowych 
między łąkami wilgotnymi i zmiennowilgotnymi oraz łęgami. Zagrożenie dla tych 
zespołów stanowi rolnictwo i melioracje odwadniające; 

� zadrzewienia ł ęgu wierzbowo-olszowego – wykształcone kadłubowo, występujące 
wzdłuż cieku wodnego w północno-zachodniej części obszaru planu, stanowiące wąski 
pas drzewostanu z dominacją olszy czarnej i akcesorycznie występującymi wierzbami, a 
sporadycznie również lipami i klonami. Ciąg tych zadrzewień może być kwalifikowany do 
zdegradowanej formy siedliska przyrodniczego chronionego 91E0 – łęgu wierzbowego, 
topolowego, olszowego i jesionowego. 

 
Charakterystyczną cechą szaty roślinnej obszaru objętego planem jest niska różnorodność i 
nikłe walory przyrodnicze terenów rolnych oraz terenów zabudowanych wsi, typowość 
strukturalna i funkcjonalna roślinności dla terenów rolnych, brak lasów, bardzo duży udział 
terenów zbiorowisk monokultur rolnych, mały udział zwartych terenów zieleni wysokiej, 
niewielki udział podmokłych łąk i trzcinowisk, ograniczoność zasięgu występowania wysokiej 
roślinności drzewiastej do dolin cieków wodnych, brak w drzewostanach gatunków iglastych. 
Powodem tego stanu jest typowa dla terenów rolnych i terenów zabudowanych wsi 
degradacja ekosystemów, zwłaszcza zadrzewionych i częściowo łąkowych. Zieleń wysoka, z 
dominacją drzew liściastych (dębów i klonów), znajduje się jedynie w zachodniej części 
terenów zabudowanych w rozwidleniu dróg. Te  zadrzewienia pełnią  głównie  funkcję  
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przeciwerozyjną i  glebochronną.  Na obszarze objętym planem nie stwierdzono 
występowania siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie, ani też występowania 
chronionych i rzadkich gatunków roślin oraz grzybów.  
 
B. Fauna   
Na obszarze objętym planem wyróżniono 3 typy przenikających się zgrupowań 
faunistycznych: 
� zgrupowanie fauny terenów upraw rolnych gruntów ornych z lokalnymi zadrzewieniami – 

występujące w zubożonym składzie za sprawą intensywnego użytkowania rolnego 
terenów, głównie w zachodniej i północnej części obszaru planu, które nie ma wysokich 
walorów przyrodniczych godnych szczególnej ochrony. Do gatunków stwierdzanych w tej 
strefie należą m.in.: skowronek Alauda arvensis, przepiórka Coturnix coturnix, kuropatwa 
Pedrix pedrix, bażant Phasianus colchicus, zając Lepus caeusis, ropucha szara Bufo 
bufo, nornik zwyczajny Microtus arvalis, mysz domowa Mus musculus, kret Talpa 
europaea; 

� zgrupowanie fauny terenów zurbanizowanych – występujące na terenie zabudowanym 
wsi, podobne do zgrupowania upraw ornych ale bardziej zubożone pod względem 
bioróżnorodności występujących taksonów,  nie mające znaczenia waloryzacyjnego (z 
wyjątkiem miejsca gniazdowania bociana białego), które nie musi podlegać szczególnej 
ochronie;  

� zgrupowanie fauny naturalnych łąkowych i szuwarowych z zadrzewieniami  terenów 
dolinnych - występujące w północno-wschodniej części obszaru objętego planem, w dnie 
doliny cieku wodnego, gdzie różnorodność faunistyczna jest większa. Oprócz gatunków 
typowych dla terenów rolnych występują tu gatunki terenów zadrzewień, lasów i łąk. Na 
obszarze planu ten teren ma  najwyższe walory faunistyczne. 

Do najcenniejszych ekosystemów dla fauny na obszarze objętym planem zalicza się szuwary 
właściwe i wielkoturzycowe wraz zadrzewieniami łęgu wierzbowo-olszowego, usytuowane w 
północno-wschodniej części obszaru, w dolinie cieku wodnego, oraz wyizolowaną enklawę 
zadrzewień usytuowanych w zachodniej części obszaru planu.  Stanowią one cenne 
schronienie dla zwierząt, w szczególności ptaków.  Wcześniejsze badania inwentaryzacyjne, 
prowadzone w ramach inwentaryzacji przyrodniczej gminy, wykazały występowanie dosyć 
licznych, ale też dosyć pospolicie występujących gatunków chronionych. Na obszarze 
objętym planem najliczniej występowały następujące, chronione gatunki ptaków: 
 
TAB. 4. CHRONIONE GATUNKI PTAKÓW NA OBSZARZE PLANU  

nazwa polska nazwa naukowa status w 
Polsce 

Dyrektywa Ptasia 
(z Załącznika 1) 

SPEC (BirdLife 
2004) 

Bażant Phasianus colchicus Ł   
Bocian biały Ciconia ciconia OS +  
Bogatka Parus major OS   
Dzwoniec Carduelis chloris OS   
Kos Turdus merula OS   
Kulczyk Serinus serinus OS   
Myszołów  Buteo buteo OS   
Oknówka Delichon urbica OS  3 
Pliszka siwa Motacilla alba OS   
Potrzeszcz Emberiza calandra OS   
Remiz Remiz pendulinus OS   
Sierpówka Streptopelia decaocto OS   
Skowronek Alauda arvensis OS  3 
Sroka Pica pica OC   
Śpiewak Turdus philomelos OS   
Szczygieł Carduelis carduelis OS   
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus OS   
Wrona Corvus cornix OC   
Wróbel Passer domesticus OS  3 
Zięba Fringilla coelebs OS   

Objaśnienie skrótów: OS – ochrona ścisła, OC – ochrona częściowa, Ł – gatunek łowny. 
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Ssaki reprezentowane są tu głównie przez ssaki łowne, dla których obszar planu jest  
głownie miejscem żerowania (rzadziej rozmnażania), a także przemieszczania się między 
kompleksami leśnymi. Występują dzik, jeleń, sarna, lis, zając i kuna.  Występowanie płazów i 
gadów związane jest przede wszystkim z północno-wschodnią częścią obszaru planu, z 
występowaniem ekosystemów wilgotnych. Poza doliną cieków wodnych nie występują. Płazy 
reprezentuje traszka zwyczajna Triturus vulgaris, ropucha szara Bufo bufo, ropucha zielona 
Bufo viridis, żaba wodna Rana esculenta, żaba jeziorkowa Rana lessonae, żaba trawna 
Rana temporaria, rzekotka drzewna Hyla arborea, huczek i grzebiuszka. Gady: jaszczurka 
zwinka Lacerta agilis, jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara, padalec Anguis fragilis, 
zaskroniec Natrix natrix. 
 
Najcenniejsza dla fauny jest północno-wschodnia część obszaru objętego planem, gdzie 
występują zakrzewienia, podmokłe łąki, trzcinowiska i szuwary. Pozostała część obszaru 
charakteryzuje się ubogą fauną, typową dla terenów zabudowanych o gatunkach podobnych 
do strefy gruntów ornych tyle, że bardziej zubożone pod względem bioróżnorodności 
występujących taksonów. Nie stwierdzono występowania chronionych gatunków zwierząt, za 
wyjątkiem ptaków.  
 
Analizowany obszar położony jest poza obszarami tworzącymi ekologiczny system gminy 
Korfantów, z wyjątkiem doliny cieku wodnego w północno-wschodniej części obszaru, która  
stanowi fragment  korytarza  ekologicznego o znaczeniu lokalnym.  Tylko ten teren 
charakteryzuje się wyższymi walorami faunistycznymi i znaczną bioróżnorodnością.  
 
7.1.9. Krajobraz  
 
Na obszarze planu wyróżniono dwie strefy geomorfologiczne: 
� dolina cieku wodnego w północno-wschodniej jego części  - płaska i wilgotna, o 

niewielkich deniwelacjach terenu. Ma ona zasadnicze znaczenie dla ukształtowania się 
bioróżnorodności;  

� lessowy płaskowyż - obejmujący północną i zachodnią część obszaru planu, stanowiący 
obszar wyniesionych form lessowych użytkowanych ornie. Dominują szerokie pagórki 
rozcięte suchymi, wąskimi i nieznacznie wciętymi dolinami rzecznymi. 

 
Obszar objęty planem położony jest w obrębie typu krajobrazu wyżynnego, lessowego, 
charakterystycznego dla południowej części gminy, rzadkiego w skali kraju, a pospolitego w 
południowej części opolszczyzny. Wysoczyzna rolno-osadnicza, charakteryzuje się 
niewielkimi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi oraz degradacją. Na terenach 
zabudowanych wsi dominuje ukształtowany krajobraz kulturowy, w obrębie historycznego 
układu ruralistycznego o układzie „owalnicy”.  
 
7.1.10. Zabytki  
 
Wieś Węża charakteryzuje się licznymi zabytkami nieruchomymi i nielicznymi 
archeologicznymi, głównie  o walorach lokalnych. Dominują zabytki nieruchome wpisane do 
wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków,  w tym jeden obiekt wpisany do rejestru 
zabytków (kościół filialny p.w. św. Nikazego Biskupa Męczennika i Chrystusa Króla (1767 r., 
1828 r.), nr  rejestru  A -1125/66).  Zlokalizowane jest także jedno stanowisko 
archeologiczne. 
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TAB. 5.  ZABYTKI NIERUCHOME WSI W ĘŻA 
 wieś zabytek nr karty adresowej adres 

1.  Węża Kapliczka – nie istnieje 574/1293 8 

2.  Węża Kapliczka  33 

3.  Węża Kapliczka – nie istnieje 576/1293 44 
4.  Węża Kapliczka – wraz z fragmentem ogrodzenia  56 

5.  Węża Kapliczka  71 

6.  Węża Kapliczka w polu (o lokalizacji nie określonej) 
 

?  

7.  Węża Dom   7 

8.  Węża Dom 581/1293 11 

9.  Węża Dom  24 

10.  Węża Dom   26 

11.  Węża Dom  28 

12.  Węża Dom  37 

13.  Węża Dom 590/1293 40 

14.  Węża Dom 586/1293 43 

15.  Węża Dom  45 

16.  Węża Dom  48 

17.  Węża Dom  589/1293 54 
18.  Węża Dom  65 

19.  Węża Dom  69 
20.  Węża Dom  593/1293 77 

21.  Węża Dom 79 

22.  Węża Dom (w trakcie remontu)   81 

23.  Węża Dom - przebudowany 596/1293 97 

24.  Węża Dom 5971293 99 
25.  Węża Stodoła  22 
Źródło – Ewidencja zabytków UM w Korfantowie , opracowanie własne M.O. 
 
Zarządzeniem Nr 43/2017 Burmistrza Korfantowa z dnia 20 lutego 2016 r. z gminnej 
ewidencji zabytków wykreślono obiekty zaznaczone powyżej wytłuszczonym drukiem i 
czcionką czerwoną.  
 
Duża liczba budynków, w tym budynków ujętych w gminnej ewidencji zabytków,  jest 
zdegradowana (głównie poprzez przebudowę), nie użytkowana lub została wyburzona, co 
związane było z niekorzystnymi procesami demograficznymi mającymi zasadniczy wpływ na 
degradację zabytków, układu ruralistycznego i krajobrazu kulturowego.  Pomimo tych 
procesów układ ruralistyczny zachował  w miarę jednolite cechy zabudowy.  
 
Historyczny układ ruralistyczny wsi Węża ukształtowany został jako „owalnica” i do dziś 
zachował cechy charakterystyczne. W centrum wsi wrzecionowato wygięta droga wydziela 
tzw. „nawsie”, stanowiące dawny plac publiczny. Dziś „nawsie” jest zabudowane licznymi 
budynkami usługowymi i zabudową zagrodową. Obecnie w historycznym układzie 
ruralistycznym uwidaczniają się niekorzystne procesy demograficzne i gospodarcze. Część 
zagród została wyburzona, zniekształcając układ zabudowy historycznej, a część została 
przekształcona na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, przy której wyburzono dawne 
stodoły. Znaczna liczba dawnych zagród jest także opuszczona (nieużytkowana).   
 
7.1.11. Powietrze atmosferyczne  
 
Wg opublikowanej przez WIOS oceny jakości powietrza w Województwie Opolskim za rok 
2015, dotyczący monitoringu zanieczyszczeń powietrza, obszar objęty planem zlokalizowany 
jest w strefie opolskiej. Monitoring powietrza wykonywany jest w trzech stanowiskach 
pomiarowych w Nysie, gdzie w dwóch jest monitorowany poziom dwutlenku siarki SO2 oraz 
dwutlenku azotu NO2, w trzecim stężenie pyłu zawieszonego PM 10. Według „Oceny Jakości 
Powietrza w Województwie Opolskim za rok 2014”, gmina Korfantów, jak i cała strefa 
opolska, w zakresie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczenia powietrza: dwutlenku siarki 
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(SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), ołowiu (Pb), arsenu (As), kadmu (Cd) niklu 
(Ni)  i benzenu C6H6, została zakwalifikowana do klasy A, ze względu na ochronę zdrowia 
ludności, co oznacza, że poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnych / 
docelowych i nie jest wymagane podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu powietrza. 
W zakresie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczenia powietrza  atmosferycznego 
benzopirenem (B(a)P) i pyłem PM10 oraz ozonem (O3), obszar planu zakwalifikowano do 
klasy C zagrożenia, gdzie istnieją przekroczenia ponadnormatywne. 
 
Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej 
dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych dla ochrony zdrowia  oraz 
ustanowionych w celu ochrony roślin przedstawiono  poniżej.        
 
2014 r.    

           
  
2015 r. 
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Ze względu na kryterium ochrony zdrowia ludzi i ochronę roślin obszar objęty analizowanym 
planem zaklasyfikowano do następujących stref:  
� strefa A tj. poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej i nie jest 

wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza – w zakresie 
dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6), 
ołowiu (Pb), arsenu (As), kadmu (Cd) i niklu (Ni); 

� strefa C tj. poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną lub wartość dopuszczalną 
powiększoną o margines tolerancji i należy określić obszary przekroczeń oraz dążyć do 
osiągnięcia wartości kryterialnych, a także niezbędne jest opracowanie programu 
ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego (PM10),  pyłu zawieszonego (PM2,5), 
ozonu O3 oraz benzo(a)pirenu ((B(a)P). 

 
Ze względu na wysoką zawartość pyłu zawieszonego PM10 cały obszar strefy opolskiej, 
zaliczono do obszarów klasy  strefy C, dla których notuje się przekroczenie zawartości 
naturalnej zanieczyszczeń podwyższonej o margines tolerancji. W strefie należy dokonać 
identyfikacji obszarów ponadnormatywnego zanieczyszczenia oraz przeciwdziałać 
zanieczyszczeniu. Występowanie ponadnormatywnych stężeń pyłu zawieszonego na 
obszarze gminy to bardzo poważny argument dla konieczności racjonalizacji użytkowania 
rolniczego jej terenów, w szczególności związanego z koniecznością wprowadzania pasów 
zieleni przeciw erozji wietrznej.  
 
7.1.12. Klimat akustyczny i promieniowanie niejoniz ujące 
 
Na obszarze gminy nie prowadzi się okresowych pomiarów natężenia hałasu 
przemysłowego i komunikacyjnego. Gmina nie posiada opracowanego planu akustycznego 
oraz prognozowanego zasięgu uciążliwych poziomów hałasu.  
 
Obszar objęty planem oddalony jest od głównych źródeł hałasu w gminie, w szczególności 
od drogi krajowej DK 41. Liniowym źródłem hałasu na analizowanym obszarze są drogi 
powiatowe DP 2015 O relacji Ścinawa Nyska – DK 41 oraz DP 1531 relacji Węża – Włodary, 
obie o niskim natężeniu ruchu. Na terenie zabudowanym wsi brak jest źródeł przemysłowych 
oraz pochodzących z innych terenów działalności gospodarczej, bowiem istniejące tereny o 
takich funkcjach obecnie są nieużytkowane.  
 
Na obszarze objętym planem nie stwierdzono występowania zagrożenia ponadnormatywnym 
hałasem  ze względu na istniejące sposoby użytkowania terenów (głównie zabudowa 
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mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa zagrodowa, usługi, tereny rekreacyjno-sportowe) 
oraz brak innych, istotnych źródeł stałego hałasu komunikacyjnego lub przemysłowego.  
 
Na kształtowanie się pola elektromagnetycznego mają wpływ źródła liniowe i punktowe, 
emitujące promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące w zakresie częstotliwości 0,1-
300 000 MHz, o wartościach natężenia powyżej 1 kV/m. W praktyce  takie  pole  wytwarzane 
jest przez napowietrzne linie energetyczne o  napięciu znamionowym od 110 kV wzwyż, a 
także przez urządzenia radiokomunikacyjne. Na  obszarze objętym planem oraz w 
bezpośrednim jego sąsiedztwie brak jest źródeł niejonizującego promieniowania 
elektromagnetycznego. Jedynym źródłem promieniowania niejonizującego w środowisku jest 
sieć rozdzielcza średnich oraz stacja transformatorowa SN/nn, jednak nie są one źródłem 
zagrożeń o wartościach ponadnormatywnych.  
 
7.1.13. Zagro żenia odpadami  
 
Gospodarka odpadami na obszarze gminy Korfantów sprowadza się do zorganizowanego 
systemu ich odbioru oraz składowania  w układzie regionalnym tj. Południowo-Zachodniego 
Regionu Gospodarki Odpadami, na składowisku odpadów komunalnych w Domaszkowicach 
Na terenach zabudowanych wsi głównie wytwarzane są odpady komunalne. 
 
7.2.  OBSZARY I ELEMENTY PRAWNIE CHRONIONE I WYMAGA JĄCE OCHRONY 
 
Na analizowanym obszarze nie występują obiekty i obszary stanowiące formy ochrony 
przyrody w rozumieniu  art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(t.j.Dz.U.2016.2134 ze zm.), z wyjątkiem jednego stanowiska  chronionych gatunków 
zwierząt tj. gniazda bociana białego  (Ciconia ciconia), usytuowanego na słupie 
elektroenergetycznym przy drodze na Włodary.  
 
Najbliżej zlokalizowane formy ochrony krajobrazu, utworzone na podstawie ustawy o 
ochronie przyrody, od obszaru objętego planem zlokalizowane są w odległości: 
▪ OZW Natura 2000 Przyłęk nad Białą Głuchołaską – ok. 11 km; 
▪ OChK Bory Niemodlińskie – ok. 12 km; 
▪ PK Góry Opawskie i OZW Natura 2000 Góry Opawskie – ok. 13 km; 
▪ OZW Natura 2000 Bory Niemodlińskie – ok. 13 km; 
▪ OZW Natura 2000 Forty Nyskie – ok. 14 km; 
▪ OSO Natura 2000 Zbiornik Nyski – ok. 15 km. 
 
W najmniejszej odległości tj. ok. 2,5 km, od granic obszaru objętego planem usytuowany jest 
projektowany Obszar Chronionego Krajobrazu DOLINA ŚCINAWY NIEMODLIŃSKIEJ.  
 
Zasoby użytkowe środowiska przyrodniczego na obszarze objętym planem, podlegające 
ochronie prawnej, reprezentowane są tutaj jedynie przez gleby klas II-III.   
 
Na analizowanym obszarze nie zostały ustanowione formy ochrony zabytków na podstawie 
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(t.j.Dz.U.2014.1446 ze zm.), z wyjątkiem jednego  zabytku nieruchomego wpisanego do 
rejestru zabytków (kościół), zabytków nieruchomych wpisanych do wojewódzkiej ewidencji 
zabytków (wymienionych w tab. 5) oraz jednego stanowiska archeologicznego. 
 
7.3. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU  
       REALIZACJI USTALE Ń PROJEKTU PLANU 
 
Obszar planu objęty jest ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Korfantów, dlatego istotne staje się porównanie wpływu realizacji 
ustaleń obowiązującego planu z realizacją ustaleń analizowanego projektu planu, bowiem w 
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przypadku braku realizacji analizowanego projektu planu sposób przeznaczenia i 
zagospodarowania zmieni się na podstawie  planu obowiązującego.   
 
Na obszarze objętym planem stan środowiska został istotnie zmieniony poprzez działalność 
gospodarczą człowieka, ale ocenia się go ogólnie jako średni. Najbardziej zdegradowanymi 
elementami środowiska przyrodniczego są tu flora i fauna, krajobraz oraz zabytki i 
dziedzictwo kulturowe. Degradacja flory i fauny jest efektem intensywnej gospodarki rolnej 
na gruntach o wysokich klasach bonitacyjnych oraz zabudowy terenu. Dewastacja 
krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego, jest konsekwencją intensywnego użytkowania 
gruntów rolnych oraz niekorzystnych procesów demograficznych i gospodarczych, w 
szczególności spadek liczby ludności  oraz brak pozarolniczych miejsc pracy na terenie wsi.  
 
Przy założeniu pozostawienia obecnej struktury środowiska przyrodniczego na obszarze 
planu jego funkcjonowanie nie ulegnie większym zmianom lub nieznacznie się pogorszy, 
jeżeli zabudowane zostaną grunty dotychczas użytkowane rolniczo lub też wzrośnie 
intensywność zabudowy. Kierunki i intensywność degradacji środowiska zależne będą od 
nowych inwestycji, które skutkować będą niszczeniem gleb i koncentracją w nich 
zanieczyszczeń, zmniejszeniem walorów przyrodniczych, w tym naturalnej różnorodności 
florystycznej i faunistycznej. W przypadku braku realizacji projektu planu najbardziej 
prawdopodobny jest dalszy rozwój istniejących tu zbiorowisk segetalnych i synantropijnych, 
głównie pospolitych gatunków roślin o szerokich możliwościach przystosowawczych, nie 
przedstawiających większych wartości pod względem przyrodniczym.   
 
Brak realizacji ustaleń projektu planu będzie miał istotny negatywny wpływ na  ochronę 
zabytków i dziedzictwa kulturowego oraz krajobrazu kulturowego. W obowiązującym planie 
miejscowym gminy Korfantów dla wsi Węża nie objęto ochroną  żadnego zabytku ujętego w 
wojewódzkiej ewidencji zabytków. Podlegają więc one ochronie na podstawie ustawy o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a zakres ochrony powinien ustalić  za każdym 
razem Wojewódzki Konserwator Zabytków. Taki stan prawny prowadzi jednak do remontów 
zabytków  i ich przebudowy bez uwzględnienia ochrony ich walorów kulturowych, o czym 
świadczy wykreślenie wielu obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków (Zarządzenie nr 
43/2017 Burmistrza Korfantowa z 20 lutego 2016 r. wydane w porozumieniu z WKZ w 
Opolu). Ocenia się, że w konsekwencji brak realizacji ustaleń projektu planu skutkować 
będzie dalszą degradację i wyburzeniami obiektów zabytkowych.  Brak realizacji projektu 
planu wpłynie także negatywnie na zachowanie historycznego układu ruralistycznego, 
krajobrazu kulturowego oraz wielu obiektów stanowiących dziedzictwo kulturowe, które 
dotychczas nie zostały objęte ochroną. Projekt planu umożliwia dokonanie zmiany sposobu 
użytkowania licznych budynków w stanie istniejącym nieużytkowanych, a przez to 
przywrócenie użytkowania budynków i ich pożądanego stanu, w tym nieużytkowanych 
obecnie budynków wpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków.  
 
7.4. ODPORNOŚĆ NA DEGRADACJ Ę I ZDOLNOŚĆ DO REGENERACJI 
 
Obszar objęty planem obejmuje głównie terenu zurbanizowane oraz  tereny rolnicze, które  
charakteryzują się silną modyfikacją w obrębie poszczególnych elementów przyrodniczych, 
co wpływa dalej na funkcjonowanie przyrodnicze tych terenów. Ich odporność na dalsze 
zmiany lub nasilająca się presja jest osłabiona w stosunku do terenów, gdzie człowiek nie 
ingerował. Przeważająca  część obszaru planu została już antropologicznie przekształcona.  
Intensywność zabudowy na terenie wsi jest nieznacznie zróżnicowana, a tym samym stan 
przekształcenia poszczególnych elementów przyrodniczych jest tutaj mało zróżnicowany. 
Tereny zabudowane  nie są narażone na dalszą degradację i zmiany kolejnych elementów 
środowiska, ale też nie posiadają dużej zdolności do regeneracji.  Ponieważ wieś nie jest 
uzbrojona w system kanalizacji sanitarnej możliwe jest skażenie i degradacja wód 
powierzchniowych lub podziemnych, w przypadkach gdy postępowanie ze ściekami 
bytowymi będzie niezgodne z obowiązującym prawem.   
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Najmniejszym stopniem przekształcenia środowiska charakteryzuje się północno-wschodnia 
część obszaru objętego planem, położona w szerokiej dolinie cieku wodnego. Jest ona 
wypełniona łąkami, w części podmokłymi i porośniętymi zwartymi zespołami szuwarów.  
Roślinność doliny ma charakter naturalny i półnaturalny.  Ze względu na sąsiedztwo z 
nieskanalizowanymi terenami zabudowanymi wsi oraz nachylenie powierzchni terenu 
obszaru planu w kierunku wschodnim odporność tych terenów na degradację jest obniżona, 
a potencjał przyrodniczy zagrożony pomimo tego, że walory przyrodnicze i krajobrazowe są 
tu wysokie i utrwalone. Zdolność do regeneracji tych terenów jest znaczna  pomimo presji  
gospodarczej człowieka.  Podstawowym zagrożeniem dla tego terenu stanowią melioracje 
odwadniające. 
 
 
8. OCENA SKUTKÓW WPŁYWU REALIZACJI USTALE Ń PLANU NA CELE  
    OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MI ĘDZYNARODOWYM,  
    WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM 

 
Obszar objęty analizowanym planem nie jest zlokalizowany na obszarach, które miałyby 
ważne znaczenie dla realizacji międzynarodowych, wspólnotowych i krajowych celów 
ochrony środowiska oraz przyrody, a realizacja jego ustaleń  nie stoi w sprzeczności z 
wszelkimi celami i politykami ochrony środowiska i przyrody realizowanymi na tym szczeblu, 
a w szczególności zawartych w następujących dokumentach:  
− Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2020 r. ; 
− Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030; przyjęta przez Radę Ministrów 

w dniu 13 grudnia 2011 roku, opublikowana 27 kwietnia 2012 r. w Monitorze Polskim 
(Monitor Polski 2012, poz. 252). 

− Polityka ekologiczna państwa na lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016;  
− Założeniami polityki ekologicznej Polski do 2025 roku; 
− Polska 2030 – Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju;  
− Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 przyjęta przez Radę Ministrów 13 

lipca 2010 r.; 
− Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020, przyjęta uchwałą Sejmiku 

Województwa Opolskiego nr XXV/325/2012 z dnia 28.12.2012 r.; 
− Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego przyjęty uchwałą nr     

XLVIII/505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 28 września 2010r.; 
− Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017 – marzec 

2012r.; 
− Program  ochrony  środowiska  dla województwa  opolskiego  na  lata  2012-2015 z 

perspektywą do roku 2019 (2012 r.). 
 
Projekt planu realizuje zawarte ww. dokumentach cele w zakresie: 
− kapitału naturalnego, w tym czystego powietrza i bioróżnorodności oraz 

zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę  niskoemisyjną poprzez zakaz 
stosowania urządzeń grzewczych o niskiej sprawności spalania oraz wymóg 
wykorzystania energii geotermalnej lub energii słonecznej; 

− zahamowanie strat w różnorodności biologicznej poprzez objecie ochroną zbiorowisk 
szuwarowych oraz zachowanie zespołów zadrzewień i zadrzewień przyrzecznych i 
przydrożnych. 

 
Realizacja ustaleń projektu planu nie stoi w sprzeczności z wszelkimi celami i politykami 
ochrony środowiska i przyrody realizowanymi na szczeblu międzynarodowym, krajowym i 
regionalnym. Nie przewiduje się także znaczącego oddziaływania na środowisko 
przyrodnicze obszarów NATURA 2000, w tym szczególnie cele ochrony, dla jakich obszar 
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został ustanowiony .  Ocenia się, że ustalenia planu powinny odnieść pozytywny wpływ na 
środowisko przyrodnicze, w tym szczególnie na bioróżnorodność, ochronę dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz krajobraz.  Przeznaczenie części gruntów rolnych  pod 
zalesienie, wzmocnienie obudowy biologicznej cieków wodnych i ich roli jako lokalnych 
korytarzy ekologicznych przyczyni się do ochrony wód oraz zwiększenia bioróżnorodności,  
co jest działaniem korzystnym. Ustalenia projektu planu zmniejszają wielkość terenów 
przeznaczonych w obowiązującym planie pod zabudowę. Utrzymywany jest zwarty charakter 
zabudowy wsi. Tereny inwestycyjne zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie 
zabudowy istniejącej, co jest korzystne. 
 
 
9.   WPŁYW REALIZACJI USTALE Ń  PLANU NA ŚRODOWISKO 
 
9.1.  OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW REALI ZACJI  
         PROJEKTU  PLANU NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŚRODOWISKA  
 
9.1.1.  Ocena oddziaływania na ró żnorodno ść biologiczn ą, w tym zwierz ęta i ro śliny  
 
Ustalenia planu polegające na przeznaczeniu części gruntów rolnych zabudowanych pod 
zabudowę nie związaną z rolnictwem nie spowoduje znaczących zmian w środowisku, 
szczególnie w środowisku biotycznym. Istniejące tu zbiorowiska ruderalne i synantropijne 
zostaną zastąpione przez nieco uboższe zbiorowiska synantropijne związane z terenami 
zabudowanymi. Jednak biorąc pod uwagę położenie terenu,  skalę przekształceń oraz 
znikomą wartość przyrodniczą przekształcanych terenów ocenia się, że realizacja projektu 
planu nie wpłynie znacząco na różnorodność biologiczną terenów zabudowanych wsi.  
 
Realizacja analizowanego  planu wpłynie pozytywnie  na świat roślin i zwierząt. Projekt planu  
zapewnia bowiem ochronę stanowiska zwierząt chronionych, zwartych obszarów szuwarów, 
stanowiących cenne schronienie dla zwierząt, przydrożnych ciągów zadrzewień wierzbowo-
olszowych oraz przydrożnych szpalerów drzew. Wyznacza także tereny zieleni izolacyjnej  
(ZI), pełniących funkcję glebochronną, zieleni urządzonej (ZP i ZP(U)) oraz nakazuje 
wykonanie szpalerów drzew w trakcie realizacji budowy i przebudowy dróg,  co przyczyni się 
do wzrostu bioróżnorodności.  Realizacja projektu planu wpłynie więc korzystnie na świat 
roślin i zwierząt oraz na krajobraz. 
 
W stosunku do ustaleń planu obowiązującego w analizowanym planie zwiększono zakres 
ochrony bioróżnorodności oraz flory i fauny poprzez nakaz ochrony: 

− stanowisk chronionych gatunków zwierząt – gniazda bociana białego  (Ciconia 
ciconia),  usytuowane na słupie linii energetycznej przy drodze na Włodary; 

− zwartych zespołów szuwarów,  stanowiących cenne schronienie dla zwierząt; 
− przyrzecznych  ciągów zadrzewień wierzbowo-olszowych, 
− przydrożnych szpalerów drzew oraz nakazano ich uzupełnienie. 

Jednocześnie zapewniono i wzmocniono ciągłość lokalnych korytarzy ekologicznych poprzez 
dolesienia skarp dolin cieków wodnych. Ponadto zakazano: 
− grodzenia nieruchomości położonych na terenach oznaczonych symbolem RZ, 

przyległych do cieku 1WS, w celu dla zapewnienia swobodnej migracji fauny i jej dostępu 
do wody; 

− likwidowania trenów podmokłych oraz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli nie 
służą one zrównoważonemu wykorzystaniu użytków rolnych. 

 
Realizacja ustaleń projektu planu nie spowoduje likwidacji miejsc żerowania i gniazdowania 
ptaków. W przypadku realizacji zalesień może  spowodować powstanie nowych siedlisk dla 
nowych gatunków, ale  fauna i tak utrzyma  charakter typowy dla terenów zurbanizowanych.  
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 Nie przewiduje się istotnych zmian w zakresie występujących gatunków roślin i zwierząt 
oraz siedlisk przyrodniczych. Ustalenia planu nie prowadzą do zaburzenia lokalnych struktur 
przyrodniczych, ani też nie zmienią w istotny sposób jakościowo i ilościowo składu 
florystycznego. Po zrealizowaniu ustaleń planu nastąpi generalnie dalsza, ale nieznaczna  
synantropizacja szaty roślinnej i fauny.   
 
9.1.2.  Ocena oddziaływania na  wody  
 
Skala planowanych zmian, w tym  wprowadzenie zmian  przeznaczenia terenów 
zabudowanych, nie zwiększy zagrożeń dla środowiska wód podziemnych. Teren wsi nie jest 
skanalizowany, ale ścieki bytowe gromadzone są przejściowo w zbiornikach 
bezodpływowych i odprowadzane są na komunalną oczyszczalnię ścieków. Teren jest  
wyposażony w kanalizację deszczową z odprowadzeniem ścieków opadowych i roztopowych 
do cieków wodnych.  
 
Na obszarze planu występują typowe ścieki bytowe, w niewielkiej ilości ścieki komunalne 
oraz ścieki opadowe, głównie niezanieczyszczone. W celu wyeliminowania i ograniczenia 
oddziaływań i zagrożeń dla wód powierzchniowych i podziemnych ustalono obowiązek: 
1) dostosowania obsady zwierząt hodowlanych w zabudowie zagrodowej do możliwości 

rolniczego zagospodarowania płynnych odchodów zwierzęcych, na gruntach których 
gospodarstwo rolne gospodaruje, w dawkach nie przekraczających granic możliwości 
buforowych kompleksu sorpcyjnego gleb, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych w 
zakresie nawozów i nawożenia; 

2) uszczelnienia powierzchni narażonych na zanieczyszczenia substancjami szkodliwymi, 
mogącymi przenikać do wód lub do ziemi, oraz zabezpieczenia ich przed spływem 
zanieczyszczeń na tereny przyległe i wyposażenia w urządzenia oczyszczające i 
zabezpieczające przed przedostaniem się tych substancji do wód i ziemi; 

3) zachowania trwałych użytków zielonych na terenach położonych wzdłuż koryt cieków 
wodnych oraz uzupełnienia ich obudowy biologicznej, wspomagającej procesy 
samooczyszczania wód. 

 
Realizacja planu  nie będzie miała negatywnego wpływu na obszar jednostki planistycznej 
gospodarowania wodami tj. jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP), ani też nie 
wpłynie na pogorszenie się jakości wód podziemnych, także ze względu na budowę 
geologiczną zapewniającą ich izolację przed przenikaniem zanieczyszczeń z powierzchni 
ziemi.  
 
9.1.3. Ocena oddziaływania na powietrze  
 
Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z głównych czynników zagrożenia klimatu i 
degradacji środowiska przyrodniczego. Zanieczyszczenia wprowadzone do atmosfery 
podlegają wpływom warunków meteorologicznych, zarówno w zakresie rozprzestrzeniania 
się jak i transformacji. Szybkie i niekontrolowane rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń 
gazowych i pyłowych ma wpływ takie elementy środowiska jak woda, gleba i świat roślin. 
Czynnikami decydującymi o czystości powietrza są: przestrzenny i czasowy rozkład 
zanieczyszczeń oraz warunki wymiany powietrza.  
 
Na obszarze objętym planem  głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest niska emisja 
z gospodarstw domowych, rzadziej z terenów usługowych. Spalanie paliw w celach 
grzewczych jest głównym źródłem emisji dwutlenku siarki, pyłu oraz tlenku węgla.  Stężenia 
zanieczyszczeń charakteryzuje tutaj duża zmienność sezonowa, związana także z 
warunkami klimatycznymi. Niskie natężenie ruchu na drogach przebiegających przez obszar 
planu nie przyczynia się do istotnej emisji „niezorganizowanej” pyłu  i  tlenków azotu. Na 
obszarze planu brak jest terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej. Ocenia się, że 
przekształcenie niektórych terenów zabudowy zagrodowej w zabudowę usługową i 
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techniczno-produkcyjną oraz wyznaczenie niewielkiego terenu zabudowy rzemieślniczej 
(1PM) nie spowoduje znaczącego wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza. Realizacja 
ustaleń planu nie wpłynie w istotny sposób na pogorszenie się stanu sanitarnego powietrza 
atmosferycznego.  
 
W stosunku do ustaleń planu obowiązującego w analizowanym planie zwiększono zakres 
ochrony powietrza atmosferycznego poprzez wyeliminowanie lub ograniczenie oddziaływań i 
zagrożeń. W analizowanym planie  ustalono nakaz: 
1) stosowania w rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej rozwiązań 

wykluczających lub ograniczających rozprzestrzenianie się odorów; 
2) wdrażania technologii minimalizujących emisję wtórną przy składowaniu na otwartym 

terenie materiałów, będących źródłem emisji niezorganizowanej do powietrza;  
3) stosowania w zasilaniu energetycznym budynków środków technicznych i 

technologicznych zapobiegających lub ograniczających niską emisję do powietrza, w 
szczególności: 
a) zakaz stosowania urządzeń grzewczych  o niskiej sprawności spalania, 
b) nakaz wykorzystania energii geotermalnej lub energii promieniowania słonecznego, 

wytworzonej w urządzeniach OZE.  
 
Ustalenia planu umożliwiają ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza 
atmosferycznego, a tym samym zmniejszenie zagrożeń dla stanu sanitarnego gleb i ziemi 
oraz różnorodności biologicznej. Realizacja planu nie będzie miała znaczącego wpływu na 
jakość powietrza atmosferycznego, w szczególności jeżeli obiekty budowlane będą w sposób 
prawidłowy eksploatowane i ogrzewane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.  
 
9.1.4.  Ocena oddziaływania na powierzchni ę ziemi i zasoby naturalne  
 
Oddziaływania na powierzchnię ziemi i zasoby naturalne ocenia się w odniesieniu do rzeźby 
terenu, gleb i zasobów geologicznych. Realizacja ustaleń projektu planu nie będzie miała 
znaczącego wpływu na wyżej wymienione elementy środowiska ponieważ: 
− na obszarze planu ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie kopaliny nie występują; 
− zmiany dotyczą terenów zabudowanych i planowanych w obowiązującym planie do 

zabudowy;   
− nie przeznacza się pod zabudowę nowych terenów, które nie są w stanie istniejącym 

zabudowane lub nie były przeznaczone pod zabudowę w obowiązującym planie; 
− ogranicza wielkość gruntów rolnych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę w 

stosunku do obowiązującego planu. 
 
W stosunku do ustaleń planu obowiązującego w analizowanym planie zwiększono zakres 
ochrony powierzchni ziemi i zasobów naturalnych poprzez wyeliminowanie lub ograniczenie 
oddziaływań i zagrożeń. W analizowanym planie zakazano: 
1) podejmowania działań mogących spowodować zanieczyszczenie, skażenie lub 

zakażenie gleb i gruntu, w szczególności odpady należy gromadzić w sposób bezpieczny 
dla środowiska; 

2) przekształcania rzeźby terenu oznaczonego symbolem RZ, z wyjątkiem przekształceń 
związanych z gospodarką wodną; 

Ponadto na gruntach zagrożonych erozją wodną w stopniu silnym ustalono nakaz: 
− zachowania  istniejących użytków zielonych oraz zadrzewień i zakrzewień, 
− stosowania na gruntach ornych szerokich miedz z roślinnością trawiastą oraz sytuowania 

muraw i zadarnień na drogach spływu wód opadowych, 
− stosowania w obiektach budowlanych rozwiązań konstrukcyjnych zabezpieczających 

przed zagrożeniem osuwania się gruntu. 
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Na tych terenach, na których zostanie zrealizowana zabudowa, skutki realizacji planu będą 
trwałe i niemożliwe do wyeliminowania lub ograniczenia. Realizacja nowej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej nie wpłynie znacząco na zmiany w ukształtowaniu 
powierzchni ziemi, a charakter potencjalnych zmian będzie punktowy, ograniczony do miejsc 
lokalizacji nowych budynków. Zagospodarowanie terenów towarzyszących tej zabudowie  
także nie wymaga  urządzenia znacznych powierzchni w celu zapewnienia dojazdu czy 
możliwości parkowania. Istotniejsze zmiany w ukształtowaniu terenu spowodowane mogą 
być rozbudową dróg powiatowych (KDZ1-5), a także budową nowej zabudowy 
rzemieślniczej. Ocenia się, że inwestycje te jednak będą wymagały nieznacznej zmiany 
ukształtowania terenu, ze względu na niewielką skalę przedsięwzięć. Ponadto realizacja 
nowej zabudowy może ponadto spowodować uszczuplenie i  pogorszenie stanu sanitarnego 
gleb. Rozwój zabudowy wsi będzie odbywał się kosztem gruntów rolnych, głównie 
położonych w lukach zabudowy istniejącej. Ogółem w planie pod planowaną nową 
zabudowę przeznaczono ok. 2,2 ha gruntów rolnych niezabudowanych.  Jednocześnie 
zrezygnowano z przeznaczenia gruntów  rolnych o powierzchni ok. 1,2 ha pod zabudowę w 
zachodniej części wsi, a także ograniczono możliwość sytuowania nowej zabudowy na 
terenach ogrodów przydomowych (RO1-6), które w obowiązującym planie są przeznaczone 
pod zabudowę.   
 
W trakcie eksploatacji instalacji grzewczych budynków  będą emitowane ponadto 
zanieczyszczenia gazowe i pyłowe ze spalania paliw, które potencjalnie mogą zwiększyć 
zagrożenia dla stanu sanitarnego gruntów rolnych i przyczynić się degradacji pokrywy 
glebowej. Skalę degradacji zasobów glebowych i geologicznych związanych z 
zanieczyszczeniami przy przestrzeganiu przepisów odrębnych ocenia się jako niską.  
 
Biorąc pod uwagę ustalenia analizowanego planu oraz planu obowiązującego  ocenia się, że 
skutki realizacji zmiany planu nie będą znaczące dla jakości powierzchni ziemi poza 
terenami zabudowanymi.  
 
9.1.5. Ocena zmian w krajobrazie  
 
− Realizacja ustaleń planu wpłynie pozytywnie na krajobraz, w tym krajobraz kulturowy  
 
W obowiązującym planie brak jest jakichkolwiek ustaleń w zakresie  zasad ochrony 
krajobrazu. W analizowanym planie ustalono: 
− zasady ochrony ładu przestrzennego obejmując ochroną układ ruralistyczny oraz 

ustalając szczegółowe  zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów; 
− zasady kształtowania krajobrazu; 
− zasady ochrony widoku na zabytkowy kościół w strefie ochrony konserwatorskiej 

ekspozycji widoku. 
Pozytywne zmiany w krajobrazie zapewni także realizacji terenów zieleni izolacyjnej o funkcji 
glebochronnej oraz szpalerów drzew wzdłuż drogi RD3 oraz istniejącej drogi KDZ2. 
 
Ocenia się, że w wyniku realizacji ustaleń analizowanego planu walory krajobrazowe 
obszaru objętego planem, w tym krajobraz kulturowy,  będą chronione i ulegną poprawie.  
                               
9.1.6. Ocena wpływu na klimat   
 
Ze względu na relatywnie mały zasięg oraz rodzaj dopuszczonej zabudowy realizacja 
ustaleń analizowanego  planu nie będzie miała bezpośredniego wpływu na klimat. Pośrednio 
wpływ może być pozytywny, ponieważ wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych 
wchodzi w zakres działań związanych z powstrzymaniem zmian klimatycznych poprzez 
redukcję emisji gazów cieplarnianych. Ponadto planowane tereny zieleni urządzonej (ZP(U)) 
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oraz planowane zalesienia i szpalery drzew wzdłuż dróg poprawią mikroklimat na terenach 
zabudowanych wsi.  
 
Planowane inwestycje, nie są zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko. Ze względu na mały zasięg oddziaływania  nie będą powodować uciążliwości 
na terenach sąsiednich, a tym samym mieć negatywny wpływ na klimat. Plan bowiem ustala, 
że działalność gospodarcza powodująca wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, 
emisję hałasu, promieniowania jonizującego i pól elektromagnetycznych, nie może 
powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami działki, do której 
prowadzący działalność gospodarczą na tytuł prawny, ani też uciążliwości na działkach 
sąsiednich. 
 
Hałas stanowi znaczne zagrożenie dla klimatu akustycznego w związku z rozwojem 
komunikacji, różnorodnych form działalności gospodarczej oraz postępującą urbanizacją. 
Odczuwany jest jako jeden z najbardziej uciążliwych czynników, wpływających ujemnie na 
środowisko i samopoczucie ludzi.  Na obszarze objętym planem brak jest istotnych źródeł 
hałasu, także hałasu komunikacyjnego. Rezultatem realizacji ustaleń  planu będą 
nieznaczne oddziaływania na klimat akustyczny, związane z budową i funkcjonowaniem 
budynków usługowych i produkcyjnych. Pogorszenie klimatu akustycznego związanego z 
budową obiektów budowlanych  to skutek krótkotrwały, bez trwałych konsekwencji dla 
środowiska. Oddziaływanie  hałasu przemysłowego będzie  ograniczone i dotyczyło tylko 
sąsiedniej zabudowy. W celu ograniczenia oddziaływań długotrwałych w planie ustalono: 
− dopuszczalne poziomy hałasu dla poszczególnych terenów; 
− że działalność gospodarcza powodująca wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, 

emisję hałasu, promieniowania jonizującego i pól elektromagnetycznych nie może 
powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami działki, do 
której prowadzący działalność gospodarczą na tytuł prawny, ani też uciążliwości na 
działkach sąsiednich.  

Biorąc pod uwagę przytoczony powyżej zapis ocenia się, że realizacja planu nie przyczyni 
się do znaczącego negatywnego wpływu na klimat akustyczny. 
 
9.1.7 Ocena oddziaływania na zasoby naturalne  
 
Na obszarze planu udokumentowane złoża surowców mineralnych nie występują, a także 
nie stwierdzono lokalizacji dzikiej eksploatacji surowców. Realizacja ustaleń planu odbywać 
się będzie głównie  na terenach zabudowanych, w tym na gruntach rolnych zabudowanych. 
W stosunku do ustaleń obowiązującego planu zmniejszono wielkość gruntów 
przeznaczonych pod zabudowę (szczególnie na terenach RO1-6). Ocenia się więc, że 
użytkowe zasoby naturalne w postaci wysokiej jakości gleb gruntów rolnych, nie zostaną 
uszczuplone poprzez realizację planu. 
 
9.1.8.  Ocena oddziaływania na zabytki  
 
Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów nie zawierał ustaleń 
w zakresie ochrony zabytków na terenie wsi Węża. W konsekwencji od 2010 r. ochrona 
zabytków wpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków odbywała się na podstawie ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ta sytuacja prawna doprowadziła do utraty 
walorów kulturowych wielu obiektów zabytkowych, które w rezultacie zostały wykreślone z 
gminnej ewidencji zabytków w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  
 
Obecnie na obszarze objętym planem zlokalizowany jest jeden zabytek wpisany do rejestru 
zabytków (kościół) oraz  zabytki nieruchome ujęte w gminnej ewidencji zabytków, w tym 11 
domów mieszkalnych, 1 stodoła oraz 3 kapliczki domkowe. Analizowany plan zapewnia 
pełną ochronę konserwatorską zabytkom nieruchomym ujętym w gminnej ewidencji 
zabytków.  



 39

 
Wizja lokalna w terenie (w 2016-2017 roku) pozwoliła na ujawnienie licznych obiektów 
zabytkowych nie ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Są to wyłącznie kapliczki domkowe i 
słupowe oraz krzyże przydrożne pochodzące z drugiej połowy XIX wieku. 
 
 FOT. 6. KAPLICZKA PRZY DOMU 45     FOT.7.  KAPLICZ KA PRZY DOMU 93     FOT.8.  KRZYŻ  PRZY DOMU 93      

          
 
 
 FOT. 9. KAPLICZKA PRZY DOMU 73           FOT. 10. KAPLICZKA PRZY DOMU 109   FOT. 11. KRZY Ż NA POSESJI NR 27 
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                    FOT. 12.  KAPLICZKA DOMKOWA I K APLICZKA SŁUPOWA PRZY DOMU NR 18 

                
 

                         
                Fot. własna  Z.O. 
 
W planie zapewniono ochronę obiektów małej architektury stanowiących dziedzictwo 
kulturowe wsi, które należy wprowadzić do gminnej ewidencji zabytków. Ochroną objęto: 

1) kapliczka domkowa (murowana, otynkowana, kryta dachem, z drzwiczkami w ścianie 
frontowej – 1 poł. XIX w.) oraz kapliczka słupowa (mur., otynkowana, z ozdobną 
wnęką na ścianie frontowej – 1 poł.  XIX w.) usytuowane w linii ogrodzenia posesji 
domu  nr 18;  

2) kapliczka domkowa przy domu nr 45 (murowana z cegły klinkierowej, z dachem 
dwuspadowym krytym dachówką – kon. XIX w.); 

3) kapliczka słupowa (mur. cegła klinkierowa) w linii  ogrodzenia posesji domu nr 56 (1 
poł. XIX w.); 

4) kapliczka słupowa przy domu nr 73 (murowana,  otynkowana, kryta dachem 
walcowym i blachą – kon. XIX w.); 

5) kapliczka  słupowa w ogrodzie z tyłu domu nr 93, przy drodze na Włodary (mur., 
otynkowana, z dachem dwuspadowym krytym dachówką i szczytem wspartym na 
kolumnach – 1 poł. XIX w.); 
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6) kapliczka słupowa przed domem nr 109 (mur. z cegły klinkier – kon. XIX w.); 
7) krzyż kamienny w rejonie skrzyżowania drogi zastodolnej i drogi na Włodary, za 

posesją nr 93 (mur., otynkowana - pocz. XX w.);  
8) krzyż przydrożny na wysokim cokole na posesji dawnego domu nr 27 (kamienny –  

1916 r.) ob. teren RSP Ścinawa Niemodlińska; 
9) krzyż przydrożny przy drodze powiatowej w kierunku Nysy (kamienny – 1913 r.); 
 

Ocenia się, że realizacja ustaleń planu będzie mieć pozytywny wpływ na zabytki oraz obiekty 
o wysokich walorach kulturowych, stanowiących dziedzictwo kulturowe, a także przyczyni się 
do przywrócenia użytkowania zabytków, które obecnie utraciły użytkowników, plan bowiem 
umożliwia ich adaptacje na nowe funkcje.  
 
9.1.9. Ocena oddziaływania na dobra materialne oraz  na zdrowie i życie ludzi  
 
Na obszarze objętym planem nie występują ani nie dopuszcza się realizacji zakładów 
przemysłowych stwarzających zagrożenie  awarii przemysłowych, a też przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.  Dla ochrony zdrowia i komfortu 
życia ludzi w planie ustalono zakaz lokalizacji: 

1)  przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 
2)  zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowych w rozumieniu 

przepisów  odrębnych z zakresu ochrony środowiska, 
3)  instalacji związanych z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, z wyłączeniem 

instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów odrębnych w 
zakresie prawa energetycznego, o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 
40 kV. 

 
Ponadto w planie ustalono, że: 
−  działalność gospodarcza powodująca wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, 

emisję hałasu, promieniowania jonizującego i pól elektromagnetycznych nie może 
powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami działki, do 
której prowadzący działalność gospodarczą na tytuł prawny, ani też uciążliwości na 
działkach sąsiednich; 

− w istniejącej zabudowie zagrodowej, usytuowanej na terenach zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy 
zagrodowej oraz terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczonych symbolem 
MN, MR(U) i MU, dopuszcza się przebudowę, rozbudowę oraz wymianę istniejących 
budynków inwentarskich w celu poprawy warunków bytu zwierząt gospodarskich, bez 
prawa zwiększania ich obsady; 

− na terenach zabudowy mieszkaniowej MN i mieszkaniowo-usługowej MU dopuszcza się 
wyłącznie usługi nieuciążliwe. 

 
Efektem realizacji ustaleń planu będzie poprawa standardu życia mieszkańców wsi, co 
będzie miało pozytywny wpływ na zdrowie i życie ludzi.  Nie wystąpią zagrożenia dla zdrowia 
ludzi związane z hałasem czy niejonizującym promieniowaniem  elektromagnetycznym. 
Obszar objęty planem nie jest zagrożony osuwaniem się mas ziemnych. Nie jest także  
położony na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, ani też nie są zagrożone 
okresowym podtapianiem. W planie ustalono strefy sanitarne od cmentarza, a dla terenów 
położonych w strefie zakazano lokalizacji budynków mieszkalnych,  zakładów  
produkujących bądź przechowujących artykuły żywności oraz studni służących do czerpania 
wody do picia i potrzeb gospodarczych.  Określono także korytarz techniczny napowietrznej 
linii SN i zakazano w nim sytuowania budynków z pomieszczeniami na pobyt ludzi. Ocenia 
się, że realizacja ustaleń planu będzie miała pozytywny wpływ na zdrowie i komfort życia 
ludzi.  
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9.2.  PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, W TYM NA OBSZARY  
        NATURA 2000 ORAZ SPÓJNO ŚĆ PRZESTRZENNĄ SIECI, A TAKŻE ROZWIĄZANIA  
        ZAPOBIEGAJACE, OGRANICZAJ ĄCE, KOMPENSUJĄCE I ROZWIĄZANIA  
        ALTERNATYWNE  
 
Obszar objęty planem nie jest położony w granicach obszarów NATURA 2000 ani tez w 
najbliższym ich sąsiedztwie.  Nie przewiduje się także by realizacja ustaleń planu, 
odmiennych niż ustalenia planu obowiązującego, oddziaływała w jakikolwiek sposób na te 
obszaru albo też naruszała integralność tych obszarów. Na obszarze planu nie są bowiem 
zlokalizowane korytarze lub węzły ekologiczne mające istotny wpływ na powiązania 
pomiędzy obszarami NATURA 2000. Nie było więc potrzeby formułowania ustaleń planu 
mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie wpływu na Obszary Natura 2000, a także 
formułowanie rozwiązań kompensujących i alternatywnych. 
 
Obszar objęty planem nie jest położony także w granicach obszarów objęty ochroną na 
podstawie ustawy o ochronie przyrody, ani też w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Z tego 
względu realizacja ustaleń planu nie będzie oddziaływać na te obszary. Nie stwierdzono tu 
występowania siedlisk chronionych, chronionych gatunków roślin i zwierząt (z wyjątkiem 
ptaków) oraz grzybów. W planie objęto ochroną gniazdo bociana białego oraz zwarte 
zespoły szuwarów stanowiących cenne schronienie dla zwierząt.  Z tego względu realizacja 
ustaleń planu nie wpłynie znacząco negatywnie na formę ochrony przyrody jaką jest ochrona 
gatunkowa roślin i zwierząt.  
 
W ramach dotychczasowego postępowania planistycznego  wykonano kilka wersji  projektu 
planu różniących się sposobem przeznaczenia oraz zagospodarowania poszczególnych 
terenów. Alternatywne rozwiązania brały pod uwagę ustalenia obowiązującego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów, w szczególności w zakresie wielkości 
terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz rodzaju ich przeznaczenia. Celem było 
dostosowanie ustaleń projektu planu do zgodności z wymogami obowiązujących przepisów 
odrębnych, w szczególności do zgodności z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
Niedopuszczalne jest bowiem przekształcanie gruntów rolnych zabudowanych, nie 
posiadających zgody właściwego ministra na zmianę przeznaczenie gruntów rolnych klasy I-
III na cele  nierolnicze, w zabudowę nie związana z rolnictwem.  Wariantowano także 
przeznaczenie terenów stanowiących zgodnie z ewidencją grunty rolne zabudowane pod 
zabudowę nie związana z rolnictwem, w zależności od wielkości gospodarstwa rolnego 
związanego z tą zabudową i jego położenia.  
 
9.3.  PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO BEZPOŚREDNIE,  
        POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE,  ŚREDNIOTERMINOWE,  
        DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE, POZYTYWNE  I NEGATYWNE  
 
Skumulowane skutki realizacji ustaleń planu w wymiarze oddziaływań bezpośrednich , 
pośrednich, wtórnych i skumulowanych, krótko-, średnio- i długotrwałych, stałych i 
chwilowych oraz znaczących na poszczególne elementy środowiska przedstawiono poniżej 
w formie macierzy, biorąc pod uwagę ich wzajemne powiązania. Jednolita funkcja terenów  
opracowania oraz niewielka powierzchnia  obszaru objętego planem (ok. 93 ha) decyduje, że 
sposób oddziaływania terenów przeznaczonych pod zabudowę jest podobny.  
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TABELA 6. SYNTETYCZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA USTALE Ń PLANU UWZGLĘDNIAJĄCA ZNACZĄCE 
ODDZIAŁYWANIA, W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPO ŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, 
KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ 
POZYTYWNE I NEGATYWNE, NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE TERENU PLANU 

Oddziaływanie na Typ  
obszaru planu 
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MN 0 +1 +2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 
MNp 0 +1 +2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 
MR(U) 0 +1 +2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 
MU 0 1 +2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 
U/MW 0 1 +2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 
UK 0 0 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UO/UK 0 0 +2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
US 0 +1 +2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
RR 0 +1 +1 0 1 0 0 0 0 0 +2 0 
RZ 0 +3 0 +1 +2 0 0 +1 +1 +1 +1 0 
RO 0 +1 0 0 0 +1 0 0 1 0 +2 0 
RM 0 +1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 
RD 0 +1 0 0 0 +1 0 0 1 0 +2 0 
PM 0 +1 0 0 0 +1 0 0 1 0 +2 0 
PS/RU 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 
P(U) 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 
ZLp  0 +2 +1 0 0 +1 0 +2 0 0 +3 0 
ZP(U) 0 +5 +2 0 0 +2 +1 +3 +2 0 +5 0 
ZC 0 +2 0 1 1 1 1 2 1 0 1 0 
ZI 0 +3 +2 0 +1 +2 +1 +3 +2 0 +3 0 
WS 0 +3 +1 0 0 0 0 +1 0 0 +3 0 
KS 0 2 2 0 0 3 4 2 4 0 3 0 
KDZ 0 2 2 0 0 2 4 2 4 0 3 0 
KDL 0 2 2 0 0 3 4 2 4 0 3 0 
KDD 0 2 2 0 0 3 4 2 4 0 3 0 
KDW 0 2 2 0 0 3 4 2 4 0 3 0 
E 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Oznaczenia: 
1-5 oddziaływanie negatywne: 1 – bardzo małe, 2 – małe, 3 – średnie, 4 – duże, 5 – b.duże, 0 – 
oddziaływanie neutralne:) 
+ - oddziaływanie pozytywne wg skali jak wyżej 
 
 
TABELA 7. TYPOLOGIA ODDZIAŁYWANIA USTALE Ń PLANU NA ŚRODOWISKO  
                    PRZYRODNICZE 

Typ 
obszaru planu 

Typ oddziaływania 

MN, MNp, MR(U), MU  Bezpośrednie – podczas budowy, pośrednie – podczas funkcjonowania, możliwe 
wtórne, skumulowane, średnioterminowe podczas budowy i długoterminowe podczas 
funkcjonowania, stałe, chwilowe podczas budowy, pozytywne. 

U/MW, UK, UO/K, US Bezpośrednie – podczas budowy, pośrednie – podczas funkcjonowania, możliwe 
wtórne, skumulowane, średnioterminowe podczas budowy i długoterminowe podczas 
funkcjonowania, stałe, chwilowe podczas budowy, pozytywne 

RR, RZ, RO, RM, RD  Bezpośrednie podczas użytkowania rolniczego, pośrednie, na skutek oddziaływań 
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wtórnych, możliwych skumulowanych-negatywne 
PM, PS/RU, P(U) Bezpośrednie – podczas budowy, pośrednie – podczas funkcjonowania, możliwe 

wtórne, skumulowane, średnioterminowe podczas budowy i długoterminowe podczas 
funkcjonowania, stałe, chwilowe podczas budowy, negatywne 

ZLp, ZP(U), ZC, ZI i WS Bezpośrednie i pośrednie związane z podwyższeniem walorów przyrodniczych i 
zwiększoną stabilnością procesów ekologicznych. Oddziaływania długoterminowe, 
pozytywne 

KS, KDZ, KDL, KDD,  
KDW i RD 

Bezpośrednie – podczas budowy oraz funkcjonowania w zakresie oddziaływań 
hałasu i zanieczyszczeń powietrza, pośrednie – podczas funkcjonowania związane z 
możliwością wpływu degradowanego elementu środowiska przyrodniczego na inny 
element, możliwe wtórne, skumulowane, średnioterminowe podczas budowy i 
długoterminowe podczas funkcjonowania, podczas funkcjonowania stałe, chwilowe 
podczas budowy, negatywne. 

E Bezpośrednie – podczas  funkcjonowania, podczas funkcjonowania stałe, negatywne. 
Źródło: opracowanie własne 
 
Ocenia się, że przewidywane oddziaływania planowanych funkcji na środowisko nie będą 
mieć charakteru oddziaływań znaczących i będą miały głównie charakter oddziaływań 
bezpośrednich, w przypadku fauny i krajobrazu również pośrednich. Oddziaływania 
skumulowane w okresie budowy będą miały charakter oddziaływań krótkoterminowych i w 
większości chwilowych. Jedynie dla fauny, flory, rzeźby terenu, gleb oraz walorów 
krajobrazowych negatywne skutki realizacji inwestycji będą długoterminowe. 
Długoterminowe będzie również pozytywny wpływ inwestycji dla ludzi, dóbr materialnych i 
dóbr kultury. Podczas funkcjonowania zabudowy mieszkaniowej będą występować 
oddziaływania bezpośrednie związane z emisjami. Część z nich może mieć charakter 
oddziaływań pośrednich i wtórnych. Nie przewiduje się istotnych oddziaływań 
skumulowanych. Oddziaływania będą natomiast długookresowe, ale większość może mieć 
charakter chwilowych (np. hałas komunikacyjny).  
 
Zagrożonymi elementami środowiska przyrodniczego przez realizację ustaleń planu są gleby 
i powierzchnia terenu. Jest to zagrożenie związane z procesami zabudowy terenów obecnie 
otwartych, a przeznaczonych w planie do zabudowy. Oddziaływanie na gleby i powierzchnię 
ziemi będzie miało charakter bezpośredni, krótko- i średnioterminowy, w znacznym zakresie 
nieodwracalny, pozytywne oddziaływanie na krajobraz bezpośredni i długoterminowy. Mniej 
istotne będzie zagrożenie dla wód podziemnych, obejmujące głównie przekształcenia w 
obrębie ośrodka występowania wód gruntowych. Będzie to zagrożenie pośrednie, może być 
długookresowe lub krótkookresowe. Może mieć charakter skumulowany. Wody 
powierzchniowe na terenie planu nie będą zagrożone. Prognozuje się poprawę ich jakości. 
W niewielkim stopniu zagrożone będzie powietrze. Różnorodność biologiczna ze względu na 
walory przyrodnicze terenów zabudowanych, które będą podlegać najintensywniejszym 
zmianom, nie będzie w istotny sposób zubożona. Niewielki negatywny wpływ na 
różnorodność biologiczną, związany z rozwojem zabudowy, będzie bezpośredni i pośredni, 
długookresowy. Może mieć charakter skumulowany. Na terenach nowej zieleni różnorodność 
biologiczna ulegnie znaczącej poprawie. W mniejszym stopniu zagrożone są walory 
klimatyczne. Nie wystąpią zagrożenia dla gatunków i siedlisk projektowanych i istniejących 
obszarów Natura 2000. 
 
 
10. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM  

 
Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko sporządzona  do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi 
Węża. Podstawę prawną tego opracowania stanowi art. 51, w związku z art. 46 i art. 50, 
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j.Dz.U.2017.1405) oraz art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2017.1073). 



 45

 
Zakres merytoryczny prognozy  uzgodnił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 
Nysie, pismem Nr NZ.4311.36.2016.RK z dnia 30 listopada 2016 r., oraz Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, pismem Nr WOOŚ.411.103.2016.MO z dnia 252 
listopada 2016 r.  Zakres ten wypełnia ustalenia art. 51 ust. 2  i art. 52 ust. 1 i ust. 2 ww. 
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (...).  Zakres przestrzenny obejmuje obszar 
objęty planem ograniczony od południa powiatową drogą publiczną DP 2015 O, drogą rolną i 
rowem, od zachodu granicami geodezyjnymi nieruchomości i drogami rolnymi, od północy 
drogami rolnymi i powiatową drogą publiczną DP 1531 O oraz od wschodu drogami rolnymi i 
granicami geodezyjnymi nieruchomości. 
 
W prognozie dokonano oceny istniejącego sposobu zagospodarowania, stanu środowiska 
oraz potencjalnych zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego 
dokumentu. Przeanalizowano elementy systemu przyrodniczego, w tym położenie 
administracyjne i geograficzne, budowę geologiczną i hydrogeologię, rzeźbę terenu, warunki 
klimatyczne, warunki hydrograficzne, gleby, szatę roślinną i florę i faunę. Dokonano analizy 
powiązań przyrodniczych, z której wynika, że obszar planu nie jest elementem 
ekologicznego systemu przestrzennego (ESOCh). Oceniono dotychczasowe zmiany w 
środowisku, w tym zmiany w biocenozach, zmiany abiotycznych elementów środowiska, z 
których wynika, że walory przyrodnicze obszaru objętego planem nie są wysokie i zostały 
silnie przekształcone, głównie w wyniku rozwoju intensywnej produkcji rolniczej i urbanizacji. 
Dokonano także analizy podstawowych zagrożeń dla środowiska przyrodniczego 
związanych z antropopresją.  

 
Przedstawiono ochronę prawną zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, w tym 
stwierdzono brak występowania takich form ochrony przyrody jak obszary chronionego 
krajobrazu, rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, użytki ekologiczne. 
Stwierdzono występowanie stanowisk fauny chronionej oraz brak chronionych gatunków 
roślin i grzybów. Analiza istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu 
widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczących obszarów 
podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
wskazuje, że nie występują takie istotne problemy. 
 
W treści planu nie występują ustalenia, które wpływałyby w istotny sposób negatywnie na 
cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i 
krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu. Obszar objęty planem 
położony jest peryferyjnie w stosunku do obszarów mających znaczenie międzynarodowe i 
krajowe w ochronie środowiska.  
 
Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, 
wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i 
chwilowe oraz pozytywne i negatywne na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 
oraz integralność tego obszaru nie występują, ponieważ obszar objęty planem znajduje się 
poza obszarami Natura 2000,  i nie jest też ważny dla integralności sieci tych obszarów. 
Występujące najbliżej obszary Natura 2000 Przyłęk nad Białą Głuchołaską,  położony w 
odległości  ok. 11 km, jest chroniony przed antropopresją z obszaru planu. 
 
Zdecydowana większość zmian wprowadzanych w projekcie planu  (w stosunku do 
obowiązującego planu miejscowego gminy Korfantów) nie będzie miała wpływu na 
środowisko. Zmiany dotyczą głównie terenów już zainwestowanych i zurbanizowanych, dla 
których ustala się inne przeznaczenie lub inny sposób zabudowy i zagospodarowania.  
Żadna z wprowadzonych w projekcie planu  zmian nie będzie miała negatywnego wpływu na 
środowisko przyrodnicze i kulturowe, a większość będzie miało wpływ pozytywny. 
 



 46

Na podstawie przeprowadzonych powyżej analiz prognozuje się wystąpienie następujących 
skutków dla poszczególnych elementów środowiska: 
− różnorodno ść biologiczna – nie przewiduje się istotnych zmian w zakresie 

występujących gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych. Ustalenia planu 
nie prowadzą do zaburzenia lokalnych struktur przyrodniczych, ani też nie zmienią w 
istotny sposób jakościowo i ilościowo składu florystycznego. Po zrealizowaniu ustaleń 
planu nastąpi generalnie dalsza, ale nieznaczna  synantropizacja szaty roślinnej i fauny;   

− faun ę  –  realizacja ustaleń planu nie spowoduje powstania nowych siedlisk dla nowych 
gatunków, a fauna utrzyma charakter typowy dla terenów zurbanizowanych;  

− wody podziemne  – ze względu budowę geologiczną obszaru objętego planem  nie 
przewiduje się negatywnego oddziaływania;  

− wody powierzchniowe  – przy zachowaniu zasady kontroli odprowadzania ścieków 
bytowych oraz sprawnego systemu odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych, 
zagrożenia nie będą  występować;  

− powietrze  – nieznaczny wzrost lub spadek emisji, które nie przekroczą dopuszczalnych 
standardów emisyjnych substancji do powietrza i wartości odniesienia;  

− powierzchnia ziemi i zasoby naturalne  – przeznaczenie terenów zurbanizowanych i 
terenów planowanej zabudowy w obowiązującym planie pod zabudowę uznaje się za 
korzystne dla środowiska; nie będzie dochodzić do znacznego przekształcenia 
powierzchni ziemi i utraty powierzchni biologicznie czynnych, ponieważ teren jest w 
znacznej części zurbanizowany i zabudowany. Realizacja planu nie będzie miała wpływu 
na kopaliny, ponieważ na terenie objętym planem nie występują udokumentowane 
zasoby złóż surowców mineralnych. 

− gleby  – nie przewiduje się znaczącej dewastacji i degradacji gleb, po zrealizowaniu 
nowej zabudowy nastąpi stworzenie nowej pokrywy glebowej w typie gleb industrialnych i 
urbanoziemnych;  

− klimat  akustyczny  – nie przewiduje się istotnych zmian klimatycznych związanych z 
realizacją planowanej zabudowy,  

− mikroklimat – nie nastąpią znaczące zmiany; 
− pola elektromagnetyczne – nie powstaną nowe źródła promieniowania 

elektromagnetycznego, a istniejące nie są źródłem promieniowania ponadnormatywnego; 
− ludzi  – projektowana zabudowa mieszkaniowa, usługowa i produkcyjno - usługowa nie 

będzie źródłem zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi, ani zagrożeń awariami z poważnymi 
skutkami środowiskowymi; pozytywny wpływ na komfort życia będą miały planowane 
tereny zieleni publicznej; 

− gospodark ę odpadami  – odpady z obszaru objętego planem nie będą stanowiły 
zagrożenia dla środowiska, ponieważ gospodarka odpadami na obszarze wsi jest w pełni 
uregulowana; 

− krajobraz  – ustalenia planu powinny skutkować zachowaniem istniejących i znaczącą 
poprawą walorów krajobrazowych;  

− dobra materialne i zabytki  – realizacja planu  będzie miała pozytywny wpływ  na dobra 
materialne oraz zabytki.  

 
Planowane zmiany sposobu użytkowania i zabudowy obszaru opracowania, możliwe do 
realizacji w wyniku uchwalenia planu, ze względu na rozwiązania przestrzenne zapewniające 
nie tylko ochronę środowiska, jego rewaloryzację, ale także ukształtowanie zabudowy 
zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, w efekcie niewątpliwie przyczynią się do poprawy 
stanu środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz krajobrazu kulturowego, w tym także do 
nieznacznego zwiększenia bioróżnorodności.  
 
W projekcie planu nie przedstawiono rozwiązań mających na celu zapobieganie, 
ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko 
mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i 
przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, z tego względu, że 
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nie przewiduje się negatywnych oddziaływań w tym zakresie. W planie wprowadzono 
ustalenia pozwalające na zachowanie środowiska przyrodniczego we właściwym stanie.  
 
Nie było również potrzeby sformułowania rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych 
w projektowanym dokumencie uwzględniających cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz 
cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów. 
Zaproponowane w analizowanym planie rozwiązania nie powodują powstawania zagrożeń 
dla ww. obszarów, zatem nie było potrzeby formułowania rozwiązań alternatywnych. 
Ponadto prognoza została sformułowana równolegle do sporządzania projektu planu i 
rozwiązania wynikające z oceny wpływu na środowisko przyrodnicze zostały zamieszczone 
w ostatecznym tekście planu. 
 
Rozwiązania przyjęte w projekcie planu uznaje się za optymalne dla kształtowania i 
podniesienia walorów przyrody i krajobrazu oraz ochrony środowiska przyrodniczego i 
kulturowego, a także odpowiednie dla minimalizacji negatywnych oddziaływań. Jednocześnie 
rozwiązania te umożliwiają wykorzystanie pod zabudowę terenów, o małej wartości 
przyrodniczej. Za rozwiązania, które ograniczą negatywne dla środowiska przyrodniczego 
skutki realizacji ustaleń miejscowego planu  można zaliczyć: 
− w zakresie kształtowania krajobrazu - ukształtowanie zespołów zabudowy w sposób 

kompletny, skończony i czytelny, wprowadzenie ochrony ekspozycji widoków; 
− w zakresie ochrony środowiska – przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową, 

usługową i produkcyjna terenów zabudowanych w stanie istniejącym lub planowanych do 
takiej zabudowy w planie obowiązującym;  

− w zakresie degradacji walorów produkcyjnych gruntów – przeznaczenie pod zabudowę 
gruntów rolnych położonych w sąsiedztwie terenów już zabudowanych i  
zainwestowanych,  planowanych do zabudowy w planie obowiązującym, zapewniających 
dostęp do istniejącej infrastruktury; 

− w zakresie gospodarki ściekowej – odprowadzenie ścieków bytowych na przydomową 
biologiczno-mechaniczną, sterowaną oczyszczalnię ścieków, a także gromadzenie 
ścieków w zbiornikach bezodpływowych, pod warunkiem zapewnienia  ich odbioru i 
oczyszczenia w oczyszczalni ścieków,  

− w zakresie odpadów – stosowanie sprawnego systemu ich gromadzenia, sortowania i 
wywozu na składowisko odpadów;  

− w zakresie zmian warunków mikroklimatycznych – zastosowanie zieleni, w tym 
urządzonej na terenie ZP(U) i ZP oraz przeznaczenie terenu ZLp pod zalesienie. 

− z zakresie ochrony powietrza - obowiązek stosowania paliw niskoemisyjnych lub 
urządzeń niskoemisyjne do ogrzewania budynków i możliwość wykorzystania  energii 
odnawialnej w zasilaniu energetycznym budynków; 

− w zakresie emisji hałasu – ustalono dopuszczalne poziomy hałasu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  

 
Skutki realizacji planu miejscowego, będą monitorowane poprzez  dokonywane oceny 
porealizacyjne zgodności form zagospodarowania z ustaleniami tego planu oraz poprzez 
monitorowanie stanu sanitarnego powietrza atmosferycznego, klimatu akustycznego oraz 
sposobu wykorzystania gleb. 
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