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1. WPROWADZENIE
1.1.

PRZEDMIOT I CEL PROGNOZY

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka,
którego projekt został sporządzony w czerwcu 2018 r., na podstawie uchwały Rady Miejskiej
Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wynika z przepisu art. 51 ust 1 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. z 2020 r. poz. 283 ze zm.).
Podstawowym celem prognozy jest wykazanie, jak określone w planie kierunki zagospodarowania
przestrzennego gminy wpłyną na środowisko i czy, a jeśli tak to, w jakim stopniu spowodują powstanie
oddziaływań o charakterze znaczącym. Ze względu na dużą złożoność zjawisk przyrodniczych,
ograniczony zakres rozpoznania środowiska oraz ogólny charakter dokumentów planistycznych,
ocena potencjalnych przekształceń środowiska wynikających z projektowanego przeznaczenia terenu
ma formę prognozy.
Prognoza nie jest dokumentem rozstrzygającym o słuszności realizacji zamierzeń inwestycyjnych
przewidzianych nowymi ustaleniami planu, a jedynie przedstawia prawdopodobne skutki, jakie niesie
za sobą realizacja ustaleń planu na poszczególne komponenty środowiska w ich wzajemnym powiązaniu,
w szczególności na ekosystemy, krajobraz, a także na ludzi, dobra materialne oraz dobra kultury.
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1.2.

PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE OPRACOWANIA PROGNOZY

Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wynika z Art. 51 ust 1 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. z 2020 r. poz. 283] a zgodnie z Art. 51 ust 2 ww.
ustawy prognoza powinna:
a)

zawierać
-

ustalenia i główne cele projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
gminy Korfantów oraz jego powiązania z innymi dokumentami,

-

informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,

-

informacje na temat przewidywanych możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko,

-

propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektowanego planu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,

-

streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym,

b)

określać, analizować i oceniać
-

istniejący stan środowiska,

-

potencjalne zmiany stanu środowiska przy braku realizacji postanowień projektowanego dokumentu,

-

przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko przy realizacji postanowień
projektowanego dokumentu,

-

istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego
dokumentu,

-

cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym
istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz sposoby, w jakich te cele zostały
uwzględnione,

c)

przedstawiać
-

rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko,

-

możliwości rozwiązań alternatywnych w odniesieniu do obszaru Natura 2000.
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1.3.

METODY ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY

Prace obejmowały zapoznanie się z projektowanym dokumentem planu i stanem środowiska
na analizowanym obszarze oraz studia dostępnych dokumentów, czego wynikiem była ocena
zidentyfikowanych wartości przyrodniczych oraz wyodrębnienie zapisów planu, które mogą wpływać
na stan i funkcjonowanie środowiska, w szczególności obszary NATURA 2000. W celu sporządzenia
prognozy przeprowadzono następujące prace:


zaznajomiono się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
w tym z wnioskami do planu,



przeprowadzono wizję obszaru objętego prognozą w kwietniu 2018 r.,



zaznajomiono się z danymi fizjograficznymi oraz dostępnymi opracowaniami sozologicznymi
obejmującymi obszar objęty prognozą,



dokonano oceny projektu MPZP w odniesieniu do obowiązujących aktów prawnych,
w tym przepisów gminnych,



dokonano analizy
dla środowiska.

czynników

mogących

potencjalnie

powodować

negatywne

skutki

2. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTU MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ JEGO POWIAZANIACH
2.1.

OGÓLNE USTALENIA PLANU MIEJSCOWEGO

Opracowaniem objęty jest teren południowej części miasta Korfantów oraz część
zurbanizowana sołectwa Rączka wraz z otoczeniem. Na terenie sołectwa Rączka obowiązuje mpzp
z 2004 r. na terenie miasta zaś brak jest obowiązującego mpzp. Celem planu jest wskazanie rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych uwzględniających aktualny stan zagospodarowania terenu i potrzeb jego
rozwoju, a także uwzględnienie uwarunkowań środowiskowych i kulturowych, zasad funkcjonowania
docelowego systemu obsługi komunikacyjnej oraz obsługi siecią infrastruktury technicznej, uwzględnienie
także ochrony interesów publicznych ponadlokalnych i lokalnych w zakresie zaspokojenia potrzeb
społeczności.
W tekście planu ustalenia dotyczą przeznaczenia terenu, zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego oraz ochrony środowiska i przyrody a także zawierają wytyczne związane
z kształtowaniem przestrzeni publicznych, zagospodarowaniem terenu oraz kształtowaniem zabudowy,
w tym: zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, zagospodarowania terenów oraz ograniczenia
w ich użytkowaniu, zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacyjnych oraz zasady
utrzymania, przebudowy i rozbudowy systemów infrastruktury technicznej.
W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego analizowanego obszaru
ustalono następujące przeznaczenia terenu:
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1)

MN

– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2)

RM

– tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;

3)

US

– tereny sportu i rekreacji;

4)

U

– tereny zabudowy usługowej;

5)

PU

– tereny zabudowy produkcyjno - usługowej;

6)

ZŁ

– tereny zieleni niskiej w dolinach potoków;

7)

R

– tereny rolnicze;

8)

WS

– tereny wód powierzchniowych śródlądowych;

9)

KDZ

– tereny dróg publicznych klasy „zbiorcza”;

10) KDD

– tereny dróg publicznych klasy „dojazdowa”;

11) KDX

– tereny publicznych ciągów pieszo - jezdnych;

12) KX

– tereny ciągów pieszych;

13) ITE

– tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka.

Projekt planu ustala tereny zabudowy zagrodowej w centralnej części sołectwa, głównie w oparciu o
istniejąca zabudowę, choć zaistnieje możliwość jej poszerzenia. Nowa zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna została wskazana głównie w północno-wschodniej części obszaru na terenach rolnych.
Spośród nowych dróg wprowadza się drogi klasy dojazdowa dla obsługi nowych terenów mieszkaniowych w
części północno-wschodniej (drogi te przebiegają po istniejących drogach gruntowych i po gruntach rolnych).
Poza tymi drogami nie wskazywano żadnych nowych dróg publicznych.
Na rysunku planu zostały wprowadzone oznaczenia określające granicę opracowania mpzp,
linie rozgraniczające terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
nieprzekraczalne linie zabudowy, ujawniono również obszary zagrożeń powodziowych oraz wskazano
obiekty zabytkowe. Brak jest tu obowiązujących form ochrony przyrody, wskazywano natomiast tereny
proponowane do objęcia ochroną: aleje drzew jako pomniki przyrody oraz dolinę Ścinawy Niemodlińskiej.
Na obszarach przewidzianych w planie do urbanizacji nie występują stanowiska roślin chronionych
czy cenne siedliska przyrodnicze, a zmiana planu nie przyczyni się do znaczącego pogorszenia stanu
środowiska przyrodniczego. Najistotniejsze dla ochrony środowiska i przyrody tereny, a więc dolinę
Ścinawy Niemodlińskiej oraz Dopływu spod Pleśnicy zachowano w stanie obecnym.
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2.2.

POWIĄZANIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU Z INNYMI DOKUMENTAMI

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy i miasta Korfantów
opracowany został w oparciu o dokumenty planistyczne opracowane na szczeblu województwa oraz
strategiczne i planistyczne gminy, w szczególności powiązany jest z następującymi dokumentami:
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego z 2019 r. przyjęty Uchwałą Nr
VI/54/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r.;
 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Korfantów,
Uchwała Rady Miejskiej w Korfantowie Nr LIII/307/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r.;
 Uchwała nr XVI/123/04 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów – obowiązujący na części
analizowanego terenu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
 Opracowanie ekofizjograficzne dla mpzp dla części Miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka,
EKOSOUND S.C., Sosnowiec, maj 2018 r.
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3. ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA
3.1.

POŁOŻENIE FIZYCZNO-GEOGRAFICZNE

Opracowaniem objęty jest teren południowej części miasta Korfantów oraz część zurbanizowana
sołectwa Rączka wraz z otoczeniem, o powierzchni ok. 66,7 ha. Powierzchnia całej gminy wynosi
ok. 17900 ha, w 2016 r. całą gminę zamieszkiwało 9049 osób. Wg danych zamieszczonych w SUiKZP
gminy Korfantów w 2009 r. w mieście Korfantów zamieszkiwało 1928 osób, zaś w sołectwie Rączka
132 osoby.
W południowej części miasta Korfantów występują grunty orne i zadrzewienia doliny Ścinawy
Niemodlińskiej, nie jest to teren zurbanizowany. W obrębie sołectwa Rączka opracowaniem objęto
zurbanizowaną centralną część sołectwa oraz otaczające ją grunty rolne. Rączka stanowi jedno z 23
sołectw gminy miejsko-wiejskiej Korfantów.
Według podziału Polski na jednostki fizyczno-geograficzne1 całość obszaru znajduje się
w prowincji Niż Środkowoeuropejski (31), podprowincji Nizina Środkowopolska (318), makroregionie
Nizina Śląska (318.5), w obrębie mezoregionu Równina Niemodlińska (318.55).
Położenie analizowanego obszaru przedstawiono na załączonej Mapie nr 1.
3.2.

BUDOWA GEOLOGICZNA

Spośród utworów geologicznych swoje wychodnie na obszarze gminy Korfantów mają jedynie
formacje kenozoiczne trzeciorzędu oraz czwartorzędu. Starsze utwory budujące głębsze warstwy
Iitologiczne zostały przez nie całkowicie przykryte. Podłoże starsze od trzeciorzędu tworzą w gminie
Korfantów kredowe utwory koniaku. Należą one do skał budujących dużą geologiczną jednostkę
strukturalną Śląska Opolskiego - Depresję Ślasko — Opolską i stanowią jej główne wypełnienie.
Pod względem litologicznym są to przeważnie margle ilaste i iłowce wapniste. 2 Miąższość utworów
koniaku przekracza 100 m, miejscami w depresji dochodzi do 230 m. Z nastaniem ery kenozoicznej
duża część starszych utworów Iitologicznych na obszarze gminy Korfantów została przykryta osadami
neogenu. Spośród nich najsilniej zaznaczyły się trzeciorzędowe osady mioceńskie, stanowiące dziś
na obszarze gminy ciągłą pokrywę, na której występują utwory czwartorzędowe. Pod względem
litologicznym utwory te stanowią iły, mułki i piaski, niekiedy żwirowate lokalnie z węglem brunatnym.
Przeważa tu facja ilasta (iły mioceńskie, w których żwiry, piaski i mułki odgrywają podrzędną rolę).
Charakterystyczną ich cechą jest pojawianie się pokładów węgla brunatnego. Na obszarze gminy
miąższość iłów mioceńskich dochodzi do 490 m (i jest największa na Dolnym Śląsku). Ta bardzo duża
miąższość jest uwarunkowana równoleżnikowo biegnącym od Krapkowic do Nysy Rowem Tektonicznym
Kędzierzyna-Koźla, który został zasypany powyższymi utworami. W późniejszym okresie zostały one
Kondracki J., Geografia Regionalna Polski, PWN, Warszawa 2001;
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Korfantów, Uchwała Rady Miejskiej w Korfantowie Nr
LIII/307/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r.
1
2
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przykryte czwartorzędowymi osadami Iodowcowymi i rzecznymi. W okolicach Korfantowa oraz wsi
Przydroże Wielkie, Włodary i Borek lokalnie iły występują na powierzchni.3
Zgodnie ze Szczegółową Mapą Geologiczną Polski ark. Biała4 powierzchniową budowę
geologiczną obszaru budują osady czwartorzędowe. W części zachodniej są to iły, mułki, miejscami
z domieszką piasków (mady) związane z doliną Ścinawy Niemodlińskiej i jej niewielkich dopływów.
W części centralnej, ponad osadami Ścinawy Niemodlińskiej występują również związane z tą rzeką
piaski i żwiry rzeczne tarasów nadzalewowych 1,5 – 5,0 m n.p. rzeki. Część północno-wschodnią zajmują
piaski i żwiry wodnolodowcowe deponowane w okresie Zlodowacenia Północnopolskiego. Część
zachodnią obszaru opracowania zajmują gliny zwałowe związane z okresem Zlodowacenia
Środkowopolskiego. W części południowej obszaru gliny zwałowe leżą na żwirach i piaskach rzecznych.
Na niewielkim południowym skrawku obszaru występują żwiry i piaski rzeczne Zlodowacenia
Południowopolskiego.
3.3.

WODY POWIERZCHNIOWE

Wody powierzchniowe płynące
W północno-wschodniej części obszaru płynie rzeka Ścinawa Niemodlińska. Na analizowanym
obszarze jest to niewielki ciek o szerokości koryta ok. 1 – 1,5 m. Ścinawa jest największą rzeką gminy,
stanowiącą jej główną oś morfologiczną. Bierze ona swój początek na południowy zachód
od Mieszkowic (gm. Prudnik), a na obszar gminy Korfantów wpływa w okolicach Gryżowa, przez kilka
kilometrów stanowiąc jej granicę. Do wysokości Ścinawy Nyskiej i Małej dolina rzeki jest wąska i wcięta
głęboko w utwory lessowe i pyłowe. Miejscami jej dolina zaznacza się w krajobrazie kilkumetrowymi
skarpami. Przed ww. wsiami zbiera wody Mesznej, swojego największego w części południowej
prawostronnego dopływu. Powyżej wsi Ścinawa Nyska dolina rzeki poszarza się do szerokości
ok. 750 m, a dno doliny staje się; płaskie, pocięte licznymi kanałami i rowami melioracyjnymi.
Na wysokości Rynarcic dolina rzeki ulega przewężeniu na skutek występowania utworów o mniejszej
podatności na erozje. Odcinek rzeki od Rynarcic do Korfantowa należy do najbardziej uregulowanych.
W północnej części gminy rzeka przyjmuje wody Iicznych dopływów, wśród których do największych
należy rzeka Kielcznica i Wierzbiański Rów. Kilka kilometrów na północ od Przechodu Ścinawa
Niemodlińska opuszcza obszar gminy. Spadek hydrauliczny rzeki od źródeł do ujścia do gminy Tułowice
wynosi ok. 0,5%. Rzeka uchodzi do Nysy Kłodzkiej po przepłynięciu ok. 58 km.
Na obszarze objętym opracowaniem do Ścinawy Niemodlińskiej uchodzi niewielki strumień
o nazwie Dopływ spod Pleśnicy, płynie on wzdłuż zachodniej granicy obszaru. Tuż przed obszarem
opracowania do tego dopływu uchodzi jeszcze inny ciek pn. Dopływ spod Przydroża Małego.

3
4

Wroński J., Kościówko H., Mapa geologiczna Polski 1:200 000, ark. Nysa, wyd. A. Wydawnictwa Geologiczne, ,Warszawa, 1988 r.;
Badura J, Przybylski B., Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50000, ark. Biała, PIG, Warszawa 2003 r.;
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Na Dopływie spod Pleśnicy ulokowane są dwa niewielkie stawy hodowlane. Większa ilość stawów
ulokowana jest w dolinie Ścinawy Niemodlińskiej na północ od granic obszaru objętych obecnym mpzp ,
już na terenie miasta Korfantów. Na obszarze objętym opracowaniem tylko dwa cieki posiadają swoje
hydronimy: Ścinawa Niemodlińska i właśnie Dopływ spod Pleśnicy. Spośród cieków nie posiadających
własnych nazw warto jest odnotować niewielki strumień przepływający przez centralną, zurbanizowaną
część wsi. Także i ten ciek uchodzi do Ścinawy Niemodlińskiej.
Zbiorniki wodne
Na obszarze objętym opracowaniem występują tylko dwa zbiorniki wód powierzchniowych,
są to dwa niewielkie stawy hodowlane ulokowane na Dopływie spod Pleśnicy w południowo-zachodniej
części obszaru. Powierzchnie tych stawów to ok. 0,25 ha i 0,16 ha. Na północ od granic obszaru,
już na terenie miasta Korfantów, znajduje się zespół stawów stanowiących ważny pod względem
przyrodniczym i krajobrazowym element gminy.
Zagrożenie powodziowe
Zgodnie z mapami obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, które udostępnione zostały
przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w północno-zachodniej części obszaru, w dolinie Ścinawy
Niemodlińskiej występują:
 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz
na 100 lat (Q=1%)
 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz
na 500 lat (Q=0,2%);
Zasięg wody pięćsetletniej (Rys. 2) jest nieznacznie większy od zasięgu wody stuletniej (Rys.1)
i obecnie nie obejmuje żadnych terenów zurbanizowanych. Obszary, na których prawdopodobieństwo
wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat nie występują na analizowanym obszarze,
ale wykazywane były tuż poza jego północną granicą, w rejonie kompleksu stawów. Na obszarze objętym
opracowaniem nie występują również obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego.
Ujęcia wód powierzchniowych oraz ich strefy ochronne
Na analizowanym terenie nie występują ujęcia wód powierzchniowych, brak jest również
stref ochrony bezpośredniej lub pośredniej tego typu ujęć.
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Rysunek 1 Obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q=1%)

Rysunek 2 Obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q=0,2%)
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Jednolite części wód powierzchniowych (JCWP)
Na analizowanym obszarze wydzielono dwa cieki jako Jednolite Części Wód Powierzchniowych:
Ścinawa Niemodlińska od Mesznej do Nysy Kłodzkiej PLRW60001912899 oraz Dopływ spod Pleśnicy
PLRW600017128349. Cały obszar podzielony jest również na zlewnie tych dwóch JCWP.
W obrębie zlewni JCWP nr PLRW60001912899 Ścinawa Niemodlińska od Mesznej do Nysy Kłodzkiej
znajduje się jedynie niewielki skrawek północno-wschodniej części obszaru. Pozostała część obszaru
objętego opracowaniem znajduje się w JCWP nr PLRW600017128349 Dopływ spod Pleśnicy.

Rysunek 3 Podział na jednolite części wód powierzchniowych
Tabela 1 Jednolite Części Wód Powierzchniowych, w granicach obszaru objętego analizą
Nr JCWP

Nazwa

Typ JCWP

Status

Ocena
stanu

Ocena ryzyka
nieosiągnięcia celów
środowiskowych

1

PLRW60001912899

Ścinawa
Niemodlińska
od Mesznej
do Nysy Kłodzkiej

Rzeka nizinna
piaszczystogliniasta (19)

Silnie
zmieniona
część wód

Dobry

Niezagrożona

2

PLRW600017128349

Dopływ spod
Pleśnicy

Potok nizinny
piaszczysty
(17)

Naturalna
część wód

Zły

Zagrożona

l.p.

Źródło: Plan gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Odry.
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3.4.

WODY PODZIEMNE

Regionalizacja hydrogeologiczna
Według Mapy Hydrogeologicznej w skali 1:200000 ark. Nysa5 cały analizowany obszar wchodzi
w skład Regionu Opolskiego (XXVII), który charakteryzuje się występowaniem użytkowych wód podziemnych
głównie w utworach trzeciorzędowych, miejscami również czwartorzędowych.
Użytkowe poziomy wodonośne
Według Mapy Hydrogeologicznej Polski ark. Biała6 główny poziom użytkowy wód podziemnych
znajduje się tu w utworach czwartorzędowych i trzeciorzędowych, z tym, że w części zachodniej utwory
czwartorzędowe mają znaczenie podrzędne, zaś w części wschodniej znaczeniem podrzędnym charakteryzują
się utwory trzeciorzędowe. Mapa hydrogeologiczna wydziela w części zachodniej jednostkę hydrogeologiczną
4Q/bcTrI, zaś w części wschodniej jednostkę 5aQIV/Tr.
Poziom czwartorzędowy reprezentowany jest przez dwa poziomy wodonośne: płytki, związany
z przewarstwieniami żwirów w obrębie glin zwałowych oraz głębszy, związany z plejstoceńskimi utworami
rzecznymi: żwirami i piaskami gruboziarnistymi przechodzącymi miejscami w średnioziarniste. Miąższość
poziomu wynosi od kilku do ok. 20 metrów, a głębokość jego zalegania wynosi średnio od 5 do 15 metrów,
lokalnie poniżej 5 m. Ze względu na krążenie wód podziemnych można wydzielić systemy lokalne,
które są drenowane przez lokalne cieki (Ścinawę Niemodlińską) oraz system regionalny, który obejmuje
wszystkie piętra wodonośne z generalnym spływem ku dolinie Odry, która w okresie niezaburzonym lokalną
eksploatacją stanowiła główną regionalną bazę drenażową. Obecnie bazę drenażową stanowią ujęcia wód
podziemnych ulokowane poza obszarem opracowania.
Poziom trzeciorzędowy występuje w obrębie facji limnicznej trzeciorzędu lądowego, w postaci
warstw piaszczystych o nieregularnym rozprzestrzenieniu i zmiennych parametrach hydrogeologicznych.
W obrębie serii ilasto-mułkowej występuje od kilku do kilkunastu warstw wodonośnych o łącznej miąższości
od kilku do ponad 50 metrów. Są to słabo przepuszczalne piaski drobni i średnioziarniste. Zasilanie warstw
trzeciorzędowych następuje na przedpolu Sudetów.
W obrębie jednostki hydrogeologicznej 4Q/bcTrI stopień zagrożenia wód jest bardzo niski, potencjalna
wydajność wynosi 10 – 30 m3h, a jakość wód jest dobra, lecz woda wymaga prostego uzdatnienia. W obrębie
jednostki 5aQIV/Tr stopień zagrożenia wód jest bardzo wysoki, potencjalna wydajność wynosi 50 - 70 m3h,
a jakość wód jest średnia, wody wymagają prowadzenia pełnego uzdatniania. Mapa Hydrogeologiczna Polski
wykazuje w obrębie tej jednostki przekroczenia norm żelaza i manganu, mają one jednak źródło geogeniczne.
Parametry jednostek przedstawiono w tabeli poniżej:

5
6

Czerski M. i in., Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:200000, ark. Nysa, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 1988 r.;
Razowska-Jaworek L, Cudak J., Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50000, ark. Biała, PIG, Warszawa 1997 r.;
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Tabela 2

Główne parametry jednostek hydrogeologicznych
Symbol jednostki
Piętro
hydrogeologicznej wodonośne

Miąższość
[m]

Współczynnik Przewodność
Moduł
Moduł zasobów
filtracji
warstwy
zasobów
dyspozycyjnych
[m/24h]
wodonośnej odnawialnych [m3/24h/km2]
[m2/24h]
[m3/24h/km2]

4Q/bcTrI

Tr

7,5

13,0

98

84

70

5aQIV/Tr

Q

13

21

273

420

315

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych
Według Mapy wstępnej waloryzacji głównych zbiorników wód podziemnych (Skrzypczak [red], 2003)
oraz danych PSH cały analizowany obszar znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
nr 338 Subzbiornik Paczków – Niemodlin.
Ujęcia wód podziemnych
Na analizowanym terenie nie występują ujęcia wód podziemnych, dla których ustanowione zostały
strefy ochrony bezpośredniej lub pośredniej.
Jednolite części wód podziemnych (JCWPd)
Według podziału Polski na jednolite części wód podziemnych cały analizowany teren znajduje się
w JCWPd nr 109(PGLW6000109), monitorowanej części wód podziemnych, o dobrym stanie ilościowym
i chemicznym, dla której ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych wg Planu Gospodarowania
Wodami Dorzecza [Dz.U./2016 poz. 1967] jest niezagrożona.
3.5.

KLIMAT I WARUNKI TOPOKLIMATYCZNE

Ze względu na swoje przejściowe położenie pomiędzy górską sferą Sudetów Wschodnich
(Góry Opawskie) a dolinną strefą Niziny Śląskiej gmina Korfantów charakteryzuje się dużym, w skali regionu,
zróżnicowaniem klimatu. Według regionalizacji klimatycznej Adama Schmucka południowa i centralna
część gminy położona jest w rejonie III Podgórskim (przejściowym), a jej część północna w rejonie I
Nadodrzańskim. W konsekwencji można zauważyć znaczące dla gospodarki i osadnictwa różnice cech
klimatu, które najbardziej uwidaczniają się w panujących warunkach termicznych, ilości opadów, a także
w lokalnych warunkach mikroklimatycznych, zależnych od położenia terenu.7
Różnice w nasłonecznieniu terenu, a wiec w rozkładzie średniorocznych temperatur, pomiędzy
Płaskowyżem Głubczyckim a pozostałą gminy, wynikają głównie z dużego nachylenia powierzchni terenu
w kierunku północno-wschodnim. W zasadniczy sposób wpływa to na obniżenie temperatury rocznej
i długość okresu wegetacyjnego. Średnia roczna temperatura dla Płaskowyżu Głubczyckiego jest niższa
o 3°C, w stosunku do pozostałego obszaru gminy. Średnia roczna temperatura dla całej gminy waha się;
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Korfantów, Uchwała Rady Miejskiej w Korfantowie Nr
LIII/307/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r.
7
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w granicach +8,5°C, przy czym w jej części środkowej i północnej, ze względu na płaskie ukształtowanie
terenu, jest wyższa. Podobnie i okres wegetacyjny na obszarze Płaskowyżu Głubczyckiego jest krótszy
o ok. 10 dni niż na pozostałym obszarze gminy i wynosi 210 dni, przy średniej temperaturze poniżej +14°C.
W części północnej i środkowej gminy okres wegetacyjny trwa 220 dni, a jego średnia temperatura kształtuje
się na poziomie +14,2°C.
Wpływ wysokości zaznacza się też w przebiegu innych elementów meteorologicznych. Wraz
ze wzrostem wysokości spóźnia się nadejście wiosny i lata, a wcześniej nadchodzi jesień i zima.
Zima na Płaskowyżu Głubczyckim trwa dłużej, a pokrywa śnieżna jest obfitsza w porównaniu z terenami
położonymi niżej i zalega tu dłużej. Pokrywa śnieżna podlegać może wielokrotnym zanikom i odnowieniom
w czasie zimy. Dni z przymrozkami występują od października do kwietnia, z małym prawdopodobieństwem
przymrozków majowych oraz zanikowym wrześniowych.
Na terenie Płaskowyżu Głubczyckiego dominują wiatry z zachodu, które stanowią około 19%
wszystkich wiatrów. Na pozostałym obszarze gminy dominują wiatry z zachodu oraz południa, których suma
wynosi 23,5% wszystkich wiatrów. Słabo zaznaczone wiatry wschodnie jesienią uwidaczniają się wzrostem
częstości z kierunku południowo-wschodniego, natomiast zwraca uwagę ich brak wiosną. Prędkość wiatrów
nie jest zbyt wielka, jakkolwiek średnie sezonowe z kierunków południowych i zachodnich osiągają 5m/s.
Wiatry silne występują najczęściej w chłodnej porze roku, łącznie średnio 30 dni. Najmocniejsze wiatry ciepłe
wieją z południa i osiągają one największą siłę w marcu, kwietniu i maju są często bardzo gwałtowne.
3.6.

POWIERZCHNIA ZIEMI

3.6.1. Ukształtowanie terenu, zagrożenie osuwiskowe

Ukształtowanie terenu
Według podziału geomorfologicznego analizowany obszar znajduje się na Nizinie Śląskiej,
w obrębie wydzielonej tu Równiny Niemodlińskiej. Procesy erozyjne i denudacyjne zachodzące od recesji
zlodowacenia Odry na obszarze Równiny Niemodlińskiej i Kotliny Raciborskiej przekształcały obszary
polodowcowych wysoczyzn morenowych i wodnolodowcowych. Na obszarze tym dominują denudacyjne
formy rzeźby. Płaskie obszary wysoczyzn stanowią dziś fragmenty rozległej równiny denudacyjnej
podcięte dolinkami cieków. Na analizowanym obszarze wyraźnie wydziela się poziom równiny
denudacyjnej oraz dolina Ścinawy Niemodlińskiej. Deniwelacje na analizowanym obszarze
nie są duże, ale są widoczne w ukształtowaniu terenu. Część wschodnia i centralna sołectwa położona
w obrębie równiny denudacyjnej znajduje się na wysokości ok. 200 – 204 m n.p.m, zaś dolina Ścinawy
Niemodlińskiej znajduje się na rzędnej ok. 197 m n.p.m. Na obszarze objętym opracowaniem
nie występują znaczące formy morfologiczne, tak naturalne, jak i antropogeniczne.
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Zjawiska osuwiskowe
Na podstawie analizy danych kartograficznych, wizji terenowej i danych Systemu Ochrony
Przeciwosuwiskowej (PIG), na analizowanym terenie nie stwierdzono zjawisk osuwiskowych – aktualnych
lub historycznych. Analizowany teren pod względem ukształtowania terenu i litologii nie jest
predysponowany do występowania tego rodzaju zjawisk.
3.6.2.

Gleby

Użytkowanie terenu
Na podstawie aktualnego użytkowania terenu wynikającego z mapy ewidencyjnej można stwierdzić,
że analizowany obszar posiada zdecydowanie charakter rolniczy, aż 84,80% powierzchni obszaru
stanowią (patrz tabela nr 2) grunty pozostające w gospodarowaniu rolnym. W strukturze użytkowania
zdecydowanie przeważają grunty orne (R), które stanowią 49,40% powierzchni obszaru, zajmując głównie
wschodnią jego część. Nieco mniejszy jest udział łąk i pastwisk, które zajmują odpowiednio 17,36%
i 6,86% obszaru, występują one głównie w części zachodniej w dolinie Ścinawy Niemodlińskiej. Łączny
udział użytków rolnych to 56 ha, co stanowi 84,80% powierzchni obszaru. Lasy na analizowanym
obszarze nie występują, zadrzewienia Lz zajmują zaledwie 2,05 ha, co stanowi 3,06% obszaru.
Strukturę użytkowania obszaru przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 3

Użytkowanie powierzchni analizowanego obszaru na podstawie mapy ewidencyjnej
Grupa użytków
gruntowych
Użytki rolne

Rodzaj użytku
gruntowego

Oznaczenie

ha / %

Grunty orne

R

33,06

49,40

Sady

S

0,21

0,31

Łąki trwałe

Ł

11,62

17,36

Pastwiska trwałe

Ps

4,59

6,86

Użytki rolne
zabudowane

BR

6,11

9,13

Grunty pod stawami

Wsr

0,2

0,3

W

0,96

1,43

56,75

84,80

Rowy
Użytki rolne razem
Grunty leśne oraz
zadrzewione i
zakrzewione

Lasy

Ls

-

-

Grunty zadrzewione i
zakrzewione

Lz

2,05

3,06

2,05

3,06

Grunty leśne oraz zadrzewione i
zakrzewione razem
Grunty zabudowane i
zurbanizowane

Analizowany obszar

Tereny mieszkaniowe

B

1,87

0,1

Tereny przemysłowe

Ba

0,07

0,1

Inne tereny zabudowane

Bi

0,22

0,33
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Zurbanizowane tereny
niezabudowane

Bp

-

-

Tereny rekreacyjno –
wypoczynkowe

Bz

0,96

1,43

Użytki kopalne

K

-

Drogi

Dr

4,03

6,02

Tereny kolejowe

Tk

-

-

Inne tereny
komunikacyjne

Ti

-

-

7,15

6,02

-

Tereny komunikacji

Grunty zabudowane i zurbanizowane
razem
Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne

E

-

-

Nieużytki

Nieużytki

N

-

-

Grunty pod wodami

Grunty pod morskimi
wodami wewnętrznymi

Wm

Grunty pod wodami
powierzchniowymi
płynącymi

Wp

0,73

1,09

Grunty pod wodami
powierzchniowymi
stojącymi

Ws

0,24

0,36

0,97

1,45

66,92

100%

brak

Grunty pod wodami razem
Tereny różne

Tereny różne

Razem

Tr

brak

Gleby
Na obszarze objętym opracowaniem dominują dwa typy gleb, co ściśle związane jest
z charakterem utworów geologicznych budujących podłoże. W części zachodniej, w dolinie Ścinawy
Niemodlińskiej występują mady, zaś w części wschodniej, na obszarze równiny denudacyjnej gleby
bielicowe i pseudobielicowe. Spośród kompleksów rolniczej przydatności gleb wydzielono tu użytki zielone
średnie w dolinie Ścinawy, na pozostałym obszarze, czyli w części centralnej i wschodniej kompleksy
pszenny dobry, żytni bardzo dobry oraz żytni dobry. Według mapy ewidencyjnej gruntów dominują tu
gleby dobre klasy III (69,69%) oraz średniodobre klasy IV (24,53%). Gleby klasy III zajmują rozległe
obszary zarówno w części wschodniej, gdzie reprezentowane są przez grunty orne R,
jak i w części zachodniej, gdzie występują jako łąki i pastwiska. Udział gruntów słabych klas jest niewielki,
zajmują one tylko ok. 5,44% obszaru. Zdecydowana większość gruntów rolnych pozostaje
w użytkowaniu.
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Tabela 4

3.7.

Bonitacja gleb analizowanego obszaru na podstawie mapy ewidencyjnej
Klasa gleby
RIIIb
RIVa
RIVb
RV
ŁIII
ŁIV

ŁV

PsIII

PsIV

Analizowany
obszar
ok. 57,53 ha

23,97

9,65

1,4

2,49

10,65

2,4

0,65

5,61

0,71

100%

41,52

16,72

2,43

4,31

18,45

4,16

1,13

9,72

1,23

ZASOBY NATURALNE

Na obszarze objętym opracowaniem nie występują udokumentowane złoża kopalin,
nie zostały tu również ustanowione obszary i tereny górnicze.
3.8.

PRZYRODA OŻYWIONA

Roślinność potencjalna
Wg J. M. Matuszkiewicza8, roślinność potencjalną na analizowanym obszarze reprezentowały
tylko zbiorowiska leśne, które wymieniono poniżej:


Galio sylvatici-Carpinetum OBERD. 1957 – grąd środkowoeuropejski odmiany śląskowielkopolskiej, formy niżowej, serii żyznej. To potencjalne siedlisko zajmuje największą
powierzchniowo część obszaru, centralną i wschodnią, na najbardziej wyniesionych terenach
otwartych poza doliną Ścinawy Niemodlińskiej. Wykształcone jest na glebach o podłożu
piaszczysto-gliniastym i gliniasto-piaszczystym – w obszarach zalegania w podłożu utworów
wodnolodowcowych i gliny zwałowej.



Fraxino-Alnetum W.MAT 1952 – łęg jesionowo-olszowy. Jest to najbardziej rozpowszechnione
zbiorowisko nizinnych lasów w lekko zabagnionych dolinach niewielkich cieków wodnych.
W granicach obszaru wydzielone jest ono w dolinie Ścinawy Niemodlińskiej.
Obecnie na analizowanym obszarze żadne z tych zbiorowisk nie jest obecne, zostały one

zastąpione gruntami ornymi, łąkami i pastwiskami oraz zabudową. Jedynie na niewielkich fragmentach
doliny Ścinawy Niemodlińskiej, głównie w części północno-wschodniej występują zbiorowiska łęgowe,
często mają one jednak charakter kadłubowy lub występują jako młode zadrzewienia olchowo-wierzbowe
w miejscach, gdzie ustała gospodarka rolna.
Roślinność rzeczywista
W wyniku przekształceń antropogenicznych związanych z rozwojem osadnictwa, rolnictwa
i gospodarką leśną, roślinność rzeczywista wyraźnie różni się od opisanej wyżej roślinności potencjalnej.
Zdecydowanie na analizowanym obszarze dominują grunty orne a w dolinie Ścinawy Niemodlińskiej
użytki zielone w postaci łąk i pastwisk. Centralna część sołectwa pozostaje zabudowana i zurbanizowana.
Na obszarze objętym opracowaniem praktycznie brak jest lasów, występują jedynie niewielkie
8

J. M. Matuszkiewicz: Potencjalna roślinność naturalna Polski. IGiPZ PAN, Warszawa 2008 r.
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zadrzewienia w części północno-wschodniej, mają one miejscami charakter łęgowy. W części południowozachodniej znajdują się dwa niewielkie stawy o charakterze stawów hodowlanych, wykorzystywanych
przez wędkarzy.
Generalnie w części centralnej i wschodniej analizowanego obszaru brak jest wartościowych
siedlisk przyrodniczych, dominują tu bowiem tereny rozległych gruntów ornych pozostających w uprawie
oraz zurbanizowana centralna część wsi. Charakterystyczny dla Rączki jest brak większych powierzchni
wód np. w postaci stawów, oczek wodnych, jezior itp., występują one dalej na północ, stanowiąc
wartościowy element przyrodniczy i krajobrazowy. Ciekawym elementem przyrodniczym są aleje
drzew wzdłuż ul. T. Kościuszki: lipowa w części północnej i jesionowa w części południowej.
Wskazywane one były w opracowaniu G. Kopija9 do objęcia ochroną jako pomniki przyrody.
Również dolina Ścinawy Niemodlińskiej wskazywana była do objęcia ochroną jako obszar chronionego
krajobrazu lub zespół przyrodniczo-krajobrazowy.
3.9.

OBSZARY CHRONIONE NA PODSTAWIE USTAWY Z 16 KWIETNIA 2004 R.

Na terenie objętym opracowaniem nie zostały ustanowione żadne obszarowe formy
ochrony przyrody, brak jest tu również pomników przyrody. W studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów wskazywano na potrzebę objęcia ochroną
doliny Ścinawy Niemodlińskiej. Propozycja ta znalazła się również w opracowaniu G. Kopija.
Dodatkowo w monografii tej wskazywano do objęcia ochroną jako pomniki przyrody aleję drzew wzdłuż
ul. T. Kościuszki. W opracowaniu ekofizjograficznym z 2018 r. podtrzymano te propozycje, są to bowiem
miejsca i obiekty wartościowe pod względem przyrodniczym.
3.10.

POWIĄZANIA EKOLOGICZNE

Na analizowanym obszarze nie wskazywano korytarzy ekologicznych o randze krajowej.10
Dolina Ścinawy Niemodlińskiej stanowi natomiast korytarz ekologiczny o randze regionalnej, choć
w rejonie miasta Korfantów ulega on znacznemu przewężeniu. Na obszarze objętym opracowaniem
zwierzęta mają pełną możliwość migracji, zarówno w dolinie Ścinawy, jak i na gruntach rolnych
otaczających zurbanizowaną część sołectwa.
3.11.

KRAJOBRAZ

Ze względu na rolnicze użytkowanie terenu oraz morfologię, zdecydowanie przeważają
na analizowanym obszarze krajobrazy otwarte, o charakterze równinnym. Krajobraz kulturowy tworzy
niska zabudowa mieszkaniowa z niewielką domieszką zabudowy usługowej. Charakterystyczny jest duży
udział budynków o charakterze gospodarstw rolnych. W sołectwie przeważającym typem krajobrazu

Kopij G., Monografia przyrodnicza Gminy Korfantów, Urząd Miejski w Korfantowie, Korfantów, 2011 r.
Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H.,
Pilot M., Górny M., Kurek R.T., Ślusarczyk R. Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład
Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011 r.
9

10
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kulturowego jest krajobraz zabudowy wsi w typie ulicówki, który jest tutaj dobrze wykształcony.
Ciekawie prezentuje się ul. T. Kościuszki, która delikatnie zakręcając tworzy pole dla ekspozycji
widokowych na zabudowania wsi. Ważnym elementem krajobrazu są również rosnące wzdłuż tej drogi
aleje drzew. Poza centralną częścią wsi dominują krajobrazy wielkoobszarowych gruntów ornych,
które dzięki płaskiemu ukształtowaniu zapewniają dalekie otwarcia widokowe. Na terenie sołectwa
nie występują obiekty, które zdecydowanie szpeciłyby krajobraz, raczej przeważa tu krajobraz harmonijny
i uporządkowany. Wartościowym elementem krajobrazu są również przepływające przez sołectwo cieki
o charakterze strumieni, często porośnięte zadrzewieniami nadpotokowymi.
3.12.

ZABYTKI I OBIEKTY O WARTOŚCIACH KULTUROWYCH

W obszarze objętym planem znajdują się obiekty wpisane do Rejestru Zabytków oraz do Gminnej
Ewidencji Zabytków, znajduje się tu również stanowisko archeologiczne. Wszystkie te obiekty zostały
szczegółowo wskazane w projekcie planu, zarówno w części tekstowej, jak i w części rysunkowej.
3.13.

STAN POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

Gmina

Korfantów

położona

jest

w

południowo-zachodniej

części

strefy

opolskiej

o kodzie PL1602, obejmującej cały obszar województwa opolskiego z wyłączeniem miasta Opole.
Wg danych prowadzonego przez WIOŚ w Opolu, zgodnie z Art. 25 ust. 2 ustawy POS Państwowego
Monitoringu

Środowiska,

http://www.opole.pios.gov.pl/stacje/stacje.php?&width=1536&height=864

zamieszczonych na stronie internetowej, na terenie gminy Korfantów nie ma stacji pomiarowych
jakości powietrza a ocena dokonywana jest w oparciu o interpolację wyników z pomiarów
manualnych i pasywnych w najbliższej położonych stacjach w sąsiednich miejscowościach - Nysie,
Grodkowie, Opolu, Prószkowie, Krapkowicach, Prudniku i Głuchołazach, uzupełnionych wynikami
modelowania krajowego. Na terenie powiatu nyskiego dokonywany jest jedynie pomiar manualny PM10
oraz pasywne pomiary SO2 i NO2.
Wg wykonanej przez WIOŚ w Opolu zgodnie z Art. 89 ustawy POS szesnastej rocznej ocenie
jakości powietrza (Ocena jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2017, kwiecień 2018),
w strefie opolskiej jakość powietrza jest dobra a stężenia monitorowanych zanieczyszczeń
wykazują tendencję spadkową. Obszar strefy opolskiej zakwalifikowano do klasy A – o nieprzekraczanych
poziomach dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń, z wyjątkiem PM10, PM2,5, BaP i ozonu
kwalifikujących ją do klasy C - gdzie stężenia dopuszczalne lub docelowe przekraczały wartości
dopuszczalne, jednak z graficznej prezentacji przekroczeń wynika, że w sołectwie Rączka
w gminie Korfantów przekroczenia dotyczą wyłącznie poziomów celu długoterminowego ozonu
ze względu na ochronę roślin i zdrowie ludzi. Na terenie sołectwa nie występują źródła znaczących emisji
zanieczyszczeń do powietrza, największy udział mają emisje ze spalania w gospodarstwach
indywidualnych (niska emisja), która w okresie jesienno-zimowym może znacząco obniżać komfort
mieszkańców.
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Tabela 5

Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej – kryterium ochrony zdrowia i ochrony
roślin (WIOŚ Opole, 2018)
Kod strefy
Symbol klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń
SO2

NO2

PL1602
A
A
Wg poziomu docelowego
2) Wg poziomu celu długoterminowego
3) Wg poziomu dopuszczalnego
4) Ołów, kadm, nikiel, arsen

CO
A

C6H6

O31)

A

C

O32)
D2

PM10

Met.ciężkie4)

B(a)P

PM2,53)

C

A

C

C

1)

3.14.

JAKOŚĆ KLIMATU AKUSTYCZNEGO

Na obszarze objętym projektem mpzp nie występują istotne źródła emisji hałasu i nie prowadzi się
okresowych pomiarów hałasu. Największe lecz nie uznawane za znaczące oddziaływania powoduje
hałas komunikacyjny z istniejących dróg, których jest tu niewiele i o niedużym natężeniu ruchu.
Znajduje się tu jedna droga powiatowa 1530 O (ul. Kościuszki) relacji Korfantów-Rudziczka
oraz 1 droga gminna nr 106608 O Przydroże Wlk-Rączka pozostałe to drogi transportu rolnego.
W obszarze analizy nie występują zakłady przemysłowe ani linie kolejowe. Gmina Korfantów
nie jest objęta państwowym monitoringiem hałasu lecz ocenia się, że na jej terenie nie występują
przekroczenia norm hałasu. Zadania dokonywania oceny stanu akustycznego i gromadzenia danych
a także obserwacja zmian na terenach nieobjętych obowiązkiem opracowywania map akustycznych
należą do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu. Najbliższy spośród wytypowanych
w latach 2016-2020 do corocznego pomiarów hałasu drogowego, kolejowego i przemysłowego punkt
pomiarowy wyznaczono w Nysie.

4. OCENA POTENCJALNYCH ZMIAN STANU ŚRODOWISKA PRZY BRAKU REALIZACJI
USTALEŃ PLANU
Na analizowanym terenie, w obrębie sołectwa Rączka obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego z 2004 r. w którym to planie ustalono podobne przeznaczenia terenu,
jak w projekcie niniejszego planu. Realizowany plan jest kontynuacją zamierzeń wynikających
z obowiązującego mpzp oraz SUiKZP gminy. W zdecydowanej większości nie zmieniają się
przeznaczenia terenu w stosunku do obowiązującego planu, więc właściwie cały teren sołectwa mógłby
się rozwijać w ten sam sposób zarówno przy braku realizacji ustaleń planu, jak i po jego realizacji.
Na obszarach gdzie brak jest mpzp, w związku z istnieniem w pobliżu różnych typów zabudowy możliwa
byłaby tu realizacja zabudowy na drodze decyzji o warunkach zabudowy na podstawie tzw. „zasady
dobrego sąsiedztwa”. Tak więc w przypadku braku realizacji ustaleń planu duże części terenu mogłyby
zostać zabudowane, przy czym dopuszczona byłaby pewna dowolność realizacji zabudowy, co mogłoby
skutkować powstawaniem obiektów, które nie współgrałyby z otoczeniem lub też lokowane byłyby
niezgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony ładu przestrzennego.
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5. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA
REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE
OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA
16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY
Na analizowanym terenie nie stwierdza się występowania szczególnych problemów ochrony
środowiska związanych z występowaniem obszarów chronionych na podstawie ustawy o ochronie
przyrody, gdyż takie tu nie występują. Występują tu natomiast tereny oraz obiekty (aleje drzew),
które proponowane były do objęcia ochroną. Brak objęcia ich ochroną uniemożliwia ich skuteczną
ochronę, co można uznać za pewien problem ochrony środowiska.

6. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM,
WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO
DOKUMENTU, ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA
ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU
W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów powinny
zostać uwzględnione priorytety w zakresie ochrony środowiska wynikające z dokumentów ustanowionych
na szczeblu rządowym, samorządowym, porozumień międzynarodowych oraz projektów dokumentów
i dyrektyw Unii Europejskiej. Poszczególne dyrektywy, międzynarodowe akty prawne zostały wdrożone
do polskiego prawodawstwa i tym samym znalazły swoje odzwierciedlenie w projektowanym dokumencie.
Projekt analizowanego dokumentu uwzględnia wytyczne i cele ochrony środowiska przyjęte w wyżej
wymienionych dyrektywach i konwencjach, poprzez zamieszczenie zapisów dotyczących różnych
aspektów środowiska, zwłaszcza w zakresie jego ochrony. Zostało utrzymane założenie strategiczne
dokumentów wszystkich poziomów, że celem generalnym rozwoju jest rozwój zrównoważony, przez
który należy rozumieć zrównoważony udział wszystkich istotnych czynników ekologicznych,
gospodarczych i społecznych.

7. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE
USTALEŃ PLANU
7.1.

ODDZIAŁYWANIA

WYNIKAJĄCE

Z

REALIZACJI

WPŁYW NA OBSZARY NATURA 2000 I POZOSTAŁE OBSZARY CHRONIONE
NA PODSTAWIE USTAWY Z 16 KWIETNIA 2004 R.

Na analizowanym terenie oraz w sąsiedztwie nie występują obszary NATURA 2000 i inne formy
ochrony przyrody, nie przewiduje się zatem znaczącego oddziaływania na te tereny. Na terenie objętym
opracowaniem wskazywano do objęcia ochroną dolinę Ścinawy Niemodlińskiej oraz aleje drzew jako
pomniki przyrody. Teren doliny Ścinawy Niemodlińskiej pozostawiono w stanie obecnym, nie przewiduje się
tu zabudowy. Również aleje drzew pozostawiono w ramach terenów dróg, co umożliwi ich zachowanie.
Zarówno granice terenu proponowanego do ochrony jako obszar chronionego krajobrazu Dolina Ścinawy
Niemodlińskiej, jak i aleje drzew wskazano na rysunku planu jako element informacyjny. Najistotniejsze jest
pozostawienie doliny Ścinawy Niemodlińskiej oraz Dopływu spod Pleśnicy wolnymi od zabudowy.
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7.2.

WPŁYW NA WODY POWIERZCHNIOWE

Projekt planu nie wprowadza nowych terenów i sposobów zagospodarowania, które w sposób
znaczący mogłyby pogorszyć jakość wód powierzchniowych ani ustaleń, które byłyby w jakikolwiek
sposób kolizyjne z wodami powierzchniowymi, nie nastąpi więc degradacja tego komponentu środowiska
lub wpływ na stan JCWP. Niewątpliwe powstanie nowej zabudowy wpłynie na zwiększenie ilości
odprowadzanych ścieków. W celu przeciwdziałania zanieczyszczeniom projekt planu wprowadza zasady
gospodarki wodno-ściekowej zgodne z przepisami odrębnymi.
W związku z wprowadzeniem szczegółowych zasad ochrony wód powierzchniowych oraz braku
zagrożenia dla wód płynących i stojących nie przewiduje się zagrożenia dla tego komponentu środowiska.
7.3.

WPŁYW NA WODY PODZIEMNE

Nie przewiduje się wystąpienia znaczącego zagrożenia wód podziemnych lub wpływ na stan
JCWPd. Na analizowanym terenie występują użytkowe poziomy wodonośne w utworach
czwartorzędowych i trzeciorzędowych. Powstanie nowej zabudowy z niedostatecznie rozwiązanym
systemem odprowadzania ścieków może wpłynąć na stan wód podziemnych, dlatego dla ochrony wód
podziemnych ważne będą ustalenia przedstawione w zakresie gospodarki ściekowej w rozdziale 5.1.
Dla ochrony wód podziemnych kluczowe znaczenie mają działania, które wykraczają poza ramy
planowania przestrzennego, takie jak egzekwowanie przez gminę podłączeń do sieci kanalizacyjnej oraz
właściwe zaprojektowanie inwestycji z uwzględnieniem wszelkich potrzebnych zabezpieczeń.
7.4.

WPŁYW NA KLIMAT

W szerszej skali realizacja ustaleń planu nie będzie miała zauważalnego wpływu na klimat.
Pewnej zmianie ulegnie mikroklimat w bezpośrednim sąsiedztwie terenów, na których będzie powstawała
nowa zabudowa. Zmianie ulegnie również topoklimat terenów rolnych na topoklimat terenów
zabudowanych. W związku z tym zwiększy się szorstkość powierzchni ziemi, a co za tym idzie nastąpi
zmniejszenie warunków przewietrzania. Może również nastąpić pogorszenia jakości powietrza w związku
z problemem niskiej emisji. Należy zaznaczyć, że pomimo uszczegóławiających zapisów planu problemu
niskiej emisji nie da się ograniczyć na poziomie mpzp. Indywidualne systemy obsługi grzewczej
w praktyce pozostają poza kontrolą służb ochrony środowiska (poza zgłoszeniami interwencyjnymi),
a rozwiązanie problemu niskiej emisji wymaga podjęcia działań, które wykraczają poza ramy miejscowego
planu zagospodarowania w oparciu o rozwiązania systemowe na poziomie krajowym czy wojewódzkim,
np. zakaz ogrzewania mułem i miałem. W roku 2017 uchwałą sejmiku województwa zakaz taki został
wprowadzony i można mieć nadzieję, że będzie on stanowił ważki krok ku poprawie jakości powietrza.
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7.5.

WPŁYW NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI

7.5.1.

Wpływ na ukształtowanie terenu

Budowa nowych obiektów o charakterze mieszkaniowym, usługowym, produkcyjnym lub dróg
może nieznacznie wpłynąć na przekształcenie powierzchni terenu, nie będzie ona jednak miała
charakteru znaczących przekształceń. W przypadku realizacji nowej zabudowy nie należy spodziewać się
znaczących przekształceń, projekt planu nie przewiduje bowiem w tym miejscu wielkoskalowych
przedsięwzięć, których budowa związana jest z przemieszczaniem znaczącej ilości mas ziemnych
(odkrywkowe kopalnie, składowiska odpadów). Zmiany powierzchni ziemi należy uznać za nieuniknione,
towarzyszące wprowadzeniu każdego typu inwestycji, jednocześnie jednak nie powodujące znaczących
przekształceń morfologii terenu. Pewne zmiany ukształtowania terenu będą związane z realizacją dróg
klasy dojazdowa lecz będzie to powodowało oddziaływanie w ramach normalnego korzystania ze
środowiska związanego z zainwestowaniem terenu. Powstałe w wyniku tego masy ziemne zostaną
zagospodarowane albo na terenie przedsięwzięcia albo poza nim, np. do niwelacji terenu, umocnień, itp. –
zgodnie z przepisami odrębnymi. Projekt planu nie przewiduje np. nowych terenów powierzchniowej
eksploatacji kopalin czy składowania odpadów, które to działania mogłyby rzeczywiście znacząco i trwale
wpłynąć na ukształtowanie terenu.
7.5.2.

Wpływ na gleby

Przy powstaniu planowanej zabudowy istniejące tu gleby ulegną w większości zniszczeniu.
Zdecydowana większość terenów, które obecnie nie są zabudowane, a które zmienią zagospodarowanie
to grunty orne pozostające w uprawie. Projekt planu przewiduje pozostawienie minimalnej powierzchni
biologicznie czynnej dla poszczególnych terenów, pomimo to przewiduje się, że tereny poddane pod
zabudowę zostaną bezpowrotnie stracone dla rolnictwa. Należy pamiętać, że w świetle obowiązującego
prawa zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1161) przekształcenie gleb klasy III na cele nierolnicze oraz gruntów leśnych na cele nieleśne
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego poza obszarami miast wymaga zgody
odpowiedniego organu. Na terenie objętym planem nastąpi konieczność zmiany przeznaczenia gruntów
III klasy o powierzchni ok. 6 ha na cele nierolnicze. Nie nastąpi natomiast konieczność zmiany
przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, nie przewiduje się tego typu gruntów do zmiany
zagospodarowania.
7.6.

WPŁYW NA ZASOBY NATURALNE

W podłożu analizowanego terenu nie występują udokumentowane złoża kopalin, nie występują
tu również obszary i tereny górnicze. Nie przewiduje się zagrożenia tego elementu środowiska.
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7.7.

WPŁYW NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Projekt planu wprowadza różne tereny z możliwością urbanizacji (np. MN, RM, PU) na terenach
obecnie niezainwestowanych. Na terenach, które nie są obecnie zabudowane, a które są przeznaczone
w projekcie mpzp do zabudowy występują grunty orne (w zdecydowanej większości) bądź też
przydomowe place i ogrody. Wszystkie tereny przewidziane do zabudowy wskazano na załączniku
mapowym. Wprowadzenie zabudowy spowoduje zmiany w środowisku roślinnym wyrażające się między
innymi w zanikaniu roślinności związanej z uprawami rolnymi na rzecz gatunków obcych na terenach
realizacji zabudowy. Roślinność i zwierzęta związane do tej pory z gruntami rolnymi z tych terenów
zostaną wyparte. Za niezwykle pozytywne należy uznać, że pozostawiono tereny dolin cieków (dolinę
Ścinawy Niemodlińskiej i Dopływu spod Pleśnicy) wolne od zabudowy, należy zwrócić uwagę, że były to
tereny wskazywane do objęcia ochroną. Projekt planu wprowadza również drogi klasy KDD, które
prowadzić mają po gruntach ornych. Generalnie na całym obszarze objętym planem, pomimo dość
dużego programu urbanizacji nie wkracza się na tereny cenne pod względem przyrodniczym. Zajęte pod
zabudowę grunty orne nie mają dużej wartości przyrodniczej.
Reasumując na terenach przeznaczonych w projekcie planu do zabudowy w zdecydowanej
większości nie występują stanowiska roślin chronionych czy cenne siedliska przyrodnicze, a projekt planu
nie przyczyni się do znaczącego pogorszenia stanu środowiska przyrodniczego.
7.8.

WPŁYW NA KRAJOBRAZ

Ideą projektu mpzp jest uzupełnienie istniejącego układu urbanistycznego. Przyjęty w miejscowym
planie kierunek rozwoju analizowanego terenu nie wpłynie znacząco na zmianę krajobrazu gminy – tereny
będą rozwijały się na kształt dotychczasowy, a krajobraz pozostanie bez znaczącej zmiany, choć
zakładając całkowite wypełnienie programu urbanizacji wskazanego w planie można zakładać,
że krajobraz wiejski będzie tu ustępował na rzecz krajobrazu podmiejskich dzielnic z zabudową
mieszkaniową jednorodzinną, zwłaszcza w części północno-wschodniej. W zapisach projektu planu
znalazły się wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenów oraz zasady kształtowania ładu
przestrzennego, które powinny zabezpieczyć właściwe kształtowanie się krajobrazu.
7.9.

WPŁYW NA ZABYTKI I OBIEKTY O WARTOŚCIACH KULTUROWYCH

Na analizowanym obszarze zlokalizowane są obiekty ujęte w Rejestrze Zabytków oraz
w Gminnej Ewidencji Zabytków, a także powierzchniowe stanowiska archeologiczne. Wszystkie te obiekty
zostały wskazane w projekcie planu, ustalono dla nich szczegółowe zasady zagospodarowania
uwzględniające ich zabytkowy charakter. W związku z ustaleniami projektu planu nie przewiduje się
zagrożenia dla zabytków i obiektów o wartościach kulturowych.
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7.10.

WPŁYW NA WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

7.10.1 Wpływ na jakość powietrza atmosferycznego

Projekt planu nie wprowadza funkcji, które w sposób znaczący mogłyby wpłynąć na potencjalne
pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego. O ile zagrożenie ze strony obiektów przemysłowousługowych jest niewielkie, ponieważ muszą one spełnić szereg norm ujętych w prawie ochrony
środowiska oraz objęte są bieżącym system monitoringu, kontroli oraz pozwoleń, o tyle pewnym
zagrożeniem jest poszerzenie się funkcji mieszkaniowej (tereny MN), która ciągle jest głównym sprawcą
zanieczyszczeń w formie tzw. „niskiej emisji”. Poszerzenie to nastąpi głównie w północno-wschodniej
części obszaru.
Należy zaznaczyć, że systemy obsługi grzewczej pozostają poza kontrolą służb ochrony
środowiska, a rozwiązanie problemu niskiej emisji wymaga podjęcia działań, które wykraczają poza ramy
miejscowego planu zagospodarowania.
Projekt planu nie przewiduje realizacji dróg o wysokich klasach, które mogłyby wpływać
na zanieczyszczenie powietrza, a drogi klasy dojazdowa zwykle nie wykazują zanieczyszczeń. Należy
podkreślić, że bez względu na formę powstawania zanieczyszczeń, to na przedsiębiorcach lub
inwestorach spoczywał będzie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązek ograniczenia tego
negatywnego oddziaływania. Dokładny wpływ przedsięwzięcia na środowisko winien zostać zbadany i
opisany w procedurze oddziaływania na środowisko. W razie wykazania przekroczeń wymagane będzie
wprowadzenie działań minimalizujących i zapobiegawczych. W związku z charakterem poszczególnych
terenów oraz z ewentualną możliwością wprowadzenia zabezpieczeń, nie przewiduje się wystąpienia
znaczących negatywnych oddziaływań na jakość powietrza na analizowanym obszarze.
7.10.2

Wpływ na stan klimatu akustycznego

Na analizowanym terenie projekt planu nie wprowadza obiektów, które mogą mieć znaczący
potencjalny wpływ na pogorszenie klimatu akustycznego. Na dzień dzisiejszy na terenach gruntów rolnych
właściwie brak jest jakichkolwiek emitorów hałasu. Niewątpliwie wprowadzenie urbanizacji na nowe tereny
spowoduje pogorszenie jakości klimatu akustycznego, nie będzie to jednak oddziaływanie o charakterze
znaczącym. Po wprowadzeniu różnego typu zabudowy np. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej czy
usługowej tereny te „wypełnią” się odgłosami życia codziennego, jak np. ruch samochodów, rozmowy,
śmiech, koszenie trawników, szczekanie psów. Wszystkie te elementy spowodują, że jakość klimatu
akustycznego niewątpliwie ulegnie pogorszeniu, czego muszą być świadome osoby wybierające to
miejsce dla przyszłego zamieszkania. Ze względu jednak na skalę nowych terenów do urbanizacji będą to
oddziaływania nieznaczne, mające bardzo ograniczony zasięg. Należy jednocześnie podkreślić, że
zgodnie z obowiązującym prawem jakość klimatu akustycznego, za wyjątkiem dróg, nie może przekroczyć
ustalonych standardów a w razie wystąpienia jakichkolwiek przekroczeń właściciel terenu będzie
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zobowiązany do ograniczenia uciążliwości. Dopuszczalne poziomy hałasu powinny odpowiadać
wymaganiom rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Prowadzenie działalności na jakichkolwiek
terenach (czy to usługowych, czy przemysłowych, czy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) nie
powinno powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, o czym wyraźnie mówi art. 144 ust. 1
ustawy Prawo ochrony środowiska. W dalszej części w ust. 2 tego artykułu jest wyraźny nakaz dotyczący
ewentualnego oddziaływania na środowisko i tereny sąsiednie, tj. eksploatacja instalacji powodująca
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, emisje hałasu oraz wytwarzanie pól elektromagnetycznych
nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, poza terenem do którego
prowadzący instalację ma tytuł prawny.
W projekcie planu, zgodnie z art. 114 ust. 1 Prawa Ochrony Środowiska wskazano, które z terenów
należą do poszczególnych rodzajów terenów o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1. W przypadku
wystąpienia negatywnych odziaływań inwestor będzie musiał wprowadzić odpowiednie zabezpieczenia.
Wśród nich wyróżnia się m.in. prowadzenie prac wyłącznie w określonych godzinach (np. poza godzinami
nocnymi), zastosowanie ekranów akustycznych, prowadzenie prac w pomieszczeniach, czy odpowiednia
lokalizacja emitorów hałasu. Możliwe jest również np. spowolnienie ruchu czy zastosowanie specjalnych
rodzajów asfaltu.
7.10.3

Pola elektromagnetyczne

Projekt planu nie wprowadza specjalnych obostrzeń, co do lokowania anten telefonii komórkowej.
Podobnie, jak w przypadku emisji zanieczyszczeń i hałasu, wprowadzanie do środowiska pól
elektromagnetycznych obostrzone jest szeregiem przepisów oraz systemu kontroli, stojących poza
systemem planowania przestrzennego. Jest to zgodne z ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych [Dz. U. z 2019 r. poz. 2410 ze zm.] miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego nie może ustanawiać zakazów, a przyjmowane w nim rozwiązania
nie mogą uniemożliwiać rozwoju telefonii komórkowej.
7.10.4 Gospodarka odpadami

Ze względu na przyrost zabudowy niewątpliwe wzrośnie ilość powstających odpadów, choć
nie będzie to wzrost znaczący, a będą one zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Gospodarka odpadami obostrzona jest szeregiem przepisów oraz systemem kontroli, stojącymi poza
systemem planowania przestrzennego. Problem ten regulują zarówno ustawy (z 2012 r. o odpadach,
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), jak również odpowiednie
uchwały Rady Miasta oraz programy gospodarki odpadami, nie ma więc potrzeby, ani delegacji ustawowej
do regulowania tego zagadnienia przepisami miejscowego planu.
7.10.5 Zagrożenie powodziowe
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W dolinie Ścinawy Niemodlińskiej występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią.
Projekt planu wskazuje te tereny zgodnie z mapami zagrożeń powodziowych oraz ustala tam zakaz zabudowy.
Nie przewiduje się jakiegokolwiek zagrożenia dla pogorszenia warunków spływu wód powodziowych
na skutek ustaleń projektu mpzp.
7.10.6 Zagrożenie osuwiskowe

Na analizowanym obszarze nie występują zjawiska osuwiskowe, nie zaistniała więc potrzeba
wprowadzania zapisów dotyczących tego typu zjawisk.
7.10.7 Oddziaływania skumulowane

W wyniku obecnego i planowanego zagospodarowania terenów w granicach planu, jak i terenów
sąsiednich nie będą występowały oddziaływania skumulowane.

8. STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM
ODDZIAŁYWANIEM
Z analizy uwarunkowań przyrodniczych i projektowanych ustaleń planu wynika, że realizacja
zapisów dokumentu nie będzie powodowała występowania znaczących oddziaływań.

9. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB
KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO
W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Korfantów
zaproponowano szereg rozwiązań mających na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych
oddziaływań na środowisko. W szczególności zaproponowano:
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:


pokrycie zapotrzebowania z gminnej sieci wodociągowej z ujęć zlokalizowanych poza terenem
planu;



zapewnienie wymaganego zaopatrzenia wodnego do celów przeciwpożarowych, w tym
wyposażenia sieci w hydranty zgodnie z przepisami odrębnymi;



dopuszcza się z zastrzeżeniem pobór wody ze studni i ujęć lokalnych;



w granicach planu możliwość oczyszczania ścieków bytowych w przydomowych oczyszczalniach
ścieków, gromadzenie ścieków bytowych, komunalnych lub przemysłowych w szczelnych
osadnikach z okresowym ich wywozem lub stosowanie innych rozwiązań zapewniających ochronę
środowiska;
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wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych do szczelnego, otwartego lub zamkniętego
systemu kanalizacji deszczowej, osadników, studni chłonnych zgodnie z przepisami odrębnymi,
z terenów innych do wód lub do ziemi;



dopuszcza się zagospodarowanie wód na terenie własnym inwestora zgodnie z przepisami
odrębnymi.

w zakresie ochrony powietrza:


W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem nakazuje się stosowanie w celach
grzewczych technologii gwarantujących zachowanie nieprzekraczalnych wskaźników emisji
zanieczyszczeń do atmosfery, określonych w przepisach odrębnych.

w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
 ustala się zasilanie z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia pozyskiwanej z sieci średniego
napięcia poprzez stacje transformatorowe;
 utrzymuje się lokalizację stacji transformatorowej z możliwością wymiany transformatora
na jednostkę o większej mocy na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1ITE;
 utrzymuje się przebiegi sieci napowietrznych średniego napięcia pokazane informacyjnie
na rysunku planu;
 dopuszcza się budowę stacji transformatorowych pod warunkiem zapewnienia dojazdu do ich
obsługi;
 korzystanie z indywidualnych źródeł energii zgodnie z przepisami odrębnymi.
w zakresie zaopatrzenia w gaz:
 ustala się możliwość poboru gazu z sieci rozdzielczej po jej budowie;
 dopuszcza się zaopatrzenie w gaz płynny;
 utrzymuje się przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Nysa - Prudnik Dn 100 PN 4,0 MPa;
 dla gazociągu, o którym mowa w pkt 3 obowiązuje strefa kontrolowana o szerokości 40,0 m,
po 20,0 m licząc od osi w każdą stronę.
w zakresie telekomunikacji
 W zakresie telekomunikacji ustala się możliwość realizacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych,
jako inwestycji celu publicznego na obszarze objętym planem.
w zakresie gospodarki odpadami
 Nakazuje się gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych, zgodnie z regulacjami
obowiązującymi w gminie oraz zgodnie z przepisami odrębnymi.
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pozostałe:
 Ustalono szczegółowe zapisy dotyczące zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenów;
 Ustalono zasady ochrony obiektów zabytkowych;
 Pozostawiono tereny doliny Ścinawy Niemodlińskiej i Dopływu spod Pleśnicy w bieżącym
zagospodarowaniu;
 Wskazano jako element informacyjny teren doliny Ścinawy Niemodlińskiej jako proponowany
obszar chronionego krajobrazu oraz aleje drzew jako pomnik przyrody.
W projekcie mpzp nie wprowadzono zapisów dotyczących kompensacji przyrodniczej.
Zakres kompensacji przyrodniczej może zostać określony, zgodnie z art. 75 ust. 4 i 5 prawa ochrony
środowiska w pozwoleniu na budowę lub w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ze względu
na charakter planu oraz brak znaczących negatywnych oddziaływań na elementy środowiska w prognozie
oddziaływania na środowisko nie proponuje się działań zapobiegawczych lub minimalizujących negatywne
oddziaływania.

10. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE ROZWIAZAŃ DLA OBSZARU NATURA 2000
Na terenach objętych planem, ani w pobliżu nie występują obszary Natura 2000 a projekt planu
nie wprowadza funkcji, które mogłyby oddziaływać na cele, przedmiot ochrony i integralność obszarów
Natura 2000, stąd nie zachodzi konieczność rozpatrywania rozwiązań alternatywnych.

11. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW
REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO PLANU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI
JEJ PRZEPROWADZANIA
Na etapie projektu planu nie wprowadzono konkretnych rozwiązań mających na celu analizę
skutków realizacji oraz częstotliwości jej przeprowadzania. Zakres planu określony w ustawie z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. 2020 r., poz. 293 ze zm.]
oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [Dz. U. Nr 164, poz. 1587] nie przewiduje
możliwości określenia monitoringu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Jednocześnie skutki realizacji postanowień planu będą podlegały bieżącemu monitoringowi
odpowiednich służb ochrony środowiska, służb ochrony przyrody, organów administracji oraz organizacji
ekologicznych. Bardzo ważna jest również postawa obywateli, którzy powinni reagować natychmiastową
interwencją w przypadku stwierdzenia wystąpienia uciążliwości.
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12. PRZEWIDYWANE MOŻLIWOŚCI TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Oddziaływania, jakie spowoduje realizacja ustaleń projektu planu będą miał zasięg lokalny,
nie powodujący transgranicznego oddziaływania na środowisko.
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13. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Opracowaniem objęty jest teren południowej części miasta Korfantów oraz część zurbanizowana
sołectwa Rączka wraz z otoczeniem, o powierzchni ok. 66,7 ha. Na terenie sołectwa Rączka obowiązuje
mpzp z 2004 r. na terenie miasta zaś brak jest obowiązującego mpzp. Celem planu jest wskazanie
rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych uwzględniających aktualny stan zagospodarowania terenu
i potrzeb jego rozwoju, a także uwzględnienia uwarunkowań środowiskowych i kulturowych, zasad
funkcjonowania docelowego systemu obsługi komunikacyjnej oraz obsługi siecią infrastruktury
technicznej, uwzględnienie także ochrony interesów publicznych ponadlokalnych i lokalnych w zakresie
zaspokojenia potrzeb społeczności.
Prognoza ma na celu określenie prawdopodobnych skutków realizacji ustaleń planu
na poszczególne elementy środowiska w ich wzajemnym powiązaniu, w szczególności na ekosystemy,
krajobraz, a także na zdrowie ludzi, dobra materialne i dobra kultury. Została ona wykonana zgodnie
z obowiązującym przepisami.
Powierzchnia całej gminy wynosi ok. 17900 ha, w 2016 r. całą gminę zamieszkiwało 9049 osób.
Wg danych zamieszczonych w SUiKZP gminy Korfantów w 2009 r. w mieście Korfantów zamieszkiwało
1928 osób, zaś w sołectwie Rączka 132 osoby. Zgodnie ze Szczegółową Mapą Geologiczną Polski
ark. Biała powierzchniową budowę geologiczną obszaru budują osady czwartorzędowe. W części
zachodniej są to iły, mułki, miejscami z domieszką piasków (mady) związane z doliną Ścinawy
Niemodlińskiej i jej niewielkich dopływów. W części centralnej, ponad osadami Ścinawy Niemodlińskiej
występują również związane z tą rzeką piaski i żwiry rzeczne tarasów nadzalewowych 1,5 – 5,0 m n.p.
rzeki. Część północno-wschodnią zajmują piaski i żwiry wodnolodowcowe deponowane w okresie
Zlodowacenia Północnopolskiego. Część zachodnią obszaru opracowania zajmują gliny zwałowe
związane z okresem Zlodowacenia Środkowopolskiego. W części południowej obszaru gliny zwałowe
leżą na żwirach i piaskach rzecznych. Na niewielkim południowym skrawku obszaru występują żwiry
i piaski rzeczne Zlodowacenia Południowopolskiego.
Przez analizowany teren przepływają dwa główne cieki Ścinawa Niemodlińska i Dopływ Spod
Pleśnicy. Na obszarze objętym opracowaniem występują tylko dwa zbiorniki wód powierzchniowych,
są to dwa niewielkie stawy hodowlane ulokowane na Dopływie spod Pleśnicy w południowo-zachodniej
części obszaru. Powierzchnie tych stawów to ok. 0,25 ha i 0,16 ha. Na północ od granic obszaru,
już na terenie miasta Korfantów, znajduje się zespół stawów stanowiących ważny pod względem
przyrodniczym i krajobrazowym element gminy. Według Mapy Hydrogeologicznej Polski ark. Biała główny
poziom użytkowy wód podziemnych znajduje się tu w utworach czwartorzędowych i trzeciorzędowych,
z tym, że w części zachodniej utwory czwartorzędowe mają znaczenie podrzędne, zaś w części wschodniej
znaczeniem podrzędnym charakteryzują się utwory trzeciorzędowe. Według podziału geomorfologicznego
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analizowany obszar znajduje się na Nizinie Śląskiej, w obrębie wydzielonej tu Równiny Niemodlińskiej.
Procesy erozyjne i denudacyjne zachodzące od recesji zlodowacenia Odry na obszarze Równiny
Niemodlińskiej i Kotliny Raciborskiej przekształcały obszary polodowcowych wysoczyzn morenowych
i wodnolodowcowych. Na obszarze tym dominują denudacyjne formy rzeźby. Płaskie obszary wysoczyzn
stanowią dziś fragmenty rozległej równiny denudacyjnej podcięte dolinkami cieków. Na analizowanym
obszarze wyraźnie wydziela się poziom równiny denudacyjnej oraz dolina Ścinawy Niemodlińskiej.
Deniwelacje na analizowanym obszarze nie są duże, ale są widoczne w ukształtowaniu terenu. Część
wschodnia i centralna sołectwa położona w obrębie równiny denudacyjnej znajduje się na wysokości
ok. 200 – 204 m n.p.m, zaś dolina Ścinawy Niemodlińskiej znajduje się na rzędnej ok. 197 m n.p.m.
Na obszarze objętym opracowaniem nie występują znaczące formy morfologiczne, tak naturalne,
jak i antropogeniczne.
Na obszarze objętym opracowaniem dominują dwa typy gleb, co ściśle związane jest
z charakterem utworów geologicznych budujących podłoże. W części zachodniej, w dolinie Ścinawy
Niemodlińskiej występują mady, zaś w części wschodniej, na obszarze równiny denudacyjnej gleby
bielicowe i pseudobielicowe. Spośród kompleksów rolniczej przydatności gleb wydzielono tu użytki
zielone średnie w dolinie Ścinawy, na pozostałym obszarze, czyli w części centralnej i wschodniej
kompleksy pszenny dobry, żytni bardzo dobry oraz żytni dobry. Według mapy ewidencyjnej gruntów
dominują tu gleby dobre klasy III (69,69%) oraz średniodobre klasy IV (24,53%). Gleby klasy III zajmują
rozległe obszary zarówno w części wschodniej, gdzie reprezentowane są przez grunty orne R,
jak i w części zachodniej, gdzie występują jako łąki i pastwiska. Udział gruntów słabych klas jest
niewielki, zajmują one tylko ok. 5,44% obszaru. Zdecydowana większość gruntów rolnych pozostaje
w użytkowaniu. Na obszarze objętym opracowaniem nie występują udokumentowane złoża kopalin,
nie zostały tu również ustanowione obszary i tereny górnicze.
W wyniku przekształceń antropogenicznych związanych z rozwojem osadnictwa, rolnictwa
i gospodarką leśną, roślinność rzeczywista wyraźnie różni się od roślinności potencjalnej. Zdecydowanie
na analizowanym obszarze dominują grunty orne, a w dolinie Ścinawy Niemodlińskiej użytki zielone
w postaci łąk i pastwisk. Centralna część sołectwa pozostaje zabudowana i zurbanizowana.
Na obszarze objętym opracowaniem praktycznie brak jest lasów, występują jedynie niewielkie
zadrzewienia w części północno-wschodniej, mają one miejscami charakter łęgowy. W części
południowo-zachodniej znajdują się dwa niewielkie stawy, mają one jednak charakter stawów
hodowlanych, wykorzystywanych przez wędkarzy.
Generalnie w części centralnej i wschodniej analizowanego obszaru brak jest wartościowych
siedlisk przyrodniczych, dominują tu bowiem tereny rozległych gruntów ornych pozostających w uprawie
oraz zurbanizowana centralna część wsi. Charakterystyczny dla Rączki jest brak większych powierzchni
wód np. w postaci stawów, oczek wodnych, jezior itp., występują one dalej na północ, stanowiąc
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wartościowy element przyrodniczy i krajobrazowy. Ciekawym elementem przyrodniczym są aleje drzew
wzdłuż ul. T. Kościuszki: lipowa w części północnej i jesionowa w części południowej. Wskazywane one
były wcześniej do objęcia ochroną jako pomniki przyrody. Również dolina Ścinawy Niemodlińskiej
wskazywana była do objęcia ochroną jako obszar chronionego krajobrazu lub zespół przyrodniczokrajobrazowy.

Na

analizowanym

obszarze

nie

wskazywano

korytarzy

ekologicznych

o randze krajowej. Dolina Ścinawy Niemodlińskiej stanowi natomiast korytarz ekologiczny o randze
regionalnej, choć w rejonie miasta Korfantów ulega on znacznemu przewężeniu. Na obszarze objętym
opracowaniem zwierzęta mają pełną możliwość migracji, zarówno w dolinie Ścinawy, jak i na gruntach
rolnych otaczających zurbanizowaną część sołectwa. W obszarze objętym planem znajdują się obiekty
wpisane do Rejestru Zabytków oraz do Gminnej Ewidencji Zabytków, znajduje się tu również stanowisko
archeologiczne. Wszystkie te obiekty zostały szczegółowo wskazane w projekcie planu, zarówno
w części tekstowej, jak i w części rysunkowej.
W wyniku powstania nowych terenów zurbanizowanych i zwiększenia ilości odprowadzanych
ścieków może wystąpić wpływ na wody powierzchniowe i podziemne, ale nie będą to oddziaływania
znaczące, a projekt planu wprowadza odpowiednie zapisy dotyczące odprowadzania ścieków.
Nie spowoduje to zagrożeń dla celów środowiskowych ustalonych dla wyznaczonych tu jednolitych
części wód powierzchniowych i podziemnych. Gleby ulegną przekształceniu. Środowisko przyrodnicze
na terenach planowanych pod zabudowę ulegnie częściowej degradacji i przekształceniu ale
nie są to tereny o cennych walorach przyrodniczych a w przypadku zabudowy zachowane zostaną
powierzchnie biologicznie czynne w formie zieleni urządzonej.
Rozwój urbanizacji może wpłynąć na jakość klimatu akustycznego i powietrza atmosferycznego
objętych planem terenów, biorąc jednak pod uwagę, że obiekty przemysłowe i usługowe muszą spełnić
szereg wymogów prawa ochrony środowiska oraz objęte są bieżącym system monitoringu, kontroli
i pozwoleń a w sąsiedztwie brak jest terenów wymagających ochrony przed hałasem - nie będą to
oddziaływania znaczące.
Na analizowanym terenie nie występują obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych,
dla terenów zagrożeń powodziowych wskazano odpowiednie zapisy.
Projekt planu nie wprowadza funkcji, które mogłyby potencjalnie transgranicznie oddziaływać
na środowisko.
W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zaproponowano szereg
rozwiązań mających na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko.
Na etapie oceny projektu planu nie było wymagane ustalenie rozwiązań mających na celu
analizę skutków realizacji oraz częstotliwości jej przeprowadzania, nie ustalono również prac
kompensacyjnych, gdyż ustawodawca nie przewiduje wprowadzenia takich rozwiązań w projekcie planu.
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Projekt planu nie wprowadza funkcji, które mogłyby wpłynąć na cele, przedmiot ochrony oraz
integralność jakiegokolwiek obszaru Natura 2000 w związku z czym nie ma potrzeby wprowadzenia
rozwiązań alternatywnych.
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Fot. 1 Centralna część sołectwa Rączka, widok w kierunku północnym

Fot. 2 Centralna część sołectwa Rączka, widok w kierunku południowym

Fot. 3 Południowy fragment zurbanizowanej części sołectwa Rączka

Fot. 4 Aleja jesionowa w południowej części sołectwa
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Fot. 5 Rozległe grunty orne w południowej części sołectwa

Fot. 7 Dopływ spod Pleśnicy

Fot. 6 Teren stawów w południowo-zachodniej części obszaru

Fot. 8 Dopływ spod Pleśnicy
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Fot. 9 Ciek bez nazwy przepływający przez centralną część sołectwa, widok w kierunku północnym

Fot. 11 Aleja lipowa wzdłuż ul. T. Kościuszki, północna część sołectwa

Fot. 10 Ciek bez nazwy przepływający przez centralną część sołectwa, widok w kierunku południowym

Fot. 12 Kapliczka i rozległe grunty orne w północno-wschodniej części sołectwa
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