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1. WSTĘP
1.1. Podstawy formalno – prawne opracowania prognozy
Organ opracowujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest zobowiązany do sporządzenia
prognozy oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 46 i art. 51 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r poz. 2081 z późn. zm.). Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla Obr. wsi Rogoźnica, w gminie Strzegom, w części dla terenu
działki geodezyjnej nr 42 został opracowany na art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm), art. 20 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze
zm.), w związku uchwałą Nr 67/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla Obr. wsi Rogoźnica, w gminie Strzegom.
Do najważniejszych aktów prawnych wykorzystanych podczas sporządzania prognozy należą:
• Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1862 ze zm.);
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 55 ze zm.);
• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.);
• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 282 ze.
zm.);
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.);
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.);
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
293 ze zm.);
• Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1161);
• Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. 2020 r poz. 283 ze
zm.);
• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1064, ze zm.).
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 112);
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt
(Dz. U. z 2016 r, poz. 2183);
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1409)
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów
(Dz.U. z 2014r., poz. 1408);
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku, w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

1.2. Cel i zakres prognozy
Niniejsze opracowanie stanowi prognozę oddziaływania na środowisko realizacji ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Nr 67/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Obr. wsi Rogoźnica, w gminie Strzegom.
Podstawowym celem prognozy jest ustalenie, czy zapisy planu nie naruszają zasad prawidłowego
funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Ważne jest, by względy ochrony środowiska i zrównoważonego
rozwoju były rozważane na równi z innymi celami i interesami (gospodarczymi i społecznymi). Prognoza ma
również ułatwić identyfikację możliwych do określenia skutków środowiskowych spowodowanych realizacją
postanowień ocenianego dokumentu oraz ocenić, czy przyjęte rozwiązania ochronne w dostateczny sposób
zabezpieczają przed powstawaniem konfliktów i zagrożeń w środowisku.
Zakres i stopień szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko został
uzgodniony na podstawie art. 53 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 z
właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy.

1.3. Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy
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Prognozę opracowano na podstawie analizy ustaleń planu, założeń ochrony środowiska, informacji o
projektowanych inwestycjach oraz materiałów archiwalnych dotyczących charakterystyki i stanu środowiska
przyrodniczego na obszarze gminy Strzegom. Rozpoznanie aktualnego stanu środowiska i jego zagrożeń
wynikających z realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uzupełniono na
podstawie wizji terenowej.
W prognozie oceniono możliwy wpływ na środowisko przyrodnicze skutków realizacji zapisów planu dla
poszczególnych jednostek urbanistycznych i wydzielono te jednostki, na których mogą wystąpić istotne
oddziaływania. Ustalono charakter tych oddziaływań na poszczególne składniki środowiska uwzględniając
intensywność powodowanych przez nie przekształceń, czas ich trwania oraz ich zasięg przestrzenny.
Zasadniczą część prognozy wykonano w ujęciu tabelarycznym, co pozwala przedstawić oddziaływanie
przewidywanego sposobu zagospodarowania wybranych jednostek urbanistycznych na poszczególne
elementy środowiska przyrodniczego.
Opracowanie zostało sporządzone w oparciu o:
• Metody opisowe - charakterystyki i oceny istniejącego stanu poszczególnych elementów środowiska oraz
analizy jakościowe oparto na danych na danych uzyskanych z Urzędu Miasta i Gminy, a także
wojewódzkiego monitoringu środowiska prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu oraz opracowań i publikacji sporządzonych przez tą jednostkę.
• Metoda wartościowania skutków przewidywanych zmian w środowisku, podczas realizacji ustaleń planu i
wpływu ustaleń projektu planu na komponenty środowiska.

1.4. Wykorzystane materiały
Do podstawowych materiałów źródłowych wykorzystanych przy sporządzaniu prognozy należą:
• Korzyści dla rolnictwa wynikające z gospodarowania na obszarach Natura 2000, podręcznik metodyczny
Ministerstwa Środowiska, Warszawa 2009;
• NATURA 2000 a gospodarka wodna, podręcznik metodyczny Ministerstwa Środowiska, Warszawa 2009;
• NATURA 2000 w leśnictwie, podręcznik metodyczny Ministerstwa Środowiska, Warszawa 2009;
• NATURA 2000 w ocenach oddziaływania przedsięwzięć na
Ministerstwa Środowiska, Warszawa 2009;

środowisko, podręcznik metodyczny

• NATURA 2000 w planowaniu przestrzennym— rola korytarzy ekologicznych, podręcznik metodyczny
Ministerstwa Środowiska, Warszawa 2009;
• Ocena planów i przedsięwzięć znacząco oddziałujących na obszary Natura 2000 – wytyczne metodyczne
dot. Przepisów Artykułu 6(3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej 92/43/WEG,
• Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009,
• Kondracki J., Geografia regionalna Polski. Warszawa 2000.
• Mapa sozologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Świdnica. Główny Geodeta Kraju, Warszawa 1997,
• Mapa hydrograficzna Polski w skali 1:50 000, arkusz Świdnica. Główny Geodeta Kraju, Warszawa 2001,
• Mapa Geologiczna Sudetów w skali 1:25 000, arkusz Strzegom, Autor Kural Stefan Wydawnictwo
Geologiczne, Warszawa 1982,
• Mapa geologiczno - gospodarcza Polski w skali 1:50 000, arkusz Świdnica. Państwowy Instytut
Geologiczny, Warszawa 2000,
• Mapa hydrogeologiczna w skali 1:50 000, arkusz Świdnica. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa
1997,
• Objaśnienia do Mapy Geologicznej Sudetów w skali 1:25 000, arkusz , Autor Kural Stefan Wydawnictwo
Geologiczne, Warszawa, 1982.
• Objaśnienia do Mapy geologiczno – gospodarczej Polski, arkusz Świdnica. Państwowy Instytut
Geologiczny, Warszawa 2002.
• Objaśnienia do Mapy hydrogeologicznej Polski, arkusz Świdnica. Państwowy Instytut Geologiczny,
Warszawa 1997.
• Plan urządzeniowo – rolny dla gminy Strzegom, Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, Wrocław
2003.
• Program ochrony środowiska gminy Strzegom, Strzegom 2004.
• Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2010 r. Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska, Wrocław 2011.
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• Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych
„Udanin” o łącznej mocy do 75 MW w Gminie Udanin wraz z infrastrukturą towarzysząca, Poznań 2010

• Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe na potrzeby dokumentów planistycznych gminy Strzegom,
• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegom,
• Woś A., Klimat Polski, Warszawa 1999.
• http://wroclaw.rdos.gov.pl/
• http://geoportal.pgi.gov.pl/
• www.ekoportal.gov.pl
• Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze (wersja II,
grudzień 2009),
• Wytyczne w zakresie oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki. Polskie Stowarzyszenie Energetyki
Wiatrowej, marzec 2008.

2. USTALENIA
MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
ORAZ
JEGO
POWIĄZANIA
Z
INNYMI
DOKUMENTAMI
2.1. Obszar opracowania
Obszar opracowania znajduje się w północno –zachodniej części Gminy Strzegom i obejmuje teren działki nr
42 w obrębie Rogoźnica i znajduje się w części terenu górniczego Rogoźnica – Las o raz znajduje się w
granicach terenu górniczego Rogoźnica – Północ.
Gmina Strzegom położona jest w środkowej części województwa dolnośląskiego, w północno – zachodniej
części Pogórza Sudeckiego. Graniczy z gminami: Dobromierz, Świebodzice, Jaworzyna Śląska, Żarów i Jawor.
Według fizyczno – geograficznego podziału Polski przedstawionego przez J. Kondrackiego (1994) północna
część gminy, gdzie umiejscowiony jest obręb Bartoszówek i Jaroszów należy do następujących jednostek:
•
•
•
•

prowincja – Masyw Czeski (33),
podprowincja – Sudety i Przedgórze Sudeckie (332),
makroregion – Przedgórze Sudeckie (332.1),
mezoregion – Wzgórza Strzegomskie (332.11).

Najbliższe zabudowania mieszkalne wsi Rogoźnica położone są do terenu planu złoża w odległości 1000 m.

2.2. Zawartość i główne cele projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania
zabudowy i urządzania terenu, zasady rozwoju i funkcjonowania układu komunikacyjnego, rozwoju
infrastruktury technicznej oraz szczególne zasady zagospodarowania, wynikające z potrzeby ochrony
środowiska przyrodniczego.
Główne cele projektu planu to ustalenie terenów eksploatacji w granicach terenu górniczego umożliwiając tym
samy eksploatacje złoża. Zmiana planu ma na celu umożliwienie kontynuacji eksploatacji granitu i rozszerzenie
eksploatacji na teren udokumentowanego złoża, co wymaga poza ustaleniem prawa.
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Charakterystyka jednostki urbanistycznej w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
została przedstawiona w poniższej tabeli:

Tabela 1. Charakterystyka funkcji jednostki urbanistycznej projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
Symbol
wg rysunku
planu

Przeznaczenie terenu

1)

1R

przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze;

1) przeznaczenie podstawowe: teren górniczej eksploatacji powierzchniowej;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) urządzenia towarzyszące w tym: drogi zakładowe, miejsca parkingowe,
infrastruktura techniczna,
b) obiekty małej architektury,
c) zieleń urządzona,
a) urządzenia i obiekty technologiczne

1PG

b) budynki administracyjne i zaplecze socjalne
c) urządzenia transportowe,
d) obiekty obsługi technicznej i infrastrukturalnej;
3) na terenie dopuszcza się składowanie mas ziemnych, utworów nakładowych z
gruntów zakładów górniczych oraz skałę płonną, którą po zakończeniu eksploatacji
należy wykorzystać do rekultywacji;

Projekt planu określa ponadto:
•Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
•Zasady ochrony środowiska, przyrody oraz sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów.
•Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej
•Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej,
•Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu układu komunikacyjnego,
•Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej
Ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostały pogrupowane w 3 działach.
W rozdziale 1 w ramach ustaleń ogólnych określa się przedmiot i zakres planu. Integralną część opracowania
stanowią załączniki graficzne rysunku planu w skali 1:1000, załącznik rozstrzygający o sposobie rozpatrzenia
uwag do miejscowego planu, oraz o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.
Oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu. Należą do nich:
•

granica obszaru opracowania planu;

•

linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

•

oznaczenia przeznaczenia terenów, zawierające symbole literowe i numery, wyróżniające je spośród
innych terenów;

• nieprzekraczalne linie zabudowy.
Do oznaczeń informacyjnych rysunku planu należą:
•

granica terenu górniczego "Rogoźnica - Las";
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•

granica udokumentowanego złoża.

Ustalenia końcowe działu III stanowią o powierzeniu wykonania uchwały Burmistrzowi gminy oraz określają
terminy i zasady wejścia uchwały w życie.
Plan nie określa granic obszarów zagrożonych powodzią oraz osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na
brak występowania takich terenów w granicach opracowania planu oraz sposobów i terminów tymczasowego
zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów, ponieważ nie występują tereny o warunkach
wymagających określenia sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania terenów innego niż
wynikające z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2.3. Powiązania projektu planu z innymi dokumentami
Projekt planu uwzględnia szereg dokumentów planistyczno - strategicznych o charakterze planów, studiów,
strategii i programów, zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak i powiatowym i gminnym, obejmujących
zasięgiem swojego opracowania teren opracowania. Omawiany projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jest zgodny z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego gminy Strzegom oraz uwarunkowaniami ekofizjograficznymi określonymi w opracowaniu
ekofizjograficznym, przez to wypełnia również określone w ponadlokalnych planach i programach kierunki
rozwoju na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym.

3.

ANALIZA PRZEZNACZENIA TERENÓW SĄSIADUJĄCYCH
OBSZAREM OPRACOWANIA PROJEKTU PLANU

Z

Obszar opracowania projektu planu jak również tereny sąsiadujące z granicami opracowania posiadają
obowiązujący miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego.
Tereny bezpośrednio przyległe do granic opracowania stanowią terenu rolne i leśne, tereny eksploatacji.
Najbliższe zabudowania mieszkalne położone są do terenu opracowania planu w odległości około 1000 m.

4. ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY
TEGO
STANU
W
PRZYPADKU
BRAKU
REALIZACJI
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU
4.1. Uwarunkowania fizjograficzne
Szczegółowa charakterystyka środowiska przyrodniczego na potrzeby sporządzenia planu została
przedstawiona w opracowaniu ekofizjograficznym na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w gminie Strzegom. Poniżej zostaną omówione jedynie najważniejsze elementy mogące mieć
znaczenie dla oceny oddziaływania na środowisko ustaleń planu.
Klimat
Klimat rozpatrywanego terenu podobnie jak całej Polski jest przejściowy, kontynentalno – morski, kształtowany
jest na przemian przez masy powietrza napływające znad Oceanu Atlantyckiego lub wschodniej Europy i Azji.
Na omawianym terenie przeważają wiatry z kierunków zachodnich i południowych. Średnie prędkości wiatru
osiągają 3,0 – 3,5 m/s.
Pod względem klimatu obszar należy do dolnośląskiego zachodniego regionu klimatycznego (Woś 1999). Jest
to klimat łagodny cechujący się pogodą umiarkowanie ciepłą. Jednocześnie klimat ten ma wyraźne cechy
klimatu Pogórza Sudetów (podsudecka dzielnica klimatyczna). Średni opad roczny na tym terenie wynosi
średnio około 650 mm z maksimum opadów w miesiącach wiosennych i letnich. Średnia temperatura roczna
wynosi 8°C, przy średniej stycznia – 1,5°C (minimum) i średniej lipca 16,5°C (maksimum). Przeważają wiatry z
kierunku zachodniego i północno-zachodniego. Czas zalegania pokrywy śnieżnej waha się od 40 do 55 dni, a
średnia suma opadów atmosferycznych wynosi 630-640 mm. Okres wegetacyjny roślin trwa 235 dni. Na całym
omawianym obszarze przeważają wiatry z kierunków zachodnich typowe dla regionalnej cyrkulacji
atmosferycznej. Średnia prędkość wiatrów wynosi 3-3,5 m/s.
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Teren objęty planem miejscowym w związku ze zmienną morfologią charakteryzuje się lokalnym
zróżnicowaniem topoklimatycznym. Na obszarze Wzgórz Strzegomskich występuje lokalna anomalia opadów,
gdzie w stosunku do otaczającego obszaru suma roczna opadu jest wyższa i osiąga 700-800 mm.

Wody powierzchniowe
Układ sieci rzecznej na omawianym terenie jest efektem działalności lądolodu skandynawskiego,
charakterystyczny jest jej kratkowy układ. Rzeki składają się z odcinków płynących z północy na południe oraz
odcinków prostopadłych do nich.
Omawiany teren należy do dorzecza Kaczawy (lewy dopływ Ordy – ciek II rzędu).
W części należącej do dorzecza Kaczawy teren odwadniany jest przez rzekę Wierzbiak (ciek III rzędu) z jego
dopływami. Potok Wierzbiak, płynie szerokim płaskodennym korytem, a miejscami przewężoną doliną o
charakterze przełomowym.
Rzeka Wierzbak to prawy dopływ Kaczawy odwadniająca największą część Wzgórz Strzegomskich. Jest to
typowa rzeka nizinna, z doliną o nieznacznych spadkach, mało zasobna w wodę. Obszar źródliskowy zajmuje
teren pomiędzy Rogoźnickimi Wzgórzami na południowym –zachodzie, a Wzgórzami Goczałkowickimi na
3
północnym – wschodzie. Średnioroczny przepływ w rejonie zbiornika w Mściwojowie wynosi SQ = 0,2 m /s.
Długość rzeki – ok.46,0 km. Dolina jest prawie w całości użytkowana rolniczo, jedynie wzdłuż niektórych
odcinków brzegi porastają drzewa i krzewy.
1

Wody gruntowe, podziemne

Omawiany obszar należy do terenów mniej zasobnych w wody podziemne. Do najbardziej zasobnych utworów
należą osady czwartorzędowe współczesnych den dolin rzecznych, osady dolin kopalnych oraz poziomy
żwirów i piasków wodnolodowcowych.
Wykształcenie głównego horyzontu wód podziemnych jest silnie zróżnicowane w związku ze zmiennym
wykształceniem osadów. W najwyższych obszarach Wzgórz Strzegomskich główna strefa wodonośna
związana jest z wodami szczelinowymi pośród skał krystalicznych, a warstwy wodonośne związane z osadami
tam nie występują. Na pozostałym obszarze występują nieciągłe horyzonty wodonośne w luźnych osadach
trzeciorzędu i czwartorzędu.
Osady czwartorzędowe pokrywają większość powierzchni terenu i charakteryzują się bardzo zróżnicowaną
wodonośnością. Główny horyzont wód podziemnych jest tu zwykle nieciągły – wyklinowujący się lub
zmieniający swą charakterystykę w obrębie osadów o różnej przepuszczalności głównie czwartorzędowych
glin, piasków i żwirów oraz trzeciorzędowych – praktycznie nieprzepuszczalnych iłów i miernie
przepuszczalnych zailonych piasków i mułków.
Poza obszarami dolin rzecznych spotyka się niekiedy rejony o typowym wykształceniu poziomu wodonośnego
w osadach przepuszczalnych. Cechują się one swobodnym zwierciadłem i niewielkimi lub umiarkowanymi
zasobami.
W obszarze opracowania holoceńskie wody ujmowane są studniami kopanymi na indywidualne potrzeby w
dolinie Wierzbiaka. Zwierciadło wody jest tam prawie zawsze swobodne, występuje na głębokości 0,1-4,0 m
ulegając znacznym wahaniom sezonowym. Wody te są silnie narażone na zanieczyszczenia. Korzystniejszymi
warunkami hydrogeologicznymi cechują się towarzyszące im wody poziomu plejstoceńskiego.
Miejscami pierwsze użytkowe poziomy wód podziemnych związane są z utworami trzeciorzędowymi. Są on
zwykle nieco bardziej zasobne od czwartorzędowych i stanowią na omawianym terenie podstawowe poziomy
użytkowe. Występują one w postaci warstw wodonośnych lub jedynie soczew związanych z trzeciorzędowymi
iłami, mułkami lub występujących bezpośrednio pod przepuszczalnymi osadami czwartorzędu.
Paleozoiczno-prekambryjskie piętro wodonośne związane jest z obszarami występowania dolnopermskich
granitów i różnego rodzaju proterozoiczno-staropaleozoicznych łupków oraz amfibolitów w rejonie Wzgórz
Strzegomskich. Utwory te są w zasadzie nieprzepuszczalne lecz ze względu na silne wietrzenie fizyczne w
partiach stropowych i występujące głębiej strefy spękań tektonicznych, tworzą lokalne zbiorniki wodne o
niewielkiej zasobności.
Warunki hydrologiczne na omawianym obszarze są komplikowane przez występowanie licznych wyrobisk,
których eksploatacja prowadzi do odwodnienia górotworu i powstania rozległych nieraz lejów depresji.

1

Opracowano na podstawie Objaśnienia do mapy geologiczno – gospodarczej Polski 1 : 50 000, Arkusz Świdnica
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Na omawianym obszarze nie wydzielono żadnego GZWP ani obszarów wymagających najwyższej (ONO) bądź
wysokiej (OWO) ochrony.

Budowa geologiczna
Podłoże geologiczne na omawianym obszarze należy do bloku przedsudeckiego, który reprezentowany jest
przez masyw granitowy Strzegom-Sobótka w części północnej i jego metamorficzną osłonę w części
południowej. W bloku przedsudeckim wyróżnić można zasadnicze zespoły skalne: podłoże krystaliczne (skały
epimetamorficzne i granitoidowe) oraz utwory kenozoiczne (skały osadowe i wulkaniczne). Na przeważającej
części terenu podłoże krystaliczne przykryte jest utworami trzecio – i czwartorzędowych, spod których lokalnie
ukazują się na powierzchni skały starszego podłoża.
Skały bloku przedsudeckiego są poprzecinane licznymi uskokami i poprzesuwane blokowo. Masyw granitowy
Strzegom-Sobótka ma postać ogromnego horstu złożonego z mniejszych bloków wydźwigniętych wzdłuż
głównych uskoków.
Za najstarsze skały podłoża uznaje się serię gnejsowo-łupkową należącą do osłony masywu granitowego.
Zbudowana jest ona z łupków kordierytowo-andaluzytowych, łyszczykowo-kwarcowych z wkładkami
amfibolitów i erlanów. Tym starszym formacjom proterozoicznym towarzyszą paleozoiczne łupki, fyllity i
amfibolity. Sam masyw Strzegom-Sobótka zbudowany jest ze skał pochodzących z intruzji permo-karbońskiej.
Są to głównie granity biotytowe drobno- i średnioziarniste. Skały te są poprzecinane żyłami kwarców i aplitów
oraz trzeciorzędowych bazaltów. W masywie granitowym wyróżnia się dwie odmiany granitów –
jednołyszczykowy (biotytowy) i dwułyszczykowy. Granit biotytowy występuje pomiędzy Jaworem a
Strzegomiem (typ Kostrzy i typ Strzegomia). W centralnych partiach masywu przeważa granit o dużej
zawartości muskowitu i małych ilościach biotytu. Ta odmiana ze względu na bardzo dobrą bloczność jest
szczególnie ceniona w budownictwie.
Granity często pokryte są zwietrzelinami ilastymi z gruzem skalnym (regolity) wykształconymi w oligocenie.
Wyżej leżące osady miocenu środkowego wykształcone są w postaci glin i piasków kaolinowych oraz iłów i
mułków z wkładkami węgla brunatnego lub piasków i żwirów oraz kaolinu, a miocenu górnego w postaci iłów z
wkładkami węgla brunatnego i przewarstwieniami piasków i żwirów. Na powierzchni bazalty występują w
pobliży Strzegomia gdzie tworzą trzy kopulaste wzgórza.
Trzeciorzędowe wulkanity są reprezentowane przez występujące lokalnie bazalty i ich tufy. Osady
czwartorzędowe przykrywają przeważającą część przedmiotowego terenu. Maksymalna ich miąższość
dochodzi do 40 m. Tylko w wypiętrzonych partiach obszaru występują płatowe wychodnie osadów
trzeciorzędowych oraz wychodnie skał magmowych i ich osłony. Największą grubość mają osady czwartorzędu
w obniżeniach powierzchni podczwartorzędowej typu dolin kopalnych. Czwartorzęd reprezentowany jest
głównie przez osady zlodowacenia południowopolskiego i środkowopolskiego. Są to przede wszystkim piaski i
żwiry wodnolodowcowe, gliny, żwiry, piaski i mułki moren czołowych, piaski i mułki zbiorników zastoiskowych,
piaski i żwiry kemów oraz gliny zwałowe. Na stokach Wzgórz Strzegomskich spotykane są pokrywy osadów
pylastych typu lessów i glinek lessopodobnych. Najmłodsze, holoceńskie utwory to osady rzeczne den
dolinnych oraz namuły.
Geomorfologia
Omawiana część Przedgórza Sudeckiego jest w większości pokryta plejstoceńskimi glinami zwałowymi oraz
piaskami i żwirami wodnolodowcowymi z pojedynczymi wystąpieniami iłów zastoiskowych. Pod nimi zalegają
trzeciorzędowe iły pstre i brunatne oraz kaolinowe gliny zwietrzelinowe. Na obszarze Wzgórz Strzegomskich
występują wychodnie dolnopermskich granitów i hornfelsów, a na północny – zachód od centrum Strzegomia w
morfologii dominuje bazaltowy ostaniec Krzyżowej Góry.
Morfologia obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest mocno
zróżnicowana hipsometrycznie, co ma wyraźny związek z budową geologiczną. Na obszarze Wzgórz
Strzegomskich dominuje rzeźba charakterystyczna dla wzgórz wyspowych o cechach twardzieli i ostańców.
Charakteryzują się one pasmowym ułożeniem wzniesień w kierunku północny zachód – południowy wschód.
Wzgórza Strzegomskie mają charakter izolowanych wzniesień, najczęściej granitowych, przebitych żyłami
bazaltu, których najwyższe wzniesienie – Góra Krzyżowa, osiąga 353 m n.p.m (na wschód od obszaru
opracowania).
Antropogeniczne zmiany w krajobrazie i rzeźbie terenu związane są ponadto przede wszystkim z wylesieniami,
zabudową terenu oraz eksploatacją surowców mineralnych.
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Gleby
Wytworzenie się określonych profilów glebowych oraz ich przydatność rolnicza pozostaje w ścisłym związku z
budową geologiczną i morfologią danego obszaru. Właściwości gleb, stanowiące jeden z podstawowych
komponentów środowiska przyrodniczego decydują o ich przydatności dla rolniczego wykorzystania.
Na omawianym obszarze, szczególnie w rejonie należącym do Obniżenia Podsudeckiego pod względem
gatunkowym przeważają gleby brunatne płowe wykształcone na podłożu zbudowanym z glin zwałowych oraz
piasków i żwirów lodowcowych.i brunatne właściwe. Na terenie występują płaty ziem czarnych. Pod względem
rodzajów na całym obszarze dominują gleby gliniaste. Wśród kompleksów rolniczej przydatności gleb na tym
terenie przeważa kompleks pszenny dobry..
Pod względem bonitacji agroklimatu i rzeźby terenu obszar opracowania cechuje się gorszymi warunkami, niż
pozostała południowa część gminy. Nieco gorsze warunki klimatyczne są rekompensowane występowaniem
dobrych gleb wykształconych na pokrywach lessowych i glinkach lessopodobnych. Odczyn gleb utrzymuje się
na omawianym obszarze na poziomie 5-6,5 pH. Ogólnie warunki dla rolnictwa należy na omawianym terenie
uznać za dobre.
Genetyczne typy gleb w rejonie złoża uwarunkowane są rodzajem skał. z których zostały wytworzone.
holoceńską historią biosfery na danym terenie oraz warunkami klimatycznymi. W obrębie masywu granitowego
są to gleby brunatne kwaśne i wyługowane wytworzone ze zwietrzelin skał magmowych. W partiach
szczytowych wzgórz i na zboczach gleby są słabo wykształcone i mają niższy potencjał produkcyjny. W
dolnych partiach zboczy i ich podnóży miąższy poziom aluwialny sprawia, że gleby odznaczają się wyższą
produkcyjnością. Na obszarze występowania osadów plejstoceńskich wykształciły się gleby brunatno-ziemne i
brunatne właściwe, wytworzone na utworach lessopodobnych, lekkich glinach i piaskach gliniastych. W
sąsiedztwie cieków wodnych występują czarne ziemie, gleby bagienne oraz mady. Według klasyfikacji
bonitacyjnej gleb na gruntach ornych n terenie opracowania" występują gleby III, IVa, IVb i V klasy. Gleby
wyższych klas bonitacyjnych znajdują się w obniżeniach poza wzgórzem, na którym udokumentowano złożę.
Rośliny i zwierzęta
Pod względem geobotanicznym gmina Strzegom należy do Państwa Holartyka i Obszaru Euro –
Syberyjskiego, Prowincja Górska, Podprowincja Hercyńsko – Sudecka, Dział Sudecki, Okręg Pogórze i
Przedgórze Sudeckie. Zróżnicowane podłoże oraz warunki mikroklimatyczne powodują, że florystycznie i
fitosocjologicznie jest to jeden z najbardziej zróżnicowanych okręgów w obrębie Sudetów. Charakterystyczną
cechą roślinności wzniesień są zgrupowania gatunków ciepłolubnych i naskalnych. Stosunkowo łagodny klimat
i specyficzne warunki powodowały, że na wychodniach skalnych i w ich sąsiedztwie rozwijała się zróżnicowana
roślinność nieleśna, zarówno zbiorowiska paproci szczelinowych, pionierskich muraw naskalnych, jak i bardziej
wymagająca roślinność muraw kserotermicznych, ciepłolubnych okrajków i zarośli. Najbardziej urozmaicona
roślinność opisywana była z podłoża zasadowego: bazaltów i serpentynitów.
Obecny charakter roślinności na obszarze objętym ustaleniami planu to efekt przekształceń dokonanych przez
człowieka.
Szata roślinna na obszarze opracowania wykazuje silną synatropizację. Dominujące tutaj zbiorowiska
segetalne nie przedstawiają większej wartości przyrodniczej
Obszar opracowania cechuje się silnym przekształceniem ekosystemów, jako tereny powierzchniowej
eksploatacji i zakładu przeróbczego.. Skład fauny dostosowany jest do aktualnej, ubogiej struktury siedliskowej.
Małe zróżnicowanie siedlisk i istniejące zagospdoarowanie powoduje, że na obszarze opracowania dominują
gatunki pospolite, towarzyszące ekosystemom rolniczym oraz związane z siedliskami ludzkimi. Charakteryzują
się one umiejętnością dostosowania do silnie przekształconych ekosystemów, szeroką tolerancją ekologiczną
na różne czynniki środowiskowe.
Surowce mineralne
Cechą charakterystyczną gmina Strzegom jest bogactwo w surowce mineralne. W obszarze opracowania
planu występuję udokumentowane złoże granitu „Goczałków”, dla którego ustanowiono obszar i teren górniczy.

4.2. Analiza i ocena stanu środowiska przyrodniczego
Informacje zawarte w tym rozdziale zostały opracowane stosowanie do stanu współczesnej wiedzy i metod
oceny. Analizę i ocenę stanu środowiska na obszarze Gminy oparto na danych opublikowanych w najnowszym
raporcie o stanie środowiska w województwie dolnośląskim oraz porównano z danymi zawartymi w
poprzednich publikacjach WIOŚ. Uwzględniono również inne badania stanu środowiska wykonane na obszarze
objętym opracowaniem.
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Stan, jakość wód powierzchniowych
Woda stanowi czynnik niezbędny do życia na Ziemi, a tym samym podlega niekwestionowanej ochronie.
Dlatego też do polskiego prawodawstwa została transponowana Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW)
2000/60/WE, której celem jest zabezpieczenie obecnemu i przyszłym pokoleniom dostępu do wody dobrej
jakości. Główne presje wywierane na środowisko wodne to:
• pobór wód na różne cele,
• emisja ścieków komunalnych i przemysłowych ze zorganizowanych źródeł (oczyszczalni ścieków),
• zanieczyszczenia obszarowe.
Na terenie opracowania planu nie występują cieki wodne podstawowe.
Obszar opracowania położony jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej
części wód powierzchniowych (JCWP) – Cicha Woda o kodzie PLRW600017137899, która stanowi scaloną
część wód Cicha Woda (SO0701), która została oceniona w PGW jako silnie zmieniona o łzym stanie,
niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan
chemiczny.
Stan, jakość wód podziemnych
Omawiany teren należy do przedsudeckiego regionu hydrologicznego. Piętro czwartorzędowe wód
podziemnych jest najsilniej rozprzestrzenione na omawianym terenie lecz największe znaczenie użytkowe mają
wody poziomów trzeciorzędowych.
Na omawianym obszarze nie zidentyfikowano występowania w poziomach wód wymagających
skomplikowanego uzdatniania. Wody płytkich horyzontów, zwłaszcza nie izolowanych od powierzchni i
ujmowanych indywidualnymi studniami kopanymi, mogą wykazywać lokalnie znaczny stopień koncentracji
zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego.
Zagrożenie dla wód podziemnych związane jest przede wszystkim ze stopniem ich izolacji od powierzchni oraz
istnieniem większych ognisk zanieczyszczeń. Na omawianym terenie wyznaczono strefę wysokiego zagrożenia
wód podziemnych związaną z brakiem izolacji poziomów wodonośnych przy jednoczesnym braku istotnych
ognisk zanieczyszczeń. Strefa ta obejmuje tereny Wzgórz Strzegomskich, w tym terenu obszaru opracowania.
Źródła zanieczyszczeń wód związane są z gospodarką komunalną, bezpośrednią ekspozycją skał
wodonośnych na zanieczyszczenia atmosferyczne i kontaktem hydraulicznym z silnie zagrożonymi wodami
jednostki paleozoicznej Wzgórz Strzegomskich. Poważne zagrożenie dla jakości wód podziemnych stanowią
dzikie wysypiska, gdyż nie posiadają one żadnych zabezpieczeń i tym samym umożliwiają przedostawanie się
różnego zanieczyszczeń do wód podziemnych, pogarszając jakości wód.
Zanieczyszczenia powietrza
Jakość powietrza kształtują przede wszystkim: charakter przemysłu przeważającego na danym obszarze i
odległości od głównych emitorów, poziom emisji z sektora bytowo-komunalnego, układ komunikacyjny miast i
natężenie ruchu samochodowego, a także położenie geograficzne i warunki meteorologiczne.
Wpływ na kształtowanie się jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Strzegom, w tym również na
terenie opracowania mają wielkość zarówno źródła emisji zlokalizowane na terenie gminy oraz źródła na
terenach sąsiednich, ulokowane na kierunku przeważających wiatrów. Na jakość powietrza atmosferycznego w
rejonie gminy Strzegom największe znaczenie mają: źródła przemysłowe związane z odkrywkową eksploatacją
kopalin i zakładów przeróbczych surowców skalnych, emisje ze źródeł komunalnych, eksploatacja dróg, prace
budowlane, prowadzenie działalności produkcyjnej i usługowej, spalanie odpadów.
W mieście Strzegomiu zlokalizowana jest duża ciepłownia zlokalizowana przy ul. Ofiar Katynia oraz kilka
mniejszych zaopatrujących potrzeby cieplne odbiorców. Do największych zakładów przemysłowych gminy
Strzegom, emitujących największe ilości zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego należą: Zakłady
Materiałów Ogniotrwałych JARO w Jaroszowie, Słodownia Browarów „Piast” Sp. z o.o. w Strzegomiu,
Spółdzielnia Pracy Odlewniczo – Mechaniczna „Stop” Sp. z o.o. w Strzegomiu, Przedsiębiorstwo Granit S.A. w
Strzegomiu, Strzegomskie Zakłady Mechaniczne Zremb S.A. w Strzegomiu, Zakłady Polytechnik DPU i
Urządzenia Ochrony Środowiska Sp. z o.o. w Strzegomiu.
Na obszarze gminy Strzegom brak było stałych punktów pomiarowych monitoringu jakości powietrza, a
najbliższe znajdowały się w mieście Świdnica i Świebodzice. Z tego powodu nie można jednoznacznie
przedstawić pełnych wyników poziomu zanieczyszczeń powietrza. Pasywny punkt pomiarowy monitoringu
powietrza zlokalizowany jest w Strzegomiu na ul. Bankowej. Na podstawie pomiarów stężenia SO2 można
3)
stwierdzić, iż średnio poziom stężenia w sezonie grzewczym (ok. 8 µg/m 2010 r. był ok. 3-krotnie większy niż
3)
w sezonie letnim (ok. 2,5 µg/m . Oznacza to, że większość emisji tego gazu pochodzi ze źródeł
energetycznych. W przypadku dwutlenku azotu pomiary nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych poziomów.
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Ocenę jakości powietrza ze względu na ochronę roślin wykonano na podstawie wyników badań pochodzących
z tzw. pozamiejskich stacji, zlokalizowanych poza bezpośrednim oddziaływaniem lokalnych źródeł emisji dla
następujących zanieczyszczeń: dwutlenku siarki, tlenków azotu i ozonu.
Prowadzone terenach pozamiejskich pomiary stężeń dwutlenku siarki nie wykazały przekroczeń
dopuszczalnego poziomu średniorocznego oraz dopuszczalnego poziomu w porze zimowej określonych ze
względu na ochronę roślin. Także pomiary stężeń tlenków azotu nie wykazały przekroczeń dopuszczalnego
poziomu średniorocznego. Poziom zanieczyszczenia powietrza ozonem, podobnie jak w latach poprzednich
ocenić należy jako wysoki.
Klimat akustyczny
Hałasem jest każdy niepożądany, nieprzyjemny, dokuczliwy, a nawet szkodliwy dźwięk, który praktycznie
towarzyszy każdej działalności człowieka. Powszechność występowania hałasu powoduje wiele negatywnych
skutków, szczególnie dla jakości życia i zdrowia człowieka.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w
środowisku określa standardy akustyczne w środowisku dla terenów o różnych funkcjach. Obowiązujące w
Polsce kryterium oceny hałasu wprowadzone ww. Rozporządzeniem ustala dopuszczalny poziom hałasu LAeq
wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB, który zależy zarówno od charakteru terenu jak i od
rodzaju źródła hałasu, a także od pory dnia. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowane przez
poszczególne grupy jego źródeł przedstawia poniższa tabela.
Poziom tła akustycznego na terenach znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu zakładu kształtują źródła
związane z urabianiem kamienia i pracą mobilnego zakładu przeróbczego. Pomiary hałasu w otoczeniu
zakładu nie były prowadzone.
Promieniowanie elektromagnetyczne
Podstawowym aktem regulującym zasady ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi jest ustawa
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Ochrona przed polami elekromagnetycznymi polega na
zapewnieniu najlepszego stanu środowiska poprzez:
• utrzymywanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych
poziomach,
• zmniejszenie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one
dotrzymane.
Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne, które są
przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko są obowiązani do wykonywania pomiarów
pól elektromagnetycznych w środowisku bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania oraz każdorazowo w
przypadku zmiany warunków pracy instalacji. Szczegółowe ustalenia dotyczące pomiarów oraz dopuszczalne
poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku zawiera Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30
października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych (Dz. U. Nr 192,
poz.1883). Wszelkie urządzenia emitujące pole elektromagnetyczne, aby mogły być eksploatowane muszą
spełniać określone specjalnymi przepisami warunki.
Przez teren opracowania nie przebiegają istniejące i planowane sieci elektroenergetyczne wysokiego napięcia.

4.3. Potencjalne zmiany w środowisku w przypadku braku realizacji projektowanego
dokumentu
Środowisko przyrodnicze na obszarze opracowania stale ulega przeobrażeniom funkcjonalno- strukturalnym w
związku z rozwojem gospodarczym miasta i gminy Strzegom. Analizując potencjalne zmiany w środowisku w
przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu wzięto pod uwagę istniejące zagospodarowanie terenu
oraz możliwe zmiany tego zagospodarowania w przyszłości związane z pełną realizacją zabudowy w oparciu o
wydane liczne decyzje administracyjne.
Dotychczasowe zagospodarowanie okolicy wpłynęło na przekształcenie walorów i zasobów przyrodniczych w
sposób istotny, na terenie prowadzona jest eksploatacja złoża granitu.
Teren stanowi ustanowiony teren górniczy, na którym prowadzona jest działalność górnicza. Zmiana planu ma
na celu umożliwienie rozszerzenia terenów eksploatacji. Brak realizacji planu miejscowego opóźni zakończenie
eksploatacji i zrekultywowanie terenu.
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5. STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM
ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM
W myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku, w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 40 ,wyznaczone w planie funkcje terenów
eksploatacji powierzchniowej której powierzchnia wynosi 2,2 ha ha kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko.
a) bez względu na powierzchnię obszaru górniczego:
- na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich,
- jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metodą odkryw-kową znajduje
się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową,
b) z obszaru górniczego o powierzchni większej niż 2 ha lub o wydobyciu większym niż 20 000 m3 na rok, inne niż
wymienione w lit. a.

Tereny powierzchniowej eksploatacji złoża granitu, tereny zakładu przeróbczego, tereny składowania mas
ziemnych, tereny ciągu komunikacyjnego transportu kamienia, będą w sposób istotny wpływać na walory
krajobrazowe i jakość środowiska przyrodniczego na obszarze objętym planem. Obejmują tereny planowanej
eksploatacji kruszywa. Prowadzona na terenie działalność wydobywcza metodą odkrywkową wiąże się ze
zmianami w rzeźbie terenu oraz w warunkach występowania zwierciadła wód podziemnych. Przekształcenia
rzeźby będą znaczące, jednak po prawidłowo przeprowadzonej rekultywacji w kierunku rekreacyjnym wodnym
lub rolnym mogą powstać tereny wartościowe krajobrazowo, nawiązujące do krajobrazu. Prowadzone
odwodnienie terenów wyrobiska powinno jedynie czasowo i na niewielkim obszarze prowadzić do zmian
położenia zwierciadła wody podziemnej. Podczas eksploatacji i rekultywacji należy prowadzić monitoring
zjawisk przyrodniczych i hydrogeologiczny w celu określenia potencjalnych zagrożeń i wprowadzenia działań
naprawczych w przypadku wystąpienia uciążliwości. Podczas eksploatacji uciążliwości dotyczyć będą emisji
pyłów do atmosfery, hałasu od obiektów przeróbki surowca oraz od transportu na terenie kopalni i na drogach
dojazdowych oraz produkcji ścieków przemysłowych i zanieczyszczonych wód opadowych. Obecność
wyrobiska wpływa w sposób nieodwracalny lub częściowo odwracalny na walory środowiska przyrodniczego i
krajobraz. Przeprowadzona rekultywacja może przyczynić się do załagodzenia skutków eksploatacji, ale nie
doprowadzi do całkowitego przywrócenia naturalnych warunków siedliskowych i krajobrazu na tym obszarze.
Uciążliwości terenów eksploatacyjnych będą widoczne wiele lat po zakończeniu wydobycia.
Na obszarze opracowania nie występują formy ochrony przyrody.
Zakres przewidywanych oddziaływań będzie miał charakter lokalny – będzie się ograniczał do terenów, do
których inwestor posiada lub będzie posiadał tytuł prawny.

6. PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE
WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

Z

PUNKTU

Problematyka ochrony środowiska uwarunkowana jest przez stan aktualny środowiska na obszarze
opracowania, który z kolei kształtowany jest przez oddziaływania wewnętrzne i zewnętrzne.
Prowadzona na terenie eksploatacja emituje do atmosfery pyły, hałas od obiektów przeróbki surowca oraz od
transportu na terenie kopalni i na drogach dojazdowych. Obecność wyrobiska wpływa w sposób nieodwracalny
lub częściowo odwracalny na walory środowiska przyrodniczego i krajobraz.

7. PRAWNE FORMY OCHRONY PRZYRODY
W zasięgu obszaru opracowania nie znajdują się tereny podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. W promieniu około 10 km położony jest projektowany Obszar
Chronionego krajobrazu „Góra Krzyżowa”. oraz około 12 km leży ostoja ptaków o randze europejskiej PL088
„Zbiornik Mietkowski” objęta ochroną w formie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 PLB020004.
Ustalenia planu, nie będą miały wpływu na ww sąsiednie obszary ochrany przyrodniczej.

7.1. Pozostałe elementy środowiska podlegające ochronie
Na podstawie przepisów ogólnych ochronie na omawianym terenie podlegają:
• gleby klas I-III
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•

wody powierzchniowe i podziemne

Ochrona gleb
Stosownie do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
ochronie podlegają kompleksy użytków rolnych z glebami zaliczonymi do wysokich klas bonitacyjnych (klasy I –
III) na terenach wiejskich. Większość terenów rolnych niezabudowanych na omawianym obszarze kwalifikuje
się do ochrony ale ponieważ na obszarze brak jest gruntów nie podlegających ochronie, słabszych klas, brak
jest możliwości uniknięcia ingerencji w obszary gleb o wysokiej wartości. Tereny gruntów rolnych o bonitacji ŁIII
plan przeznacza pod tereny rolne.
Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych
Ochrona wód polega na racjonalnym gospodarowaniu zasobami, zapobieganiu lub przeciwdziałaniu
naruszaniu równowagi przyrodniczej i wywoływaniu w wodach zmian powodujących ich nieprzydatność dla
ludzi, świata roślinnego i zwierzęcego oraz gospodarki narodowej. Ochronie podlegają wody śródlądowe,
powierzchniowe i podziemne oraz ich obszary zasilania.
Ochrona krajobrazu
Struktura przestrzenna krajobrazu jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na wartość
przyrodniczą obszaru. Najważniejszymi elementami krajobrazu, które powinny podlegać ochronie są: lasy,
większe zadrzewienia nieleśne, zadrzewienia śródpolne, pasy zieleni wzdłuż dróg i cieków wodnych, naturalne
łąki w dolinach rzecznych. Eksploatacja powierzchniowa złoża w sposób trwały wpływa na przekształcenie
krajobrazu w wiązu z czym istotna jest prawidłowo przeprowadzona rekultywacja po zakończeniu wydobycia.

7.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Na obszarze opracowania planu nie występują obiekty nieruchome podlegające ochronie oraz nie występują
udokumentowane stanowiska archeologiczne.

7.3. Obszary proponowane do objęcia ochroną
Na obszarze objętym ustaleniami planu nie proponuje się nowych form ochrony przyrody.

7.4. Zagrożenia obszarów o dużych walorach przyrodniczych ze szczególnym
uwzględnieniem obszarów Natura 2000
Mało urozmaicona struktura gatunkowa obszaru z wyraźną dominacją gatunków synantropijnych nie kwalifikuje
obszaru opracowania do terenów o cennych walorach przyrodniczych. Obszary Natura 2000 są oddalone od
przedmiotowego terenu. Obszary podlegające ochronie przyrodniczej nie są funkcjonalnie ani strukturalnie
powiązane z terenem opracowania, zatem nie wskazuje się na możliwość oddziaływania realizacji ustaleń
planu na te, jak i na pozostałe obszary objęte ochroną prawną.

8. ANALIZA
I
OCENA
CELÓW
OCHRONY
ŚRODOWISKA
USTANOWIONYCH
NA
SZCZEBLU
MIĘDZYNARODOWYM,
WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględnia cele ochrony środowiska zawarte w
wielu dokumentach strategicznych opracowanych na szczeblu krajowym i regionalnym, a także zawarte w
dyrektywach UE. Integracja z Unią wyznaczyła zupełnie nowe ramy dla rozwoju regionalnego. Dlatego projekt
planu wyznacza nowe pole działań, między innymi dla ochrony i kształtowania środowiska oraz jego zasobów,
środowiska kulturowego oraz tożsamości narodowej i regionalnej. Realizacja tych działań umożliwi włączenie
naszego potencjału przyrodniczego w europejski system ekologiczny i wykorzystanie go dla turystyki i rekreacji.
Dokumentami rangi międzynarodowej o charakterze przestrzennym, stanowiącym podstawę do formułowania
celów ochrony środowiska w programach krajowych są konwencje międzynarodowe, przyjęte przez stronę
polską, m.in.:
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•

Konwencja Berneńska o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych z 1979 r.,

•

Konwencja Ramsarska o obszarach wodno – błotnych z 1971 r. (ze zmianami),

•

Konwencja Genewska w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości z
1979 r. wraz z II protokołem siarkowym z 1994 r. (Oslo),

•

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

•

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

•

Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Kioto – 1997 r. wraz
Protokołem.,

•

Protokół Montrealski w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową z 1987 r. wraz z poprawkami
londyńskimi (1990 r.), wiedeńskimi (1992 r.),

• Europejska Konwencja Krajobrazowa, sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000r.
Głównym dokumentem w zakresie ochrony środowiska ustanowionym przez Polskę jest „Polityka ekologiczna
państwa 2030.”, który określa kierunki polityki ekologicznej kraju. Polityka ekologiczna państwa 2030 jest
strategią w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W systemie dokumentów
strategicznych doprecyzowuje Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do
2030 r.) .
Cel strategiczny polityki ekologicznej państwa polskiego: stworzenie bezpieczeństwa ekologicznego kraju
(mieszkańców, zasobów przyrodniczych, infrastruktury społecznej), tworzenie podstaw do zrównoważonego
rozwoju społeczno - gospodarczego oraz szybkiego rozwiązania wielu problemów ochrony środowiska.
Cele realizacyjne polityki ekologicznej państwa:
•

wzmacnianie systemu zarządzania ochroną środowiska;

•

ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody, zrównoważone
wykorzystanie materiałów, wody i energii;

•

dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla ochrony zdrowia mieszkańców
Polski;

• ochrona klimatu.
W/w cele zgodne są z celami VI Programu Działań na Rzecz Środowiska UE oraz Strategią UE dotyczącą
Trwałego Rozwoju. W związku z czym realizacja krajowej polityki ekologicznej wpisuje się w cele na poziomie
całej Wspólnoty Europejskiej. Dokument ten określa priorytetowe pola działań w zakresie ochrony środowiska,
co pozwala na skuteczną odpowiedź zarówno na wyzwania stawiane w wymiarze całej Ziemi, jak i na
określone problemy napotkane na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym czy lokalnym. Do głównych
priorytetów w okresie funkcjonowania programu zaliczono następujące zagadnienia: zmiana klimatu, przyroda i
zróżnicowanie biologiczne, środowisko naturalne, zdrowie i jakość życia, zasoby naturalne i odpady.
Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej jest jedną z polityk wspólnotowych o najszerszym zasięgu. Jej
zakres obejmuje wszystkie dziedziny życia społeczno - gospodarczego. Określa główne priorytety oraz
zaplanowane działania w dziedzinie ochrony środowiska, o czym mówią w/w strategia i działania UE.
Dokumenty regionalne odnoszące się do ochrony środowiska w województwie dolnośląskim w szerokim
zakresie nawiązują do ustaleń środowiskowych zawartych zarówno w opracowaniach krajowych i
międzynarodowych. Kluczową zasadą polityki Samorządu Województwa jest zasada zrównoważonego
rozwoju. Głównym dokumentem w regionie w zakresie środowiskowym jest „Wojewódzki Program Ochrony
Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021 r którego nadrzędnym
celem jest wdrażanie polityki ekologicznej państwa w regionie. Naczelną zasadą Programu Ochrony
Środowiska jest: zasada zrównoważonego rozwoju, umożliwiająca harmonizację rozwoju gospodarczego i
społecznego z ochroną walorów środowiskowych.
Ponadto projekt planu uwzględnia zapisy dokumentów strategicznych o randze krajowej. Są to między innymi:
•

Krajowy Program Zwiększania Lesistości, który jest instrumentem polityki leśnej w zakresie
kształtowania przestrzeni przyrodniczej kraju,

•

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami określa zakres działania niezbędny do zaplanowania zintegrowanej
gospodarki odpadami w kraju, w sposób zapewniający ochronę środowiska z uwzględnieniem obecnych
i przyszłych możliwości technicznych i organizacyjnych.

•

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych jest programem inwestycji rozbudowy systemów
oczyszczalni ścieków w sektorze komunalnym. Program pozwoli na wyeliminowanie nieoczyszczonych
ścieków (pochodzących ze źródeł miejskich i aglomeracji) z wód powierzchniowych. Dokument dotyczy
także poprawy jakości wód powierzchniowych, będących potencjalnym źródłem poboru dla ujęć
komunalnych.
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Ustanowione na poziomach międzynarodowym i krajowym cele polityki ekologicznej znalazły swoje
odzwierciedlenie w opracowanych na poziomie regionalnym i lokalnym dokumentach strategicznych, takich jak
programy ochrony środowiska czy plany gospodarki odpadami, stanowiących materiały wyjściowe do
formułowania zapisów planu.

9. POTENCJALNY WPŁYW REALIZACJI USTALEŃ MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
NA
ŚRODOWISKO
Realizacja ustaleń planu przyniesie ze sobą określony typ zagospodarowania. Na podstawie wykonanej
identyfikacji typów oddziaływań na środowisko przyrodnicze dokonano waloryzacji jednostek urbanistycznych w
zależności od elementów środowiska, na które będzie oddziaływać ich zagospodarowanie. W ten sposób
wydzielono grupy jednostek, w których na skutek realizacji ustaleń planu nastąpią istotne oddziaływania
pozytywne lub negatywne. Ponadto z uwagi na zróżnicowaną skalę oraz intensywność prognozowanych
oddziaływań wyodrębniono przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla realizacji
których zostanie przeprowadzone postępowanie oceny oddziaływania na środowisko.
Przy ocenie wpływu realizacji ustaleń planu wyszczególnionych w rozdziale 1, p. rozdziale 1.4) na elementy
środowiska posłużono się następującymi kryteriami dotyczącymi:
• charakteru zmian (bardzo korzystne, korzystne, niekorzystne, niepożądane, bez znaczenia),
• intensywności przekształceń (nieistotne, nieznaczne, zauważalne, duże, zupełne),
• bezpośredniości oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane),
• okresu trwania oddziaływania (stałe, okresowe, epizodyczne, przejściowe),
• zasięgu oddziaływania (miejscowe, lokalne, ponadlokalne, regionalne, ponadregionalne),
• trwałości przekształceń (nieodwracalne, częściowo odwracalne, odwracalne, możliwe do rewaloryzacji).

9.1. Ustalenia o prognozowanych znaczących oddziaływaniach na środowisko
Prowadzona eksploatacja powierzchniowa może w sposób znaczący oddziaływać na środowisko przyrodnicze.
Intensywność oddziaływania realizacji tych funkcji będzie determinowana przede wszystkim przez skalę
przedsięwzięcia, przez co należy rozumieć wielkość zajmowanej powierzchni, stopień ingerencji w środowisko
glebowe, przekształcenie krajobrazu, warunków wodno-gruntowych.
W myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku, w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 40 ,wyznaczone w
planie funkcje terenów eksploatacji z uwagi na powierzchnie eksploatacji, odległość od terenów leśnych oraz
odległość od innych terenów górniczych kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko.

9.2. Oddziaływanie pozostałych ustaleń
9.2.1. Różnorodność biologiczna
Plan dopuszcza rozszerzenie granic obszaru górniczego. Rozszerzenie eksploatacji planowane jest na tereny
gruntów rolnych.
Oddziaływania ustaleń planu w zakresie bioróżnorodności ocenia się jako średnio intensywne, o zasięgu
lokalnym i trwałe, natomiast pod względem korzyści dla środowiska – jako wykazujące tendencję do
oddziaływań niekorzystnych w środkowej części obszaru opracowania (tereny eksploatacji surowców
mineralnych, usług), neutralnych (tereny rolne), korzystnych (tereny lasów i planownych zalesień).

9.2.2. Rośliny i zwierzęta
Roślinność obszaru opracowania, w związku eksploatacji surowców będzie narażony na zagrożenia
wynikające przede wszystkim z możliwości mechanicznych uszkodzeń, a także skażenia gleb i wód w wyniku
silnego pylenia podczas przewożenia materiałów sypkich.
Ustalenia planu mogą się przyczynić do pośredniego oddziaływania na świat zwierzęcy, które będą polegać
głównie na:
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• ryzyku degradacji środowiska życia zwierząt w obrębie zasięgu prowadzonych robót przy planowanych
inwestycjach. Zagrożone będą zwierzęta (przede wszystkim drobne ssaki i ptaki) zamieszkujące tereny
okolicznych zarośli;
• wzmożonym ruchu pojazdów ciężkich po terenie, generujących hałas maszyn, a także ogólny ruch
związany z funkcjonowaniem zakładu, co spowodować może płoszenie zwierząt bytujących w pobliżu
realizowanej funkcji,
Teren stanowi poszerzenie prowadzonej działalności istniejącej kopalni granitu oraz zakładu przeróbczy. Na
terenie kopalni eksploatacja prowadzona jest w obrębie gruntów o uregulowanych stosunkach prawnych, na
złożu już eksploatowanym. Tym samym nie następują tu gwałtowne zmiany jego morfologii i gwałtowny wpływ
na rośliny i zwierzęta.

9.2.3. Wody powierzchniowe i podziemne
Zapisy ustaleń planu nie przewidują działań mogących istotnie wpłynąć na stan jakościowy wód obszaru
opracowania.
Wody podziemna pierwszego poziomu wodonośnego praktycznie nie występują, jak również nie występują
dopływy wód powierzchniowych lub podziemnych. Jedynie wody z opadów atmosferycznych lokalnie pojawiają
się w zagłębieniach wyrobiska. Tak więc warunki hydrogeologiczne są bardzo korzystne dla możliwości
eksploatacji złoża, a jego eksploatacja nie wpłynie na pogorszenie się stosunków wodnych w górotworze oraz
na powierzchni terenu.

9.2.4. Krajobraz, powierzchnia ziemi i gleby
Realizacja ustaleń planu wprowadza zmiany w strukturze krajobrazu obszaru opracowania. Na terenie
kopalni eksploatacja prowadzona jest w obrębie gruntów o uregulowanych stosunkach prawnych, na złożu już
eksploatowanym. Teren stanowi rozszerzenie prowadzonej działalności. Tym samym nie następują tu
gwałtowne zmiany jego morfologii. Nakład zdejmowany będzie sukcesywnie w zależności od wielkość
wydobycia.
Oddziaływaniem na krajobraz kopalni jest mechaniczne przekształcanie powierzchni terenu w wyniku czego w
miejsce pierwotnie użytkowanych gruntów powstają przestrzenne formy terenowe oraz infrastruktura im
towarzysząca. Przekształcenia te zawierają się w obrębie własności do których inwestor posiada lub będzie
posiadał tytuł prawny. Niewątpliwie eksploatacja złoża granitu poprzez urabianie skały od powierzchni terenu
przyczyni się do trwałego praktycznie nieodwracalnego przeobrażenia terenu w konsekwencji prowadząc do
powstania rozległej formy wklęsłej (zagłębionej znacznie poniżej otaczającego terenu.
Przewidywana działalność eksploatacyjna złoża nie spowoduje zjawiska osiadania powierzchni terenu, zsuwów
powierzchniowych, zaburzenia istniejących poziomów wód podziemnych w rejonie górotworu, a tym bardziej na
terenach zamieszkałych zlokalizowanych w innej jednostce hydrogeologicznej. Według przyjętych ustaleń
wyrobisko poeksploatacyjne złoża granitu docelowo zrekultywowane zostanie w kierunku terenów
rekreacyjnych lub terenów rolnych.

9.2.5. Jakość powietrza, klimat akustyczny, klimat
Podczas eksploatacji uciążliwości dotyczyć będą emisji pyłów do atmosfery, hałasu od obiektów przeróbki
surowca oraz od transportu na terenie kopalni i na drogach dojazdowych oraz produkcji ścieków
przemysłowych i zanieczyszczonych wód opadowych. Obecność wyrobiska wpływa w sposób nieodwracalny
lub częściowo odwracalny na walory środowiska przyrodniczego i krajobraz. Przeprowadzona rekultywacja
może przyczynić się do załagodzenia skutków eksploatacji, ale nie doprowadzi do całkowitego przywrócenia
naturalnych warunków siedliskowych i krajobrazu na tym obszarze. Uciążliwości terenów eksploatacyjnych
będą widoczne wiele lat po zakończeniu wydobycia.

9.2.6. Zabytki, krajobraz kulturowy
Na obszarze opracowania planu nie występują obiekty nieruchome podlegające ochronie oraz brak jest
udokumentowanych stanowisk archeologicznych.

9.2.7. Obszary chronione, w tym obszary Natura 2000
Ustalenia planu nie będą generować oddziaływań na najbliższe obszary NATURA 2000, zarówno z racji
odległości terenów zagospodarowanych, jak i kierunków ich przeznaczenia. Nie przewiduje się również
oddziaływań na obszar chronionego krajobrazu.
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9.2.9. Oddziaływanie ustaleń planu na zdrowie i warunki życia ludzi
Znaczną część obszaru objętego projektem planu zajmuje teren eksploatacji granitu. Na terenie kopalni
eksploatacja prowadzona jest w obrębie gruntów o uregulowanych stosunkach prawnych, na
udokumentowanym złożu, częściowo już eksploatowanym. Teren stanowi poszerzenie prowadzonej
działalności na ustanowionym terenie górniczym. Tym samym nie następują tu gwałtowne zmiany. Teren
eksploatacji jest w znacznym oddaleniu od zabudowań mieszkaniowych wsi. Taki kierunek rozwoju złoża nie
wpłynie na pogorszenie się istniejących warunków.
Wskazuje się jednak na konieczność wprowadzenia środków ochrony czynnej akustycznej w przypadku
stwierdzenia zwiększonej uciążliwości prowadzonej działalności.

9.2.10. Oddziaływanie ustaleń planu na otoczenie i oddziaływania skumulowane
Nie wskazuje się na ryzyko powstania nowych oddziaływań skumulowanych, otoczenie obszaru opracowania
stanowią tereny prowadzonej eksploatacji, tereny niezainwestowane, grunty rolne i leśne. Plan dotyczy obszaru
już prowadzonej działalności.

10. PROGNOZA ZMIAN ŚRODOWISKA W WYNIKU REALIZACJI USTALEŃ
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Przy sporządzaniu prognozy, jako podstawowe założenie przyjęto, że autorzy projektu planu uwzględnili
wszystkie aspekty ochrony środowiska. Zapisy ustaleń planu przygotowane zostały w sposób umożliwiający w
maksymalnym stopniu ograniczenie oddziaływania przyszłych aktywności na stan środowiska przyrodniczego i
zdrowie mieszkańców. Szczegółowe warunki
lokalizacji nowych inwestycji muszą być ustalone z
uwzględnieniem przepisów szczególnych, dotyczących m.in. ochrony środowiska, co stanowi dodatkowe
zabezpieczenie przed potencjalną degradacją środowiska.
Celem otrzymania metodologicznej przejrzystości prognozy oddziaływania ustaleń planu na środowisko
dokonano klasyfikacji terenów o określonym w planie przeznaczeniu pod kątem potencjalnych zagrożeń stanu
środowiska, mogących wystąpić w wyniku realizacji ustaleń planu.
Przy ocenie wpływu realizacji ustaleń planu na elementy środowiska posłużono się następującymi kryteriami
dotyczącymi:
•

charakteru zmian (bardzo korzystne, korzystne, niekorzystne, niepożądane, bez znaczenia),

•

intensywności przekształceń (nieistotne, nieznaczne, zauważalne, duże, zupełne),

•

bezpośredniości oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane),

•

okresu trwania oddziaływania (stałe, okresowe, epizodyczne, przejściowe),

•

zasięgu oddziaływania (miejscowe, lokalne, ponadlokalne, regionalne, ponadregionalne),

trwałości przekształceń (nieodwracalne, częściowo odwracalne, odwracalne, możliwe do
rewaloryzacji).
Wydzielono 2 grupy jednostek urbanistycznych obszaru objętego planem w ramach przyjętej w niniejszej
prognozie klasyfikacji, które przedstawiono na załączniku graficznym w skali 1:1000 oraz opisano w tekście
niniejszego opracowania. Każdej z grup został przypisany określony charakter oddziaływania na środowisko
przyrodnicze.
•
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Tabela 2. Prognoza wpływu na środowisko ustaleń planu dla poszczególnych terenów – podsumowanie

Charakter
oddziaływania

neutralne
w kierunku
korzystnych

z tendencją do
niekorzystnych

Przeznaczenie

R

PG

Wpływ ustaleń planu na środowisko przyrodnicze w granicach
objętych opracowaniem

Ocena potencjalnego wpływu na środowisko
przyrodnicze

Tereny rolnicze, upraw rolniczych. Tereny związane ze stałym pokryciem
szatą roślinną. Uprawa roli sprzyja dobrej kondycji gleb, pozwala zachować
jej potencjał produkcyjny, zapobiega erozji. Lokalna zieleń śródpolna
stanowi ważny element lokalnej struktury przyrodniczej, sprzyja zachowaniu
i kształtowaniu lokalnej bioróżnorodności. Tereny związane z obecnością
gatunków synantropijnych i pospolitych, potencjalne miejsce żerowania
zwierząt. Oddziaływanie bezpośrednie na środowisko gruntowo-wodne.
Wzrost chemizacji rolnictwa może skutkować zanieczyszczeniem
środowiska gruntowo-wodnego związkami azotu i fosforu. Możliwość
ograniczania niekorzystnych oddziaływań poprzez prowadzenie gospodarki
rolnej zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej.

• pod względem charakteru – neutralne w kierunku
korzystnego,
• pod względem intensywności przekształceńzauważalne
• pod względem bezpośredniości oddziaływania- jako
bezpośrednie i pośrednie,
• pod względem trwania oddziaływania - jako stałe i
okresowe (okres wegetacji),
• pod względem zasięgu oddziaływania - jako miejscowe i
lokalne,
• pod względem trwałości przekształceń - częściowo
odwracalne.

Znaczące przekształcenie powierzchni terenu, krajobrazu, zniszczenie
struktury profilu glebowego. Emisja zanieczyszczeń pyłowych, gazowych,
hałasu- jedynie w granicach wyznaczonej funkcji terenu.
Są to tereny związane z uciążliwościami ze strony emisji hałasu,
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, pochodzących z eksploatacji złoża
granitu. Intensywność oddziaływań zróżnicowana dobowo. Wskazane
utrzymanie wokół obszaru kompleksów lasów jako terenów izolacyjnych ich
i uzupełnianie.

• pod względem charakteru – tendencja do
niekorzystnych.
• pod względem intensywności przekształceń- jako
zauważalne, duże i zupełne,
• pod względem bezpośredniości oddziaływania- jako
bezpośrednie i pośrednie,
• pod względem częstotliwości - jako stałe, okresowe
• pod względem zasięgu oddziaływania – jako lokalne,
• pod względem trwałości przekształceń - jako
nieodwracalne.
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11. CHARAKTERYSTYKA
ROZWIĄZAŃ
MAJĄCYCH
NA
CELU
ZAPOBIEGANIE,
OGRANICZENIE
LUB
KOMPENSACJĘ
PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO,
MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTOWANEGO
DOKUMENTU
W projekcie planu miejscowego zaproponowano rozwiązanie mające na celu zapobieganie lub ograniczanie
negatywnych oddziaływań na środowisko.
Niezależnie od ustaleń planu miejscowego, na obszarze opracowania obowiązują przepisy odrębne, regulujące
normy związane z zainwestowaniem terenu i zachowaniem właściwych standardów jakości poszczególnych
elementów środowiska. Niniejsza prognoza nie stwierdza znaczących negatywnych oddziaływań na
środowisko przyrodnicze. Ponadto zgodnie z rozpoznaniem terenu i danych, zawartych w materiałach
źródłowych na przedmiotowym terenie nie występują formy ochrony przyrody prawnie ustanowionych.
W punkcie tym zostaną zatem przedstawione propozycje sposobów zapobiegania, ograniczania czy
złagodzenia ujemnego oddziaływania, ewentualnie zrekompensowania poniesionych strat w środowisku
w stosunku do zidentyfikowanych w prognozie źródeł niekorzystnego oddziaływania. Należy podkreślić, iż
zastosowanie zaproponowanych rozwiązań jest możliwe tylko w przypadku kompleksowej realizacji ustaleń
planu oraz polityk, strategii i planów odnoszących się do gminy Strzegom, w tym obszaru opracowania.
Projekt planu odnosi się w swoich zapisach do poszczególnych komponentów środowiska, ustalając zapisy,
które poprzez wdrożenie skutkować będą łagodzeniem i rekompensatą wpływu inwestycji na środowisko lub
będą mieć charakter działań zapobiegawczych. Poniżej zostały wyszczególnione rozwiązania pozwalające
osiągnąć te cele, podzielone na 5 kategorii:
•
•
•
•
•

rozwiązania funkcjonalno- przestrzenne,
rozwiązania uwzględniające uwarunkowania ochrony środowiska,
rozwiązania uwzględniające ochronę dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej,
rozwiązania uwzględniające ochronę bioróżnorodności,
rozwiązania uwzględniające ochronę krajobrazu.

11.1. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne
Teren opracowania cechuje się korzystnymi warunkami geologicznymi i wodnymi prowadzonej działalności,
polegającej na przeróbce kamienia z eksploatacji złoża, zatem brak przeciwwskazań dla realizacji
zaproponowanego w projekcie planu zagospodarowania terenu opracowania.
Przedstawione we wcześniejszych częściach niniejszego opracowania analizy wskazują na to, iż nie ma
istotnych przeciwwskazań do zaproponowanego w projekcie przeznaczenia terenu opracowania.
11.2. Rozwiązania uwzględniające uwarunkowania ochrony środowiska
Realizacja ustaleń planu wymaga uwzględnienia warunków ochrony środowiska poprzez zastosowanie
rozwiązań minimalizujących negatywne oddziaływanie planu.
Do najważniejszych rozwiązań służących właściwemu kształtowaniu i ochronie środowiska, przyjętych w
przedmiotowym planie należą:
•

możliwość prowadzenia działalności przeróbczej surowca pozyskanego ze złoża w ramach jego
eksploatacji, w tym lokalizowania zakładów przeróbczych surowca, składowanie surowca,

•

działalność wydobywczą należy prowadzić zgodnie z wydanymi, wymaganymi obowiązującymi przepisami
prawa w tym zakresie, obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki
zasobami złóż kopalin;

•

w ramach prowadzonej działalności wydobywczej i przeróbczej należy zapobiegać szkodliwemu
oddziaływaniu eksploatacji na środowisko i usuwać ewentualne jej skutki;

•

uciążliwości wynikające z technologii prowadzonej eksploatacji złoża oraz przeróbki pozyskanego surowca,
mogące zagrażać zdrowiu i życiu ludzi, nie mogą przekraczać dopuszczalnych wartości normatywnych
poza granicami terenu górniczego;
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•

zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego powodowane zapyleniem nie może powodować na terenie
poza granicami zakładu stężenia przekraczającego dopuszczalne normy;

•

rekultywację terenów zdewastowanych działalnością górniczą w obszarze planu należy prowadzić
w kierunku określonym jako przygotowanie terenów pod tereny rekreacyjne lub tereny rolne;

•

glebę z gruntów zakładów górniczych należy zdejmować sukcesywnie, składując w miejscach
wyznaczonych projektem zagospodarowania złoża. Po zakończeniu eksploatacji, wykorzystać ją do
rekultywacji;

•

zagrożenie

hałasem

eliminować

poprzez

dobór

odpowiednich

osłon

izolacyjnych

i ekranów

dźwiękochłonnych oraz pasów zieleni, na terenie dopuszcza się lokalizowanie wałów oraz ekranów
ochronnych i akustycznych;
•

W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: zaopatrzenie z istniejącej i nowo projektowanej sieci
wodociągowej lub własnego ujęcia.

•

W zakresie odprowadzenia i oczyszczania dopuszcza się:
−

prowadzenie sieci wraz z obiektami i urządzeniami z nimi związanymi;

−

odprowadzenie ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej, z dopuszczeniem odprowadzenia ścieków
do szczelnych zbiorników wybieralnych i oczyszczalni przydomowych zgodnie z przepisami odrębnymi.

•

W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ustala się ich odprowadzenie do dołów
chłonnych lub zbiorników na własnym terenie lub rozprowadzenie w ramach terenu biologicznie czynnego
zgodnie z przepisami.

•

W zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszcza się rozbudowę sieci gazowej na terenie planu, z tym że przy
lokalizacji nowych obiektów należy zachować odległości określone w przepisach odrębnych, w
szczególności dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.

•

W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną dopuszcza się: prowadzenie sieci wraz z obiektami i
urządzeniami z nimi związanymi.

•

W zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną dopuszcza się: prowadzenie sieci wraz z obiektami i
urządzeniami z nimi związanymi.

•

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi.

11.3 Rozwiązania uwzględniające ochronę dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury współczesnej
Na obszarze opracowania planu nie występują obiekty nieruchome podlegające ochronie oraz brak jest
udokumentowanych stanowisk archeologicznych. Plan ustala, iż wszelkie przedmioty, co do których istnieje
przypuszczenie, iż są zabytkami, pozyskane w trakcie prac ziemnych lub odkryte jako przypadkowe znalezisko,
podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych
Ustalenia planu zapewniają ochronę walorów zabytkowych i kulturowych obszaru.

11.4 Rozwiązania uwzględniające ochronę bioróżnorodności
Na obszarach planu nie występują formy ochrony przyrody o charakterze obszarowym, o których mowa w art. 6
ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, jak również podlegające ochronie siedliska.
Do rozwiązań projektowanego dokumentu, mogących mieć korzystny wpływ na różnorodność biologiczną
należą:
•

rekultywację terenów zdewastowanych prowadzoną działalnością w obszarze planu należy prowadzić
w kierunku określonym jako przygotowanie terenów pod tereny rekreacyjne lub tereny rolne.

11.5 Rozwiązania uwzględniające ochronę krajobrazu
Ustalenia planu mają częściowo odwracalny wpływ na krajobraz w obszarze opracowania. Do rozwiązań
służących kształtowaniu i ochronie krajobrazu należą zapisy: rekultywację terenów zdewastowanych działalnością
górniczą w obszarze planu należy prowadzić w kierunku określonym jako przygotowanie terenów pod tereny rekreacyjne
lub tereny rolne.
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12. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W
PROJEKCIE PLANU
Prognoza oddziaływania na środowisko była sporządzana równolegle do projektu planu miejscowego.
Dla proponowanego projektu planu rozważano przeznaczenie całej działki 42 pod zainwestowanie, jednak w
związku z wysoką klasą gleb – ŁIII, podlegającą ochronie oraz z uwagi na znaczy (ponad 2 ha) wystarczający
dla prowadzonej działalności obszar gleb słabszych zrezygnowano ze zmiany przeznaczenia gleb klasy III i
obszar gleb klasy III przeznaczono pod tereny rolne.
Przyjęty wariant miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zgodny z ustaleniami studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegom, spełnia postulaty polityki
ekologicznej państwa oraz wytyczne wskazane w programie ochrony środowiska dla gminy Strzegom.

13. METODY ANALIZY REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO
DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ JEJ PRZEPROWADZANIA
Z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika, że analiza aktualności dokumentów
planistycznych winna być wykonywana nie rzadziej niż raz na kadencję burmistrza. Proponuje się, aby w
ramach tej analizy przeprowadzać również ocenę wpływu zagospodarowania przestrzennego na środowisko,
według kryteriów zawartych w rozdziale opisującym potencjalny wpływ realizacji ustaleń projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko (oddziaływanie na powietrze, rzeźbę terenu, wody
powierzchniowe i podziemne, gleby, klimat, warunki życia ludzi, zwierzęta i rośliny, obszary Natura 2000 itd.).
Monitorowanie oddziaływania ustaleń planu miejscowego na środowisko prowadzone będzie zatem cyklicznie
w odstępach kilkuletnich, co odpowiada długiemu okresowi realizacji ustaleń tego dokumentu. W przypadku
stwierdzenia znacznego negatywnego wpływu na środowisko, może zajść konieczność zmiany planu
miejscowego, poprzez poszerzenie strefy, natomiast w przypadku braku istotnych negatywnych oddziaływań,
można kontynuować realizację ustaleń przyjętej wersji planu miejscowego.
Proponowane metody monitorowania skutków dla środowiska realizacji ustaleń projektu planu
Monitoring to narzędzie do oceny zmian zachodzących w środowisku na przestrzeni czasu, wynikających z
realizacji kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wybierając wskaźniki do analizy skutków realizacji
ustaleń mpzp należy wziąć pod uwagę dostępność danych które warto poddać ocenie. Jako jednostkę czasu
do przeprowadzania analiz proponuje się przyjąć odstęp jednej kadencji burmistrza . Wśród dostępnych
wskaźników, które będą odpowiadały na pytanie o kierunek zmian (poprawa, pogorszenie stanu środowiska) i
ich tempo można wymienić poniższe:
Tabela 3. Proponowana lista wskaźników
realizacji ustaleń mpzp

do monitorowania zmian zachodzących w środowisku na skutek

OCHRONA
ŚRODOWISKA

UŻYTKOWANI
E ZIEMI

WSKAŹNIK
Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych

POŻĄDANE
ZMIANY
całkowita

Emisja gazów do atmosfery

stabilizacja/ spadek

Ilość ścieków wprowadzanych do odbiornika

stabilizacja/spadek

Jakość powietrza atmosferycznego, zwłaszcza akustycznego

stabilizacja/poprawa
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Jakość wód powierzchniowych i podziemnych

stabilizacja/poprawa

14. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU
NA ŚRODOWISKO
W wyniku przeprowadzonej analizy planowanego zainwestowania nie przewiduje się transgranicznego
oddziaływania na środowisko wskutek realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

15. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Niniejsze opracowanie stanowi prognozę oddziaływania na środowisko realizacji ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla Obr. wsi Rogoźnica, w gminie Strzegom, w części dla terenu
działki geodezyjnej nr 42.
Obszar opracowania znajduje się w północno –zachodniej części Gminy Strzegom i obejmuje teren działki nr
42 w obrębie Rogoźnica i znajduje się w części terenu górniczego Rogoźnica – Las o raz znajduje się w
granicach terenu górniczego Rogoźnica – Północ.
Gmina Strzegom położona jest w środkowej części województwa dolnośląskiego, w północno – zachodniej
części Pogórza Sudeckiego. Graniczy z gminami: Dobromierz, Świebodzice, Jaworzyna Śląska, Żarów i Jawor.
Najbliższe zabudowania mieszkalne wsi Rogoźnica położone są do terenu planu złoża w odległości 1000 m.
Główne cele projektu planu to ustalenie terenów eksploatacji.
Obszar opracowania projektu planu jak również tereny sąsiadujące z granicami opracowania posiadają
obowiązujący miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego.
Tereny powierzchniowej eksploatacji złoża granitu, tereny zakładu przeróbczego, tereny składowania mas
ziemnych, tereny ciągu komunikacyjnego transportu kamienia, będą w sposób istotny wpływać na walory
krajobrazowe i jakość środowiska przyrodniczego na obszarze objętym planem. Obejmują tereny planowanej
eksploatacji kruszywa. Prowadzona na terenie działalność wydobywcza metodą odkrywkową wiąże się ze
zmianami w rzeźbie terenu oraz w warunkach występowania zwierciadła wód podziemnych. Przekształcenia
rzeźby będą znaczące, jednak po prawidłowo przeprowadzonej rekultywacji w kierunku rekreacyjnym wodnym
lub rolnym mogą powstać tereny wartościowe krajobrazowo, nawiązujące do krajobrazu. Prowadzone
odwodnienie terenów wyrobiska powinno jedynie czasowo i na niewielkim obszarze prowadzić do zmian
położenia zwierciadła wody podziemnej. Podczas eksploatacji i rekultywacji należy prowadzić monitoring
zjawisk przyrodniczych i hydrogeologiczny w celu określenia potencjalnych zagrożeń i wprowadzenia działań
naprawczych w przypadku wystąpienia uciążliwości. Podczas eksploatacji uciążliwości dotyczyć będą emisji
pyłów do atmosfery, hałasu od obiektów przeróbki surowca oraz od transportu na terenie kopalni i na drogach
dojazdowych oraz produkcji ścieków przemysłowych i zanieczyszczonych wód opadowych. W celu
ograniczenia uciążliwości prowadzonej działalności przewiduje się wprowadzenie zieleni izolacyjnej na
terenach sąsiadujących. Obecność wyrobiska wpływa w sposób nieodwracalny lub częściowo odwracalny na
walory środowiska przyrodniczego i krajobraz. Przeprowadzona rekultywacja może przyczynić się do
załagodzenia skutków eksploatacji, ale nie doprowadzi do całkowitego przywrócenia naturalnych warunków
siedliskowych i krajobrazu na tym obszarze. Uciążliwości terenów eksploatacyjnych będą widoczne wiele lat po
zakończeniu wydobycia.
W zasięgu obszaru opracowania nie znajdują się tereny podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody W promieniu około 10 km położony jest projektowany Obszar Chronionego
krajobrazu „Góra Krzyżowa”. oraz około 12 km leży ostoja ptaków o randze europejskiej PL088 „Zbiornik
Mietkowski” objęta ochroną w formie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 PLB020004.
Ustalenia planu, nie będą miały wpływu na ww sąsiednie obszary ochrany przyrodniczej.
Oddziaływania ustaleń planu w zakresie bioróżnorodności ocenia się jako średnio intensywne, o zasięgu
lokalnym i trwałe, natomiast pod względem korzyści dla środowiska – jako wykazujące tendencję do
oddziaływań niekorzystnych w południowej części obszaru opracowania (tereny eksploatacji surowców
mineralnych, produkcji), neutralnych (tereny rolne), korzystnych (tereny izolacyjnej).
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Roślinność obszaru opracowania, w związku eksploatacji surowców będzie narażony na zagrożenia
wynikające przede wszystkim z możliwości mechanicznych uszkodzeń, a także skażenia gleb i wód w wyniku
silnego pylenia podczas przewożenia materiałów sypkich.
W myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku, w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 40 ,wyznaczone w
planie funkcje terenów eksploatacji powierzchniowej kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko.
Oddziaływaniem na krajobraz kopalni jest mechaniczne przekształcanie powierzchni terenu w wyniku czego w
miejsce pierwotnie użytkowanych gruntów powstają przestrzenne formy terenowe oraz infrastruktura im
towarzysząca. Przekształcenia te zawierają się w obrębie własności do których inwestor posiada lub będzie
posiadać tytuł prawny. Niewątpliwie eksploatacja złoża granitu poprzez urabianie skały od powierzchni terenu
przyczyni się do trwałego praktycznie nieodwracalnego przeobrażenia terenu w konsekwencji prowadząc do
powstania rozległej formy wklęsłej.
Plan przewiduje rozszerzenie terenów eksploatacji. Teren eksploatacji jest w znacznym oddaleniu od
zabudowań mieszkaniowych wsi. Taki kierunek rozwoju złoża nie wpłynie na pogorszenie się istniejących
warunków.
Na obszarze opracowania planu nie występują obiekty nieruchome podlegające ochronie oraz brak jest
udokumentowanych stanowisk archeologicznych.
Nie wskazuje się na ryzyko powstania oddziaływań skumulowanych, otoczenie obszaru opracowania stanowią
tereny niezainwestowane: tereny rolne oraz leśne, tereny eksploatacji,
Nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko wskutek realizacji ustaleń miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
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Oświadczenie
autora prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla Obr. wsi Rogoźnica, w gminie Strzegom, w części dla terenu działki geodezyjnej nr 42.

Oświadczam, że spełniam wymogi, o których mowa w art. 74a ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. 2020 r poz. 283).
Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
mgr inż. Sylwia Wróbel
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