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1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA  

  
Podstawami prawnymi opracowania są:  

 
1) Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 

dzikiej fauny i flory (Dz. U. UE. L 206 z 22.7.1992 ze zm.);  

2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony 

dzikiego ptactwa (wersja ujednolicona) (DZ. U. UE.L.20/7);  

3) Konwencja o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych (Konwencja 

Berneńska) (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 263);  

4) Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (Konwencja Bońska) (Dz. U. z dnia 10 

stycznia 2003 r.);  

5) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących 

grzybów objętych ochroną (Dz. U. z 2004 r. Nr 168, poz. 1765);  

6) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. 

U. 2012 r. poz. 81);  

7) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt ( Dz. U. Nr 237, poz. 1419);  

8) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz 

gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów 

kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510 ze zm.);  

9) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839);  

10) Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. 2022, poz. 672);  

11) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021, poz. 

1326, 2163);  

12) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 

2127, 2269, z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576);  

13) Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2022 poz. 503),  

14) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 916);  

15) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tekst jednolity: 

Dz.U. 2020 r. poz. 2187);  

16) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261).  

 

 

 2. CELE OPRACOWANIA ORAZ JEGO POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI  
 

Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy jest obligatoryjnym elementem procedury sporządzenia tego 

dokumentu. Prognoza jest wykorzystywana przez organy i instytucje opiniujące i uzgadniające projekt studium 

jako źródło informacji służące dla podjęcia merytorycznych rozstrzygnięć w tej fazie prac nad projektem.  

Prognoza stanowi opracowanie będące wynikiem przeprowadzenia postępowania strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko, określonego przepisami wymienionej wyżej 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.  

Decyzja o przystąpieniu do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego została podjęta w związku z potrzebą posiadania przez Gminę Kolonowskie skutecznego 

narzędzia służącego kształtowaniu polityki przestrzennej, a w szczególności koordynacji prac nad miejscowymi 
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planami zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotem niniejszego opracowania jest studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolonowskie. 

Zakres przestrzenny projektu zmiany studium obejmuje cały obszar gminy Kolonowskie w jej granicach 

administracyjnych. Projekt studium w rzeczywistości stanowi nowe opracowanie, w którym wykorzystano 

cześć zapisów z poprzednich edycji studium. Podstawą do jej sporządzenia jest uchwała Nr XIV/127/20 Rady 

Miejskiej Kolonowskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolonowskie.  

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, będący 

przedmiotem niniejszej prognozy uwzględnia w swej treści zapisy dokumentów nadrzędnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego i zapisanych w nim 

inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.  

W dokumencie uwzględniono także ustalenia opracowania ekofizjograficznego oraz waloryzacji 

przyrodniczej gminy.  

 

2.1. Analiza powiązań projektowanego dokumentu  z obowiązującego Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

 W związku ze zmianą redakcji studium, przyjęto inne niż dotychczas oznaczenia terenów, nieco inną ich 
strukturę, odpowiadającą wymogom nowych przepisów i praktyce sporządzania planów zagospodarowania 
przestrzennego.  
 Opracowany projekt dokumentu zawiera informacje wynikające z inwentaryzacji aktualnego stanu 
zagospodarowania  i  funkcjonowania  gminy,  istniejących  uwarunkowań  ekologicznych, społecznych, 
gospodarczych, kulturowych i przestrzennych oraz barier i ograniczeń rozwoju.  
 Zebrane informacje posłużyły do ustalenia stanu środowiska przyrodniczego i kulturowego, stanu  
wyposażenia  w  infrastrukturę  techniczną,  transportową  i  społeczną,  potencjału demograficznego, 
ekonomicznego i gospodarczego gminy.  
 Przeprowadzona  analizy  możliwości  kształtowania  zagospodarowania  przestrzennego Gminy  
Kolonowskie stanowi  podstawę  do  określenia  kierunków  jej  rozwoju  oraz rozpoznania predyspozycji i 
możliwości z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.  
 Wyznaczone nowe tereny inwestycyjne stanowią spełnienie potrzeb mieszkańców w zakresie 
zapotrzebowania  na  tereny  mieszkaniowe,  usługowe  i gospodarcze,  uwzględniają uwarunkowania  wynikające  
z  potrzeb  i możliwości  rozwoju  gminy,  przy  jednoczesnym zachowaniu wymogów ochrony wszystkich 
elementów środowiska. Studium zawiera ponadto wytyczne dotyczące zagospodarowania terenów rolnych i 
leśnych w sposób zapewniający ich ochronę przed degradacją.  
    
 Przeprowadzona  w  projekcie studium   wieloaspektowa  analiza  stanu i funkcjonowania  przestrzeni  
gminy  wskazuje  na  możliwość  kontynuacji  dotychczasowych funkcji i kierunków rozwoju wskazanych 
w obowiązującej edycji studium z 2011 r. obejmuje m.in: 
  

1) dostosowanie zakresu Studium do aktualnych wymogów ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym,  

2) aktualizację danych dotyczących uwarunkowań środowiskowych, kulturowych oraz infrastrukturalnych,  

3) opracowanie bilansu terenów przeznczonych pod zabudowę, korektę  ustaleń określających  kierunki  
zagospodarowania  przestrzennego wynikająca z nowych uwarunkowań, a także z pozytywnie 
rozpatrzonych wniosków złożonych w procedurze sporządzania studium,  

4) wyznaczono nowe tereny przeznaczone pod lokalizację urządzeń wytwarzających energię 
z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 500 kW,  

5) wyznaczono nowe tereny produkcyjno-usługowe,  

6) naniesiono istniejącą zabudowę nie wyznaczoną w dotychczasowej edycji Studium,  

7) dokonania  nieznacznych  korekt  terenów  przeznaczonych  pod  zabudowę w nawiązaniu  do  
określonego  zapotrzebowanie  i  wniosków  złożonych  podczas trwania procedury planistycznej. 
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2.2. Analiza powiązań projektowanego dokumentu z obowiązującymi miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego 

 Obecnie  na  obszarze  Gminy Kolonowskie obowiązują wymienione w poniższej tabeli miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
Tabela 2.2. Wykaz obowiązujących planów miejscowych w Gminie Kolonowskie 

Rok 

 

Rok 

zmiany 

Lp. 

Nr uchwały 

data 

uchwalenia 

Nazwa planu miejscowego 

Ogłoszono  

w dniu 

Dz.U.Woj. 

Pow. 

(ha) 

19
97

 

- 

1. 

XXXI/171/97 

29.08.1997 r. 
Nr 1 dla części miasta Kolonowskie 

Nr 25 z dnia 

10.10.1997 

roku poz. 149 

272 

20
12

 

XVII/140/12 

14.05.2012 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nr 1 dla części miasta 

Kolonowskie 

poz. 807, z 

dnia 

01.06.2012 

roku 

- 2. 
XXXVI/184/97 

30.12.1997 r. 

Nr StW 1 dla części wsi Staniszcze 

Wielkie 

Nr 4 z dnia 

27.02.1998 

roku, poz. 15 

0.2 

19
98

 

- 

3. 

111/18/98 

30.12.1998 r. 

Nr MG1 dla części miasta i gminy 

Kolonowskie 

Nr 12 z dnia 

11.03.1999 

roku, poz.32 

302,5 

20
00

 

XVI/97/2000 

06.04.2000 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego nr MG1 dla części 

miasta  

i gminy Kolonowskie 

Nr 30 z dnia 

09.05.2000 

roku, poz.145 

20
06

 

XLII/224/2006 

27.10.2006 r. 

w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  

nr MG1 dla części Miasta  

i Gminy Kolonowskie , obejmującej 

działki  

nr 452/1 i 452/2, położone przy  

ul. Ks. Czerwionki w Kolonowskiem 

Nr 95 z dnia 

27.12.2006 

roku, 

poz.2777 
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20
07

 

VIII/46/2007 

29.06.2007 r. 

w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  

nr MG1 dla części Miasta  

i Gminy Kolonowskie w zakresie 

obejmującym: działkę nr 710 położoną 

przy ulicy Dworcowej  

w Staniszczach Małych oraz działki nr 

465 i 466 położone przy ul. Ks. 

Czerwionki  

w Kolonowskiem 

Nr 59 z dnia 

10.08.2007 

roku, poz. 

1841 

20
09

 

XXXIV/265/09 

04.12.2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego MG/1 dla części miasta 

i gminy Kolonowskie 

Nr 6 z dnia 

27.01.2010 

roku, poz. 85 

- 4. 
V/26/03 

27.09.2003 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

 Nr 1 dla części miasta Kolonowskie 

oraz zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

 Nr MG 2, określającego granicę polno-

leśną oraz tereny do zalesienia dla 

miasta i gminy Kolonowskie 

Nr 31 

z dnia 

29.04.2003 

roku, poz.730 

72,5 

19
99

 

- 

5. 

VII/29/99 

09.03.1999 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego  

Nr 2 w Kolonowskim w rejonie  

ulic: Haraszowskie i Pluderskiej  

Nr 18 z dnia 

22.06.1999 

roku, poz.61 

90 

20
00

 

XXIII/137/2000  

14.12.2000 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nr 2 dla miasta 

Kolonowskie 

Nr 1 z dnia 

08.01.2001 

roku, poz.1 

20
06

 

XXXVI/181/06 

20.02.2006 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nr 2 dla miasta 

Kolonowskie 

Nr 26 z dnia 

13.04.2006 

roku, poz.898 

19
99

 

- 6. 
Nr X/53/99 

28.06.1999 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego Nr StW 2 dla części 

miejscowości Staniszcze Wielkie  

Nr 32 z dnia 

08.09.1999 

roku, poz.201 

24 

20
00

 

- 7. 
XVII/106/2000 

18.05.2000 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu górniczego 

„Krasiejów”, utworzonego dla złoża iłów 

kajprowych „Krasiejów” 

Nr 39 z dnia 

15.06.2000 

roku, poz.206 

4 
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20
04

 

XIII/69/04  

23.02.2004 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu górniczego 

„Krasiejów” 

Nr 29 z dnia 

07 maja 2004 

roku, poz.941 

20
03

 

- 8. 
VII/41/03 

16.06.2003 r. 

w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Nr Sp 1, obejmującego działki Nr 216, 

226/1 227 oraz część działki Nr 219 

przy ulicy Guznera w Spóroku 

Nr 66 

z dnia 

03.09.2003 

roku, 

poz.1258 

0,5 

20
03

 

- 

9. 

X/60/2003  

27.11.2003 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego 

Nr 3 dla części miasta Kolonowskie  

– OSIEDLE FOSOWSKIE 

Nr 6 z dnia 30 

stycznia 2004 

roku, poz. 116 

90 

20
08

 

XXI/161/08 

24.10.2008 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego nr 3 

części miasta Kolonowskie – Osiedle 

Fosowskie 

Nr 99 z dnia 

15 

grudnia 2008 

roku, 

poz.2314 

20
19

 

- 10. 
V/38/19  

25.03. 2019 r. 

zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego nr 3 

dla części miasta Kolonowskie – 

OSIEDLE FOSOWSKIE 

Poz. 1537 z 

dnia 

18.04.2019 r. 

 

20
21

 

- 11. 
XX/181/21 

12.04.2021 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla południowej części 

wsi Staniszcze Małe 

Poz. 1318 z 

dnia 

11.05.2021 r. 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie 

 Ustalenia projektu studium konsekwentnie realizują wskazane cele w obecnie obowiązujących 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz, proponują konkretne rozwiązania funkcjonalno-

przestrzenne, uwzględniające jednocześnie priorytet ochrony przyrody i środowiska. Proponowane rozwiązania 

w większości bazują na uwarunkowaniach wynikających z cech struktury i funkcjonowania środowiska na obszarze 

opracowania i jego najbliższego otoczenia, a ich kierunki przeważnie tworzą warunki sprzyjające utrzymaniu 

i polepszeniu jakości środowiska przyrodniczego i zrównoważonemu rozwojowi na tym terenie. 

3. METODY ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY  
 

 Dla wykonania niniejszej prognozy przyjęto następujące założenia metodologiczne:  

 

1) układ opracowania uwzględniać będzie zakres ustalony przepisami 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,  

2) opracowanie prognozy będzie efektem analizy przewidywanych skutków wpływu ustaleń projektu na 

poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego, jakie mogą wynikać ze zmiany sposobów 

użytkowania terenu, a w szczególności z utrzymania realizacji, eksploatacji a także ewentualnej likwidacji 

obiektów budowlanych na warunkach ustalonych w dokumencie,  
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3) charakter tego wpływu będzie oceniany metodami porównawczymi z sytuacjami powszechnie występującymi 

lub opisanymi w literaturze przedmiotu,  

4) prognoza będzie mieć charakter ogólny, zgodny ze skalą i zakresem merytorycznym dokumentu 

podstawowego (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy),  

5) w pracach nad prognozą wykorzystane będą podstawowe materiały wyjściowe a także wyniki wizji 

terenowych dla sporządzenia inwentaryzacji stanu zagospodarowania obszaru opracowania.  

  

4. POŁOŻENIE I CHARAKTERYSTYKA GMINY  
  

  Gmina Kolonowskie jest gminą miejsko-wiejską położoną we wschodniej części województwa opolskiego, 

w powiecie strzeleckim,  

 Opisywana jednostka od północy i wschodu z gminą Dobrodzień, od południa z gminą Zawadzkie, 

Jemielnica oraz Strzelce Opolskie, natomiast od zachodu z Gminą Ozimek. 

 Od miasta wojewódzkiego siedzibę gminy – miasto Kolonowskie dzieli odległość ok. 30 km. Jednocześnie 

znajduje się ona ok. 80 km na północny- zachód od stolicy województwa śląskiego – Katowic oraz 65 km na zachód 

od miasta Częstochowy. 

 Według Urzędu Statystycznego, strukturę terytorialną gminy stanowi 6 miejscowości (łącznie z miastem) 

tworzących 3 sołectwa. Powierzchnia gminy wynosi ok. 84 km2.  

 Obszar gminy wg. danych GUS z dnia 31.12.2021 r. zamieszkiwały 5873 osoby. Liczba ludności 

Gminy Kolonowskie stanowi ok. 7,9% liczby ludności powiatu strzeleckiego i ok 0,7% liczby ludności województwa 

opolskiego. Gęstość zaludnienia w gminie to 71 osób/km2 i jest niższa niż dla powiatu – 99 osób/km2 oraz 

województwa – 103 osoby/km2.  

 

Tabela 4. Podział administracyjny gminy Kolonowskie 

Lp. Sołectwo 
Wsie / części wsi/ przysiółki wchodzące w skład 

sołectwa 

Obręb geodezyjny 

(nazwa) 

Powierzchnia 

obrębu 

geodezyjnego  

1. 
Kolonowskie 

(miasto) 
Kolonowskie(miasto) 

Kolonowskie 

(0039) 
ok. 55,6 km2 

2. Staniszcze Wielkie Staniszcze Wielkie (wieś) 
Staniszcze Wielkie 

(0077) 
ok. 14,7 km2 

3. Staniszcze Małe Staniszcze Małe (wieś) 
Staniszcze Małe 

(0078) 
ok. 7,1 km2 

4. Spórok Spórok (wieś) Spórok (0079) ok. 6,1 km2 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie 
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  Gmina Kolonowskie jest gminą miejsko-wiejską, co w bezpośredni sposób wpływa na sposób 

zagospodarowania przestrzeni i przeznaczenia pod poszczególne funkcje. Istniejące zagospodarowanie 

przestrzenne jest jednym z najistotniejszych czynników rzutujących na sformułowanie zasad przestrzennego 

rozwoju gminy.  

 Struktura funkcjonalno-przestrzenna gminy kształtowała się przez wiele wieków i miały na nią wpływ 

uwarunkowania o różnej genezie. Do najważniejszych czynników należą: uwarunkowania historyczne, 

uwarunkowania przyrodnicze (w tym pokrycie terenu – lasy, ukształtowanie terenu) oraz trwałe elementy 

zagospodarowania zarówno naturalne jak antropogeniczne, takie jak: rzeki, drogi wysokich klas technicznych, 

tereny kolejowe, które stanowią bariery przestrzenne. W gminie są nimi rzeka Mała Panew oraz tereny kolejowe. 

Przy czym najbardziej uciążliwa jest linia kolejowa Tarnowskie Góry-Opole Główne. Pozostałe linie kolejowe 

stanowa barierę o relatywnie niskiej uciążliwości (sporadyczny ruch pociągów). Bariery te posiadają możliwość 

przekroczenia jedynie w miejscach wyznaczonych przepraw: mostów, wiaduktów, przejść dla pieszych. Struktura 

przestrzenna miasta Kolonowskie świadczy o tym, że powstało one przez połączenie w jeden organizm jednostek 

osadniczych, miejscowości Kolonowskie Fosowskie. Obecnie miasto Kolonowskie ze względu, iż pracujący w 

przemyśle i budownictwie stanowią 50-60%, a pracujący w usługach 40-50% jest ośrodkiem przemysłowo-

usługowym. 

 W strukturze przestrzennej miasta Kolonowskie wyróżnić można kilka podstawowych jednostek 

strukturalnych o następujących funkcjach podstawowych:  

1) historyczne centrum - lokalny ośrodek wielofunkcyjny, 

2) osiedle Haraszowskie - funkcja mieszkaniowa, 

3) rejon ul. Szkolnej, ul. Tulipanowej, ul. 1 Maja, ul. Tadeusza Kościuszki – funkcja mieszkaniowa, 

4) rejon ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Zakładowej oraz linii kolejowej Nr 144) – funkcja przemysłowa, 

5) Fosowskie w rejonie ul. Opolskiej, na wschód od linii kolejowej Nr 175 orz północ od linii Nr 144 -funkcja 

przemysłowa, 

6) Fosowskie w rejonie ul .Dworcowej, ul. Rzecznej – funkcja mieszkaniowa. 

 

 W strukturze gminy Kolonowskie wyróżnić można kilka podstawowych jednostek strukturalnych 

o następujących funkcjach podstawowych:  

1) Staniszcze Wielkie - funkcja rolnicza, osadnicza i predyspozycje do funkcji turystycznych 

(m.in. agroturystyka),  

2) Staniszcze Małe - funkcja rolnicza, osadnicza i predyspozycje do funkcji turystycznych 

(m.in. agroturystyka),  

3) Spórok - funkcja rolnicza, osadnicza. 

 

 Procesy urbanizacyjne, zwłaszcza w ostatnim dwudziestoleciu, wyrażające się m. in. rozwojem zabudowy 

mieszkaniowej wzdłuż głównych dróg nie spowodowały jednak zatarcia się wyraźnych granic pomiędzy 

jednostkami osadniczymi. Granice pomiędzy miastem oraz granice pomiędzy sołectwami wyraźnie wyodrębniają 

się w strukturze gminy. 

  Położenie geograficzne, ukształtowanie terenu oraz doliny rzek, mają znaczący wpływ na rodzaj 

i charakter zieleni występującej w gminie Kolonowskie. Największą powierzchnię zajmują lasy oraz grunty orne, 

łąki oraz pastwiska, które ulegają sukcesywnemu zalesianiu. Naturalny system zieleni uzupełniony jest przez parki, 

skwery, cmentarze, sady oraz zieleń towarzyszącą zabudowie zagrodowej i mieszkaniowej. Tereny zieleni 

urządzonej pełnią funkcje rekreacyjne, ekologiczne i zdrowotne wpływając na łagodzenie lub eliminację 

uciążliwości życia na terenach zabudowy. Kształtują ponadto układy urbanistyczne, wprowadzają ład przestrzenny 

oraz nadają specyficzny i indywidualny charakter miejscowości. 
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 System przyrodniczy gminy Dobrodzień ma charakter leśno-rolniczy, gdyż ponad 70% jej obszaru 

stanowią las. Gmina należy do jednych z najbardziej zalesionych w województwie opolskim. Na przestrzenny układ 

form przyrodniczych, składają się: 

1) duże, zwarte kompleksy leśne na skrzydłach doliny Małej Panwi, pełniące rolę lokalnych węzłów 

ekologicznych i oddziałujące na bezpośrednio przyległe obszary, 

2) mozaikowaty system lasów i większych zadrzewień położonych w dolinie Małej Panwi, 

3) korytarze ekologiczne - elementy tranzytowe, składające się z mało zniekształconych, stanowiących 

połączenie rozproszonych kompleksów leśnych i zieleni śródpolnej, sprzyjający migracji flory i fauny 

i zapewnienie ciągłości przestrzennej dla sąsiednich ekosystemów, 

4) wielkoprzestrzenne ekstensywnie użytkowane, bądź nieużytkowane podmokłe łąki we wszystkich 

dolinach rzecznych, 

5) starorzecza i oczka wodne oddzielone od obszarów zagospodarowanych strefami buforowymi leśnymi 

lub łąkowymi. 

 Dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów jest w dużym stopniu zgodny z uwarunkowaniami 

wynikającymi ze specyficznych cech środowiska gminy Kolonowskie. Tereny dolin rzecznych są głównie 

użytkowane jako łąki, pastwiska oraz lasy. Zabudowa mieszkalna położona w dolinach rzek może być narażona 

na niekorzystne warunki klimatyczne, związane z gromadzeniem się zanieczyszczeń, spływem zimnego powietrza 

i znaczną wilgotnością powietrza. Warunki te mają niekorzystny wpływ na zdrowie mieszkańców. 

 Obszary otwarte czyli: pola uprawne, łąki, zadrzewienia, nieużytki, wody otwarte itp. oraz lasy zajmują 

znaczącą część terenu gminy. Większość z nich pełni rolę produkcyjną, stanowiąc podstawę funkcjonowania 

lokalnego rolnictwa, leśnictwa, ogrodnictwa, hodowli. Jednocześnie obszary otwarte pełnią coraz bardziej 

dostrzeganą i docenianą rolę pozaprodukcyjną związaną z tworzeniem bazy przyrodniczej gminy i walorów 

krajobrazu. Walory te coraz częściej mają już swój wymiar promocyjny i ekonomiczny jako potencjalne środowisko 

rozwoju nowych funkcji, jak na przykład usługi turystyczne. 

 Największe konflikty pomiędzy uwarunkowaniami przyrodniczymi i sposobem użytkowania terenu 

występują w obrębie obszarów narażonych na występowanie wezbrań. Niedopasowanie sposobu 

zagospodarowania terenu do jego naturalnych cech może w przyszłości powodować duże straty materialne, 

zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, a także może przyczyniać się do pogorszenia jakości i degradacji środowiska 

przyrodniczego.  

 Niezgodne z cechami i uwarunkowaniami przyrodniczymi zagospodarowanie terenu występuje miejscami 

na terenach potencjalnie zagrożonych powodzią. 

Na obszarze gminy występuje jedno udokumentowane złoże kopalin, które nie podlega eksploatacji. 

W granicach gminy niemal wszystkie tereny pełniące funkcje mieszkaniowe, usługowe, produkcyjne, 

pozostają w zasięgu sieci wodociągowej z systemu lokalnych wodociągów miejskich i wiejskich. Poziom 

zaspokojenia potrzeb jest oceniany pod względem ilościowym, jako wystarczający. Obszar miasta i gminy jest 

w pełni zwodociągowany. Stan techniczny sieci ocenia się jako dobry.  

W mieście z kanalizacji korzystało w 2020 r, 81,8,% mieszkańców, natomiast w gminie 92,,7%. Stan 

gospodarki ściekowej w gminie Kolonowskie jest zadawalający. W miejscowościach nieposiadających, bądź 

częściowo posiadających kanalizację sanitarną odprowadzanie ścieków realizowane jest tam głównie w systemach 

indywidualnych, których uciążliwość jest tym większa im silniejszy jest stopień zurbanizowania terenu. Na terenie 

gminy funkcjonuje jedna gminna oczyszczalnie ścieków w miejscowości Staniszcze Małe. Oczyszczalni ta posiada 

jednak zbyt mała przepustowość i wymaga podjęcia działań w zakresie jej zwiększania. 

Przeważająca część obszaru gminy jest odwadniana przez spływ powierzchniowy do rzeki Małej Panwi . 

Funkcje odwadniające spełnia również system rowów otwartych i układ podziemnych urządzeń melioracyjnych.  

Odbiorniki są uregulowane całkowicie lub częściowo i na ogół problemy z odprowadzaniem wód 

deszczowych w gminie nie występują. Lokalne podtopienia gruntów ornych i użytków zielonych na terenie gminy 

występują w dolinach niewielkich rzek, przy wysokich stanach wód. 
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Energia elektryczna dostarczana jest do gminy przez sieć napowietrzną magistralną średniego napięcia 

(15kV) i stację transformatorowo - rozdzielczą GPZ Ozimek (gmina Ozimek) oraz GPZ Zawadzkie (gmina 

Zawadzkie). Do sieci magistralnych średniego napięcia łączących powyżej wymienione GPZ podłączone są stacje 

transformatorowe 15/0,4kV, z których zasilani są odbiorcy liniami elektroenergetycznymi niskiego napięcia. 

Istniejący system zasilania liniami 15kV zaspokaja obecne i perspektywiczne potrzeby elektroenergetyczne, przy 

założeniu umiarkowanego tempa rozwoju gminy i standardowych przerw w dostarczaniu energii. 

Na obszarze gminy Kolonowskie brak jest scentralizowanych systemów ciepłowniczych. System 

ciepłowniczy gminy Kolonowskie oparty jest na indywidualnych źródłach ciepła - małych kotłowniach domowych, 

opalanych przede wszystkim, węglem i drewnem oraz w niewielu przypadkach olejem opałowym bądź gazem 

ziemnym ze zbiorników naziemnych oraz sieci. Z takich rozwiązań korzysta większość mieszkańców gminy w celu 

ogrzania pomieszczeń i podgrzania c.w.u. Z uwagi na rozproszenie zabudowy, w przeważającej ilości 

zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej w dalszej perspektywie nie przewiduje się scentralizowanego systemu 

dostawy ciepła. 

Znaczna część zasobów mieszkaniowych charakteryzuje się niską wydajnością energetyczną budynków, 

a niski stan techniczny sprawia, że wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wzrastają. Jednocześnie w ostatnich 

latach wzrasta znacznie liczba przeprowadzonych termomodernizacji obiektów prywatnych.  

 Na terenie gminy Kolonowskie zgazyfikowane jest miasto Kolonowskie oraz miejscowość Spórok. 

Źródłem zasilania w gaz ziemny miasta Kolonowskie jest gazociąg średniego ciśnienia relacji Zawadzkie– 

Kolonowskie. Natomiast źródłem zasilania w gaz ziemny miejscowości Spórok jest gazociąg średniego ciśnienia relacji 

Ozimek – Spórok. 

 
5. POWIĄZANIA PRZYRODNICZE OBSZARU OPRACOWANIA Z OTOCZENIEM  

 Obszar gminy położony jest w zasięgu korytarza ekologicznego Bory StobrawskieGKPdC-1 oraz Bory 

Stobrawskie - Lasy Raciborskie KPd-16A. Korytarze ekologiczne są to struktury przestrzenne, które umożliwiają 

rozprzestrzenianie się gatunków pomiędzy obszarami węzłowymi oraz terenami do nich przylegającymi 

 Ponadregionalnym korytarzem ekologicznym na terenie gminy jest dolina Małej Panwi. Korytarzami 

ekologicznymi o znaczeniu ponadlokalnym (międzygminnym) są: 

1) dolina Myśliny, 

2) dolina Smoliny. 

 

Korytarzem ekologicznym o znaczeniu lokalnym jest dolina Bziniczki. 

Węzłowymi ekosystemem na terenie gminy, są: 

1) kompleks Stawów Pluderskich, 

2) bagna, torfowiska na terenach leśnych, 

3) starodrzewie na terenach leśnych, w szczególności drzewostanów liściastych, 

4) wydmy, 

5) starorzecza i paleomeandry, 

6) śródleśne łąki i pastwiska (polany), w szczególności podmokłe, 

7) doliny rzek Myślina, Smolina, Bziniczka — stanowią one jednocześnie najważniejsze gminne korytarze 

ekologiczne, 

8) szuwary, turzycowiska i łąki oraz pastwiska stref źródliskowych położone na północnych skłonach wału 

zalesionych wzniesień polodowcowych zlokalizowanych na południe od wsi Staniszcze Wielkie i Małe, 

9) wyrobiska dawnej żwirowni zlokalizowanej w lasach między Staniszczami Małymi i Spórokiem. 
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6. USTALENIA STUDIUM ISTOTNE DLA OCENY WPŁYWU NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY 
ŚRODOWISKA 
 
 W toku realizacji zapisów studium dojdzie do zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz 
w przeznaczeniu terenów. W największym stopniu zmiany te będą dotyczyć powiększania się terenów zabudowy 
kosztem terenów wykorzystywanych rolniczo. 
 Podstawowe typy zabudowy, tworzące elementy docelowej struktury obszaru gminy tworzą tereny: 
 

1) Tereny zabudowy wielofunkcyjnej o wysokiej intensywności– MM,  

2) Tereny zabudowy wielofunkcyjnej o niskiej intensywności – M, 

3) Tereny zabudowy usługowej – U, 

4) Tereny usług rekreacji i sportu – US, 

5) Tereny zabudowy letniskowej i rekreacyjnej – ML, 

6) Tereny produkcyjno-usługowe– PU, 

7) Tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych – RU,  

8) Tereny zieleni urządzonej – ZP, 

9) Tereny cmentarzy – ZC, 

10) Tereny obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej – IT, 

11) Tereny komunikacji kolejowej – KK, 

12) Tereny obsługi komunikacji – KS, 

 
Określone w niniejszej edycji Studium kierunki zagospodarowania stanowią uaktualnienie, kontynuację 

i rozwinięcie wytycznych zawartych we wcześniejszej edycji studium oraz w opracowaniach dotyczących obszaru 
gminy. Tereny przeznaczone pod zabudowę w generalnym ujęciu koncentrują się wokół historycznej zabudowy 
miasta oraz miejscowości z wykorzystaniem elementów istniejącego układu drogowego. 

Realizacja ustaleń studium może spowodować powstanie nowych źródeł oddziaływań na środowisko. 
Będą to głównie oddziaływania na terenach przyległych do już istniejących terenów zurbanizowanych miasta i wsi, 
związane z wprowadzeniem nowej zabudowy oraz na terenach rolnych, ze względu na wzrost zanieczyszczeń 
i degradacji środowiska związanych z intensyfikacją rolnictwa.  

Wpływ ustaleń studium na środowisko będzie zależeć zarówno od rodzaju, charakteru i wielkości 
inwestycji, czasu ich trwania, jak również od odporności terenu na degradację.  

W związku z uruchomieniem nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową, usługową czy przemysłową 
zniszczeniu ulegnie biologicznie czynna warstwa gleby. Rozwój bazy mieszkaniowej spowoduje zwiększenie 
zapotrzebowania na energię cieplną, co wiązać się będzie ze zwiększeniem emisji zanieczyszczeń do atmosfery 
oraz zwiększonym zapotrzebowaniem na wodę. Jednocześnie wraz ze wzrostem ilości mieszkańców powiększa 
się ilość ścieków i odpadów powstających w gospodarstwach, dlatego niezbędne jest podłączenie terenów do sieci 
infrastruktury technicznej.  

Negatywny wpływ na środowisko mogą mieć również wszystkie większe zakłady produkcji rolnej, zakłady 
produkcji przemysłowej oraz większe zakłady usługowo-rzemieślnicze zlokalizowane w zabudowie mieszkaniowej 
(np: lakiernictwo, blacharstwo, mechanika pojazdowa itp.). Precyzyjne określenie tego wpływu jest jednak 
ograniczone, gdyż zasięg i zakres oddziaływania na środowisko poszczególnych zakładów będzie zależny od 
charakteru przemysłu. 

Realizacja ustaleń zapisanych w projekcie studium nie powinny zaburzać funkcjonowania istniejących 
korytarzy ekologicznych istotnych dla tej sieci. Kluczowe korytarze ekologiczne nie ulegną przekształceniom.  
Ekosystemy funkcjonować będą w podobny sposób jak ma to miejsce aktualnie, bowiem większość terenów 
przeznaczonych do realizacji inwestycji zlokalizowano w obrębie istniejących terenów zurbanizowanych. 
 

Należy nadmienić, że zmiany zaproponowane w projekcie studium, dotyczące nowych typów przeznaczenia 
terenu, mogą wiązać się z przedsięwzięciami prowadzącymi do:  

1) przekształceń w środowisku naturalnym, w tym związanych z powierzchnią ziemi;  

2) budowy obiektów zaliczanych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. 
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
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szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 257, poz. 2573, z póź. zm.); 

3) ingerencji w krajobraz przyrodniczy i kulturowy.  

 
Zapisy projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolonowskie 

zakładają możliwość wystąpienia znaczącego oddziaływania na niektóre komponenty środowiska części zapisów 
analizowanego projektu studium. Dotyczą one terenów powierzchniowej eksploatacji kopalin. Negatywnego 
oddziaływania bezpośredniego, o znacznym nasileniu i stałym oddziaływaniu czasowym należy spodziewać się 
na tym obszarze w odniesieniu do:  

1) powierzchni ziemi i krajobrazu;  
2) zasobów naturalnych;  
3) dóbr materialnych.  

 
7. OCHRONA PRAWNA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I KRAJOBRAZOWYCH  

Objęcie ochroną prawną obszarów o najwyższych walorach ekologicznych i zasobach przyrodniczych w 
gminie zabezpiecza je przed niewłaściwym użytkowaniem i chroni przed utratą cennych wartości. Na terenie Gminy 
Kolonowskie w myśl ustawy o ochronie przyrody powołano niżej wskazane formy ochrony przyrody, mające na 
celu ochronę cennych zasobów przyrodniczych i walorów krajobrazowych gminy. 

 

7.1. Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko- Turawskie 

 Obszar chronionego krajobrazu (OChK) obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się 

krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb 

związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie są największym obszarem chronionego 

krajobrazu w województwie opolskim położonym w mezoregionie Równina Opolska. Obszar ten zajmuje część 

prawego dorzecza Odry na południe od Stobrawy i na północ od Garbu Tarnogórskiego, suwając się na wschód 

wzdłuż biegu Małej Panwi. Powierzchnię terenu budują zwydmione piaski, porośnięte przez Bory Stobrawskie. 

Przez środek obszaru przepływa Mała Panew, na której w Turawie utworzono Zbiornik Turawski - jeden z 

zasilających żeglugę na Odrze ale także wykorzystywany do celów rekreacyjnych. Wschodnia część regionu 

(Obniżenie Małej Panwi) stanowi szlak komunikacyjny ze wschodu na zachód. 

 Na obszarze OCHK obowiązują ustalenia zawarte w Uchwale Nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa 

Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. z 2016 r. 

poz. 2017). 

 

7.2. Obszar Natura 2000 Dolina Małej Panwi PLH160008 

 Zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części gminy na terenach leśnych doliny Małej Panwi. 

Obszar rozciąga się wzdłuż doliny Małej Panwi, na odcinku pomiędzy miejscowościami Kolonowskie i Krupski Młyn. 

W przeważającej części położony jest na terenie województwa opolskiego: w powiecie strzeleckim, w gminach: 

Zawadzkie, Kolonowskie i Jemielnica oraz w powiecie oleskim, w gminie Dobrodzień. Niewielki jego fragment leży 

w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim, w gminie Krupski Młyn. Zlokalizowany  jest on głównie na 

terenach leśnych, w mniejszej części terenach użytkowanych rolniczo. Opisywane tereny znajdują się we 

wschodniej części Równiny Opolskiej, w Obniżeniu Małej Panwi. Przekraczają one wysokość 200 m n.p.m. 

i wkraczają w obszar wyżyn. Charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem budowy litologicznej. Skrzydła 

holoceńskiej niecki budują tu od północy tarasy plejstoceńskiej rzeki, a od południa osady akumulacji lodowcowej 

i wodnolodowcowej. Występują tu formy rzeźby związane z wyciętą w skałach górnotriasowych rynną dolinną Małej 

Panwi, tj.: starorzecza – występujące bardzo licznie w przykorytowej części doliny Małej Panwi; płaskie holoceńskie 

tarasy zalewowe – zlokalizowane w dennej i najczęściej przykorytowej części dolin rzek i charakteryzujące się dużą 

dynamiką zjawisk erozyjno-akumulacyjnych; płaskie tarasy plejstoceńskie nadzalewowe – zlokalizowane na 
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skrzydłach dolin, w szczególności rozwinięte na północ od Małej Panwi, pokryte licznymi wydmami; krawędzie 

poszczególnych tarasów – wyraźnie zaznaczają się na granicy tarasów holoceńskich i tarasu bałtyckiego Małej 

Panwi, gdzie osiągają lokalnie wysokość 5-7 m; koryta rzek – w przypadku Małej Panwi są najlepiej zachowanymi 

naturalnymi korytami dużej rzeki nizinnej na Opolszczyźnie; oraz torfowiska i namuliska – wykształcone wyspowo 

w przykorytowych częściach den dolin, w największych płatach występują w dolinie Małej Panwi. W strukturze 

dominujących w obszarze zbiorowisk leśnych największym udziałem charakteryzują się lasy iglaste – bory świeże, 

mieszane oraz bagienne. Lasy liściaste mają niewielki udział. Należą do nich głównie łęgi i zbiorowiska grądowe. 

W zbiorowiskach leśnych zachowało się szereg cennych okazów drzew, które obecnie stanowią pomniki przyrody. 

W większości są to pojedyncze okazy i grupy dębu szypułkowego oraz klonu zwyczajnego. Teren poza lasami 

stanowią głównie użytki zielone w dużym stopniu intensywnie użytkowane jako pastwiska i łąki. Część gruntów 

rolnych nie jest użytkowana i stopniowo zarasta w wyniku sukcesji wtórnej. 

 Dla ostoi sporządzono plan zadań ochronnych - Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Opolu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 14 lutego 2013 r. 

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Małej Panwi PLH160008 

(Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1704 i Dz. Urz. Woj. Op. poz. 500), którego ustalenia są wiążące przy sporządzaniu studium 

i planów zagospodarowania przestrzennego. 

 W planie tym w Załączniku nr 6 wskazano zmiany do studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kolonowskie sposobu użytkowania gruntu na użytek leśny na działce 

ewidencyjnej o numerze: 161103_4.0039.1395 w części pokrywającej się z siedliskiem *Łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe – 91E0.  

7.3. Obszar Natura 2000 Stawy Pluderskie PLH160021 

 Utworzenie obszaru jest wynikiem uznania zarzutu Komisji Europejskiej w zakresie konieczności 

utworzenia obszaru dla ochrony kreślinka nizinnego (Graphoderus bilineatus), którego stanowiska znajdują się na 

terenie obszaru. Obszar o powierzchni ok. 149 ha stanowią m.in śródleśne oczka wodne o powierzchni ok. 14, ha 

zlokalizowane we wschodniej części Gminy Kolonowskie. Ponadto dzięki objęciu tego obszaru ochroną zachowana 

zostanie szczególna wartość przyrodnicza i krajobrazowa zbiorników wodnych w leśnym otoczeniu.  

 Ponadto stawy Pluderskie są jedynym w gminie miejscem lęgów następujących gatunków ptaków 

wodnobłotnych: perkozka Tachybaptus ruficollis, cyraneczki Anas crecca, łyski Fulica atra, kokoszki Gallinula 

chloropus, żurawia Grus grus oraz trzciniaka Acrocephalus arundinaceus. Jest to jedno z nielicznych miejsc gdzie 

liczniej odbywają gody płazy (traszka zwyczajna Triturus vulgaris, żaba wodna Rana esculenta, żaba trawna Rana 

temporaria, ropucha szara Bufo bufo, ropucha zielona Bufo viridis). Dodatkowo jest to ważny w skali gminy obszar 

lęgów chronionych: potrzosa Emberiza schoeniclus i trzcinniczka Acrocephalus scirpaceus. 

 Dla obszaru nie ustanowiono planu zadań ochrony, ani planu ochrony. 

7.4. Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Kocia Góra 

 Zlokalizowany w południowej części gminy w obrębie terenów leśnych. Większa część zespołu położona 

jest w granicach gminy Kolonowskie. Obszar o powierzchni ok. 370,36 ha utworzony został na mocy 

Rozporządzenia Nr 0151/P/8/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie uznania za zespoły 

przyrodniczo- krajobrazowe (Dz. Urz. Woj. Op., z 2003 r. Nr 109, Poz. 2303). Wg. rozporządzenia przedmiotem 

ochrony jest obszar wzniesień morenowych porośniętych lasem. Na terenie zespołu obowiązują zakazy określone 

w rozporządzeniu. 

7.5. Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Nad Bziniczką 

 Przedmiotem ochrony jest dolina rzeki Bziniczki na odcinku między Kolonowskiem a Pludrami. Obszar ten 

jest cenny przyrodniczo i krajobrazowo ze względu na malownicze meandry rzeczne, a okoliczne lasy są 

urozmaicone dzięki śródleśnym łąkom. Czyste wody Bziniczki są miejscem występowania gatunków ryb i 

skorupiaków. Żeruje tu także wiele gatunków zwierząt. Jej urwiste brzegi porastają liczne gatunki mchów i 

wątrobowców. W najbliższym sąsiedztwie rzeki ciągną się liczne wzniesienia morenowe porośnięte borami 
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sosnowymi, w których występuje wiele chronionych i rzadkich gatunki roślin, np.: widłak goździsty Lycopodium 

clavatum, kalina koralowa Viburnum opulus, wawrzynka wilczełyko Daphne mezereum i in.  

 Spośród gatunków zwierząt tu występujących, do najciekawszych należy zimorodek Alcedo atthis, śliz 

Barbatula barbatula oraz małż gałeczka rzeczna Sphaerium rivicola. Na terenie zespołu przyrodniczo-

krajobrazowego znajduje się również na tzw. Rogolowiec. Są to pozostałości po osadzie hutniczej założonej w 1761 

roku przez hrabiego Filipa Colonny koło Rogolowej Góry. Powstał tu wtedy niewielki zakład hutniczy, który pracował 

do 1861 roku oraz osada składająca się z 8 domów hutniczych i leśniczówki. Osada przetrwała do początków XX 

w. Do dnia dzisiejszego istnieją pozostałości po dawnej zaporze wodnej. 

7.6. Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Pod Dębami 

 Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Pod Dębami położony jest na terenie dwóch gmin: Zawadzkie 

i Kolonowskie. Jednak jego większa część znajduje się w obrębie Gminy Kolonowskie. Przedmiotem ochrony jest 

kompleks leśny w dolinie Małej Panwi. Celem ochrony jest zachowanie terenu ze względu na unikalne walory 

krajobrazowe, interesujące zbiorowiska roślinne i miejsce występowania wielu rzadkich gatunków roślin oraz 

zwierząt. Atrakcję krajobrazową stanowi tu meandrująca rzeka z licznymi zakolami i zróżnicowanymi brzegami.  

 Nad rzeka rosną liczne okazałe, pomnikowe dęby szypułkowe Quercus robur o interesujących kształtach. 

Stwierdzono występowanie m.in.: wawrzynka wilczełyko Daphne mezereum, lilii złotogłów Lilium martagon, rosiczki 

okragłolistnej Drosera rotudnifolia, mieczyka dachówkowatego Gladiolus imbricatus, włosienicznika rzecznego 

Batrachium fluitans, turzycę nitkowatą Carex lasiocarpa.  

 Występują tu rzadkie gatunki zwierząt, głównie ptaków: dzięcioł czarny Dryocopus martius, dzięcioł 

zielonosiwy Picus canus, pliszka górska Motacilla cinerea, puszczyk Strix aluco oraz wydra Lutra lutra, gniewosz 

plamisty Coronella austriaca, pachnica dębowa Osmoderma eremita i in. 

7.7. Użytek ekologiczny Pierwiosnek 

 Według rozporządzenia obszarem objętym ochroną są płaty nieużytkowanej roślinności o powierzchni 

2,87 ha. Celem jest ochrona unikalnych biotopów łąkowych, gatunki chronione: sarna, jeleń europejski, daniel, dzik, 

zaskroniec, żmija zygzakowata, tygrzyk paskowany, padalec zwyczajny. 

7.8. Użytek ekologiczny Sowin 

 Według rozporządzenia obszarem objętym ochroną jest łąka śródleśna o powierzchni 2,12 ha, znajdujące 

się w leśnictwie Kolejka (oddz. 48c). Jest to miejsce o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych.  

7.9. Użytek ekologiczny Grań 

Według rozporządzenia obszarem objętym ochroną jest łąka śródleśna o powierzchni 4,79 ha, znajdujące się 

w leśnictwie Kolejka (oddz. 50l, 51d). Jest to miejsce o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych.  

7.10. Użytek ekologiczny Wielka Kobyła 

 Według rozporządzenia obszarem chronionym jest podmokła łąka śródleśna o powierzchni 20.95 ha, 

położona w leśnictwie Kolonowskie (oddz.52d, 53g). 

7.11. Użytek ekologiczny Rysi Kierz (Pysi Kierz) 

 Jest to łąka śródleśna o powierzchni 4,61 ha, położona w leśnictwie Kolonowskie (oddz. 54f). Celem 

ochrony jest zachowanie unikalnych biotopów łąkowych i ekotonowych. 

7.12. Użytek ekologiczny Laski 

 Ochroną objęto zespół łąk śródleśnych o łącznej powierzchni 6,95 ha, położony w leśnictwie Kolonowskie 

(oddziały 57g, 56f, 80b, 81a. 80d, 81f, 80f). Celem jest ochrona unikalnych biotopów łąkowych i ekotonowych.  
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7.13. Użytek ekologiczny Przy Myślińskiej 

 Obszarem chronionym jest łąka śródleśna o powierzchni 4,33 ha, położona w leśnictwie Kolonowskie 

(oddz. 57b, 58d, 58j). Celem ochrony jest zachowanie unikalnych biotopów łąkowych i ekotonowych. Znajduje się 

tu także stanowisko chronionego pająka tygrzyka paskowanego Argiope bruennichi, którego sieć posiada 

charakterystyczne pionowe, zygzakowate zgrubienie. Ponadto miejsce to jest obszarem występowania 

chronionych gatunków zwierząt łownych.  

7.14. Użytek ekologiczny Mała Kobyła 

 Terenem objętym ochroną jest łąka śródleśna o powierzchni 6.60 ha, znajdująca się w leśnictwie 

Kolonowskie (oddz. 78d, 78f, 77f). Celem ochrony jest zachowanie unikalnych biotopów łąkowych i ekotonowych.  

7.15. Użytek ekologiczny Kiepka 

 Zgodnie z zapisami rozporządzenia, obszar objęty ochroną w formie użytku ekologicznego to łąka 

śródleśna o powierzchni 1,11 ha, znajdująca się w leśnictwie Kolonowskie (oddz.86d). Celem ochrony jest 

zachowanie unikalnych biotopów łąkowych i ekotonowych. 

7.16. Użytek ekologiczny Kumince 

 Za użytek ekologiczny uznano łąkę śródleśną znajdującą się w granicach leśnictwa Kolonowskie (oddz. 

84h, 1001, 101c). Całkowita powierzchnia obszaru chronionego wynosi 10,31 ha. Celem ochrony jest zachowanie 

unikalnych biotopów łąkowych i ekotonowych. Miejsce to jest obszarem występowania chronionych gatunków 

zwierząt łownych.  

7.17. Użytek ekologiczny Czarna Dziura 

 Obszar objęty ochroną to łąka śródleśna o powierzchni 2,79 ha, położona w leśnictwie Kolonowskie (oddz. 

119d). Miejsce to posiada swą lokalną nazwę Czarna Dziura, legenda głosi, iż była tu kiedyś karczma.  

7.18. Użytek ekologiczny Przy Czarnej Dziurze  

 Obszar chroniony to śródleśna łąka o powierzchni 1,02 ha, znajdująca się w leśnictwie Kolonowskie (oddz. 

104k). Celem ochrony jest zachowanie unikalnych biotopów łąkowych i ekotonowych. 

7.19. Użytek ekologiczny Stoczek  

 Obszar objęty ochroną to naturalny zbiornik wodny o pow. 0,78 ha. Źródełko wodne wraz z obszarem 

wokoło o promieniu 50 m jest położone we wsi Staniszcze Małe. Sam wypływ źródełka znajduje się jeszcze na 

terenie leśnym. 

7.20. Użytek ekologiczny Bagno  

 Użytek ekologiczny „Bagno" utworzono Uchwałą Nr XXIX/157/05 Rady Miejskiej w Kolonowskiego z dnia 

14 lipca 2005 r. Obszarem objętym ochroną są tereny rolne na starorzeczu Małej Panwi w Staniszczach Małych 

o łącznej powierzchni około 5,00 ha.  

 Jest to najlepiej zachowany w gminie Kolonowskie paleomeander Małej Panwi na terasie bałtyckiej. Na 

jego obszarze występuje wiele rzadkich i chronionych gatunków roślin. Stwierdzono tu występowanie m.in. 

kruszczyka błotnego Epipactis palustris_ kukułkę szerokolistną Dactylorhiza majalis, rosiczkę okrągłolistną Drosera 

rotundifolia, siedmiopalecznika błotnego Comarum palustre. Występuje tu również wiele interesujących zbiorowisk 

wodnych, szuwarowych i torfowiskowych. Najciekawsze z nich to: zespół okrężnicy bagiennej Hottonietum 

palustris, zespół turzycy błotnej Caricetum acutiformis zespół turzycy dzióbkowatej Caricetum rostratae, zespół 

turzycy zaostrzonej Caricetum gracilis i zespół kwaśnych młak turzycowych Carici canescentis-Agrostietum 

caninae. 
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7.21. Użytek ekologiczny Szczyrkowiska  

 Użytek ekologiczny „Szczyrkowiska" utworzono Uchwałą Nr XXIX/156/05 Rady Miejskiej Kolonowskiego 

z dnia 14 lipca 2005 r. Obszarem objętym ochroną są zbiorniki wodne na terenie leśnym o łącznej powierzchni 

1, 16 ha, położone administracyjnie na terenie wsi Spórok, obejmujące następujące oddziały leśne: 13f - zbiornik 

o pow. 0,50 ha, 13g -zbiornik o pow. 0,10 ha, 14g —-zbiornik o pow. 0,15 ha, 14h - zbiornik o pow. 0,41 ha. 

 Użytek ekologiczny „Szczyrkowiska" to malowniczy kompleks kilku śródleśnych oczek wodnych, 

powstałych po nieczynnych wyrobiskach żwiru, chroniący unikatowe biotopy wodne i bagienne, położony na 

południowy zachód od Staniszcz Małych. Otaczają je, położne na wydmach, suboceaniczne bory świeże. Na 

obszarze użytku występuje wiele chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt. W zbiornikach wodnych 

rozwijają się liczne zbiorowiska roślin podwodnych i pływających. Do najciekawszych z nich należy zespół „lilii 

wodnych" Nupharo-Nympheetum, w którym występują coraz rzadziej spotykane na Śląsku Opolskim chronione 

grzybienie białe Nyphaea alba. W sąsiedztwie zbiorników wykształciły się trudno dostępne szuwary oraz bagna 

i torfowiska. Występują tu m.in.: szuwar trzciny pospolitej Phragmitetum australis, szuwar pałki szerokolistnej 

Typhetum latifoliae, zespół jeżogłówki gałęzistej Sparganietum erecti, szuwar skrzypowy Equisetetum fluviatile, 

zespół tataraku Acoretum calami, szuwar ponikła błotnego Eleocharitetum palustris. Występuje tu również bardzo 

rzadki w województwie opolskim zespół jeżogłówki najmniejszej Sparganietum minimi. Na niewielkich 

powierzchniach spotkać można zbiorowisko z panującą turzycą nitkowatą Caricetum łasiocarpae. 

 Świat zwierząt jest tu równie bogaty jak szata roślinna. Obok zwierząt pospolitych występują tu gatunki 

chronione oraz rzadkie w skali regionu i kraju. Szczyrkowiska są miejscem rozrodu licznych gatunki płazów, m.in.: 

żaby wodnej Rana esculenta, ropuchy szarej Bufo bufo, rzekotki drzewnej Hyla arborea, traszki zwyczajnej Triturus 

vulgaris, traszki grzebieniastej Triturus cristatus oraz bardzo rzadkiej w tych okolicach traszki górskiej Triturus 

alpestris. Bardzo często spotkać tu można żerujące zaskrońce Natrix nutrix. Z wielu spotykanych tu gatunków 

ptaków lęgowych, do najbardziej interesujących należy zaliczyć samotnika Tringa ochropus, zielonkę Porzana 

parva i żurawia Grus grys. 

 

7.24. Pomniki przyrody  

 Pomniki przyrody to forma ochrony indywidualnej. Obejmuje ona pojedyncze twory przyrody żywej 

i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno- pamiątkowej 

i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów. Do 

pomników przyrody zaliczamy sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, 

grupy drzew, aleje, źródła, wodospady, skałki, jary, głazy narzutowe i inne.  

 

 

 

Tabela 7.5. Pomniki przyrody na terenie Gminy Kolonowskie 

Lp. 

Nr rejestru  

Wojewódz

-kiego 

Akt prawny 

obowiązujący 

(publikacja) 

Bliższa lokalizacja 

Obiekt poddany 

ochronie/ nazwa 

gatunkowa 

 

1. 

 
119 

Rozporządzenie Nr 

0151/P/38/05 Wojewody 

Opolskiego z dnia 26 

października 2005 r. w 

sprawie ustanowienia 

pomników przyrody 

(Dz.Urz.Woj.Opolskiego  

Nadleśnictwo: Zawadzkie, 

Obręb leśny: Kolonowskie, 

Leśnictwo: Haraszowskie, 

Oddz.: 218, 219, 238 

aleja dębów szypułkowych 

(Quercus robur) - 96szt. 

2. 121 
Nadleśnictwo: Zawadzkie, 

Obręb leśny: Kolonowskie, 

grupa drzew z gatunku  

dąb szypułkowy  

(Quercus robur) -6 szt. 
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z dnia 7 listopada  

2005r. Nr 72, poz. 2231) 

Leśnictwo: Haraszowskie, 

Oddz.: 218 

3. 127 

Nadleśnictwo: Zawadzkie, 

Obręb leśny: Kolonowskie, 

Leśnictwo: Haraszowskie, 

Oddz.: 238 

grupa drzew z gatunku  

dąb szypułkowy 

 (Quercus robur) -8 szt. 

4. 473 

Nadleśnictwo: Zawadzkie, 

Obręb leśny: Kolonowskie, 

Leśnictwo: Haraszowskie, 

Oddz.:218 

aleja dębów szypułkowych 

(Quercus robur) - 12 szt. 

5. 474 

Nadleśnictwo: Zawadzkie, 

Obręb leśny: Kolonowskie, 

Leśnictwo: Haraszowskie, 

Oddz.:218 

grupa drzew z gatunku  

dąb szypułkowy  

(Quercus robur) - 4 szt. 

6. 475 

Nadleśnictwo: Zawadzkie 

Obręb leśny: Kolonowskie, 

Leśnictwo: Haraszowskie, 

Oddz.:219 

pojedynczy okaz z gatunku 

dąb szypułkowy  

(Quercus robur) 

7. 476 

Nadleśnictwo: Zawadzkie, 

Obręb leśny: Kolonowskie, 

Leśnictwo: Haraszowskie, 

Oddz.:241 

pojedynczy okaz z gatunku 

dąb szypułkowy  

(Quercus robur) 

8. 481 
dz. 933/1  

obręb Staniszcze Wielkie 

pojedynczy okaz z gatunku 

buk pospolity  

(Fagus sylvatica) 

Źródło: http://bip.opole.rdos.gov.pl/inne-rejestry-publiczne, stan na dzień 31.07.2022 r. 

7.25. Stanowiska chronionych gatunków roślin i zwierząt  

 Na terenie gminy Kolonowskie występują siedliska przyrodnicze podlegające w Polsce ochronie prawnej 

na mocy prawa polskiego lub europejskiego. W nawiasach obok nazwy zbiorowiska podano kody Natura 2000 

oznaczające oznaczenia kodowe w Interpretation Manual of Europaean Union Habitats (2003) oraz kody Physis 

oznaczające symbol używany w bazie danych Physis - hierarchicznego systemu kodowania typów siedlisk 

Palearkryki utworzony na użytek programu CORINE (Herbich red. 2004). Siedliska priorytetowe oznaczono 

gwiazdką. Są to: 

1) Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników: (Kod Natura: 3260; Kod Physis 24.4) 

- Mała Panew pomiędzy Kolonowskiem a Zawadzkiem, na zachód od Staniszcz Małych, Bziniczka w 

Kolonowskiem, ciek w Fosowskiem (Ranunculetum fluitantis, Ranunculo-Callitrichełum hamulatae, 

Ranunculo-Sietum erecto-submersi); 

2) Wydmy śródlądowe z murawami szczotlichowymi, pionierskie murawy napiaskowe i naskalne: 

Spergulo vernalis-Corynephoretum (Kod Natura 2000: *6120.1; Kod Physis: 64.1) - rzadko,  

najczęściej na niewielkich powierzchniach. m.in. na południe od Staniszcz Małych; 

3) Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe:  

a) Molinietum caeruleae (Kod Natura 2000: 6410; Kod Physis: 37.31) — na południe i zachód od Staniszcz 

Małych; 

b) Junco-Molinietum (Kod Natura 2000: 6410; Kod Physis: 37.311) — na południe od Staniszcz Małych. 
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4) Mokre łąki użytkowane ekstensywnie: Cirsietum rivularis — na niewielkich powierzchniach 

w okolicach Staniszcz Małych; 

5) Torfowiska przejściowe i trzęsawiska: Caricetum lasiocarpae (Kod Natura 2000: 7140.1; Kod Physis: 

54.5) - na niewielkiej powierzchni w zarastających starorzeczach Małej Panwi w Staniszczach Małych 

(użytek ekologiczny Bagno), między Kolonowskiem a Zawadzkiem oraz na południowy zachód od 

Staniszcz Małych (użytek ekologiczny Szczyrkowiska). 

6) Suche wrzosowiska: Arctostaphylo-Callunetum (Kod Natura 2000: 4030.3; Kod Physis: 31.2124) - 

bardzo rzadko na niewielkich powierzchniach na skrajach borów sosnowych i ich prześwietleniach we 

wschodniej części gminy. 

7) Zbiorowiska leśne: 

a) olsy i łozowiska (Saficetum pentandro-cinereae) w dolinie Myślimy i na południe od Staniszcz 

Małych na niewielkich powierzchniach. 

b) Olsy porzeczkowe (Ribeso nigri-Alnetum): (Kod Natura 2000: *91E0.4; Kod Physis: 44.31 i 

częściowo 44.911) na południe od Staniszcz Małych. 

c) sosnowe bory bagienne: Vaccinio uliginosi-Pinetum (Kod Natura 2000: *91D0.2; Kod Physis: 

44.A211) - na niewielkich powierzchniach w dolinie Mysliny i w północnej części gminy. 

d) łęgi, nadrzeczne i nadpotokowe olszyny górskie, grądy, kwaśne buczyny: Fraxino-Alnetum 

(Kod Natura *91E0; Kod Physis: 44.321, 44.334) - rzadko w dolinie Myśliny i Małej Panwi, ich 

dopływach i nad brzegami zbiorników wodnych oraz w Staniszczach małych (użytek ekologiczny 

Bagno). 

Tilio cordatae-Carpinetum betuli (Kod Natura 2000: 9170.2; Kod Physis: 41.262, częściowo 41.263) 

- miejscami na niewielkich powierzchniach, m.in. w okolicach Spóroka i Staniszcz Małych. 

Ficario-Ulmetum minoris (Kod Natura 2000: 91F0; Kod Physis: 44.4) - bardzo rzadko i na niewielkich 

powierzchniach, m.in. na południowy zachód od Staniszcz Małych. 

Na terenie gminy Kolonowskie stwierdzono występowanie 33 gatunki roślin prawnie chronionych. Są to: 

Chronione ściśle: 

1) Bagno zwyczajne Ledum palustre, 

2) Centuria pospolita Centaurium erythraea, 

3) Goryczka wąskolistna Gentiana pneumonanthe, 

4) Kruszczyk błotny Epipactis palustris, 

5) Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine, 

6) Kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis, 

7) Lilia złotogłów Lilium martagon, 

8) Listera jajowata Listera ovata, 

9) Mącznica lekarska Arctostaphylos uva-ursi, 

10) Mieczyk dachówkowaty Gladiolus imbricatus, 

11) Nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum, 

12) Paprotka zwyczajna Polypodiurn vulgare, 

13) Pływacz drobny Utricularia minor, 

14) Pływacz zwyczajny Utricularia vulgaris, 

15) Przylaszczka pospolita Hepatica nobilis, 

16) Rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, 

17) Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, 

18) Widłak goździsty Lycopodium clavatum, 

19) Widłak j ałowcowaty Lycopodium annotinum, 

20) Włosienicznik rzeczny Batrachium fluitans, 

21) Włosienicznik tarczowaty Batrachium peltatum, 

22) Włosienicznik wodny Batrachium aquatile, 

Chronione częściowo  
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1) Barwinek pospolity Vinca minor, 

2) Bluszcz pospolity Hedera helix, 

3) Bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata, 

4) Grążel żółty Nuphar lutea, 

5) Grzybienie białe Nymphaea alba, 

6) Kalina koralowa Viburnum opulus, 

7) Konwalia majowa Convallaria majalis, 

8) Kopytnik pospolity Asarum europaeum, 

9) Kruszyna zwyczajna Frangula alnus, 

10) Porzeczka czarna Ribes nigrum, 

11) Przytulia wonna Galium odoratum 

W gminie Kolonowskie występuje również wiele gatunków rzadkich i ginących zarówno w skali województwa, jak 

i kraju. Najciekawsze z nich to: 

1) Borówka bagienna Vaccinium uliginosum, 

2) Czermień błotna Calla palustris, 

3) Czerniec gronkowy Actea spicata, 

4) Janowiec ciernisty Genista germanica, 

5) Janowiec włosisty Genista pilosa, 

6) Jeżogłówka najmniejsza Sparganium minimum, 

7) Kokorycz pełna Corydalis solida, 

8) Lepiężnik biały Petasites albus, 

9) Luięk czarny Hyoscyamus Niger, 

10) Łuskiewnik różowy Lathrea squamaria, 

11) Modrzewnica pospolita Andromeda polifolia, 

12) Okrężnica bagienna Hottonia palustris, 

13) Pajęcznica gałęzista Anthericum ramosum, 

14) Ponikło jajowate Eleocharis ovata, 

15) Rzęśl hakowata Callitriche hamulata, 

16) Siedmiopalecznik błotny Comarum palustre, 

17) Starzec błotny Senecio congestus, 

18) Świbka błotna Triglochin palustre, 

19) Tojeść bukietowa Lysimachia thyrsiflora, 

20) Turzyca ciborowata Carex cyperoides, 

21) Turzyca nibyciborowata Carex pseudocyperus, 

22) Turzyca nitkowata Carex lasiocarpa, 

23) Żurawina błotna Oxycoccus palustris. 

 

 

 

Na terenie gminy Kolonowskie stwierdzono również występowanie 6 gatunków grzybów objętych ochroną ścisłą. 

Są to: 

1) Czarka szkarłatna Sarcoscypha coccinea, 

2) Żagwica listkowata Grifola frondosa, 

3) Purchawica olbrzymia Langermannia gigantea, 

4) Buławka pałeczkowata Clavariadelphus pistillaris, 

5) Soplówka gałęzista Hericium clathroides, 

6) Szmaciak gałęzisty Sparassis crispa 

Ostoje flory 
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 Zróżnicowanie warunków florystycznych i fitosocjologicznych na terenie gminy pozwala na wyodrębnienie 

jednej ostoi florystycznych charakteryzującej się szczególnie wysokim nagromadzeniem stanowisk gatunków 

chronionych i rzadkich: 

1) Dolinę Małej Panwi 

2) Dolinę Myślimy 

3) kanał hutniczy 

 

8. TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO  
  

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko, o którym mowa w art. 51 ust. 2 pkt.1 lit. d ustawy z 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oceniane 
jest w aspekcie granic międzynarodowych. Usytuowanie istniejących i planowanych obszarów rozwoju 
zabudowy oraz zróżnicowanych typów działalności gospodarczej w obszarze gminy ma miejsce w oddaleniu od 
granicy państwowej. Nie odnotowuje się zatem możliwości wystąpienie transgranicznego oddziaływania 
w żadnej ze sfer prowadzonych w obszarze gminy aktywności.  

 

 
9. DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA W OBSZARZE OPRACOWANIA  

  

9.1. Charakterystyka zasobów przyrodniczych gminy  

9.1.1. Położenie fizyczno-geograficzne  

Według podziału Polski na regiony fizycznogeograficzne (regionalizacja wg J. Kondrackiego, 2002 r.), 

obszar gminy Kolonowskie leży w obrębie jednego mezoregionu: 

Tabela 9.1.1.. Gmina Kolonowskie na tle regionu fizycznogeograficznego (od prowincji do mezoregionu) 

wg Kondrackiego (2002). 

Nazwa Regiony fizycznogeograficzne/ zasięg  

Megaregion Pozaalpejska Europa Środkowa 

Prowincja Niż Środkowoeuropejski 

Podprowincja Niziny Środkowopolskie 

Makroregion Nizina Śląska 

Mezoregion Równina Opolska 

Źródło: Opracowanie własne  

 Obszar opracowania, według regionalizacji fizyczno-geograficznej [Kondracki, 2000], leży 

w makroregionie Niziny Śląskiej , w obrębie mezoregionu Równina Opolska - Obejmuje on południowo-zachodnią, 

najniżej położoną nad poziomem morza część gminy. Obniżenie Równiny Opolskiej związane jest tu z wcinającą 

się w tereny wyżyny doliną Małej Panwi na południu oraz równiną wodnolodowcową na zachodzie. Większa część 

południowo-zachodniej strefy przygranicznej gminy położona jest na piaszczysto-żwirowych plejstoceńskich 

terasach rzeki.  

 



 

25 

 

 

9.1.2. Budowa geologiczna   

  Dominującymi elementami budowy geologicznej obszaru są osady triasu oraz czwartorzędu. Osady triasu 

stanowią fragmenty płyty częściowo przykrywającej, a przede wszystkim obrzeżającej od północy zagłębie 

węglowe i przechodzące w kierunku północnemu-zachodowi w Monoklinę Przedsudecką. 

 W budowie geologicznej starszego podłoża w rejonie opracowania biorą udział utwory dewonu i dolnego 

karbonu, na których zalegają utwory permu i triasu.  

 Obszar opracowania leży na krawędzi rozległej płyty triasowej. W podłożu występują osady triasowe 

pstrego piaskowca oraz kajpru i retyku, przykryte osadami plejstoceńskimi i holoceńskimi. Profil triasowy 

rozpoczynają wykształcone w facji lądowej piaskowce drobno-i średnioziarniste. Wyżej leży seria osadów 

pochodzenia morskiego i brakicznego, która tworzyła się od retu aż po kajper górny. Pod koniec kajpru górnego 

odbywała się znowu sedymentacja lądowa, której efektem było powstanie czerwonowiśniowych osadów 

iłowcowych, przeważnie z gipsem w postaci konkrecji lub inkrustacji. W skarpach doliny Małej Panwi odsłaniają się 

warstwy wiśniowych i pstrych iłów, iłowców oraz mułowców, także na terenie wysoczyzny znajdują się wychodnie 

triasu górnego (retyku i kajpru górnego). Iły triasu górnego stanowią właściwe podłoże skalne terenu opracowania. 

Ich strop zalega miejscami bardzo płytko tj. 0,5 — 2,0 m ppt. Tworzy on erozyjny cokół ilasty terasy nadzalewewej 

rzeki Mała Panew. W erozyjnej rynnie kopalnej doliny Małej Panwi strop iłów triasowych stwierdza się na głębokości 

17,0 — 20,0 m, a przykrywa go miąższa seria piaszczysto-żwirowa osadów plejstoceńskiej akumulacji rzecznej. 

 Kenozoik na terenie opracowania budują przede wszystkim utwory czwartorzędowe. Osadów 

trzeciorzędowych nie udało się na tym terenie jednoznacznie określić  

 Utwory czwartorzędowe występują na całym obszarze opracowania, za wyjątkiem kilku wychodni 

triasowych na południowe od doliny Małej Panwi. Dominującymi powierzchniowymi utworami geologicznymi gminy 

Kolonowskie są formacje czwartorzędowe, plejstoceńskie, związane ze stadiałem maksymalnym zlodowacenia 

środkowopolskiego oraz działalnością rzek. Są to głównie piaski i żwiry akumulacji szczelinowej, gliny zwałowe 

oraz piaski i żwiry wodnolodowcowe. Okres plejstocenu to również okres tworzenia się wyższych teras 

piaszczystych i żwirowych dolin rzecznych. Terasy powstawały w wyniku akumulacji w dolinach nanosów rzecznych 

w okresach nasunięć lodowca i intensywnej erozji w okresach interglacjalnych. 

 W okresie przejściowym pomiędzy holocenem i plejstocenem zaznaczyły się na badanym obszarze silniej 

procesy eoliczne, których pozostałości w postaci pól piasków eolicznych z wydmami zlokalizowane są na niektórych 

terasach plejstoceńskich. Wśród utworów holoceńskich największe znaczenie mają mułki i piaski rzeczne oraz 

mady rzeczne. Występują one w obrębie den dolin rzecznych 

 Do najmłodszych utworów geologicznych terenu badań zalicza się namuły i torfy, których miąższość 

wynosi zazwyczaj 1-2 m. w starorzeczach i zagłębieniach terenu występują namuły organiczne i torfy. 

 W budowie geologicznej doliny Małej Panwi wyróżnia się piaszczysto-żwirowe osady terasy bałtyckiej 

(dominują różnoziarniste piaski) oraz piaszczyste osady terasy dennej z madami. Na obu terasach w lokalnych 

obniżeniach i meandrach występują torfy i namuły. Na niektórych odcinkach na skarpach koryta odsłaniają się 

osady starszego podłoża w postaci wiśniowych i pstrych iłów, iłowców oraz mułowców (górny trias). Są to podobne 

zespoły osadów do występujących w kopalni w Krasiejowie.  

 W budowie geologicznej teras akumulacyjno-erozyjnych i osadów powierzchniowych charakterystyczne 

jest występowanie grubych na kilkanaście metrów pokryw warstwowanych piasków i żwirów budujących 

zasadniczą część teras. Pochodzą one z akumulacji rzecznej zachodzącej w późnym plejstocenie. W dolinach 

rzecznych zakumulowane zostały piaski i żwiry oraz płytkie mady i namuły. Lokalne obniżenia wypełnione są 

osadami organiczno-mineralnymi, torfami turzycowymi i mszystymi. 

 Strefa wysoczyzny lodowcowej ma zróżnicowaną budowę geologiczną i genezę morfologiczną. Podłoże 

podczwartorzędowe stanowią tu osady górnotriasowe w postaci wiśniowych i pstrych iłów. Na nich niezgodnie 

zalegają nieciągłe pokrywy glin zwałowych zlodowacenia południowopolskiego, następnie piaski i żwiry lodowcowe 

i interglacjalne, wyżej gliny zwałowe zlodowacenia środkowopolskiego i w końcu piaski i żwiry wodnolodowcowe. 
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Te ostatnie na niektórych obszarach powstały jako osady akumulowane w szczelinach lodowca lub między bryłami 

martwego lodu. Osady te budują kemy i terasy kemowe stanowiące strop osadów wału polodowcowego 

 

9.1.3. Zasoby surowcowe 

  Budowa geologiczna w rejonie opracowania sprzyja występowaniu surowców mineralnych, głównie 

pospolitych jak piaski i żwiry. Występowanie kruszyw naturalnych związane jest tu z akumulacją rzeczną oraz 

działalnością lodowca i jego wód. Występują tu także złoża surowców ilastych wydobywane do niedawna w okolicy 

Krasiejowa. 

 Na obszarze gminy nie występują udokumentowane zasoby surowców mineralnych podlegających 

eksploatacji i spełniające kryteria bilansowości, występują jednak pozostałości prowadzonej w okresie 

przedwojennym i powojennym eksploatacji surowców na skalę lokalną. Ślady te występują w rejonie wsi Staniszcze 

Małe i Wielkie oraz Fosowskie - Kolonowskie gdzie prowadzone było pozyskiwanie piasków_ pospółek i gliny. W 

północno -zachodniej części Fosowskiego (tzw. Zielone Miasteczko) odwiercony został otwór badawczy wód 

solankowych o temperaturze ok. 25 ° C. 

 W zachodniej części gminy występuje niewielki fragment udokumentowanego złoża iłów kajprowych 

„Krasiejów", który stanowił surowiec do produkcji klinkieru w cementowni Strzelce Opolskie. Obecnie złoże ma 

zasoby pozabilansowe. Na obszarze gminy występowały również fragmenty wyznaczonego administracyjnie 

terenu i obszaru górniczego „Krasiejów".  

Na obszarze gminy udokumentowano 1 złoże surowców naturalnych. 

Tabela 9.1.3. Złoża kopalin na obszarze Gminy Kolonowskie 

L.p. ID złoża z bazy 

Midas 

Nazwa Złoża Kierunek zastosowań Rodzaj kopaliny 

1. 2621 Krasiejów produkcji materiałów 

budowlanych 

Surowce ilaste do 

produkcji cementu 

 

Źródło: PSG, Warszawa, 2022, Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg. stanu na 31 XII 2021 r. 

 

9.1.4. Warunki podłoża budowlanego 

  Budowa geologiczna podłoża rozpatrywanego obszaru jest stosunkowo prosta. Bierze w niej udział dość 

jednolita seria osadów czwartorzędowych: piaszczystych. piaszczysto-żwirowych i gliniastych. Poszczególne 

warstwy mają różny skład granulometryczny i występują w różnym stanie plastyczności i spoistości. Miąższość 

osadów czwartorzędowych wynosi od kilku do dwudziestu kilku metrów. W budowie utworów powierzchniowych 

gminy można wyróżnić dwie podstawowe strefy: 

1) strefę wysoczyzny plejstoceńskiej w części południowo-zachodniej zbudowanej z osadów piaszczysto- 

żwirowych z głazami akumulacji polodowcowej i fragmentarycznie osadami gliniastymi moreny dennej. 

2) strefę doliny Małej Panwi z systemem teras akumulacyjnych o charakterze piaszczystym i piaszczysto-

żwirowym rozciętych współczesną doliną Małej Panwi, z system teras średnich i zalewowych, 

przykrytych cienką warstwą utworów mułkowych i pylastych (mada rzeczna) wieku holoceńskiego. 

 Najmłodsze utwory (holoceńskie) pokrywające od powierzchni teren opracowania to gliniasto - piaszczyste 

gleby zaliczone w większości do mad, pseudobielic oraz czarnych ziem, które występują w miejscach o słabym 

odpływie wód i przy ciekach. Utwory te stanowią pokrywę o miąższości średnio 0,3 — 0,5m. Jednakże głównym 

elementem budowy geologicznej obszaru są osady dolin rzecznych oraz wysoczyzny plejstoceńskiej: lodowcowe i 

wodnolodowcowe powstałe w okresie stadiału maksymalnego zlodowacenia środkowopolskiego. Wychodnie iłów 

triasowych lokalnie odsłaniają się na południe od Staniszcz Małych oraz w okolicy Spóroka. 
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 Generalnie warunki dla celów posadowienia budowli ocenia się jako: przeciętne w obrębie glin zwałowych 

oraz iłów, dobre w obrębie piasków i żwirów oraz słabe w obrębie namułów w dolinach rzecznych oraz piasków 

wydmowych. Nośność gruntów gliniastych, iłów, mułków i pyłów uzależniona jest od stopnia uplastycznienia gruntu 

i głębokości zwierciadła wody. Z uwagi na skłonność do uplastyczniania pod wypływem wody i wilgoci przy 

głębokim posadowieniu wymagane jest odwodnienie i zabezpieczenie przeciw wilgotnościowe lub wymiana 

gruntów. 

 Na większości obszaru gminy występuje nośne podłoże budowlane. korzystne dla lokalizacji zabudowy 

i zainwestowania. 

 

9.1.5. Warunki hydrograficzne i hydrogeologiczne 

Główne zbiorniki wód podziemnych 

  Zasoby wód podziemnych na obszarze gminy Kolonowskie charakteryzują się piętrowością wynikającą 

z układu warstw skalnych stanowiących zbiorniki wodonośne. Zgodnie z regionalizacją hydrogeologiczną 

A. Kleczkowskiego w obszarze gminy znajdują się cztery Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP): 

1) GZWP nr 333 „Zbiornik Opole – Zawadzkie”. Obejmuje swoim zasięgiem strefę występowania 

szczelinowo- krasowych utworów środkowego i górnego wapienia muszlowego o powierzchni ok. 

750 km2, jego fragment przebiega przez południowo-wschodnią część gminy Kolonowskie. Jest to jeden 

z najzasobniejszych zbiorników wód podziemnych w kraju. Średnia głębokość ujęć wodnych na zbiorniku 

wynosi 120-240 m, a zasoby dyspozycyjne wynoszą 194 tys. m3/d. 

2) GZWP nr 335 „Krapkowice – Strzelce Opolskie” na obszarze całej gminy. Zbiornik zlokalizowany jest 

w utworach triasu dolnego w ośrodku szczelinowo – porowym o szacowanych zasobach dyspozycyjnych 

50 000 m3/d i średniej głębokości ujęć 100 – 600 m. 

3) GZWP nr 327 „Zbiornik Lubliniec – Myszków” we wschodniej części gminy. Zbiornik zlokalizowany jest 

w utworach triasu środkowego i dolnego, w ośrodku szczelinowo – krasowym o szacunkowych zasobach 

dyspozycyjnych 312 000 m3/d i średniej głębokości ujęć 135 m; 

4) GZWP nr 328 „Dolina kopalna rzeki Mała Panew” w południowo-wschodniej części gminy przy korycie 

Małej Panwi. Zbiornik zlokalizowany jest w utworach czwartorzędowych w ośrodku porowym o 

szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 156 000 m3/d i średniej głębokości ujęć 60 m; całkowita 

powierzchnia zbiornika wynosi 158 km2. 

 

 Zbiorniki GZWP Nr 328 i Nr 327 (Nr 333) objęte są Obszarem Najwyższej Ochrony wód podziemnych - 

ONO, zaś zbiornik 335 objęty jest Obszarem Wysokiej Ochrony – OWO. 

 

 

Jednolite części wód podziemnych 

 Gmina Kolonowskie położona jest w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 110 

(PLGW6000110) - zagrożenie antropogeniczne zbiornika stanowi lej depresji (lej regionalny- lokalny) związane z 

poborem wód podziemnych, odwodnieniami kopalnianymi, wpływem aglomeracji itp.. Stan ilościowy oraz 

chemiczny zbiornika w 2012 r. został oceniony jako dobry. Ogólna ocena stanu JCWPd jest dobra. Zbiornik jest 

zagrożony ryzykiem niespełnienia celów środowiskowych. Obszar JCWPd nr 110 obejmuje swoim zasięgiem całą 

Gminę Kolonowskie.  
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Wody gruntowe 

 
 Analiza dostępnych materiałów wskazuje na występowanie wód gruntowych poziomu wodonośnego 

plejstoceńsko-holoceńskiego związanego z utworami wodnolodowcowymi i rzecznymi. 

 Tylko niewielka część obszaru opracowania (okolice Fosowskie — Kolonowskie oraz fragmenty gruntów 

w Staniszczach Małych i Wielkich, charakteryzuje się korzystnymi dla zabudowy warunkami wodnymi. Wody 

gruntowe występują tu w obrębie utworów piaszczysto-żwirowych oraz przewarstwieniach piaszczystych w obrębie 

glin zwałowych, w większości na głębokości, powyżej 2-3 m ppt. W obrębie glin wody mogą występować także w 

stanie zawieszonym w postaci sączeń. Na obszarze wysoczyzny obserwuje się zróżnicowanie głębokości 

występowania wód gruntowych. W pasie terenu przylegającym do dolin rzecznych wody wgłębne występują na 

głębokości ok.1- 2 m. W miarę oddalania się zwierciadło ich obniża się. 

 Wody mają charakter swobodny lub lekko napięty, a zasilanie poziomu ma charakter infiltracyjny z opadów 

atmosferycznych. Przepuszczalność gruntu jest zróżnicowana od dobrej w obrębie piasków do słabej w obrębie 

glin, iłów i mułów. Generalnie przepuszczalność gruntów, a co za tym idzie podatność wód podziemnych na 

zanieczyszczenia jest średnia. 

 Średnio korzystne warunki wodne (poziom wody 1-2 m ppt) występują na większości obszaru gminy. 

głównie w otoczeniu dolin rzecznych, ale także na wysoczyźnie plejstoceńskiej. 

 Niekorzystne warunki wodne dla potrzeb budownictwa występują na stosunkowo niewielkim terenie 

(ok. 15% pow.), głównie w obrębie doliny rzeki Mała Panew oraz w dolinkach jej dopływów, a także w obniżeniach 

terenu, które tworzą dawne starorzecza i torfowiska. Znaczne powierzchnie terenu o niskich poziomie wód 

gruntowych występują na terenach leśnych w północnej części gminy. 

Podsumowując, warunki wodne na terenie opracowania są zróżnicowane i w większości średnio lub mało 

korzystne. Woda gruntowa w większości zalega na stosunkowo niedużej głębokości (do 2m ppt), poziom wód 

związany z dolinami rzecznymi podlega znacznym wahaniom wraz z opadami atmosferycznymi i stanowi 

utrudnienie dla lokalizacji budowli, w szczególności wymagającej głębokiego posadowienia. Obszarami, gdzie 

występuje głębszy poziom wód są okolice Fosowskiego- Kolonowskiego oraz małe fragmenty gruntów 

w Staniszczach Małych i Wielkich, a także zabudowa Spóroka (Baniak). 

 Generalnie, warunki wodne - w szczególności na obszarach o głębokości zalegania lustra wody płycej niż 

1,5 m - występujące na obszarze badań uznać należy jako trudne i stanowiące znaczące ograniczenie dla 

lokalizacji zabudowy. W związku z płytkim zaleganiem wód wymagane będzie ponoszenie dodatkowych kosztów 

udostępnienia terenu, celem odwodnienia i zabezpieczenia wykopów fundamentowych oraz stosowania 

zabezpieczeń przeciwwilgociowych lub realizacja zabudowy nie wymagającej podpiwniczenia (partery powinny- 

być wyniesione znacząco ponad powierzchnie terenu). 

 

Wody powierzchniowe 

 
  Obszar opracowania należy do dorzecza Odry. Gmina położona jest w obrębie zlewni II rzędu - Małej 

Panwi oraz jej dopływów, w tym przede wszystkim: Bziniczki, Smoliny i Myśliny. Głębokie rozcięcia dolinne rzek 

Smoliny, Bziniczki i Myśliny dochodzi na wielu odcinkach do 10 m, przy bardzo stromych stokach. Charakteryzują 

się one wyjątkowymi walorami przyrody ożywionej i nieożywionej, które wynikają z naturalnego, słabo 

uregulowanego charakteru koryt rzecznych oraz dużych spadków hydraulicznych. Nurt rzek jest wartki, na wielu 

odcinkach występują bystrza. Charakter strumieni jest podgórski, co znajduje odzwierciedlenie w występujących tu 

gatunkach ryb. 

1) Na obszarze województwa opolskiego rzeka Mała Panew to obok Nysy Kłodzkiej największy dopływ rzeki 

Odry. Jej długość 132 km, powierzchnia dorzecza 2132 km2. Mała Panew płynie równoleżnikowo ze 

wschodu na zachód. Jest uregulowana na niewielkim odcinku w zachodniej części gminy. Poza tym płynie 

w naturalnym korycie tworząc liczne zakola i starorzecza. Przeciętna szerokość jej doliny wynosi od 300 
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do 600 m. Przebieg Małej Panwi powyżej Kolonowskiego jest nieuregulowany, ograniczony wąską doliną 

z bardzo licznymi meandrami i fragmentami poodcinanych zakoli. W obrębie miasta i poniżej przebieg 

rzeki ulega znacznemu złagodzeniu i wyprostowaniu. dolina ulega rozszerzeniu, towarzyszy jej zwarty 

ciąg zieleni łęgowej i przywodnej znacznie podwyższając walory krajobrazowe terenów sąsiadujących. 

Spadek hydrauliczny rzeki jest dosyć duży, stąd ma ona wartki nurt i duża siłę erozyjną. Na terenie leśnym 

na wschodzie rzeka meandruje. Odcinek ten jest jedynym na Opolszczyźnie odcinkiem dużej rzeki nizinnej 

o naturalnym przebiegu koryta naturalnych procesach kształtowania się doliny. 

2) Bziniczka jest prawostronnym dopływem Małej Panwi, mającym swe źródła poza granicami gminy. Rzeka 

ta przecina zwarty kompleks lasów występujących w północno-wschodniej i wschodniej części gminy. W 

swym biegu rzeka płynie przez zespół przyrodniczo - krajobrazowy „Nad Bziniczką". 

3) Myślina jest prawostronnym dopływem Małej Panwi,. Rzeka stanowi północno-zachodnią granicę gminy. 

4) Smolina jest prawostronnym dopływem Małej Panwi, mającym swe źródła poza granicami gminy. 

Przecina kompleksy leśne, meandrując i tworząc rozlewiska śródleśne. Na terenie gminy rzeka ta zasila 

„Stawy Pluderskie". W swym biegu płynie przez dwa zespoły przyrodniczo — krajobrazowe: „Kocia Góra" 

oraz „Pod Dębami. 

5) Ptaszkówka (Ptaszkówka górna) przecinająca południowo — zachodnią część miny należy do zlewni 

rzeki Jemielnica, która wpada do Małej Panwi niedaleko od ujścia do Odry. 

 Wał osadów polodowcowych, będący głównym elementem w strefie wysoczyzny polodowcowej stanowi 

wododział Jemielnicy i Małej Panwi. Część wierzchowinowa wału jest pozbawiona sieci rzecznej, natomiast w 

niższej partii stoków sieć rzeczna jest bardzo dobrze rozbudowana. Na północnych stokach wału bardzo 

charakterystyczne i ciekawe jest zjawisko występowania strefy wymoków, wysięków i źródeł dających początek 

sieci rzecznej. Strefa ta jest uwarunkowana przepuszczalnym charakterem wierzchnich osadów budujących wał i 

występowaniem pod nimi osadów nieprzepuszczalnych, po powierzchni których spływa woda. W konsekwencji na 

wierzchowinie wału nie ma sieci rzecznej, natomiast u podstawy jego stoków występują intensywne wypływy wód 

podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego.  

 W krajobrazach równiny terasowej występuje bardzo gęsta sieć rzeczna. Oprócz głównych rzek 

przedstawionych powyżej występują tu liczne mniejsze cieki i rozbudowana sieć melioracyjna. Bardzo licznie 

występują również lokalne podmokłości i zabagnienia z rozwiniętymi torfowiskami. Związane są one zarówno z 

gęstą siecią rzeczną, jak i występowaniem obniżeń deflacyjnych przy wydmach. Bardzo duże walory przyrodnicze 

i krajobrazowe związane są z kompleksem śródleśnych Stawów Pluderskich położonym w dolinie Smoliny oraz 

stawów śródleśnych tzw. „Szczyrkowisk". Jest to ostoja różnorodności przyrodniczej o znaczeniu ponadlokalnym. 

 Uzupełnieniem ww. sieci rzecznej jest bardzo gęsta sieć mniejszych dopływów, cieków, kanałów i rowów 

odwadniających. Istotnym elementem hydrograficznym obszaru gminy są również stawy mające charakter 

antropogeniczny. 

 Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przedmiotowy obszar znajduje 

się w granicach 7 Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP). 

 

Stan czystości wód powierzchniowych 

Ocenę stanu wód powierzchniowych (rzek, jezior, wód przejściowych i przybrzeżnych) wykonuje 

się w odniesieniu do jednolitych części wód, na podstawie wyników państwowego monitoringu środowiska 

i prezentuje poprzez ocenę stanu ekologicznego, stanu chemicznego i ocenę stanu JCW.  

Stan ekologiczny/potencjał ekologiczny, jest określeniem jakości struktury i funkcjonowania ekosystemu 

wód powierzchniowych, sklasyfikowanej na podstawie wyników badań elementów biologicznych 

oraz wspierających je wskaźników fizykochemicznych i hydromorfologicznych.  

 Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przedmiotowy obszar znajduje 

się w granicach 7 Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) zawartych w poniższej tabeli. 
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Tabela 9.1.5.1. Zestawienie Jednolitych Części Wód Powierzchniowych na terenie Gminy Ozimek wraz 

z określeniem ich stanu oraz ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. 

 

L.p. 

 

Krajowy kod JCWP 

 

Nazwa 

JCWP 

 

Status 

JCWP 

 

Ocena 

stanu 

Ocena ryzyka 

nieosiągnięcia 

celów 

środowiskowych 

1. RW600017118889 
Jemielnica od źródła 

do Suchej 

silnie zmieniona 

część wód 
zły zagrożona 

2. RW600019118399 

Mała Panew 

od Lublinicy 

do zb. Turawa 

naturalna część 

wód 
zły niezagrożona 

3. RW600017118389 Myślina 
silnie zmieniona 

część wód 
zły zagrożona 

 

4. 
RW600017118369 

Dopływ spod góry 

Habas 

naturalna część 

wód 
zły niezagrożona 

5. RW600017118349 Bziniczka 
silnie zmieniona 

część wód 

 

zły 

 

zagrożona 

6. RW600017118312 Smolina 
silnie zmieniona 

część wód 
zły zagrożona 

7. RW60001711829 Lublinica 
silnie zmieniona 

część wód 
dobry zagrożona 

 

Źródło: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  

 
Poniższa lista przedstawia Jednolite Części Wód Powierzchniowych dla których zastosowano odstępstwo 

termin osiągnięcia dobrego stanu: 

1) Jemielnica od źródła do Suchej (RW600017118889) - zastosowano odstępstwo od terminu osiągniecia 

dobrego stanu wód z powodu braku możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji 

mogącej być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie 

szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. 

Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: 

utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej 

analizy presji pod kątem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót 

hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie 

krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych. Dobry stan będzie mógł być osiągnięty do 

roku 2021. 

2) Mała Panew od Lublinicy do zb. Turawa (PLRW600019118399) – zastosowano odstępstwo ze względu 

na występowanie presji niskiej emisji i nierozpoznanej presji, moga być przyczyną występujących 
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przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu 

prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu 

zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach 

hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian 

hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac 

utrzymaniowych wraz z ustaleniem W programie działań zaplanowano także działanie: weryfikacja 

programu ochrony środowiska dla gminy, mające na celu szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie 

ograniczenie tej presji (niska emisja) tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych 

z wartościami dla dobrego stanu, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne 

efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027. 

3) Myślina (PLRW600017118389) - zastosowano odstępstwo od terminu osiągniecia dobrego stanu wód 

z powodu braku możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogącej być 

przyczyną występujących przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego 

rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn 

nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy 

danych o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian 

hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac 

utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu 

renaturalizacji wód powierzchniowych. Termin osiągnięcia dobrego stanu – 2021 r.. 

4) Bziniczka PLRW600017118349 - zastosowano odstępstwo od terminu osiągniecia dobrego stanu wód 

z powodu braku możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogącej być 

przyczyną występujących przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego 

rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn 

nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy 

danych o zmianach hydro morfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian 

hydro morfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac 

utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu 

renaturalizacji wód powierzchniowych. Termin osiągnięcia dobrego stanu – 2021 r.. 

5) Smolina RW600017118312 – zastosowano odstępstwo ze względu brak możliwości technicznych oraz 

dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak możliwości 

wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych 

działań naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało nieuzasadnione 

koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego 

stanu ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego 

stanu po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie 

etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie ich 

wymaganej skuteczności. 

6) Lublinica RW60001711829 – zastosowano odstępstwo ze względu na brak możliwości technicznych. 

W zlewni JCWP występuje presja komunalna. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, 

obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które nie są wystarczające, aby zredukować tą presję 

w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. W związku z powyższym wskazano również 

działania uzupełniające, obejmujące (wymienić na podstawie aPWŚK działania związane z daną presją, 

czyli analiza presji pod kątem fosforu). Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także 

okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być 

osiągnięty do roku 2021. 
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Stan wód jest zagrożony obszarowymi spływami rolniczymi (spływ z pól nawozów sztucznych) oraz na 

presję komunalną – odprowadzanie oczyszczonych wód przez oczyszczalnie. Należy jednak podkreślić, iż 

oczyszczalnie wprowadzają do rzek oczyszczone ścieki na podstawie pozwoleń wodnoprawnych, które regulują 

m.in. warunki ilości i jakości zrzucanych ścieków. Są one objęte kontrolą. 

 Zgodnie z wynikami prowadzonego monitoringu, wody powierzchniowe w JCWP na terenie Gminy 

Kolonowskie posiadają umiarkowany i słaby stan/potencjał ekologiczny. Jest to związane głównie z obciążeniem 

wód ładunkiem substancji zawartych w ściekach komunalnych i przemysłowych. Dane statystyczne wskazują, że 

sukcesywnie zwiększa się odsetek ludności korzystającej ze zbiorczych sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni 

ścieków. Stan wód również ulega systematycznej poprawie. O stanie wód powierzchniowych decydują nie tylko 

wskaźniki fizykochemiczne, ale i biologiczne czy hydromorfologiczne, co oznacza to, że przywrócenie czystości 

wodom powierzchniowym nie spowoduje automatycznie dobrego stanu wód. Przywracanie właściwych dla danej 

części wód elementów biologicznych jest procesem długotrwałym. Można przypuszczać, że stan wód 

powierzchniowych będzie ulegał stopniowej poprawie, przynajmniej w zakresie wskaźników fizykochemicznych, w 

dłuższej perspektywie poprawie będą również ulegały elementy biologiczne w wodach. 

 Określenie tendencji zmian w przypadku wód podziemnych jest dość trudne — zmiany w wodach 

podziemnych zachodzą powoli i skutki działań chroniących wody w perspektywie kilku lat mogą być niewidoczne, 

podobnie jak skutki skażeń powierzchni ziemi mogą się przełożyć na zanieczyszczenie wód dopiero po wielu latach. 

W ten sposób podejmowanie decyzji o zaopatrywaniu ludności w wodę pitną pochodzącą z ujęć wód podziemnych 

jest często obarczone ryzykiem. Sukcesywnie realizowane są zadania z zakresu budowy i modernizacji 

infrastruktury kanalizacyjnej.  

Prawie wszystkie rzeki i cieki na odcinkach, w których przepływają przez osady wiejskie oraz miasto, 

są odbiornikami ścieków o różnym stopniu oczyszczenia lub ścieków nieoczyszczonych. Poważnym zagrożeniem 

są również wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni. 

Wzrasta również ilość osób obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków. Funkcjonujące jeszcze 

na nieskanalizowanych terenach szamba oraz w pełni nie oczyszczone ścieki stanowią znaczne zagrożenie 

dla stanu czystości wód podziemnych i powierzchniowych. Ścieki socjalno-bytowe wprowadzają głównie 

zanieczyszczenia wyrażone jako BZT 5 , ChZT, azot amonowy i fosforany. 

 

 

 

 

 



 Tabela 9.1.5.2. Wyniki ocen JCWP badanych w latach 2010-2015 (WIOŚ w Opolu) 

Nazwa ocenianej JCW Kod ocenianej JCW Rok badań 
Klasa elementów 

biologicznych 

Klasa elementów 

hydromorfologicznych 

Klasa elementów 

fizykochemicznych 

Stan / potencjał 

ekologiczny 

Stan 

chemiczny 

Stan 

JCW 

Bziniczka PLRW600017118349 2015 III II II umiarkowany b.d. zły. 

Smolina RW600017118312 2012 b.d. b.d. PSD umiarkowany dobry zły 

Lublinica RW60001711829 2015 III II PPD umiarkowany b.d. zły 

Myślina PLRW600017118389 
2011 

III II II umiarkowany b.d. zły 
2015 

Mała Panew od 

Lublinicy do zb. 

Turawa 

PLRW600019118399 
2011 

IV II II dobry PSD zły 
2015 

Dopływ spod góry 

Habas 
PLRW600017118369 2012 b.d. b.d. II dobry PSD zły 

Jemielnica od źródła 

do Suchej 
PLRW600017118889 

2011 
III II II dobry PSD zły 

2015 

 

Źródło: Stan jednolitych części wód powierzchniowych badanych w latach 2010-2015, WIOŚ Opole 

   

 



Stan czystości wód podziemnych 

Ze względu na fakt, iż wody podziemne są podstawowym źródłem zaopatrzenia ludności w wodę do picia, 

bardzo istotna jest kontrola zamian jakości tych wód oraz określenie ich trendów i dynamiki, m.in. poprzez 

prowadzenie monitoringu regionalnego.  

 Cały obszar gminy położony jest w obrębie jednej JCWPd (Jednolitych części wód podziemnych): JCWPd 

nr 110 (PLGW6000110) – zgodnie z wynikami klasyfikacji wód podziemnych monitoringu diagnostycznego 

w województwie opolskim w 2016 r. zwierciadło napięte zostało zaliczone do III klasy (Dobrodzień), natomiast 

zwierciadło swobodne (pkt. pomiarowy w miejscowości Mnichus gm. Ozimek) do II klasy. Wyniki badań wskaźników 

organicznych w punktach pomiarowych nie wykazywały przekroczeń wskaźników jakości wody. 

 

Tabela 9.1.5.3. Wyniki ocen JCWPd badanych w 2019 roku 
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2019 JCWPd 110 PLGW6000110 dobry dobry dobry niezagrożona 

 Źródło: Wyniki oceny jakości wód podziemnych monitoringu diagnostycznego w punktach pomiarowych w 2016 

roku w województwie opolskim - wskaźniki fizykochemiczne (źródło: GIOŚ) 

 

  Na terenie Gminy Kolonowskie w ramach monitoringu diagnostycznego nie zlokalizowano punktów 

pomiarowych wód podziemnych.  

 Niekorzystnie na stan wód podziemnych wpływają również inne ogniska zanieczyszczeń, wśród których 

możemy wyróżnić:  

1) drogi publiczne – zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi i produktami ich spalania, zasolenie w 

czasie zimy, awaryjne wycieki substancji transportowych,  

2) tzw. „dzikie” wysypiska śmieci;  

3) nieodpowiednio zabezpieczone stacje paliw,  

4) fermy hodowlane zwierząt. 

 

Decydującymi źródłami zanieczyszczeń jest działalność rolnicza, w tym zagrody gospodarskie wyposażone 

w obiekty inwentarskie, a także płyty gnojowe, szamba i śmietniki. Ponadto dodatkowym źródłem zagrożenia jest 

chemikalizacja rolnictwa (w tym stosowanie nawozów mineralnych i pestycydów). Wysoka dysproporcja między 

stopniem rozwoju sieci kanalizacyjnej i wodociągowej powoduje, iż istnieje poważne zagrożenie zanieczyszczenia 

wód podziemnych ściekami odprowadzanymi bezpośrednio do gruntu. 

 

 

 

Tabela 9.1.5.4. Zestawienie poszczególnych JCWP na terenie Gminy Kolonowskie na których znajdują się obszaru 

chronione. 
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L.p. 

 

Krajowy kod JCWP 

 

Nazwa 

JCWP 

Obszary chronione w granicach JCWP 

1. 

Bziniczka PLRW600017118349 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy 

Stobrawsko-Turawskie 

 Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Nad 

Bziniczką 

 Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Kocia Góra 

2. 

Smolina RW600017118312 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy 

Stobrawsko-Turawskie 

 Obszar Natura 2000 PLH160008 Dolina Małej 

Panwi 

 Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Kocia Góra 

 Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Pod 

Dębami 

3. 

Lublinica RW60001711829 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy 

Stobrawsko-Turawskie 

 Obszar Natura 2000 PLH160008 Dolina Małej 

Panwi 

 

4. 
Myślina PLRW600017118389 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy 

Stobrawsko-Turawskie 

5. 

Mała Panew od 

Lublinicy do zb. 

Turawa 

PLRW600019118399 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy 

Stobrawsko-Turawskie 

 Obszar Natura 2000 PLH160008 Dolina Małej 

Panwi  

 Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Kocia Góra 

 Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Pod 

Dębami 

6. 
Dopływ spod góry 

Habas 

PLRW600017118369 

 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy 

Stobrawsko-Turawskie 

 

7. Jemielnica od źródła 

do Suchej 
PLRW600017118889 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy 

Stobrawsko-Turawskie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. 

w sprawie Planu zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. 

Zagrożenie powodziowe 

  Status obszarów szczególnego zagrożenia powodzią został uregulowany w art. 16 pkt 34 ustawy Prawo 

wodne. Zgodnie z tym przepisem, obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, na których obowiązują zakazy 

określone w ustawie Prawo wodne są: 

1) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%, 

2) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%, 

3) obszary między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który 

wbudowano wał przeciwpowodziowy, a także wyspy i przymuliska, o których mowa w art. 224 własność 

wysp i przymulisk powstałych w sposób naturalny, stanowiące działki ewidencyjne, 

4) pas techniczny. 

 Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi występują w dolinie rzeki Mała Panew. W granicach 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią znajdują się tereny przeznaczone już pod zabudowę w ustaleniach 
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obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m.in. w Staniszczach Małych, mieście 

Kolonwoskie (Fosowskie) oraz w niewielkim fragmencie w Staniszczach Małych.  

 W niniejszej zmianie studium naniesiono obszary na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest 

średnie i wynosi 1% (Q= 1%) oraz na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10% 

(Q= 10%) zgodnie z aktualnymi mapami zagrożenia powodziowego.  

 Obszary te zostały oznaczone na Zał.2 oraz Zał.3 jako „Obszary szczególnego zagrożenia powodzią”. 

 Jednocześnie mogą wystąpić podtopienia związane z lokalnymi warunkami gruntowo-wodnymi 

i wiosennymi roztopami. 

9.1.6. Warunki klimatu lokalnego 

   Tereny będące przedmiotem opracowania leżą w regionie pluwiotermicznym wschodnim, chłodniejszym - 

szczególnie zimą od najcieplejszego w województwie regionu Nadodrzańskiego. 

 Obszar ten charakteryzuje się niższymi temperaturami minimalnymi i skróconym okresem 

bezprzymrozkowym, trwającym ok. 180 dni. Słabo przewietrzany z uwagi na znaczną szorstkość terenu, z dużym 

udziałem procentowym cisz atmosferycznych. 

1) Średnia roczna temperatura wynosi +8°C. 

2) Średnia temperatura stycznia wynosi -1,5°C. 

3) Średnia temperatura lipca wynosi +1 8°C. 

 Przeciętna ilość opadów atmosferycznych w roku waha się między 700, a 800 mm, z czczo na okres od 

kwietnia do września przypada około 400 mm. 

 Przeważają tu wiatry zachodnie i południowo- zachodnie. Udział wiatrów północnych, północno - 

wschodnich, wschodnich i południowo - wschodnich wynosi łącznie 20% o dni w roku. Dni bez wiatru stanowią 10 - 

12% w roku. 

 Podstawowymi elementami kształtującymi klimat lokalny są następujące warunki naturalne: ukształtowanie 

terenu, warunki wodne (głębokość zalegania wód gruntowych, gęstość i wielkość cieków powierzchniowych), rodzaj 

gruntów, pokrycie terenu. Ponieważ teren opracowania cechuje się niewielkim zróżnicowaniem rzeźby terenu, 

elementami o największym znaczeniu są przede wszystkim: gęstość i wielkość cieków wodnych, pokrycie terenu 

(zabudowa. grunty orne, łąki, lasy), rodzaj gruntów i głębokość zalegania wód gruntowych. Dominujący wpływ na 

klimat lokalny ma położenie gminy w dolinie rzeki Małej Panwi tworzącej rozległe obniżenie dolinne oraz bardzo duży 

udział lasów i wysoki poziom wód gruntowych. 

 Dolinna strefa krajobrazowa charakteryzuje się najmniej korzystnymi warunkami mikroklimatycznymi. 

Stanowi dno obniżenia międzyprogowego, do którego spływają od masy chłodnego, wilgotnego powietrza. Na 

terenach doliny najdłużej utrzymują się mgły, częściej mogą występować przymrozki, panuje większa wilgotność 

powietrza. Temperatury powietrza występujące w dnie doliny są nieznacznie niższe od występujących na przyległych 

wysoczyznach. 

Na terenie opracowania można wyróżnić cztery typy klimatów lokalnych: 

1) obszar wysoczyzny plejstoceńskiej ze średnią temperaturą ok. 8,0°C; generalnie obszar ten cechuje się 

dobrymi warunkami przewietrzania, dobrymi warunkami nasłonecznienia, są to tereny korzystne do stałego 

przebywania ludzi o korzystnych warunkach bioklimatycznych dla człowieka, za wyjątkiem terenów o 

wysokim poziomie wód gruntowych (do 1,5 m od powierzchni terenu), 

2) obszar dna dolin rzecznych i terasów zalewowych rzeki Małej Panwi i jej dopływów, a także obniżenia terenu 

o wysokim poziomie wód gruntowych, cechujące się gorszymi warunkami wilgotnościowymi, 

występowaniem zastoisk chłodnego i wilgotnego powietrza, generalnie tereny te są niekorzystne do 

realizacji zabudowy o wyraźnie pogorszonych warunkach bioklimatycznych, 
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3) obszar terasy nadzalewowej, cechujący się warunkami pośrednimi między mikroklimatem wysoczyznowym 

i den dolinnych, o mniejszej częstotliwości przymrozków, mniejszej wilgotności: obszar sprzyjający uprawom 

zbożowym oraz przebywaniu człowieka, 

4) tereny kompleksów leśnych, cechujące się moderującym wpływem na warunki mikroklimatyczne — 

obniżenie temperatury, zwiększeniem wilgotności, zmniejszeniem prędkości wiatru; na terenach z 

podwyższonym poziomem wód gruntowych charakterystyczne jest dla niego występowanie wilgotnych 

siedlisk lasowych i łęgowych, niekorzystnych bioklimatycznie dla człowieka. 

 Pogorszone warunki bioklimatyczne występują w obrębie jednostek osadniczych, gdzie niska emisja, 

szczególnie w sezonie grzewczym znacząco pogarsza warunki aerosanitarne. 

 

9.1.7. Warunki glebowe i rolnicza przestrzeń produkcyjna 

  Występujące na obszarze gminy rodzaje i typy glebowe są pochodną warunków geologicznych i wodnych. 

Na obszarze gminy wyróżnić można cztery podstawowe rodzaje gleb: 

1) gleby piaskowe utworzone z piasków teras akumulacyjnych i wydm, gleby lekkie i bardzo lekkie do uprawy, 

słabopróchnicze, kwaśne o mało korzystnych warunkach wodnych. 

2) gleby gliniaste, wytworzone na glinach aluwialnych i polodowcowych. O zróżnicowanych składach 

mechanicznych, średnie i słabe dla uprawy, o odczynach kwaśnych i zasadowych oraz zmiennych 

warunkach wodnych, 

3) gleby organiczne, występujące na obszarze torfowisk niskich w dolinie Małej Panwi i obniżeniach 

terenowych. Na ich bazie wytworzyły się gleby mułowo — torfowe. Gleby te kapują trwałe lub okresowe 

zawodnienie, 

4) gleby pylaste, występujące w ilościach śladowych, żyzne, zasobne w składniki pokarmowe, lekko kwaśne 

do obojętnych o właściwych stosunkach wodnych. 

 Skład granulometryczny, wykształcenie profilu, zasobność w składniki organiczne oraz zakwaszenie 

powoduje, iż gleby gminy Kolonowskie cechują się niską wartością użytkową - w większości należą one do V i VI 

klasy bonitacyjnej — 94,1% gruntów ornych oraz 48,4% użytków zielonych. Pod względem użyteczności dla celów 

produkcyjnych gleby zaliczają się do kompleksów żytnich dobrych i słabych oraz zbożowo - pastewnych mocnych i 

słabych. 

 Ogólna powierzchnia gruntów w Gminie Kolonowskie wynosi 8361 ha. Użytki rolne - na podstawie danych 

z ewidencji podatkowej podatku rolnego (dla gospodarstw powyżej 1 ha) - stanowiły na koniec 2021 r. powierzchnię 

1 802,6484 ha w ogólnej powierzchni gruntów. Procentowy udział gleb użytków rolnych w poszczególnych klasach 

bonitacji:  

 

 
Tabela 9.1.7.  Klasy bonitacyjne gleb na obszarze Gminy Kolonowskie 
 

Klasa bonitacyjna Powierzchnia (ha) Udział (%) 

III 18,0045 1,0 

IV 360,2385 20,0 

V 594,8692 33,0 

VI 823,6604 45,7 

Bez klasy 2,7154 0,2 

Razem 8 361 ha  

Źródło: Raport o stanie gminy Kolonowskie za rok 2021  



 

48 

 

 

 Niska wartość użytkowa gleb czyni, iż potencjał glebowy gminy uznać należy za słaby, niesprzyjający 

prowadzeniu opłacalnej produkcji rolnej. Wyrazem tego jest syntetyczny wskaźnik waloryzacji przestrzeni 

produkcyjnej, stawiający gminę na jednej z najniższych pozycji w województwie. 

 Pod względem typologicznym gleby reprezentowane są przez mady, czarne ziemie, gleby brunatne. 

bielicowe, płowe i organiczne: 

1) mady - wytworzone z osadów aluwialnych wyścielających współczesne doliny rzeczne, o 

charakterystycznej warstwowej budowie. wysokim poziomie wód gruntowych i znacznej zawartości 

substancji organicznej w całym profilu; 

2) pseudobielicowe (płowe) - gleby kwaśne w całym profilu, o jasnoszarym zabarwieniu, o miąższości 

poziomie próchniczym, gdzie przeciętna zawartość próchnicy wynosi 1,6%; 

3) bielice - gleby bardzo słabe i ubogie, ze słabo wykształconym, płytkim poziomem próchnicznym, 

wykształcone na piaskach i żwirach. Słabe gleby oraz głęboki poziom wód gruntowy połączony z duża 

przepuszczalnością zalegających piasków i żwirów spowodował, że gleby te użytkowane są jedynie 

w kierunku leśnym. Zdecydowanie dominują tu monokultury sosnowe; 

4) brunatne kwaśne i wyługowane - różnią się od gleb brunatnych właściwych niektórymi cechami 

fizycznymi i chemicznymi, wykazują odczyn kwaśny lub lekko kwaśny, powstają najczęściej ze skał 

macierzystych ubogich w węglany (występują na niewielkich powierzchniach); 

5) czarne ziemie - posiadają głębokie i dobrze wykształcone poziomy próchnicze, powstają w miejscach 

niżej położonych przy udziale wysokiego poziomu wód gruntowych oraz roślinności trawiasto-łąkowej 

(zajmują największe powierzchnie na terenie gminy); 

6) hydrogeniczne: mułowo-torfowe, torfowe - okresowo podmokłe gleby torfowisk niskich (małe fragmenty 

w dolinie Małej Panwi i na terenach leśnych). 

 

9.1.8. Charakterystyka szaty roślinnej, flory oraz fauny 

  W podziale geobotanicznym Szafera (1972) obszary będące przedmiotem opracowania leżą w granicach 

Okręgu Nadodrzańskiego należącego do Krainy Śląskiej. 

Roślinność potencjalna 

Cały obszar gminy Kolonowskie„ w zależności od warunków glebowych, powinny porastać różnego rodzaju 

zbiorowiska leśne (Matuszkiewicz red. 1991). W dolinie Małej Panwi i jej większych dopływów potencjalną roślinność 

stanowią łęgi jesionowo- olszowe. Na pozostałym obszarze powinny dominować kontynentalne bory mieszane. 

Miejscami roślinność potencjalną stanowią również suboceaniczne bory świeże (zachodnia część gminy) i grądy 

subkontynentalne (północna część gminy). Na niewielkiej powierzchni w centralnej części gminy roślinnością 

potencjalną stanowią bagienne bory trzcinnikowe. 

Roślinność rzeczywista 

 Duże zróżnicowanie roślinności gminy Kolonowskie jest odzwierciedleniem dużej ilości siedlisk, jakie 

wykształciły się tu w wyniku zróżnicowanej rzeźby terenu, różnego typu gleb, warunków klimatycznych, w tym głównie 

wilgotnościowych. Zróżnicowanie warunków edaficznych umożliwiło rozwój wielu zbiorowiskom roślinnym, zarówno 

naturalnym (m.in. leśne, wodne, szuwarowe, torfowiskowe), jak i półnaturalnym i antropogenicznym (m.in. łąkowe, 

polne, ruderalne). 

 Mała Panew ze starorzeczami i zakolami, zbiorniki wodne oraz strumienie i rowy melioracyjne stanowią 

dogodne siedliska dla rozwoju zbiorowisk wodnych, reprezentowanych na omawianym terenie przez 16 fitocenoz z 

klas Lemnetea minoris, Potametea Utricularietea intermedio-minoris. Zbiorowiska wodne w zależności od warunków 

siedliskowych przedstawiają różne postacie organizacji - od dobrze wykształconych fitocenoz, skupiających 

większość gatunków charakterystycznych, do agregacji jednogatunkowych, trudnych do identyfikacji. 

 Najczęściej spotykanym zbiorowiskiem wodnym na terenie gminy Kolonowskie jest kadłubowe zbiorowisko 

z dominacją rzęsy drobnej, które występuje często w różnego rodzaju płytkich zbiornikach wodnych. Niemniej 

pospolity jest zespół moczarki kanadyjskiej spotykany na rozproszonych stanowiskach w różnego rodzaju ciekach i 
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zbiornikach wodnych na obszarze całej gminy. Rzadziej spotykane są: zespół jaskra wodnego, zespół rogatka 

sztywnego, zespół wywłócznika kłosowego, zespół rdestnicy pływającej oraz jeden najpiękniejszych zespołów roślin 

pływających, czyli zespół wodnych lilii wodnych budowany na tym terenie najczęściej przez pospolitszego grążela 

żółtego (Stawy Pluderskie). Fitocenozy z dominacją grzybieni białych stwierdzono jedynie w śródleśnych zbiornikach 

wodnych na południowy zachód od Staniszcz Małych (Szczyrkowiska). 

 Do najbardziej interesujących, ze względu na rzadkość występowania w skali regionu zespołów wodnych 

na terenie gminy należą: zespół żabiścieku pływającego stwierdzony w kanale hutniczym między Kolonowskiem a 

Zawadzkiem. zespół włosienicznika tarczowatego, który również występuje tylko w tym kanale, zespół z dominacją 

rzęśli hakowatej występujący w Małej Panwi między Kolonowskiem a Zawadzkiem, na zachód od Staniszcz Małych 

oraz w Bziniczce w Kolonowskiem oraz zespół z dominacją podwodnej formy potocznika wąskolistnego stwierdzony 

w strumieniu na południe od Fosowskiego. Na niewielkich torfowiskach w kanale hutniczym między Kolonowskiem a 

Zawadzkiem stwierdzono występowanie wyspecjalizowanego ekologicznie rzadkiego zbiorowiska z klasy 

Utricularietea intermedio-minoris, spotykanego w płytkich dystroficznych zbiornikach wodnych na podłożu torfowym 

- zespołu skorpionowca zakrzywionego i pływacza drobnego. Natomiast na jednym z śródleśnych zbiorników 

wodnych na południowy zachód od Staniszcz Małych (Szczyrkowiska) występuje bardzo rzadki w województwie 

opolskim zespół jeżogłówki najmniejszej należący do tej samej klasy, co poprzedni zespół. 

 Otoczenie zbiorników wodnych stanowią najczęściej różnego typu zbiorowiska szuwarowe. Wśród 

szuwarów właściwych do najczęściej występujących należy szuwar trzciny pospolitej, szuwar pałki szerokolistnej 

oraz zespół manny mielec. Rzadziej spotykane są: zespół z dominacją strzałki wodnej, zespół jeżogłówki gałęzistej, 

szuwar skrzypowy, zespół tataraku, szuwar ponikła błotnego oraz zespół rzepichy ziemnowodnej i kropidła wodnego 

stwierdzone m.in. na Stawach Pluderskich oraz w śródleśnych zbiornikach wodnych na południowy zachód od 

Staniszcz Małych (Szczyrkowiska). Nieco wyższe położenia w stosunku do siedlisk szuwaru właściwego, zajmują 

szuwary wielkoturzycowe. Są to naturalne lub antropogeniczne zbiorowiska wysokich roślin bagiennych, często 

wytwarzających pokłady tzw. torfu turzycowego. Do najpospolitszych zbiorowisk tego typu należy zespół kosaćca 

żółtego zajmującego strefy przybrzeżne małych zbiorników, a także rowy i wilgotne obniżenia terenu na całym terenie 

gminy, zespół turzycy błotnej występujący pospolicie w różnych typach siedlisk wilgotnych i mokrych, a także zespół 

turzycy dzióbkowatej, zespół turzycy zaostrzonej i zespół turzycy sztywnej. Największe ich powierzchnie stwierdzono 

na podmokłych łąkach na południe od Staniszcz Małych. Bardzo pospolitym zbiorowiskiem i zajmującym znaczne 

powierzchnie wilgotnych terenów zalewowych jest szuwar mozgowy. Porasta on aluwia rzeczne i obniżenia zarówno 

w kompleksach łąk jak i w strefie brzegowej starorzeczy i stawów. 

 Istotnym uzupełnieniem szaty roślinnej gminy Kolonowskie są łąki położone w dolinie Małej Panwi. 

Najbogatszymi gatunkowo, a zarazem najszybciej znikającymi z krajobrazu regionu typami łąk są łąki wilgotne. 

Wyróżniamy tu kilka typów zbiorowisk, wśród których na uwagę zasługuje występujące w okolicach Staniszcz 

Wielkich i Staniszcz Małych zbiorowiska ziołoroślowe z dominacją wiązówki błotnej. Na południe i południowy zachód 

od Staniszcz Małych spotykane jest zbiorowisko łąk wilgotnych należące do zespołu ostrożenia łąkowego. 

Najczęściej tworzy on małe powierzchniowo fitocenozy w miejscach podmokłych. Gatunkiem dominującym w płatach 

jest ostrożeń łąkowy. Charakterystyczna fizjonomia tego zbiorowiska, zwłaszcza podczas kwitnienia ostrożenia 

łąkowego. dobrze wyodrębnia go spośród innych zbiorowisk łąkowych. W Polsce zespół ostrożenia łąkowego ma 

cechy zbiorowiska o zasięgu borealno-górskim. Należy on do typowych zbiorowisk antropogenicznych, zajmując 

siedliska łęgowe lub olsowe. Jego występowanie wymaga stałej ingerencji człowieka. Zaprzestanie wykaszania jego 

płatów powoduje najczęściej znaczne zubożenie składu florystycznego. 

 Na terenie gminy Kolonowskie występują również na niewielkich powierzchniach łąki bardzo rzadkie 

w województwie opolskim łąki trzęślicowe. Nienawożone fragmenty trzęślicowych łąk zmiennowilgotnych koszone 

jeden raz w roku, najczęściej pod koniec lata lub w jesieni na ściółkę dla bydła, w ostatnich latach w związku ze 

zmieniającym się sposobem zagospodarowania w szybkim tempie ograniczają swą powierzchnię do niewielkich, 

często zubożonych i kadłubowych płatów. Dobrze wykształcone płaty łąki trzęslicowej z udziałem mieczyka 

dachówkowatego stwierdzono na południe od Staniszcz Małych, natomiast z udziałem goryczki waskolistnej na 

południe od Staniszcz Małych-Granicy. W kilku miejscach w pasie wilgotnych łąk na południe od Staniszcz Małych, 

m.in. w okolicach Stoczka występują również fragmentarycznie wykształcone fitocenozy tego zespołu. Również w 

tych okolicach występuje inne zbiorowisko należące do grupy łąk trzęślicowych - ubogi pod względem florystycznym 

zespół z dominacją sitów. W lokalnych zagłębieniach kompleksów łąkowych, na zabagnionych glebach glejowych 

występuje dosyć pospolicie zespół sitowia leśnego. 
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Na wyższych terasach zanotowano także płaty łąk wyczyńcowych i łąk owsicowych służących najczęściej jako 

jednokośne łąki lub pastwiska. m.in. w okolicach Staniszcz Wielkich i na południe od Staniszcz Małych. Pospolite w 

gminie Kolonowskie są natomiast tzw. zespoły dywanowe porastające miejsca intensywnie wydeptywane, w tym 

nawet szczeliny chodników. Budują je pospolite rośliny odporne na uszkodzenia mechaniczne, takie jak babka 

zwyczajna, wiechlina roczna czy rdest ptasi. Na zasobnych w azot wilgotnych glebach w dolinie Małej Panwi i 

nieckach zbiorników wodnych, w miejscach okresowo zalewanych rozwijają się murawy zalewowe 

z charakterystycznym pięciornikiem gęsim i rozłogowym Potentilla repens, sitem ścieśnionym i tojeścią rozesłaną 

m.in. w Staniszczach Wielkich i Fosowskiem. 

 Dosyć pospolite w gminie Kolonowskie są zespoły roślinne użytków rolnych, zarówno upraw zbożowych jak 

i okopowych. Zbiorowiska chwastów towarzyszące uprawom roślin zbożowych i okopowych zajmują miejscami duże 

powierzchnie i stanowią bardzo ważny element krajobrazu, szczególnie w centralnej części gminy. Na jej obszarze 

do acidofilnego związku Aperion spicae-venti należy wykształcony na ubogich glebach piaszczystych zespół chłodka 

drobnego oraz rozwinięte na żyźniejszych glebach gliniasto-piaszczystych zespoły: zespół maka piaskowego oraz 

zespół wyki czteronasiennej. Najczęściej spotykanym zespołem upraw zbożowych jest zespół maka piaskowego. 

Natomiast zespoły wyki czteronasiennej i chłodka drobnego są rzadko występującymi asocjacjami na obszarze 

gminy, a ich fragmentarycznie wykształcone fitocenozy przedstawiają zubożałe postaci. 

 Zbiorowiska upraw okopowych reprezentujące acidofilny związek Punico-Setarion wykształcają się na 

uboższych i średnio żyznych piaskach gliniastych, a ich znamienną cechą jest stały udział grupy acidofilnych 

gatunków piaszczystych siedlisk. Na terenie gminy Kolonowskie odnotowano należący do omawianego związku 

zespół chwastnicy jednostronnej i włośnicy sinej, wykształcany stosunkowo często na mniej piaszczystych i gliniasto-

piaszczystych glebach oraz rzadziej zespół palusznika nitkowatego na najuboższych, piaszczystych, kwaśnych i 

suchych glebach.Natomiast zespół z dominacją żółtlicy drobnokwiatowej należący do neutrofilnego związku 

Polygono-Chenopodion przywiązany do bogatych w azot, żyznych i optymalnie wilgotnych gleb próchnicznych, na 

terenie gminy Kolonowskie rozwija się stosunkowo często w uprawach okopowych sąsiadujących z ogrodami 

przydomowymi i ogródkami działkowymi. Drugi z tego związku — zespół komosy wielonasiennej związany jest z 

żyznymi madami wykształcającymi się w strefie akumulacyjnej w dolinach rzecznych. Fragmentarycznie 

wykształcone fitocenozy tego zespolu odnotowano w dolinie Małej Panwi. 

 Pozostałe zbiorowiska roślinne o charakterze antropogenicznym z klas Stellarietea mediae, Artemisietea 

vulgaris i Epilobietea angustifolii są na tym terenie bogato reprezentowane. Zbiorowiska te związane są z terenami 

zmienionymi przez człowieka, tj. terenami zabudowanymi, zrębami leśnymi, okrajkami i miejscami wydeptywanymi. 

Najczęściej w zbiorowiskach tych brak jest gatunków rzadkich i chronionych. 

 Grupa zbiorowisk muraw napiaskowych reprezentowana jest w gminie Kolonowskie przez zespoły z klasy 

Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis. Należy do nich subatlantycki zespół szczotlichy siwej, zespół 

goździka kropkowanego oraz zespół z dominacją połonicznika nagiego. Płaty tych zespołów występują rzadko w 

miejscach piaszczystych, pastwiskach i nieużytkach na terenie całej gminy. 

 Na terenie gminy Kolonowskie występują również rzadkie zbiorowiska torfowiskowe i niskoturzycowe 

należące do klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae. Najciekawsze z nich stwierdzono na torfowiskach w zarastających 

starorzeczach Małej Panwi w Staniszczach Małych (użytek ekologiczny Bagno), między Kolonowskiem 

a Zawadzkiem oraz na południowym- zachód od Staniszcz Małych (m.in. użytek ekologiczny Szczyrkowiska). 

Stwierdzono w nich występowanie zespołu turzycy nitkowatej Caricetum lasiocarpae oraz zespołu kwaśnych młak 

turzycowych. Zespół turzycy nitkowatej najczęściej tworzy pływające darnie na powierzchni dystroficznych zbiorników 

wodnych i rozpoczyna proces sukcesji w kierunku torfowisk przejściowych lub wysokich. Na Śląsku Opolskim 

występuje dosyć rzadko i stanowi najczęściej pas okrajkowy torfowisk wysokich. 

 Na skrajach borów sosnowych i ich prześwietleniach w północno-wschodniej i wschodniej części gminy 

wykształciły się na niewielkich powierzchniach fragmentarycznie wykształcone suche wrzosowiska Calluno-

Genistetum z klasy Nardo-Callunetea oraz bardzo rzadkie w województwie opolskim wrzosowiska mącznicowe 

Arctostaphylo-Calkmetum, które ze względu na zalesianie i eutrofizację siedliska z roku na rok zmniejszają areał 

swego występowania. 

 W strefie kontaktowej różnych typów biocenoz leśnych i zadrzewieniowych wykształcają się zbiorowiska 

okrajkowe. W ich skład wchodzą światłolubne gatunki takie jak rzepik pospolity i cieciorka pstra, które tworzą 

fragmentarycznie wykształcony zespół z dominacją rzepika pospolitego. Zbiorowisko to spotykane jest rzadko 

w zachodniej części gminy. 
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Świat zwierząt 

 Pod względem różnorodności biologicznej fauny gminy Kolonowskie należy do gmin stosunkowo bogatych 

w gatunki. Duże zróżnicowanie warunków siedliskowych sprawia, że występuje tu dosyć dużo taksonów o 

różnorodnych wymaganiach względem środowiska przyrodniczego. 

 Poniżej zaprezentowano przegląd wybranych gatunków zwierząt, stwierdzonych na terenie gminy. Ujęto tu 

szczególnie gatunki chronione, rzadkie i zagrożone, stanowiące o walorach faunistycznych analizowanego obszaru.  

Ssaki: 

1) Borowiec wielki Nyctalus noctula, 

2) Bóbr europejski Castor fiber, 

3) Wydra Lutra lutra, 

Ptaki lęgowe: 

1) Derkacz Crex crex, 
2) Gąsiorek Lanius collurio, 

3) Jarzebatka Sylvia nisoria, 

4) Lelek Caprimulgus europaeus, 

5) Zielonka Porzana parva, 

6) Zimorodek Alcedo atthis, 

7) Żuraw Grus gros, 

Gady: 

Na terenie gminy Kolonowskie stwierdzono występowanie 6 chronionych gatunków  gadów: 

1) jaszczurka zwinka Lacerta agilis, 

2) jaszczurka żyworodna Lacerta vivzpara, 

3) padalec zwyczajny Anguis fragilis, 

4) zaskroniec zwyczajny Natrix natrix, 

5) gniewosz plamisty Coronella austriaca, 

6) żmija zygzakowata Vipera berus, 

 

Płazy: 

Na terenie gminy Kolonowskie stwierdzono występowanie 9 chronionych gatunków płazów: 

1) traszka grzebieniasta Triturus cristatus, 

2) traszka zwyczajna Triturus vuigaris, 

3) traszka górska Triturus alpestris, 

4) ropucha szara Bufo bufo, 

5) ropucha zielona Bufo viridi, 

6) rzekotka drzewna Hyla arborea, 

7) żaba trawna Rana temporaria, 

8) żaba wodna Rana eseulenta; 

9) żaba jeziorkowa Rana lessonae, 

 

Chronione gatunki ryb: 

Na terenie gminy Kolonowskie stwierdzono występowanie 1 gatunku ryby objętej ścisłą ochroną - śliz Barbatula 

barbatula 

Chronione i zagrożone bezkręgowce: 
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Na terenie gminy Kolonowskie stwierdzono również występowanie chronionych i zagrożonych wymarciem 

bezkręgowców: 

1) Gałeczka rzeczna (małża) Sphaerium rivicola,  

2) Ślimak winniczek Helix pomatia, 

3) tygrzyk paskowany (pająk) Argiope bruennichi,  

4) mrówka ćmawa Formica polyctena, 

5)  mrówka rudnica Formica rufa,  

6) trzmiel rudy Bombus pascuorum, 

7) trzmiel ziemny Bombus terrestris, 

8) trzmiel kamiennik Bombus lapidarius,  

9) strzępotek hero Coenonympha hero, 

10) pachnica dębowa Osmoderma eremita, 

11) biegacze Carabus spp., 

12) świerszcz polny Gryllus campestris. 

 

9.1.10. Stan czystości powietrza atmosferycznego 

Powietrze atmosferyczne jest elementem środowiska naturalnego o szczególnym znaczeniu dla istnienia 

życia na ziemi. Ze względu na powszechność występowania i brak naturalnych barier dla przenikania substancji 

gazowych i pyłów jest ono odbiorcą dużego ładunku zanieczyszczenia. Łatwa dyfuzja i ruch mas powietrza 

umożliwiają rozprzestrzenianie się szkodliwych substancji na znaczne odległości, co uniemożliwia ograniczenie 

zanieczyszczenia do miejsca jego powstania.  

Do powietrza dostawać mogą się różnego rodzaju zanieczyszczenia będące substancjami chemicznymi 

w postaci pyłów lub gazów, lub części czy tez całe organizmy żywe. Mogą one być naturalnymi składnikami 

powietrza występującymi w nadmiarze lub nie występującymi w nim w stanie naturalnym.  

Na obszarze gminy Kolonowskie brak jest scentralizowanych systemów ciepłowniczych. Potrzeby cieplne 

odbiorców zaspakajane są przez:  

1) energię cieplną z kotłowni lokalnych,  

2) energię cieplną z indywidualnych źródeł energii.  

 Niska emisja na terenie Gminy Kolonowskie związana jest z indywidualnymi środkami ciepłowniczymi 

w gospodarstwach domowych, które w przeważającej ilości wykorzystują jako źródło energii węgiel kamienny, 

często gorszego gatunku. Spala się w nich także różnego rodzaju materiały odpadowe, w tym odpady komunalne, 

które mogą być źródłem emisji dioksyn, ponieważ proces spalania jest niepełny i zachodzi w niższych 

temperaturach. Lokalne systemy grzewcze i piece domowe praktycznie nie posiadają urządzeń ochrony powietrza. 

Wielkość emisji z tych źródeł jest trudna do oszacowania i wykazuje zmienność sezonową, związaną z okresem 

grzewczym.  

Ponadto wpływ na zanieczyszczenie powietrza mają także lokalne przestarzałe kotłownie pracujące dla 

potrzeb centralnego ogrzewania oraz małe przedsiębiorstwa spalające węgiel w celach grzewczych 

i technologicznych. Nie posiadają one praktycznie żadnych urządzeń do ochrony powietrza. Głównym paliwem 

w sektorze gospodarki komunalnej jest węgiel o różnej jakości i o różnym stopniu zasiarczenia. Funkcjonujące w tym 

sektorze stare urządzenia grzewcze posiadają niską sprawność. Głównymi zanieczyszczeniami powietrza są 

dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla i pył. 

 Źródło emisji zanieczyszczeń do powietrza stanowi działalność przedsiębiorstw produkcyjnych 

i usługowych funkcjonujących na terenie gminy Kolonowskie. 

 Kolejnym czynnikiem decydującym o stanie jakości powietrza jest emisja komunikacyjna, której największe 

stężenia lokują się wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych. Zanieczyszczenia komunikacyjne (tlenek i dwutlenek 

węgla, tlenki azotu, węglowodory, pyły z metalami ciężkimi) pogarszają jakość powietrza atmosferycznego oraz 
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wpływają na wzrost stężenia ozonu w troposferze. Ponadto mniejsze znaczenie ma również zapylenie powstające 

na skutek zużywania się podzespołów pojazdów np. ścierania się opon czy klocków hamulcowych oraz zużywania 

się nawierzchni dróg. 

 Źródłem emisji niezorganizowanej na terenie Gminy Kolonowskie jest oczyszczalnia ścieków 

w Staniszczach Małych, procesy wypalania traw, ściernisk i nieużytków. Ponadto na terenie gminy jeden zakład 

posiada własną nowoczesną biologiczną oczyszczalnię ścieków tj. PACKPROFIL Sp. z o.o., zlokalizowany przy 

ul. Zakładowej 3 w Kolonowskiem. 

 Proces oczyszczania ścieków komunalnych wiąże się z emisją zanieczyszczeń gazowych, 

mikrobiologicznych oraz odorów. Produktami ubocznymi powstającymi podczas procesu oczyszczania ścieków jest 

biogaz zwłaszcza metan i dwutlenek węgla oraz substancje odorowe takie jak siarkowodór, amoniak, związki 

organiczne (merakaptany, kwasy tłuszczowe). Na urządzeniach technologicznych oczyszczalni ścieków rozwijają 

się mikroorganizmy takie jak: wirusy, grzyby oraz bakterie, które wraz z pęcherzykami powietrza przedostają się do 

atmosfery.  

Zwiększonego stopnia zanieczyszczeń można się spodziewać w okresie grzewczym, w granicach miasta oraz 

w ośrodkach o skoncentrowanej zabudowie. Stan powietrza w Gminie jest dobry. Badania stanu powietrza 

przeprowadzane były dla całej strefy opolskiej w 2021 r. Strefa ta sklasyfikowana została pod kątem ochrony zdrowia 

w kategorii A (poziom stężeń nieprzekraczający wartości dopuszczalnej) i C stężenia substancji zanieczyszczającej 

powietrze na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne bądź poziomy docelowe, zaś pod kątem ochrony 

roślin w kategorii A.  

Na terenie Gminy nie występuje zagrożenie promieniowaniem jonizującym. Jedynymi źródłami 

promieniowania jonizującego jest stacja telefonii cyfrowej. 

Źródeł zanieczyszczeń powietrza należy także upatrywać w rolnictwie - nasilenie erozji eolicznej, 

intensyfikacja pylenia z pól, kompostowanie, emisja produktów rozkładu materii organicznej, zanieczyszczenia 

powstające podczas użytkowania pojazdów i maszyn rolniczych oraz ogrzewania budynków, rozpylane pestycydy i 

cząstki nawozów sztucznych.  

Innym zjawiskiem negatywnym, związanym z powietrzem jest zanieczyszczenie odorowe (gazami 

złowonnymi). Na terenie gminy odory mają charakter lokalny i wiążą się głównie z działalnością rolniczą, m. in.: 

zbiorniki bezodpływowe ścieków i oczyszczalnie przydomowe, źle użytkowana i przechowywana gnojowica, fermy 

hodowlane zwierząt, źle posadowiona kanalizacja, składowiska odpadów.  

Ocenę stopnia zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy Kolonowskie umożliwiają badania instalacji 

przeprowadzane przez Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu. O klasie jakości powietrza 

decydowały przede wszystkim wyniki pomiarów stężeń pyłu zwieszonego (PM2,5 i PM10), NO2, SO2, CO, O3.  

  Na terenie gminy w ramach sieci monitoringu zanieczyszczeń gazowych powietrza województwa 

opolskiego nie ma zlokalizowanych punktów pomiarowych. Najbliższy punkt pomiarowy powietrza znajduje się w 

poza granicami gminy w Ozimku na Placu Wolności (krajowy kod stacji: OpPASOzimPlWoln).  

 

Tabela 9.1.10. Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej z uwzględnieniem 

kryteriów ochrony zdrowia – klasyfikacja podstawowa 

Nazwa 

strefy 

Kod 

strefy 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy 

SO2 NO2 PM10 Pb  C6H6  CO O3 As Cd  Ni  BaP PM2,5 

Strefa 

opolska 

PL 

1602 
A A C A A A A1 A A A C C12 

1 dla ozonu – poziom celu długoterminowego, strefy uzyskały klasę D2 
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2 dla pyłu PM2,5 – poziom dopuszczalny I faza, poziom dopuszczalny I faza, strefa opolska uzyskała klasę A. 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w Województwie opolskim- raport wojewódzki za rok 2021 , GIOŚ 

Wg oceny jakości powietrza w województwie opolskim gmina Kolonowskie leży w strefie opolskiej 

obejmującej całe województwo oprócz miasta Opole. Wg kryteriów ochrony zdrowia w 2021 r. stwierdzono w niej 

w przekroczenia poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu PM 10 oraz benzo(a)pirenu – zaliczono do klasy C.  

Jest to poziom powyżej docelowego, co niesie dążenie do osiągnięcia poziomu docelowego substancji 

w określonym czasie za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych oraz 

opracowanie programu ochrony powietrza w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów docelowych w powietrzu, 

jeśli program nie był opracowany pod kątem określonej substancji. 

Przekroczenie średniorocznego poziomu docelowego PM10 oraz przekroczenie poziomu dopuszczalnego 

stężenia pyłu zawieszonego PM10 (24-godz.) określonego ze względu na ochronę zdrowia w województwie 

opolskim w 2021 roku miało miejsce jedynie na obszarze całej gminy Kolonowskie.  

Przekroczenie poziomu docelowego dla stężenia B(a)P określonego ze względu na ochronę zdrowia 

w województwie opolskim w 2021 roku występowało w mieście Kolonowskie.  

Przekroczenie wskaźnika O3 (OZ- Ochrona Zdrowia) poziom docelowy miało miejsce na obszarze całej 

gminy. 

Ze względu na ochronę roślin w strefie opolskiej nie występowało przekroczenie dopuszczalnych wartości 

stężeń (NOx, SO2) – zaliczono do klasy A. Jednocześnie nie został dotrzymany poziom celu długoterminowego dla 

ozonu w kryterium ochrony roślin. Przekroczenie poziomu celu długoterminowego dla wskaźnika O3 (OR Ochrona 

Roślin) miało miejsce na całym obszarze Gminy Kolonowskie.  

Zgodnie z założeniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego gmina 

Kolonowskie jako obszar koncentracji przemysłu wymaga przekształcenia i rozwoju gospodarki, bazującej na niskiej 

emisyjności i wysokiej efektywności poprzez: 

1) modernizację i rozwój innowacyjnych technologii niskoemisyjnych, spełniających kryteria najlepszych 

dostępnych technologii BAT w sektorze przemysłowym;  

2) proekologiczną modernizację i rozwój nowoczesnych technologii produkcyjnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem głównych ośrodków produkcyjnych; 

3) rozwój innowacyjnych technologii produkcji. 

 

 

9.1.11. Zagrożenia hałasem 

Hałas 

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego 

i użyteczności publicznej należy sytuować w miejscach najmniej narażonych na występowanie hałasu i drgań, a jeżeli 

występuje przekroczenie wartości dopuszczalnych (określone w przepisach o ochronie przed hałasem i drganiami), 

należy stosować skuteczne zabezpieczenia np.: zachowanie odpowiednich odległości od źródeł uciążliwości, 

odpowiednie usytuowanie i ukształtowanie budynku , elementy amortyzujące drgania oraz osłaniające i ekranujące 

przed hałasem. 

Hałas przemysłowy generowany jest przez zakłady produkcyjne i usługowe. Obejmuje dźwięki emitowane 

przez maszyny i urządzenia, procesy technologiczne, a także instalacje i wyposażenie małych zakładów 

rzemieślniczych i usługowych. Do tego rodzaju hałasu zalicza się także dźwięki emitowane przez urządzenia 

obiektów handlowych np.: wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne. Hałas ten ma charakter lokalny i występuje 

głównie na terenach sąsiadujących z zakładami przemysłowymi. Poziom hałasu jest kształtowany indywidualnie dla 
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każdego obiektu i zależy od wykorzystywanych maszyn i urządzeń, zastosowanej izolacji hal produkcyjnych oraz 

prowadzonych procesów technologicznych. Pomiar hałasu przemysłowego nie jest prowadzony systematycznie ani 

regularnie, zazwyczaj jest przeprowadzany w skutek interwencji.  

Hałas przemysłowy w Gminie stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym, występuje głównie na terenach 

sąsiadujących z podmiotami gospodarczymi. Związany jest głównie z funkcjonowaniem obecnych na terenie gminy 

podmiotów, w tym tartaku, stolarni, zakładów blacharskich, rzemieślniczych itp. Hałas przemysłowy stanowią tak 

źródła znajdujące się na otwartej przestrzeni (punktowe źródła hałasu np. wentylatory, sprężarki itp. usytuowane na 

zewnątrz budynków), jak i w budynkach (wtórne źródła hałasu - od pracy maszyn i urządzeń), emitowany do 

środowiska przez ściany, strop, okna i drzwi. Dodatkowe źródło hałasu stanowią ponadto prace dorywcze 

wykonywane poza budynkami produkcyjnymi jak np. cięcie, kucie, szlifowanie, a także obsługa zakładów przez 

transport kołowy. Uciążliwość hałasu emitowana z tych obiektów zależy między innymi od ilości źródeł hałasu i czasu 

ich pracy. Wytypowanie zakładów niekorzystnie oddziaływujących na klimat akustyczny należy do zadań WIOŚ. W 

przypadkach stwierdzenia nadmiernego poziomu hałasu nakładane są kary.  

Hałas drogowy jest najpowszechniejszym i najbardziej uciążliwym źródłem hałasu. Koncentruje się wzdłuż 

szlaków komunikacyjnych tak, więc ma charakter liniowy. Na poziom tego hałasu wpływ ma przede wszystkim 

natężenie ruchu, złożoność układu drogowego, a także stan nawierzchni dróg. Przez teren gminy Kolonowskie 

przebiegają lub biorą początek następujące drogi:  

1) droga wojewódzka: DW 463 relacji Zawadzkie - Ozimek- Bierdzany,  

2) drogi powiatowe,  

3) drogi gminne.  

 

 Duże natężenie ruchu pojazdów na terenie gminy jest główną przyczyną wysokiego poziomu hałasu na 

pierwszej linii zabudowy mieszkaniowej, usytuowanej wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Z powodu narastającego 

ruchu pojazdów ciężkich, przemieszczających się po głównych szlakach komunikacyjnych, poziom dźwięku w porze 

nocnej jest także znaczny.  

 Hałas kolejowy odgrywa zdecydowanie mniej znaczącą rolę od hałasu drogowego. Przez południową część 

gminy przebiega zelektryfikowana jednotorowa linia Opole-Ozimek-Tarnowskie Góry. Zagrożenie hałasem z 

transportu kolejowego ma charakter liniowy i jest odczuwalne w najbliższym otoczeniu torowisk. W odległości 5 m od 

torów ekwiwalentny poziom hałasu wynosi 60 dB(A) w porze dziennej i 53 dB(A) w porze nocnej. Szlak ten, ze 

względu na niewielkie natężenie przejazdów pociągów, nie stanowi istotnego źródła hałasu. 

 

 

Promieniowanie elektromagnetyczne 

Źródłem pól elektromagnetycznych występujących na omawianym terenie są linie energetyczne, urządzenia 

elektroenergetyczne oraz stacje bazowa telefonii komórkowej. W przypadku stacji bazowych emitowane pola 

elektromagnetyczne znajdują się na wysokości ponad 30 m n.p.t., nie stwarzając zagrożenia dla okolicznych 

mieszkańców 

 Energia elektryczna doprowadzana jest liniami napowietrznymi średniego napięcia 15kV, które wraz ze 

stacjami transformatorowymi są źródłem pól elektromagnetycznych. W przypadku linii energetycznych średniego 

oraz niskiego napięcia nie ma konieczności wyznaczenia pasa ochronnego.  

Ewentualne oddziaływanie pól elektromagnetycznych nie przekracza ustalonego i wyłączonego spod 

zabudowy pasa technicznego, wyznaczanego dla prawidłowej obsługi i konserwacji linii. 

Komunikacyjne zagrożenia środowiska 

Ruch pojazdów samochodowych oddziałuje na środowisko poprzez: 

1) emisję zanieczyszczeń do atmosfery, 
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2) emisję hałasu i wibracji, 

3) zagrożenia wypadkowe. 

Rozwój systemu transportowego bardzo utrudnia bytowanie i stanowi zagrożenie dla wielu gatunków zwierząt. 

Ciągi komunikacyjne przechodzące przez tereny leśne i w dolinach praktycznie wszystkich rzek utrudniają naturalną 

wędrówkę zwierząt. 

9.1.12. Pola elektromagnetyczne 

Źródłem pól elektromagnetycznych występujących na omawianym terenie są linie energetyczne, urządzenia 

elektroenergetyczne oraz stacje bazowa telefonii komórkowej.  

  Przez obszar gminy przebiega napowietrzna linii przesyłowa wysokiego napięcia 110kV, dwutorowa relacji 

Ozimek-Zawadzkie 1, Ozimek-Zawadzkie 2. Linia ta, biorąc pod uwagę szerokość pasa technologicznego nie 

koliduje obecnie z zabudową mieszkalną. 

  W zakresie usług telekomunikacyjnych na terenie gminy Kolonowskie znajdują się sieci telekomunikacyjne, 

linie światłowodowe oraz radiowe łącza telekomunikacyjne. Mieszkańcy gminy posiadają nieograniczony dostęp do 

telefonii stacjonarnej. Na terenie gminy usługi telekomunikacyjne w dużej mierze świadczą operatorzy telefonii 

komórkowych, których szybki rozwój spowodował wzrost źródeł emisji PEM w postaci stacji bazowych. Stacje te 

znajdują zlokalizowane są w:  

1) Kolonowskiem, ul. Lipowa, dz. 162/1 – maszt PTK Centertel, 

2) Kolonowskiem, dz. 1340/6 – masz Orange, 

3) Staniszczach Wielkich, ul. Księdza Gajdy, dz.137 – maszt Play, 

4) Staniszczach Małych, ul. Myśliwca, dz. 530/3, maszt Orange. 

 

 Stacje bazowe telefonii komórkowych są obiektami istotnymi z punktu widzenia ochrony środowiska. 

W otoczeniu anten stacji bazowych GSM, znajdujących się w gminie, pola o wartościach wyższych 

od dopuszczalnych w praktyce występują w odległości do 25 metrów od anten na wysokości ich zainstalowania. 

Ponieważ anteny są instalowane na dachach wysokich budynków lub na specjalnie stawianych wieżach, 

nie stwarzają one zagrożenia dla mieszkańców. 

9.1.13. Zagrożenia poważnymi awariami 

Poważne awarie 

 Poważne awarie mogą wystąpić wskutek stacjonarnych procesów przemysłowych na terenie konkretnego 

zakładu, a także w dowolnym miejscu w trakcie magazynowania, transportu i przepakowywania. O zakwalifikowaniu 

danego zakładu do zakładu o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych 

decyduje rodzaj i ilość substancji niebezpiecznej w tym zakładzie. Żaden z zakładów o zwiększonym ryzyku lub o 

dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii nie znajduje się na terenie gminy Kolonowskie. 

Zagrożenie dla środowiska na terenie gminy Kolonowskie może wynikać z transportu drogowego materiałów 

niebezpiecznych, w postaci toksycznych środków przemysłowych i niebezpiecznych substancji chemicznych, w tym 

paliw płynnych. Dla zwiększenia nadzoru przestrzegania przepisów w zakresie drogowego przewozu materiałów 

niebezpiecznych prowadzone są akcje kontroli tych przewozów koordynowane przez policję, przy udziale 

Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego i Inspekcji Ochrony Środowiska. 

Zanieczyszczania wód 

Do cieków na terenie gminy Kolonowskie dopływają również ścieki ze źródeł rozproszonych czyli odpływy 

ścieków ze zwodociągowanych, a nie skanalizowanych miejscowości i z miejscowości nie posiadających 

oczyszczalni ścieków. Na stan czystości wód płynących mają wpływ źródła obszarowe tj. spływy z terenów upraw 

rolnych i innych terenów, z których odpływ kieruje się do rzek. Poważnym problemem związanym 
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z zanieczyszczeniem wód jest skażenie wód pierwszego poziomu wodonośnego stanowiącego źródło wody 

ujmowane przez studnie głębinowe. Stanowią one m.in. źródła wody dla gospodarstw rolnych, domowych oraz 

zakładów przemysłowych. Główną przyczyną zanieczyszczenia wód pierwszego poziomu wodonośnego jest 

przesiąkanie ścieków z nieszczelnych szamb, budynków gospodarskich i innych. Sytuację w tym zakresie można 

poprawić poprzez likwidację szamb, a budowę zbiorczych systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni grupowych, które 

maja uzasadnienie ekonomiczne oraz większej ilości oczyszczalni przydomowych oraz przyzakładowych. 

Zagrożenia wynikające z „produkcji” odpadów 

Większość odpadów wytwarzanych na terenie gminy Kolonowskie stanowią odpady niejednorodne – 

zawierają m.in. papier, tworzywa sztuczne, opakowania plastikowe, szklane czy metalowe, odpady biodegradowalne 

(resztki żywności, ziemi), ale też farby, lakiery czy tusze. Nie ma w nich dominującej frakcji odpadów jednorodnych. 

Jednocześnie odpady powstające na terenach wiejskich charakteryzują się pewnymi specyficznymi 

cechami. Po pierwsze, odpady powstające na terenach wiejskich są bardziej zróżnicowane pod względem 

pochodzenia i stopnia szkodliwości dla środowiska. W każdym gospodarstwie rolnym prowadzona jest produkcja 

przy użyciu maszyn i różnych substancji. Sprawia to, że powstające odpady zawierają m.in. substancje chemiczne 

używane w rolnictwie typu opakowania po środkach chemicznej ochrony roślin – pestycydach i insektycydach. Są to 

niewielkie ilości w odniesieniu do pojedynczego gospodarstwa, jednak ze względu na masowość występowania 

zjawiska jest to problemem. Inną cechą odpadów na terenach wiejskich jest ich duże przestrzenne rozproszenie. 

Na obszarach o zabudowie rozproszonej jest tyle źródeł powstawania odpadów ile gospodarstw. 

Rozproszenie utrudnia gromadzenie odpadów w wyznaczonych miejscach oraz ich zagospodarowanie. 

Złożona sytuacja w gospodarce odpadowej na wsi polegająca na dużych odległościach do punktu składowania, 

koszty transportu oraz brak zrozumienia potrzeby gromadzenia odpadów i odpowiedniego składowania, powodują, 

że problem jest rozwiązywany w sposób najprostszy tj. wyrzucanie poza obręb gospodarstwa. 

Zjawisko zaśmiecania terenów (dzikie wysypiska) jest zjawiskiem powszechnym i występuje również 

na obszarze gminy Kolonowskie. Dzikie wysypiska odpadów oddziałują na środowisko w różny sposób. W przypadku 

składowania odpadów organicznych, bez substancji szkodliwych, wysypisko oddziałuje głównie na pogorszenie 

wrażeń estetycznych, deformują naturalność i estetykę. Jeśli wyrzucane są odpady niebezpieczne, to nawet 

niewielkie ich ilości są groźne dla środowiska. Najbardziej szkodliwe jest wyrzucanie odpadów do „oczek wodnych”, 

bagienek lub składowanie na ich brzegu. Małe źródła wody, bagienka itp. pełnią bardzo ważną rolę w środowisku; 

urozmaicają krajobraz, wzbogacają bioróżnorodność krajobrazu rolniczego i leśnego. Są one miejscem bytowania, 

czasami rzadkich gatunków roślin i zwierząt, szczególnie charakterystycznych dla bagien.  

Ponadto na terenie omawianej Gminy występują inne zagrożenia takie jak:  

1) zagrożenia pożarowe terenów leśnych,  

2) inne zagrożenia urbanistyczne –napowietrzane linie energetyczne wysokiego i średniego napięcia 

przebiegające przez tereny leśne, wzdłuż torów i w sąsiedztwie stacji transformatorowych, a także duże 

transformatory,  

3) zagrożenie powodziowe. 

 

9.1.14. Gospodarka wodno-ściekowa 

Wodociągi 

 
  System zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy Kolonowskie jest dobrze rozwinięty. Obecnie Mieszkańcy 

Kolonowskiego, Staniszcz Wielkich i Staniszcz Małych zaopatrywani są w wodę z systemu wodociągowego 

„Kolonowskie”.  
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 Zaopatrzenie w wodę w Gminie Kolonowskie prowadzone jest przez spółkę Kanalizacja Gminy Kolonowskie 

„KGK” sp. z o.o.. Główne ujęcia wody – dwie studnie głębinowe o wydajności 1100 m3/dobę każda, są zlokalizowane 

w Kolonowskiem przy ul. Kolejowej 2.  

 Dla miejscowości Spórok – woda jest zakupywana z gminy Strzelce Opolskie z systemu wodociągowego 

,,Kadłub’’, natomiast dla przysiółka Granica z gminy Ozimek. 

 W 2020 r. 96,8% mieszkańców miasta i gminy posiadało dostęp do sieci wodociągowej. Łączna długości 

sieci wynosi 80,3 km. KGK obsługiwało w 2021 r. 1458 połączeń do budynków mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania oraz zakładów przemysłowych i obiektów użyteczności publicznej. 

 Według stanu na 31 grudnia 2021 r. w wodę zaopatrywanych jest 7774 osób. Sieć wodociągowa na terenie 

gminy Kolonowskie ogólnie jest w stanie dobrym, przy czym część najstarszych odcinków sieci wodociągowej 

podlega wymianie. 

 Łączna aktualna wielkość produkcji wody pitnej wynosi 548m3/dobę. Zużycie wody na 1 mieszkańca w 2021 

r. wyniosło 24,6 m3. 

Tabela 9.1.14. Charakterystyka ujęć wodnych, z których korzysta ludność i przedsiębiorstwa Gminy Kolonowskie 

 

Źródło: WIOŚ w Opolu, Komunikat 2/W/2018 Pobór Wód w województwie Opolskim w 2017 r. 

 

 Kanalizacja 

 
   Sieć kanalizacyjna sanitarna w gminie Kolonowskie obejmuje swoim zasięgiem wszystkie miejscowości. 

W przypadku braku podłączeń ścieki są zazwyczaj magazynowane w zbiornikach wybieralnych lub przepływowych. 

 W 2020 r. z instalacji kanalizacyjnej korzystało 92,7% mieszkańców gminy oraz 81,8% mieszkańców miasta. 

Na terenie aglomeracji Kolonowskie w 2021 r. znajdowało się 56,7 km zbiorczej sieci kanalizacyjnej, w tym ok. 46,9 

km sieci grawitacyjnej.  

  Wszystkie ścieki z obszaru gminy Kolonowskie odprowadzane są do mechaniczno- -biologicznej 

oczyszczalni ścieków i tam oczyszczane. Oczyszczalnia położona jest w północno - zachodniej części gminy w m. 

Staniszcze Małe nad rzeka Mała Panew. 
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 Oczyszczalnia przyjmuje ścieki sanitarne z miasta Kolonowskie oraz pozostałych miejscowości gminy 

Kolonowskie tj. z obszaru całej aglomeracji Kolonowskie. Oczyszczalnia posiada aktualne pozwolenie na 

wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do wód rzeki Mała Panew w ilości:  

1) Q śr.dob. = 600,0 m 3 /dobę  

2) Q max.dob.. = 780,0 m 3 /dobę.  

3) Q max.godz. = 68,0 m 3 /godz. 

 

Układ technologiczny oczyszczalni stanowią:  

1) pompownia główna,  

2) stacja zlewna,  

3) blok biologiczny złożony z dwóch reaktorów CMM 300,  

4) separator piasku,  

5) komora koagulacji, 

6) poletka osadowe,  

7) wylot brzegowy do rzeki Mała Panew w km 38+490. 

 

 Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi w sprawozdaniu z 

oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich (na podst. OS-5 za rok 2019, KGK Kolonowskie):  

1) ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/dobę]: 526 m3/dobę;  

2) ścieki dowożone [m3/rok]: 3m3/dobę;  

3) ilość ścieków oczyszczonych ogółem w roku 2019 [m3/rok]: 529 m3/dobę; 

 Zgodnie z zapisem „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego – przyjętego 

Uchwałą Nr VI/54/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. oczyszczalni ścieków w gminie 

Kolonowskie posiada zbyt mała przepustowość i wymaga podjęcia działań w obszarze gospodarki wodno-ściekowej. 

 Jednocześnie formą odprowadzania ścieków na terenie gminy jest również odprowadzenie ich 

do przydomowych zbiorników bezodpływowych bądź przydomowych oczyszczalni ścieków. Istnieje zatem 

konieczność rozbudowy zorganizowanego systemu kanalizacji przewodowej i oczyszczalni ścieków na obszarach 

zabudowy o intensywnej urbanizacji, dzięki czemu będzie możliwa likwidacja osadników i szamb bezodpływowych 

Jednak część zabudowy w gminie stanowi zabudowa rozproszona. Gmina Kolonowskie realizuje programy dotacji 

dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych do montowanych na terenie Gminy przydomowych oczyszczalni 

ścieków. Dotacje udzielane są na obszarach, dla których budowa kanalizacji sanitarnej sieciowej jest niemożliwa lub 

ekonomicznie nieuzasadniona.  

Ponadto na obszarze gminy Kolonowskie wytwarzane są ścieki przemysłowe przez firmy: 

1) PAMAS Sp. z o.o., ul. Osowska 54, 46-024 Łubniany: 

a) ilość odprowadzanych ścieków w ciągu roku Q = 2860,0 m3/rok  

b) średnia dobowa ilość ścieków Q śrd = 7,83 m3/dobę  

2) PERI Polska Sp. z o.o., ul. Stołeczna 62,05-860 Płochocin: 

a) ilość odprowadzanych ścieków w ciągu roku Q = 470,0 m3/rok  

b) średnia dobowa ilość ścieków Q śrd = 1,29 m3/dobę 

9.1.15. Gospodarka odpadami 

 Odpady komunalne z terenu gminy Kolonowskie odbierane są przez wyspecjalizowaną firmę, która 

wyłoniona została do realizacji niniejszego zadania w drodze przetargu. Zebrane odpady przekazywane są następnie 

do instalacji przetwarzania odpadów. Wg.” Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-

2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028” Gmina Kolonowskie należy do regionu południowo-wschodniego gospodarki 

odpadami komunalnymi. 
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 Na terenie regionu południowo-wschodniego istnieje 8 regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych:  

1) 2 instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów: 

a) Instalacja zlokalizowana na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpiecznei obojętne w 

Dzierżysławiu (gm. Kietrz),  

b) Instalacja mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

zlokalizowana na składowisku odpadów innych niż niebezpiecznei obojętne w Kędzierzynie-Koźlu, 

2) Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów: 

a) Kompostownia zlokalizowana na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 

i obojętne w Dzierżysławiu (gm. Kietrz), 

b) Kompostownia kontenerowa odpadów selektywnie zebranych (Regionalne Centrum 

Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region”). 

3)  Składowiska odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania: 

a) Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dzierżysławiu (gm. Kietrz), 

b) Miejskie Składowisko Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu, 

c) Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Szymiszowie (gm. Strzelce 

Opolskie), 

d) Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kielczy (gm. Zawadzkie).  

4) Składowiska przyjmujące pozostałe odpady: 

a) Miejskie Składowisko Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu, 

b) Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dzierżysławiu, 

c) Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kielczy, 

d) Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Szymiszowie, 

e) Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Baborowie, 

f) Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ciężkowicach (gm. Polska 

Cerekiew), 

g) Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Głubczycach, 

h) Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pawłowiczkach. 

W przypadku gdy regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych uległa awarii lub nie może 

przyjmować odpadów z innych przyczyn, jako instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu wyznacza się w 

pierwszej kolejności inne regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych z regionu. W sytuacji, kiedy 

w regionie nie ma innych regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, które można byłoby 

wyznaczyć jako instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu, do obsługi wyznacza się instalacje spoza 

regionu. Decyzję o skierowaniu odpadów do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi podejmuje zarządzający 

regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych, do której odpady miały pierwotnie trafić w 

porozumieniu z samorządem, z którego terenu pochodzą odpady. 

Odbiór nieczystości komunalnych od mieszkańców następuje według ustalonego harmonogramu. 

Na terenie Gminy Kolonowskie został również zorganizowany stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w mieście Kolonowskie na ul. Zakładowej 1a. 

 Ponadto na terenie gminy Kolonowskie firma Packprofil Sp. z o.o. mieszcząca się przy ul. Zakładowej 3, w 

mieście Kolonowskie poddaje recyklingowi materiałowemu opakowania z papieru i tektury powstające w procesie 

produkcji. Całość działań prowadzona jest w oparciu o pozwolenie zintegrowane 
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9.2. Diagnoza stanu środowiska gminy  

9.2.1. Tereny otwarte  

  Położenie geograficzne, ukształtowanie terenu oraz doliny rzek, mają znaczący wpływ na rodzaj i charakter 

zieleni występującej w gminie Kolonowskie. Największą powierzchnię zajmują lasy oraz grunty orne, łąki oraz 

pastwiska, które ulegają sukcesywnemu zalesianiu. Naturalny system zieleni uzupełniony jest przez parki, skwery, 

cmentarze, sady oraz zieleń towarzyszącą zabudowie zagrodowej i mieszkaniowej. Tereny zieleni urządzonej pełnią 

funkcje rekreacyjne, ekologiczne i zdrowotne wpływając na łagodzenie lub eliminację uciążliwości życia na terenach 

zabudowy. Kształtują ponadto układy urbanistyczne, wprowadzają ład przestrzenny oraz nadają specyficzny i 

indywidualny charakter miejscowości. 

 System przyrodniczy gminy Dobrodzień ma charakter leśno-rolniczy, gdyż ponad 70% jej obszaru stanowią 

las. Gmina należy do jednych z najbardziej zalesionych w województwie opolskim. Na przestrzenny układ form 

przyrodniczych, składają się: 

1) duże, zwarte kompleksy leśne na skrzydłach doliny Małej Panwi, pełniące rolę lokalnych węzłów 

ekologicznych i oddziałujące na bezpośrednio przyległe obszary, 

2) mozaikowaty system lasów i większych zadrzewień położonych w dolinie Małej Panwi, 

3) korytarze ekologiczne - elementy tranzytowe, składające się z mało zniekształconych, stanowiących 

połączenie rozproszonych kompleksów leśnych i zieleni śródpolnej, sprzyjający migracji flory i fauny 

i zapewnienie ciągłości przestrzennej dla sąsiednich ekosystemów, 

4) wielkoprzestrzenne ekstensywnie użytkowane, bądź nieużytkowane podmokłe łąki we wszystkich dolinach 

rzecznych, 

5) starorzecza i oczka wodne oddzielone od obszarów zagospodarowanych strefami buforowymi leśnymi lub 

łąkowymi. 

 Dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów jest w dużym stopniu zgodny z uwarunkowaniami 

wynikającymi ze specyficznych cech środowiska gminy Kolonowskie. Tereny dolin rzecznych są głównie użytkowane 

jako łąki, pastwiska oraz lasy. Zabudowa mieszkalna położona w dolinach rzek może być narażona na niekorzystne 

warunki klimatyczne, związane z gromadzeniem się zanieczyszczeń, spływem zimnego powietrza i znaczną 

wilgotnością powietrza. Warunki te mają niekorzystny wpływ na zdrowie mieszkańców. 

 Obszary otwarte czyli: pola uprawne, łąki, zadrzewienia, nieużytki, wody otwarte itp. oraz lasy zajmują 

znaczącą część terenu gminy. Większość z nich pełni rolę produkcyjną, stanowiąc podstawę funkcjonowania 

lokalnego rolnictwa, leśnictwa, ogrodnictwa, hodowli. Jednocześnie obszary otwarte pełnią coraz bardziej 

dostrzeganą i docenianą rolę pozaprodukcyjną związaną z tworzeniem bazy przyrodniczej gminy i walorów 

krajobrazu. Walory te coraz częściej mają już swój wymiar promocyjny i ekonomiczny jako potencjalne środowisko 

rozwoju nowych funkcji, jak na przykład usługi turystyczne. 

 Największe konflikty pomiędzy uwarunkowaniami przyrodniczymi i sposobem użytkowania terenu występują 

w obrębie obszarów narażonych na występowanie wezbrań. Niedopasowanie sposobu zagospodarowania terenu do 

jego naturalnych cech może w przyszłości powodować duże straty materialne, zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, 

a także może przyczyniać się do pogorszenia jakości i degradacji środowiska przyrodniczego.  

 Niezgodne z cechami i uwarunkowaniami przyrodniczymi zagospodarowanie terenu występuje miejscami 

na terenach potencjalnie zagrożonych powodzią. 

Na obszarze gminy występuje jedno udokumentowane złoże kopalin, które nie podlega eksploatacji. 

 

9.2.2. Tereny zabudowy  

  Gmina Kolonowskie jest gminą miejsko-wiejską, co w bezpośredni sposób wpływa na sposób 

zagospodarowania przestrzeni i przeznaczenia pod poszczególne funkcje. Istniejące zagospodarowanie 

przestrzenne jest jednym z najistotniejszych czynników rzutujących na sformułowanie zasad przestrzennego rozwoju 

gminy.  
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 Struktura funkcjonalno-przestrzenna gminy kształtowała się przez wiele wieków i miały na nią wpływ 

uwarunkowania o różnej genezie. Do najważniejszych czynników należą: uwarunkowania historyczne, 

uwarunkowania przyrodnicze (w tym pokrycie terenu – lasy, ukształtowanie terenu) oraz trwałe elementy 

zagospodarowania zarówno naturalne jak antropogeniczne, takie jak: rzeki, drogi wysokich klas technicznych, tereny 

kolejowe, które stanowią bariery przestrzenne. W gminie są nimi rzeka Mała Panew oraz tereny kolejowe. Przy czym 

najbardziej uciążliwa jest linia kolejowa Tarnowskie Góry-Opole Główne. Pozostałe linie kolejowe stanowa barierę o 

relatywnie niskiej uciążliwości (sporadyczny ruch pociągów). Bariery te posiadają możliwość przekroczenia jedynie 

w miejscach wyznaczonych przepraw: mostów, wiaduktów, przejść dla pieszych. Struktura przestrzenna miasta 

Kolonowskie świadczy o tym, że powstało one przez połączenie w jeden organizm jednostek osadniczych, 

miejscowości Kolonowskie Fosowskie. Obecnie miasto Kolonowskie ze względu, iż pracujący w przemyśle i 

budownictwie stanowią 50-60%, a pracujący w usługach 40-50% jest ośrodkiem przemysłowo-usługowym. 

 W strukturze przestrzennej miasta Kolonowskie wyróżnić można kilka podstawowych jednostek 

strukturalnych o następujących funkcjach podstawowych:  

 

7) historyczne centrum - lokalny ośrodek wielofunkcyjny, 

8) osiedle Haraszowskie - funkcja mieszkaniowa, 

9) rejon ul. Szkolnej, ul. Tulipanowej, ul. 1 Maja, ul. Tadeusza Kościuszki – funkcja mieszkaniowa, 

10) rejon ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Zakładowej oraz linii kolejowej Nr 144) – funkcja przemysłowa, 

11) Fosowskie w rejonie ul. Opolskiej, na wschód od linii kolejowej Nr 175 orz północ od linii Nr 144 -funkcja 

przemysłowa, 

12) Fosowskie w rejonie ul .Dworcowej, ul. Rzecznej – funkcja mieszkaniowa. 

 

 W strukturze gminy Kolonowskie wyróżnić można kilka podstawowych jednostek strukturalnych 

o następujących funkcjach podstawowych:  

4) Staniszcze Wielkie - funkcja rolnicza, osadnicza i predyspozycje do funkcji turystycznych 

(m.in. agroturystyka),  

5) Staniszcze Małe - funkcja rolnicza, osadnicza i predyspozycje do funkcji turystycznych 

(m.in. agroturystyka),  

6) Spórok - funkcja rolnicza, osadnicza. 

 

 Procesy urbanizacyjne, zwłaszcza w ostatnim dwudziestoleciu, wyrażające się m. in. rozwojem zabudowy 

mieszkaniowej wzdłuż głównych dróg nie spowodowały jednak zatarcia się wyraźnych granic pomiędzy jednostkami 

osadniczymi. Granice pomiędzy miastem oraz granice pomiędzy sołectwami wyraźnie wyodrębniają się w strukturze 

gminy. 

9.2.3. Uzbrojenie terenów  

W granicach gminy niemal wszystkie tereny pełniące funkcje mieszkaniowe, usługowe, produkcyjne, 

pozostają w zasięgu sieci wodociągowej z systemu lokalnych wodociągów miejskich i wiejskich. Poziom 

zaspokojenia potrzeb jest oceniany pod względem ilościowym, jako wystarczający. Obszar miasta i gminy jest w pełni 

zwodociągowany. Stan techniczny sieci ocenia się jako dobry.  

W mieście z kanalizacji korzystało w 2020 r, 81,8,% mieszkańców, natomiast w gminie 92,,7%. Stan 

gospodarki ściekowej w gminie Kolonowskie jest zadawalający. W miejscowościach nieposiadających, bądź 

częściowo posiadających kanalizację sanitarną odprowadzanie ścieków realizowane jest tam głównie w systemach 

indywidualnych, których uciążliwość jest tym większa im silniejszy jest stopień zurbanizowania terenu. Na terenie 

gminy funkcjonuje jedna gminna oczyszczalnie ścieków w miejscowości Staniszcze Małe. Oczyszczalni ta posiada 

jednak zbyt mała przepustowość i wymaga podjęcia działań w zakresie jej zwiększania. 



 

63 

 

 

Przeważająca część obszaru gminy jest odwadniana przez spływ powierzchniowy do rzeki Małej Panwi . 

Funkcje odwadniające spełnia również system rowów otwartych i układ podziemnych urządzeń melioracyjnych.  

Odbiorniki są uregulowane całkowicie lub częściowo i na ogół problemy z odprowadzaniem wód 

deszczowych w gminie nie występują. Lokalne podtopienia gruntów ornych i użytków zielonych na terenie gminy 

występują w dolinach niewielkich rzek, przy wysokich stanach wód. 

Energia elektryczna dostarczana jest do gminy przez sieć napowietrzną magistralną średniego napięcia 

(15kV) i stację transformatorowo - rozdzielczą GPZ Ozimek (gmina Ozimek) oraz GPZ Zawadzkie (gmina 

Zawadzkie). Do sieci magistralnych średniego napięcia łączących powyżej wymienione GPZ podłączone są stacje 

transformatorowe 15/0,4kV, z których zasilani są odbiorcy liniami elektroenergetycznymi niskiego napięcia. Istniejący 

system zasilania liniami 15kV zaspokaja obecne i perspektywiczne potrzeby elektroenergetyczne, przy założeniu 

umiarkowanego tempa rozwoju gminy i standardowych przerw w dostarczaniu energii. 

Na obszarze gminy Kolonowskie brak jest scentralizowanych systemów ciepłowniczych. System 

ciepłowniczy gminy Kolonowskie oparty jest na indywidualnych źródłach ciepła - małych kotłowniach domowych, 

opalanych przede wszystkim, węglem i drewnem oraz w niewielu przypadkach olejem opałowym bądź gazem 

ziemnym ze zbiorników naziemnych oraz sieci. Z takich rozwiązań korzysta większość mieszkańców gminy w celu 

ogrzania pomieszczeń i podgrzania c.w.u. Z uwagi na rozproszenie zabudowy, w przeważającej ilości 

zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej w dalszej perspektywie nie przewiduje się scentralizowanego systemu 

dostawy ciepła. 

Znaczna część zasobów mieszkaniowych charakteryzuje się niską wydajnością energetyczną budynków, a 

niski stan techniczny sprawia, że wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wzrastają. Jednocześnie w ostatnich 

latach wzrasta znacznie liczba przeprowadzonych termomodernizacji obiektów prywatnych.  

 Na terenie gminy Kolonowskie zgazyfikowane jest miasto Kolonowskie oraz miejscowość Spórok. Źródłem 

zasilania w gaz ziemny miasta Kolonowskie jest gazociąg średniego ciśnienia relacji Zawadzkie– Kolonowskie. 

Natomiast źródłem zasilania w gaz ziemny miejscowości Spórok jest gazociąg średniego ciśnienia relacji Ozimek – 

Spórok. 

 
10. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI 

ZAPISÓW STUDIUM   

  
  Skala i zakres dotychczasowych zmian w środowisku przyrodniczym gminy związane są z tempem jej 

rozwoju przestrzennego. Postępującą urbanizację części obszaru gminy równoważy proces ponownej sukcesji 

licznych gatunków flory i fauny na terenach otwartych w szczególności położonych w dolinach rzecznych.  

 

  Gmina Kolonowskie, gdzie od stuleci prowadzi się użytkowanie rolnicze gruntów, w szczególności 

prowadzone uprawy, warunkuje obecność występującej tu szaty roślinnej i fauny. Ponadto w  krajobrazie piętno 

odcisnął rozwijający się intensywnie od ok. poł. XVIII w. przemysł, głównie hutniczy.  

  W tej sytuacji czynnikami, które najsilniej wpływają na powiązania przyrodnicze ocenianego obszaru 

z otoczeniem są:  

1) prowadzone prace agrotechniczne,  

2) rodzaje upraw stosowanych na tutejszych oraz okolicznych polach,  

3) obecność przydrożnych zadrzewień i zakrzaczeń,  

4) intensywność prowadzonej gospodarki łowieckiej.  

  

  Rozwój przestrzenny prowadzi do zmian w strukturze przyrodniczej, zmiany te mogą występować jednak 

w określonych miejscach, przede wszystkim związanych z:  

1) realizacją nowej zabudowy,  
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2) budową liniowych obiektów infrastruktury technicznej (dróg, gazociągów, wodociągów, kanalizacji oraz 

linii elektroenergetycznych). 

 

  W przypadku braku realizacji zapisów studium nie wystąpią znaczące zmiany w istniejącym stanie 

środowiska obszaru gminy. Należy jednak stwierdzić, że rozwój przestrzenny gminy postępuje również w sposób 

niezależny od zapisów studium, które nie stanowią aktu prawa miejscowego, w sposób określony odpowiednimi 

przepisami. Sporządzenie studium, a na podstawie tego dokumentu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego lub zmian tych dokumentów będzie służyć uporządkowaniu i ukierunkowaniu procesów rozwoju 

zabudowy co będzie miało wpływ na uporządkowanie struktury przestrzennej gminy, a co za tym idzie na ochronę 

wartości środowiska przyrodniczego jej obszaru.  

  
11. PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, 

WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI 

PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ SPOSÓB ICH UWZGLĘDNIENIA PRZY 

PRZYGOTOWANIU PROJEKTU STUDIUM  

  
  Zamieszczona poniżej analiza problemów ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu oraz sposobu ich 

uwzględnienia przy przygotowaniu projektu studium dotyczy licznej grupy aktów prawnych ustanawianych na 

poziomie międzynarodowym, wspólnotowym, wreszcie krajowym. Dla wskazania ich korelacji z zapisami projektu 

studium niezbędne jest zdefiniowanie zakresu oddziaływania zawartych w nich przepisów na zapisy 

analizowanego projektu. W poniższych podpodziałach dokonano takiej analizy w formie zestawień tabelarycznych, 

wskazujących związek poszczególnych aktów prawnych na szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym 

z obowiązującymi przepisami krajowymi, oraz z konkretnymi zapisami projektu  studium.  

11.1. Problemy ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym   

  Polska uczestniczy na forum międzynarodowym w pracach organizacji, instytucji i konwencji, które mają 

na celu rozwiązywanie globalnych i regionalnych problemów ochrony środowiska oraz trwałego i zrównoważonego 

rozwoju. Jedną z form tej działalności jest przyjmowanie i realizacja zobowiązań określonych w międzynarodowych 

porozumieniach i konwencjach.   

  

  W poniższym zestawieniu zamieszczono analizę zgodności zapisów projektu studium z przepisami aktów 

prawnych dotyczących ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym.  

  
Tabela 11.1 Analiza zgodności zapisów projektu studium z przepisami aktów prawnych dotyczących ochrony 
środowiska na szczeblu międzynarodowym  

Akt prawny  Sposób uwzględnienia w projekcie studium 

Konwencja o ochronie dzikiej fauny i flory 
europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych 
(Konwencja Berneńska z 19.09.1979 r.) 

Wymienione akty prawa międzynarodowego 
ustanowiono dla ochrony szeroko pojętej 

bioróżnorodności na szczeblu międzynarodowym. 
Uwzględnienie w zapisach projektu podstawowych 
celów ustanowienia tych aktów prawnych nastąpiło 
poprzez przyjęcie ustaleń dla obiektów i obszarów 
chronionych na podstawie przepisów krajowych. 

Celem przyjętych ustaleń jest zachowanie ciągłości 
głównych korytarzy ekologicznych obszaru, terenów 
otwartych wód powierzchniowych, lasów, terenów 

rolnych, terenów korytarzy ekologicznych dolin 
rzecznych (m.in. w podrozdziale 4.1. oraz 4.11. 

w części kierunkowej studium).  

Konwencja o ochronie wędrownych gatunków 
dzikich zwierząt (Konwencja Bońska  

z 23.06.1979 roku) 

Konwencja o różnorodności biologicznej  
z Nairobi z 22.05.1992 r. 



 

65 

 

 

Konwencja w sprawie transgranicznego 
zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości 

(Konwencja Genewska z 13.11.1979 r.) 

Brak bezpośredniego związku. Zapisy projektu 
odnoszą się w sposób pośredni do działań mających 

na celu ograniczanie emisji zanieczyszczeń 
powietrza, problematyka wymienionych aktów 
prawnych wykracza poza zakres merytoryczny 

studium. 

Konwencja w sprawie ochrony warstwy ozonowej 
(Konwencja Wiedeńska z 22.03.1985 r. 

Konwencja o kontroli transgranicznego 
przemieszczania i usuwania odpadów 

niebezpiecznych z 22.03.1989 r. (Konwencja 
Bazylejska) 

W ramach tego systemu w obszarze gminy odpady 
komunalne są zbierane i usuwane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

problematyka wymienionego aktu prawnego 
wykracza poza zakres merytoryczny studium. 

Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych  
w sprawie zmian klimatu (UN FCCC) z 5.06.1992 r. 

Brak bezpośredniego związku. Zapisy projektu 
odnoszą się w sposób pośredni do działań mających 

na celu ograniczanie emisji zanieczyszczeń 
powietrza, problematyka wymienionego aktu 

prawnego wykracza poza zakres merytoryczny 
studium. 

Konwencja o ochronie i użytkowaniu cieków 
transgranicznych i jezior międzynarodowych z dnia 

17.03.1992r. 

 
 

W projekcie nie odnotowuje się możliwości 
wystąpienie transgranicznego oddziaływania na 

środowisko w kontekście międzynarodowym. 
 

Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko 
w kontekście transgranicznym (Konwencja z Espoo z 
25.02.1991 r.)  

Konwencja EKG ONZ w sprawie społecznego 
dostępu do informacji, podejmowania decyzji i 

sądownictwa w ochronie środowiska (Konwencja z 
Aarhus z czerwca 1998 r.) 

Niniejsza prognoza jest częścią postępowania 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 

określonego przepisami 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. 

 Źródło: Opracowanie własne 

 

11.2. Problemy ochrony środowiska na szczeblu wspólnotowym  

  Podstawy prawne do przeprowadzenia postępowania w sprawie tzw. strategicznych ocen oddziaływania 

na środowisko zostały określone w prawodawstwie Unii Europejskiej. Obowiązujące polskie przepisy prawne 

pozostają w zasadniczej zgodności z postanowieniami unijnej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 roku w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko 

(Dz. Urz. WE L 197 z 21.07.2001), tzw. Dyrektywa SEA. Polskie prawo uwzględnia również przepisy dyrektyw 

dotyczących sieci obszarów NATURA 2000, tj. dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie 

ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. WE L 103 z 25.04.1979 z późn. zm.) tzw. Dyrektywa Ptasia oraz dyrektywy 

Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 

(Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, z późn. zm.) tzw. Dyrektywa Siedliskowa.   

  

  Ustawa Prawo ochrony środowiska oraz ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 

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

oddziaływania na środowisko uwzględnia zapisy następujących dyrektyw Wspólnoty:   
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1) dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny skutków wywieranych przez 

niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. Urz. WE L 175 z 05.07.198 z późn. 

zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne) oraz dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 roku 

zmieniająca dyrektywę85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia 

publiczne i prywatne na środowisko naturalne;  

2) dyrektywy wodnej ( Dz. U. UE L z 2000r. Nr 327, poz.1.) Dyrektywa 2000/60/We Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 23 października 2000r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej;  

3) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie publicznego 

dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylającej dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz. Urz. WE L 41 

z 14.02.2003; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne);  

4) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 roku przewidującej udział 

społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz 

zmieniającej w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 

85/337/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 156 z 25.06.2003; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne);  

5) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 roku w sprawie oceny 

wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21.07.2001, Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne);  

6) dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. w sprawie oceny 

ryzyka powodziowego i zarządzania nim;  

7) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 roku dotyczącej 

zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. UE L 24 z 29.01.2008).   

 

Polskie prawodawstwo uwzględnia ponadto ustalenia:   

1) dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie 

odpowiedzialności za zapobieganie i naprawę szkód w środowisku (Dz. U. WE L 143/56 z 30.04.2004);  

2) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 roku dotyczącej 

zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. UE L 24 z 29.01.2008);  

3) dyrektywy Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 roku w sprawie odpadów (Dz. Urz. WE L 194 z 25.07.1975, 

L 78 z 26.03.1991 i L 377 z 23.12.1991);  

4) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 roku odnoszącej się do 

oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. Urz. WE L 189 z 18.07.2002).   

  
W poniższym zestawieniu zamieszczono analizę zgodności zapisów projektu studium 
z przepisami aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym.  

 
Tabela 11.2 Analiza zgodności zapisów projektu studium z przepisami aktów prawnych dotyczących ochrony 
środowiska na szczeblu wspólnotowym  

Akt prawny Sposób uwzględnienia w projekcie studium 
 

Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 
roku w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. 

WE L 103 z 25.04.1979 z późn. zm.) tzw. Dyrektywa 
Ptasia 

Wymienione akty prawa wspólnotowego 
ustanowiono dla ochrony szeroko pojętej 

bioróżnorodności na szczeblu międzynarodowym.  
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Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 
roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, 

z późn. zm.) tzw. Dyrektywa Siedliskowa. 

Uwzględnienie w zapisach projektu podstawowych 
celów ustanowienia tych aktów prawnych nastąpiło 
poprzez przyjęcie ustaleń dla obiektów i obszarów 
chronionych na podstawie przepisów krajowych. 

Celem przyjętych ustaleń jest zachowanie ciągłości 
głównych korytarzy ekologicznych obszaru, terenów 
otwartych wód powierzchniowych, lasów, terenów 
rolnych, terenów korytarzy ekologicznych (m.in. w 
podrozdziale 4.1. oraz 4.11.) w części kierunkowej 

studium 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 roku w sprawie 

oceny wpływu niektórych planów i programów na 
środowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21.07.2001), tzw. 

Dyrektywa SEA. 

Niniejsza prognoza jest częścią postępowania 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 

określonego przepisami 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. 

Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 
1985 roku w sprawie oceny skutków wywieranych 

przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne 
na środowisko naturalne (Dz. Urz. WE L 175 z 

05.07.198 z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne) oraz dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 

marca 1997 roku zmieniająca dyrektywę85/337/EWG 
w sprawie oceny skutków wywieranych przez 

niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko naturalne 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 roku przewidująca 
udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania 

niektórych planów i programów w zakresie 
środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do 
udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru 

sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 
96/61/WE (Dz. Urz. UE L 156 z 25.06.2003; Dz. Urz. 

UE Polskie wydanie specjalne) 

Dyrektywa 2000/60/We Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 23 października 2000r. ustanawiająca 
ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki 

wodnej 

Strategicznym celem Programu jest wzrost 
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 

z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju 
oraz niepogarszania stanu środowiska, a także 

poszanowaniem bogatych na tym obszarze zasobów 
przyrody.  

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie 
publicznego dostępu do informacji dotyczących 
środowiska i uchylającej dyrektywę Rady 
90/313/EWG (Dz. Urz. WE L 41 z 14.02.2003; Dz. 
Urz. UE Polskie wydanie specjalne)  

 
Niniejsza prognoza jest częścią postępowania 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 
określonego przepisami ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 roku przewidująca 
udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania 
niektórych planów i programów w zakresie środowiska 
oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału 
społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości 
dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE 
L 156 z 25.06.2003; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne)  

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko. 

Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 23 października 2007r. w sprawie oceny 
ryzyka powodziowego i zarządzania nim.   
  

Głównym celem Dyrektywy jest ustanowienie ram 
dla oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, 
w celu ograniczenia negatywnych konsekwencji dla 

zdrowia ludzkiego, środowiska, dziedzictwa 
kulturowego oraz działalności gospodarczej, 

związanych z podwoziami na terytorium Wspólnoty. 
Na szczeblu krajowym jej przepisy realizują Wody 
Polskie. Na terenie gminy Kolonowskie występują 

obszary szczególnego zagrożenia powodzią, w 
rozumieniu art. 16 pkt 34) Prawa wodnego (Dz. U. z 

2021 r. poz. 624, 784.). 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 roku dotyczącej 
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i 
ich kontroli (Dz. Urz. UE L 24 z 29.01.2008).  

Brak bezpośredniego związku. Zapisy projektu 
odnoszą się w sposób pośredni do działań mających 

na celu ograniczanie emisji zanieczyszczeń 
powietrza, problematyka wymienionego aktu 

prawnego wykracza poza zakres merytoryczny 
studium. 

 Źródło: Opracowanie własne 

 

11.3. Problemy ochrony środowiska na szczeblu krajowym  

  Dla potrzeb niniejszej prognozy dokonano ponadto analizy zgodności zapisów projektu studium z celami 
ochrony środowiska, ustanowionymi na szczeblu krajowym, brano pod uwagę zapisy Polityki Ekologicznej Państwa 
2030, zgodnych z celami ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym. Analizę 
przygotowano w postaci zestawienia tabelarycznego, zamieszczonego poniżej.  

  
 
Tabela 11.3. Cele Polityki Ekologicznej Państwa 2030 istotne z punktu widzenia zakresu merytorycznego projektu 
studium  

  

Cele Polityki 
Ekologicznej 

Państwa istotne 
z punktu 
widzenia 
zakresu 

merytorycznego 
projektu 
studium 

Z
g

o
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n
e 

N
ie

zg
o

d
n

e 

T
ru

d
n

o
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d
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w
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B
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k 
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u
 

 
 
 
 

Sposób uwzględnienia celów Polityki Ekologicznej Państwa  
w projekcie studium 
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Rozwój potencjału 
środowiska  

na rzecz obywateli 
i przedsiębiorców  

(SOR) 

X    Uwzględnienie istniejących form ochrony przyrody, unikanie 
wprowadzania nowej zabudowy na obszary o wysokich walorach  

Środowisko i 
zdrowie.  

Poprawa jakości 
środowiska  

i bezpieczeństwa 
ekologicznego 

X    Ochrona gleb wysokich klas bonitacyjnych przed 
wprowadzaniem nowej zabudowy.  

 
Gmina posiada uporządkowaną gospodarkę odpadami. Zasady  
dotyczące  polityki  gminy  w zakresie  gospodarki  odpadami  

zostały  określone w „Planie gospodarki odpadami dla 
województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 

2023-2028”,”. 

Środowisko  
i gospodarka. 

Zrównoważone  
gospodarowanie 

zasobami 
środowiska 

X    Przeznaczanie pod zalesienie gruntów nieprzydatnych i mało 

przydatnych dla produkcji rolnej, z uwzględnieniem wymogów 

ochrony przyrody według przepisów odrębnych 

Środowisko i 
klimat.  

Łagodzenie zmian 
klimatu 

i adaptacja  
do nich oraz 
zarządzanie 

ryzykiem klęsk  
żywiołowych 

X     
Wskazanie w projekcie kierunków 

podejmowanych działań ograniczających hałas. 
 

Zapisy zalecające wprowadzanie  zieleni  izolacyjnej  w  strefach  
granicznych  obszarów  o różnych funkcjach, w których może 

wystąpić konflikt przestrzenny. 

Środowisko  
i edukacja. 
Rozwijanie 
kompetencji  

(wiedzy, 
umiejętności  

i postaw)  
ekologicznych 
społeczeństwa 

X    Nie dotyczy zakresu studium 

Środowisko i 
administracja. 

Poprawa  
efektywności 

funkcjonowania  
instrumentów 

ochrony 
środowiska 

X    Nie dotyczy zakresu studium 

 Źródło: Opracowanie własne 
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12. ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH, ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ USTALEŃ PROJEKTU 

ZMIANY STUDIUM NA ŚRODOWISKO 

  

12.1. Ogólna ocena oddziaływania poszczególnych typów przeznaczenia terenu  

  W przedstawionym poniżej zestawieniu zawarto syntetyczną ocenę potencjalnych środowiskowych 
skutków realizacji ustaleń studium.  
  
Tabela 12.1.1. Charakterystyka oddziaływań  

Typ oddziaływania Rodzaje oddziaływań 
 

  + - pozytywne  uporządkowanie struktury funkcjonalno- przestrzennej miejscowości (kontynuacja 
pasmowych układów zabudowy, unikanie lokalizacji zabudowy w oderwaniu od 
istniejących ośrodków), ochrona najcenniejszych obiektów przyrodniczych, ochrona 
przed powodzią, produkcja energii ze źródeł odnawialnych, ochrona wód podziemnych 
przed zanieczyszczeniem  

  - - negatywne  przekształcenia powierzchni ziemi, emisje zanieczyszczeń, wytwarzanie ścieków i 
odpadów, przekształcenia krajobrazu, ubytek gruntów wykorzystywanych rolniczo  

Sposób 
oddziaływania 

  

  B- bezpośrednie  pogorszenie stanu środowiska na skutek emisji pyłów i innych zanieczyszczeń 
komunikacyjnych i przemysłowych do atmosfery, wody lub gleby, zakłócenie 
akustyczne, przekształcenia krajobrazu, powierzchni ziemi  

  P- pośrednie  zaburzenia układu wód gruntowych w związku ze zmniejszeniem zdolności zasilania i 
retencji oraz odwadniania terenu, przekształcenia we florze i faunie na terenach 
objętych planowanym zainwestowaniem, szkody materiale wynikające z wyłączenia 
gruntów z produkcji rolnej  
 

Zasięg czasowy   

  Kt-  
krótkoterminowe  

emisje hałasu i zanieczyszczeń do atmosfery w fazie budowy obiektów, 
zanieczyszczenia koloidalnymi cząstkami gleby wód spływających z naruszonej 
warstwy glebowej do zbiorników i cieków wód powierzchniowych   

  Dt-  
długoterminowe  

hałas komunikacyjny i instalacyjny, emisja zanieczyszczeń do atmosfery, produkcja 
ścieków i odpadów, przekształcenia wizualnych wartości krajobrazu  

  St- stałe  przekształcanie powierzchni ziemi, wyłączanie z produkcji gruntów rolnych, niszczenie 
pokrywy roślinnej na powierzchniach zainwestowania (w tym powierzchni zabudowy, 
powierzchniach eksploatacji, w pasach drogowych), przekształcenia we florze i faunie 
terenów przewidzianych pod planowane zainwestowanie  
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Tabela 12.1.2. Syntetyczne ujęcie oddziaływania poszczególnych typów zagospodarowania na składowe środowiska cz. 1  
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różnorodność 
biologiczna 

- P U Dt - P U Dt - P U Dt +/- P U Dt - P U Dt - P U Dt + P U Dt - P U Dt 

ludzie o o o o - B U Dt o o o 

zwierzęta - P U St - P U St - P U St +/- P U Dt - B U Dt - P U St + P U Dt - P U St 

rośliny - P U St - P U St - P U St +/- P U Dt - P U Dt - P U St + P U Dt - P U St 

zasoby wodne o o o o o o o o 

powietrze 
atmosferyczne 

i klimat 
- P U Dt - P U Dt - P U Dt + P U Dt o - P U DT + P U Dt + P U St 

powierzchnia 
ziemi i 

krajobraz 
- B U St - B U St - B U St + P U Dt - P U Dt - B U St + P U Dt + P U St 

zasoby 
naturalne 

o o o o o o o + P U St 

zabytki i dobra 
materialne 

o o o + P U Dt o o + P U Dt o 

obszary 
Natura 2000 

o o o o o o o o 

Objaśnienia oznaczeń użytych w tabeli:  

Typ oddziaływania:  
+ - pozytywne  
- negatywne  
o - brak oddziaływania   

Sposób oddziaływania:  
B- bezpośrednie  
P- pośrednie  
  

Nasilenie oddziaływania:  
U- umiarkowane  
Ś- średnie  
Z- znaczne  

Zasięg czasowy:  
Kt- krótkoterminowe,  
Dt- długoterminowe  
St- stałe  
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Tabela 12.1.3. Syntetyczne ujęcie oddziaływania poszczególnych typów zagospodarowania na składowe środowiska cz. 2  

 
 

 
 

Składowe 
środowiska 

PRZEZNACZENIE TERENÓW 

 

T
er

en
y 

cm
en

ta
rz

y 
- 

Z
C

 

T
er

en
y 

ob
ie

kt
ów

 i 

ur
zą

dz
eń

 in
fr

as
tr

uk
tu

ry
 

te
ch

ni
cz

ne
j 

- 
IT

 

T
er

en
y 

ko
m

un
ik

ac
ji 

ko
le

jo
w

ej
 -

 K
K

 

T
er

en
y 

ob
sł

ug
i 

K
om

un
ik

ac
ji 

- 
K

S
 

 

T
er

en
y 

la
só

w
 -

 Z
L 

 

T
er

en
y 

w
sk

az
an

e 
do

 

za
le

si
eń

 -
 Z

Lz
 

T
er

en
y 

do
lin

ne
 

w
yk

lu
cz

on
e 

z 
za

bu
do

w
y 

- 

Z
D

 

T
er

en
y 

ro
ln

ic
ze

  -
 R

 

T
er

en
y 

pr
ze

zn
ac

zo
ne

 p
od

 

lo
ka

liz
ac

ję
 u

rz
ąd

ze
ń 

w
yt

w
ar

za
ją

cy
ch

 e
ne

rg
ię

 z
 

O
Z

E
 o

 m
oc

y 
po

w
yż

ej
 5

00
 

kW
 w

ra
z 

z 
m

ak
sy

m
al

ną
 

do
pu

sz
cz

al
ną

 s
tr

ef
ą 

od
dz

ia
ły

w
an

ia
 

G
ra

ni
ce

 

U
do

ku
m

en
to

w
an

yc
h 

zł
óż

 

su
ro

w
có

w
 m

in
er

al
ny

ch
 

różnorodność 
biologiczna 

- P U Dt - P U Dt - P U Dt - P U Dt - P U Dt - P U Dt o - P U Dt - P U Dt - P U Dt 

ludzie o o o o o o o o o o 

zwierzęta - P U St - P U St - P U St - P U St - P U St - P U St + P U St - P U St - P U St - P U St 

rośliny - P U St - P U St - P U St - P U St - P U St - P U St + P U St - P U St - P U St - P U St 

zasoby wodne o o o o o o o o o o 

powietrze 
atmosferyczne 

i klimat 
+ P U St - P U DT - P U DT - P U DT + P U St + P U St + P U St + P U St + P U Kt - P U DT 

powierzchnia 
ziemi i 

krajobraz 
+ P U St - B U St - B U St - B U St + P U St + B U St + P U St + P U St - B U St - B Z St 

zasoby 
naturalne 

o o o o + P U St + P U St + P U St o o - B Z St 

zabytki i dobra 
materialne 

o o o o o o o o o - B Z St 

obszary 
Natura 2000 

o o o o o o o o o o 

Objaśnienia oznaczeń użytych w tabeli:  

Typ oddziaływania:  
+ - pozytywne  
- negatywne  
o - brak oddziaływania   

Sposób oddziaływania:  
B- bezpośrednie  
P- pośrednie  
  

Nasilenie oddziaływania:  
U- umiarkowane  
Ś- średnie  
Z- znaczne  

Zasięg czasowy:  
Kt- krótkoterminowe,  
Dt- długoterminowe  
St- stałe  
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  W powyższej tabeli wskazuje się na możliwość wystąpienia znaczącego oddziaływania na niektóre 
komponenty środowiska części zapisów analizowanego projektu studium. Dotyczą one Granic 
udokumentowanych złóż surowców mineralnych. Wystąpią one w przypadku rozpoczęcia wydobycia.  

  Ustalenia projektu dla obszarów zabudowy różnych typów, opisanych w Tabelach 12.1.2 oraz 12.1.3., 
określa się jako negatywne, pośrednie, umiarkowane, długotrwałe lub stałe. Rozwój zabudowy, realizowanej 
w  ddaleniu od  obiektów i obszarów chronionych przepisami o ochronie przyrody będzie przebiegać kosztem 
zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej na terenach rolniczych, ubogich pod względem różnorodności 
biologicznej ze względu na monokulturową specyfikę prowadzenia upraw polowych w cyklach sezonowych.  

  Dla przeważającej powierzchni obszaru opracowania, stanowiących tereny otwarte, a więc terenów wód 
powierzchniowych, terenów rolniczych, lasów i innych terenów zieleni zakłada się pozytywne oddziaływanie 
przyjętych dla nich w studium zapisów na poszczególne komponenty środowiska. Sposób ich użytkowania nie 
ulegnie zmianom.  

  Studium zakłada możliwość rozwoju działalności związanych z pozyskaniem energii ze źródeł odnawialnych 
mocy przekraczającej 500 kW w granicach terenów oznaczonych na rysunku Studium (załącznik nr 3) - „Tereny 
przeznaczone pod lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 
500 kW wraz z maksymalną dopuszczalną strefą oddziaływania”. Miejsce lokalizacji takiej inwestycji wraz ze strefą 
oddziaływania ponadnormatywnego, powinna zamknąć się w granicach, do których inwestor posiada tytuł prawny.  

 

12.2. Wpływ na różnorodność biologiczną  

  Do bezpośrednich przyczyn zmniejszenia różnorodności biologicznej w obszarze opracowania, które 
mogą być spowodowane realizacją zapisów studium, zaliczyć można potencjalnie:  

1) punktowe zmiany cech naturalnych ekosystemów powodowane przekształceniami powierzchni ziemi, 
eutrofizacją, odwodnieniem, zakwaszaniem gleb, skażeniami związkami chemicznymi bądź zmianami 
termicznymi oraz zjawiskiem sukcesji zmieniającej walory przyrodnicze,  

2) przekształcenia struktury krajobrazu oraz likwidacja lub fragmentacja siedlisk przyrodniczych wskutek 
zmian sposobu użytkowania gruntów, budowę dróg,  

3) presja populacji ludzkiej w wyniku urbanizacji, industrializacji,   
4) niezrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych,  

5) wprowadzanie do środowiska stresorów antropogenicznych- emisji zanieczyszczeń do powietrza, wód, 
gleb, nadmierna penetracja środowiska.  

 

  Oddziaływanie  ustaleń  na  różnorodność biologiczną może być związane z planowaną linią 400kV  - 
z wycinką fragmentów lasów, z likwidacją  lokalnych  struktur  przyrodniczych  w  zasięgu  fundamentów  słupów  
oraz z ewentualnym  jej negatywnym  wpływem  na ptaki.  Szczegółowa analiza tego zagadnienia będzie możliwa 
po ustaleniu miejsc lokalizacji słupów planowanej linii 400 kV i określeniu technologii jej budowy.   

  

  
W projekcie studium uwzględniono następujące zagadnienia ochrony bioróżnorodności: 

1) W stosunku do terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

a) ochrona przed zmianą przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów I – III klasy bonitacyjnej, 

b) wykorzystanie terenu na cele produkcji rolniczej i ograniczaniu przeznaczania na cele nierolnicze, 

c) poprawianie ich wartości użytkowej oraz zapobieganie obniżania ich produkcyjności, 

d) w miarę możliwości osłanianie istniejącej zabudowy uciążliwej dla środowiska, dysharmonijnej 

w krajobrazie pasmami zadrzewień i zakrzewień, 

e) przy budowie, rozbudowie lub modernizacji obiektów związanych z działalnością rolniczą, a także 

innych obiektów budowlanych, należy stosować takie rozwiązania, które ograniczają skutki ujemnego 

oddziaływania na grunty,  

f) dopuszcza się budowę obiektów budowlanych związanych funkcjonalnie z podniesieniem efektywności 

gospodarki rolnej,  
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g) dopuszcza się budowę obiektów budowlanych i urządzeń związanych z powadzeniem gospodarstw 

rolnych – z wykluczeniem budynków inwentarskich i zabudowy siedliskowej, 

h) utrzymanie istniejących zbiorników wodnych, łąk i pastwisk; 

i) przeznaczanie pod zalesienie gruntów nieprzydatnych i mało przydatnych dla produkcji rolnej, 

z uwzględnieniem wymogów ochrony przyrody według przepisów odrębnych, 

j) utrzymanie i wprowadzanie nowych zadrzewień śródpolnych oraz zachowanie w stanie naturalnym 

miedz w celu ograniczenia erozji wietrznej gleb, 

k) utrzymanie tras komunikacyjnych i ciągów infrastruktury technicznej, z dopuszczeniem ich uzupełnień 

w niezbędnym zakresie, 

l) modernizacja systemu melioracji w nawiązaniu do systemu nawadniania użytków rolnych, 

m) utrzymania istniejącej zabudowy nie wskazanej na Rysunku Studium, z możliwością powiększenia jej 

powierzchni użytkowej o ok. 20% poprzez przebudowę, rozbudowę, nadbudowę dla poprawy 

standardów mieszkaniowych, 

n) modernizacje i odtwarzanie sprawności systemu melioracyjnego prowadzi się z maksymalnym 

ograniczaniem strat przyrodniczych, w szczególności w roślinności biologicznej zabudowy dolin 

rzecznych, roślinności turzycowiskowej i szuwarowej, 

o) kształtowanie korytarzy ekologicznych, w tym m.in.: utrzymanie korytarzy ekologicznych 

zapewniających ciągłość przyrodniczą, w tym m.in. przy wyznaczaniu ponadlokalnej infrastruktury 

komunikacyjnej i energetycznej, 

p) ochrona gleb pochodzenia organicznego, przed ich osuszaniem i zmianą sposobu użytkowania (zakaz 

ich przeznaczania na cele nierolnicze), 

q) ochrona lub odtworzenie strefy buforowej wzdłuż cieków i rowów, stanowiących element lokalnego 

i regionalnego korytarza ekologicznego, 

r) przeznaczenie części gruntów (oznaczonych na rysunku Kierunków) pod lokalizację urządzeń 

wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii. 

 
2) W odniesieniu do kompleksach leśnych, terenach lasów ochronnych oraz terenach przeznaczonych 
pod dolesienia 

a) ochrona wartości przyrodniczych i krajobrazowych lasów; 

b) prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z obowiązującym Planem Urządzania Lasu sporządzonym dla 

Nadleśnictwa Zawadzkie, Nadleśnictwa Strzelce Opolskie oraz obowiązującymi uproszczonymi 

planami urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa; 

c) utrzymanie zadrzewień śródpolnych, kształtowanie granicy polno-leśnej; 

d) zmniejszanie rozdrobnienia kompleksów leśnych poprzez powiększanie powierzchni leśnej - 

dolesienia (granice zasięgu terenów leśnych i zalesień, wyznaczonych na rysunku Studium należy 

uściślić na etapie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mając na uwadze 

przepisy z zakresu ochrony środowiska, przyrody, ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy o 

lasach); 

e) dopuszcza się realizację dodatkowych zalesień nie wyznaczonych na rysunku studium 

z uwzględnieniem wymogów ochrony przyrody według przepisów odrębnych – na glebach najniższych 

(V i VI) klas bonitacyjnych, w szczególności przyległych do lasów i stanowiących korytarze powiązań 

przyrodniczych; 

f) zalesianie należy dostosować do lokalnych warunków siedliskowych i krajobrazowych, wykorzystując 

przy tym istniejące zadrzewienia i zakrzaczenia; 

g) zalesienie terenów zmeliorowanych może nastąpić tylko w sytuacjach wyjątkowych przy braku 

alternatywnych rozwiązań po uprzednim dokonaniu przebudowy urządzeń melioracyjnych, w sposób 

umożliwiający ich prawidłowe funkcjonowanie na terenach oddziaływania, zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo wodne; 
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h) przy zagospodarowaniu wyznaczonych w Studium obszarów leśnych, przyjmuje się zasadę 

utrzymania dotychczasowego leśnego przeznaczenia gruntów, które uznaje się jednocześnie, jako 

wyłączone z zabudowy (za wyjątkiem obiektów, budynków oraz urządzeń związanych 

z prowadzeniem gospodarki leśnej); 

i) dopuszcza się przeprowadzenie, w razie braku innych możliwości, obiektów i urządzeń infrastruktury 

technicznej (najlepiej z wykorzystaniem istniejących dróg, duktów i przecinek); 

j) w odniesieniu do dróg i szlaków stosuje się odpowiednio przepisy jak dla dróg dojazdowych 

i pożarowo-leśnych; 

k) eliminowanie kolizji lasów z innymi funkcjami terenów oraz zapewnienie lasom bezpieczeństwa 

pożarowego, 

l) prowadzenie właściwej gospodarki leśnej na terenie lasów ochronnych oraz w ich otoczeniu, 

nie powodującej osuszenia tych terenów oraz degradacji gleb; 

m) racjonalne udostępnienie lasów uwzględniające wymogi ochrony przyrody według przepisów 

odrębnych, dla celów rekreacji i turystyki – wyznaczenie tras i szlaków turystycznych, w tym 

umieszczenie pojemników na śmieci, ław, stołów, tablic informacyjno-edukacyjnych, wiat 

turystycznych itp.; 

n) rozwój urządzeń związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także niezbędnych urządzeń z zakresu 

gospodarki leśnej oraz komunikacji i infrastruktury technicznej warunkuje się spełnieniem wymogów 

w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu. 

 
  Projekt studium zachowuje w aktualnym użytkowaniu przeważającą część terenów wskazanych 
w waloryzacji przyrodniczej oraz opracowaniu ekofizjograficznym do pełnienia funkcji przyrodniczych, ze 
szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych do ochrony.   

  Mimo iż rozwój przestrzenny obszaru miasta i gminy w szczególności: budowa nowych dróg, urządzeń 
infrastruktury technicznej oraz wprowadzanie niewielkich obszarów nowej zabudowy na terenach otwartych 
w ramach korekty już wyznaczonych terenów zabudowy nie pozostanie bez wpływu na lokalne więzi 
i uwarunkowania przyrodnicze, funkcjonalne i kompozycyjne, wpływ ten pozostanie w znacznym stopniu 
ograniczony.   

  
Zachowana pozostanie podstawowa struktura przyrodnicza obszaru opracowania, w szczególności:  

1) ciągłość korytarzy ekologicznych,  
2) struktura terenów otwartych, lasów i terenów wykorzystywanych rolniczo, stanowiących przeważająca 

część obszaru gminy.  
 

12.3. Wpływ na ludzi  

  Realizacja studium nie będzie oddziaływać negatywnie na zdrowie i samopoczucie ludzi. Obszary 

związane z wykonywaniem aktywności potencjalnie uciążliwych, jak niektóre usługi, działalność produkcyjna, 

prowadzona będzie z dala od obszarów stałego pobytu. Korekta terenów zabudowy mieszkaniowej również 

uwzględniają te zależności.  

  
 Pole elektromagnetyczne 

  Źródłem  pola  elektromagnetycznego  będą  pozostające  pod  napięciem  400kV, aluminiowo-stalowe  

przewody  projektowanej linii  400kV  będącej  m.in. przedmiotem  projektu  studium.  Występowanie  pól 

elektromagnetycznych wokół  przewodów tworzących  linie  przesyłową  energii  wysokiego  napięcia,  jest  typowym 

zjawiskiem fizycznym dla tego rodzaju antropogenicznej działalności. W otoczeniu przewodu, w którym płynie  prąd,  

powstaje  pole  elektromagnetyczne,  określane  w  wartościach  fizycznych (składowa  elektryczna;  kV/m  

i składowa  magnetyczna;  A/m).  Przyczyną  powstawania  pola elektrycznego  jest  napięcie  istniejące  pomiędzy  

poszczególnymi  przewodami  i  ziemią, natomiast  przyczyną  powstawania  pola  magnetycznego,  jest  płynący  

przewodami  prąd. Miejsca  występowania  przedmiotowych  obszarów  pól  elektromagnetycznych,  będą  ściśle 
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związane  z  umieszczeniem  źródła  ich  emisji  w  przestrzeni  (terenie)  oraz  parametrów fizycznych je 

charakteryzujących – istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska.   

 

Pole elektryczne 
  Wartościami istotnymi są tu wartości określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 

2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448). 

Planowana linia 400kV będąca przedmiotem musi spełniać przepisy ww. Rozporządzenia – jej ponadnormatywne 

oddziaływanie na środowisko w zakresie pole elektrycznego musi się zawierać w pasie technologicznym. Na  etapie  

planowania  właściwym  dla  projektu  studium brak jest możliwości ilościowej analizy prognozowanego poziomu 

pola elektrycznego od linii 400 kV. 

 
Pole magnetyczne 
  Dopuszczalne natężenie pola magnetycznego w środowisku, w miejscach dostępnych dla ludzi  i  dla  

terenów  przeznaczonych  pod  zabudowę  mieszkaniową,  określone zostały w ww. Rozporządzeniu. Planowana 

linia 400 kV będąca min. przedmiotem projektu Studium musi spełniać przepisy ww. Rozporządzenia – jej 

ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko w zakresie pola magnetycznego musi się zawierać w pasie 

technologicznym.  

  Na  etapie  planowania  właściwym  dla  projektu  Studium  brak możliwości ilościowej analizy 

prognozowanego poziomu pola elektrycznego od linii 400 kV. Należy jednak zaczynać, że projektowana linia na 

obszarze gminy Kolonowskie nie będzie przebiegać przez tereny zlokalizowane w sąsiedztwie zabudowy 

mieszkaniowej. 

 

  Napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokich i najwyższych napięć są potencjalnym źródłem  

zagrożenia  dla  najbliższego  otoczenia,  w  tym  ludzi,  z  uwagi  na  możliwość wystąpienia awarii mechanicznej 

jej elementów konstrukcyjnych.  Polskie Normy szczegółowo  określają  zasady  projektowania  i  budowy w zakresie  

eliminacji  lub  ograniczenia  zagrożeń  w  miejscach  zbliżenia  lub  krzyżowania obiektów przez linię lub częstego 

przebywania ludzi. Pomimo to awarie te w postaci zgięć, złamań  lub  przewrócenia  się  słupów,  zerwania  lub  

opadnięcia  przewodów,  zerwania  lub połamania  elementów  izolacji  i  osprzętu  na  słupach,  mogą  wystąpić,  

szczególnie w katastrofalnych  warunkach  atmosferycznych,  jak  huragany  i  oblodzenia.  W  takich sytuacjach 

wystąpią zniszczenia i uszkodzenia drzew i innych roślin w zasięgu upadku słupa (słupów)  i  opadnięcia  

przewodów.  Dalsze  zniszczenia  mogą  wówczas  wystąpić  w  wyniku działań  związanych  z  usuwaniem  skutków  

awarii,  szczególnie  w  przypadku  większych uszkodzeń, gdy wystąpi konieczność użycia sprzętu budowlanego, 

przy ich usuwaniu.  

  Awarie elektryczne nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla ludzi, zwierząt i roślin, gdyż w przypadku 

ich zaistnienia napięcie na linii jest natychmiast automatycznie wyłączane. Dotychczasowe  doświadczenia  

z  eksploatacji  linii  wysokiego  napięcia  w  Polsce  wykazują brak istotnych zagrożeń związanych z ich awariami, 

co można także odnieść do planowanej linii 400 kV będącej częścią projektu studium. 

  Ponadto z  wdrożeniem  ustaleń  projektu  studium,  na  etapach budowy  dwutorowej linii 
elektroenergetycznej 400 kV potencjalne  oddziaływanie  na  zdrowie  ludzi  może  być  związane  wyłącznie  
z  okresowymi uciążliwościami prac budowlanych i likwidacyjnych, w tym transportu, powodujących emisję do  
środowiska  zanieczyszczeń  atmosfery,  hałasu  i  drgań  podłoża.  Uciążliwości  te  będą ograniczone  
przestrzennie  i  czasowo.  Nie  przewiduje  się  znaczącego,  negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi.   

  Wdrożenie  ustaleń  projektu  studium w zakresie linii elektroenergetycznej 400kV  nie  spowoduje  
pogorszenia środowiskowych  warunków  życia  ludzi.  Funkcjonowanie  planowanej  linii elektroenergetycznej  
400  kV  poprawi  warunki  życia  mieszkańców  regionu  w  zakresie dostaw energii elektrycznej. 
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12.4. Wpływ na siedliska przyrodnicze, w tym świat zwierzęcy oraz florę  

  Utrzymanie istniejącego systemu ochrony przyrody w obszarze gminy będzie służyć zachowaniu i ochronie 
występujących tu siedlisk przyrodniczych oraz przebiegu głównych lokalnych korytarzy ekologicznych położonych 
na terenach leśnych oraz dolinach rzecznych.  
  
  Z punktu widzenia ochrony fauny, w tym w szczególności większych ssaków istotnym zagrożeniem dla 
warunków ich bytowania w środowisku pozostaje możliwość wytworzenia się tak zwanego efektu bariery. Chodzi 
tutaj o wytworzenie przeszkód w swobodnej migracji zwierząt, poprzez wznoszenie budynków i towarzyszących im 
terenów ogrodzonych. Obecny układ zabudowy miejscowości w granicach gminy posiada w niektórych miejscach 
cechy bariery ekologicznej i generuje w tym zakresie ograniczenie w swobodnej migracji fauny. Koncentrowanie 
planowanej zabudowy w nawiązaniu do istniejącego układu przestrzennego, które wynika z zapisów projektu sprzyja 
zachowaniu tego stanu rzeczy. Z jednej strony taki stan rzeczy utrwala występowanie efektu bariery, z drugiej jednak 
strony nie powiększa skali tego zjawiska, co należy odnotować jako pozytywny efekt wdrożenia zapisów projektu 
w życie.  
  Główne  bariery  przecinające największy korytarz  ekologiczny w gminie tj. GKPdC-12 (Bory Stobrawskie) 
stanowi:   

a) droga  wojewódzka nr 463, linia kolejowa nr 144  oraz nr 61 we wschodniej części gminy,  
b) linia kolejowa nr 175 przebiegająca południkowo przez obszar gminy, 
c)  droga powiatowa nr 1816O, 1849O w południowo-zachodniej części gminy, 
d) droga powiatowa nr 1849O w północno-zachodniej części gminy)  

 
 Nie posiadają one na obszarze gminy w obszarze  korytarza przejścia dla zwierząt, które mogłoby być  
wykorzystywane  przez duże oraz małe  ssaki,  płazy czy gady.  Projektowane  zagospodarowanie w sąsiedztwie 
tych barier nie przewiduje  wprowadzenia  nowej  zabudowy w stosunku do obowiązującej edycji studium, która 
mogłaby pogorszyć drożność korytarza, gdyż w przeważającej większości bariery te przebiegają prze tereny leśne. 
 Jednocześnie bardziej szczegółowa ocena wpływu planowanej zmiany na zasoby przyrodnicze jest na 
etapie Studium gminy w znacznym stopniu utrudniona, chociażby z powodu, iż na tym etapie nie rozstrzyga się 
o zakresie realizacji inwestycji, które będą mogły być wdrażane po dokonaniu stosownych zmian w Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kolonowskie. 
   
  Odnośnie planowanej linia elektroenergetycznej 400 kV należy zaznaczyć, iż przebiega ona głownie przez 
tereny leśne-  orientacyjna długość  przebiegów  przez  lasy  wyniesie  łącznie  ok.  1000  m.  Projekt studium nie 
przesądza technologii przejścia linii przez tereny leśne.  Może  to  nastąpić  albo  przecinkami  leśnymi,  albo  na  
wysokich  słupach  nad  lasami.  W pierwszym przypadku wystąpi konieczność wycinki lasu na całej długości 
przebiegu linii. W  drugim  przypadku  odlesienie  dotyczyłoby  miejsc  posadowienia  słupów  i  ewentualnych 
dojazdów do nich. Przejście linii nad lasami powoduje minimalizację strat w ekosystemach leśnych, ale jednocześnie 
powoduje wzrost oddziaływania krajobrazowego linii i  wzrost  potencjalnego  oddziaływania  na  ptaki.  Na  etapie 
planowania  właściwym  dla  projektu  studium  brak jest możliwości szczegółowego wskazania powierzchni lasów, 
przez które przebiegać będzie planowana linia 400 kV.   
  Na trasie planowanej linii 400kV stwierdzono  występowanie  siedliska  przyrodniczego (kod 9170) 
wymienionego  w  Rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z  dnia  13  kwietnia  2010 r.  w  sprawie siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru 
obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia, jako obszary Natura 2000.  
  Na  etapie  planowania  właściwym  dla  projektu  studium,  brak jest możliwości oceny oddziaływania na 
siedliska przyrodnicze. Zostanie ona przedstawiona na dalszym  etapie  -  w  prognozie  oddziaływania  na 
środowisko  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego,  a zwłaszcza  w raporcie o oddziaływaniu  na 
środowisko, gdy znane będą lokalizacje słupów i parametry linii.  
  Ewentualna wycinka drzew lub krzewów na terenach leśnych na trasie planowanej linii 400 kV  możliwa  jest 
wyłącznie  zgodnie  z przepisami  art.  83  Ustawy  z  dnia  16  kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2022, 
poz. 916 ze zm.).   
 
  W związku z realizacją ustaleń projektu studium na etapie budowy planowanej  linii  400  kV  fauna  
wyemigruje prawdopodobnie okresowo na sąsiednie tereny, z wyjątkiem gatunków łatwo podlegających 
synantropizacji,  o  dużych  zdolnościach  adaptacyjnych  do  zmiennych  warunków środowiskowych.  Obserwacje  
terenowe  wykazują,  że  płoszenie  fauny  w  trakcie  prac budowlanych  sięga  kilkuset  metrów  od  placów  budowy.  
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Jest  to  typowe  oddziaływanie okresowe. Na terenach bezpośredniej lokalizacji słupów planowanej linii 400 kV, w 
związku z likwidacją pokrywy glebowej, wystąpi likwidacja fauny glebowej (edafon). Zagrożeniem dla zwierząt 
przemieszczających się po powierzchni ziemi (w tym głównie płazów i ssaków) może być okresowe pozostawianie 
otwartych wykopów pod fundamenty. Ograniczenie tego zagrożenia można osiągnąć m.in. przez odpowiednie 
wygradzanie wykopów. Na  etapie  eksploatacji  planowana  dwutorowa  linia  elektroenergetyczna  400 kV  może 
potencjalnie  oddziaływać  na  zwierzęta  fruwające.  Dotyczy  to  głównie  ptaków,  gdyż nietoperze  posiadają  
mechanizm  echolokacyjny,  pozwalający  skutecznie  unikać ewentualnych kolizji, a oddziaływanie na owady jest 
nierozpoznane naukowo.   
  Elementy  konstrukcyjne  linii  energetycznej,  podobnie  jak  wszystkie  wysokie  budowle, mogą  
potencjalnie  stanowić  zagrożenie  kolizyjne  dla  ptaków  oraz  mogą  powodować zmniejszenie  dostępności  
obszarów  wykorzystywanych  przez  ptaki  jako  miejsca  lęgowe, postoju i zimowiska. Na potencjalne zagrożenia  
narażone są zarówno ptaki lęgowe w pobliżu linii  wysokiego  napięcia,  jak  i  ptaki  w  trakcie  przelotów  sezonowych,  
zatrzymujące  się w czasie wędrówki, a także zalatujące.  
W odniesieniu do ptaków mogą występować :  

1) fizyczne  oddziaływanie  na  zwierzęta  fruwające  w  wyniku  kolizji  z  elementami  linii  
2) elektroenergetycznej, prowadzące do uszkodzeń ciała lub śmierci zwierząt;  
3) porażenie prądem w przypadku dużych ptaków, powodujące śmierć zwierząt.  

  Na potencjalne zagrożenia narażone są zarówno ptaki lęgowe w pobliżu linii wysokiego napięcia oraz ptaki, 
w trakcie przelotów, w tym w trakcie sezonowych wędrówek.   
 
  Kolizje  ptaków  z  liniami  napowietrznymi  są  istotną  przyczyną  bezpośrednich  strat w populacjach 
ptaków. Śmiertelność spowodowana jest zderzeniem zarówno z przewodami,  jak też konstrukcjami nośnymi - 
słupami. Kolizje ze słupami trakcji są w swej istocie bardzo zbliżone  do  kolizji  ptaków  z  innymi  wysokimi  
konstrukcjami.  Zawieszone  poziomo przewody linii elektroenergetycznych mogą być niezauważone przez ptaki 
lecące w kierunku prostopadłym  do  linii.  Przewody  mogą  być  także  maskowane  przez  linię  horyzontu.  Na 
ryzyko  wystąpienia  kolizji  wpływa  szereg  czynników  związanych  z  terenem  lokalizacji i parametrami  
technicznymi  linii.  Do  najważniejszych  należą  rodzaj  siedlisk  i charakter użytkowania gruntów w sąsiedztwie linii, 
rozmieszczenie żerowisk, noclegowisk, położenie linii względem korytarzy migracyjnych i miejsc koncentracji, czy 
też parametry techniczne i układ przewodów linii. Na kolizje wpływ ma również szereg cech ptaków, jak morfologia i 
parametry  lotu,  specyfika  widzenia,  wiek,  skłonność  do  tworzenia  stad  i  inne.  Ponadto, niekorzystne  warunki  
pogodowe,  takie  jak  mgła,  deszcz,  śnieg,  ograniczają  widoczność, a tym samym efektywność omijania przeszkód. 
Podczas silniejszych wiatrów przeciwnych do kierunku wędrówki, a także przy niskiej podstawie chmur, ptaki 
obniżają wysokość przelotu, co zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji. 
 
  Reasumując,  linia  elektroenergetyczna  400  kV,  będącą częścią  przedmiotu  projektu  „Studium” ,  może  
potencjalnie  na  etapie  eksploatacji  spowodować  negatywne oddziaływanie na ptaki. Zgodnie z zasadą 
przezorności, celowe jest zastosowanie konstrukcji planowanej linii 400  kV,  która  w znaczący  sposób  ograniczy  
ryzyko  porażeń  ptaków  prądem  i  zderzeń z przewodami. Dopuszczona w projekcie zmiany studium linia 400 kV 
nie będzie stanowić przeszkody w przemieszczaniu się fauny naziemnej i wodnej. 
 

12.5. Wpływ na zasoby wodne  

  Rozwój zapisanych w projekcie studium nowych funkcji nie będzie znacząco oddziaływać na zasoby 
wodne gminy. Powstawanie nowych obszarów zabudowy zwiększy zapotrzebowanie na wodę do celów 
komunalnych, jednak gmina posiada w tym zakresie rezerwy znacznie przekraczającej jej dzisiejsze 
zapotrzebowanie.   

  Ważnym, pozytywnym efektem ubocznym urbanizacji z punktu widzenia ochrony zasobów wodnych jest 
częściowe uszczelnienie powierzchni gruntu (przez zabudowę, parkingi, drogi inne powierzchnie utwardzone) oraz 
wymuszona rozwojem przestrzennym rozbudowa gminnego systemu kanalizacji. Zarówno w przypadku zabudowy 
mieszkaniowej jak i usługowej czy techniczno- produkcyjnej przepisy szczególe wymuszają na inwestorach takie 
działania, które minimalizują negatywne oddziaływanie przedsięwzięć na środowisko wodne. Sprzyjają również 
temu zapisy studium dotyczące kierunków rozwoju sieci infrastruktury technicznej, w tym komunalnych sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych.   

  Znacznym zmianom nie ulegnie jakość wód na skutek odprowadzania wód opadowych z terenów dróg pod 
warunkiem wyposażenia ich w niezbędne urządzenie retencyjno-sedymentacyjne.  
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  Warunkiem ograniczenia negatywnego oddziaływania na zasoby wodne przedsięwzięć opisanych w 
projekcie studium są przyjęte w projekcie ustalenia w zakresie:  

1) ograniczania zasięgu nowej zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie cieków i zbiorników 
wodnych,  

2) włączenia obszarów zabudowy do sieci kanalizacyjnej.   

 
 Nie przewiduje się wystąpienia istotnych przekształceń stosunków wodnych na obszarze budowy linii  
400kV.  Budowa  i  eksploatacja  napowietrznej  linii elektroenergetycznej 400kV nie naruszy powierzchniowych 
obiektów hydrograficznych (przewody przebiegają i będą przebiegać nad nimi).   
 Oddziaływanie na pierwszy poziom wód podziemnych na etapie budowy linii 400kV  może  wystąpić  tylko  
w  przypadku  posadowienia  fundamentów  słupów  poniżej pierwszego zwierciadła wody. Na etapie planowania 
właściwym dla projektu „Studium” nie ma informacji nt. miejsc lokalizacji słupów i ich rozpoznania geotechnicznego. 
 Na  etapie  eksploatacji  wystąpi  jedynie  lokalne,  znikome  ograniczenie  infiltracji  wód opadowych do 
gruntu, w miejscach posadowienia fundamentów słupów.  Podobnie  jak  w  przypadku  gleb,  ewentualne  zagrożenie  
dla  wód  powierzchniowych i pierwszego  poziomu  wód  podziemnych  może  stanowić  ich  potencjalne  
zanieczyszczenie w trakcie  awaryjnych  wycieków  substancji  ropopochodnych  ze  sprzętu  budowlanego 
i chemicznych, płynnych substancji budowlanych na terenie ich składowania i użycia.  
 Przy  zachowaniu  obowiązujących  przepisów  w  zakresie  ochrony  wód,  budowa  linii  
elektroenergetycznej  400kV,  jej  eksploatacja  nie  stworzą  zagrożenia  dla  jakości  wód  powierzchniowych 
i podziemnych. 
 Przewidziana  w  projekcie  „Studium”  budowa  linii elektroenergetycznej  400kV  może  spowodować  
jedynie  lokalne  odwadnianie  wykopów budowlanych  pod  słupy.  Eksploatacja j linii 400kV nie będzie miała wpływu 
na występujące w otoczeniu obiekty hydrograficzne i wody podziemne. W związku z tym  wdrożenie  projektu  zmiany  
„Studium”  będzie  neutralne  w  aspekcie osiągnięcia  celów  środowiskowych  określonych  w  „Planie  
gospodarowania  wodami  na obszarze dorzecza Odry” (2016). 

12.6. Wpływ na powietrze atmosferyczne i klimat  

  Ustalenia projektu studium mogą mieć wpływ na lokalne warunki klimatyczne. Wielkopowierzchniowe 
przekształcenia rzeźby terenu w ramach prowadzonej eksploatacji powierzchniowej surowców mineralnych mogą 
być przyczyną zmian charakterystyki przepływu mas powietrza, czego efektem mogą być zmiany w rozkładzie 
temperatur w przypowierzchniowych warstwach powietrza.  
  W przypadku realizacji nowej zabudowy na znacznych powierzchniach, zmiany klimatu lokalnego mogą 
zostać spowodowane zmianami bilansu cieplnego powierzchni na skutek zastąpienia powierzchni biologicznie 
czynnych terenami utwardzonymi lub zabudową, będą one jednak mieć wyłącznie lokalne znaczenie.  
  Dla części terenów planowanej zabudowy w zapisach projektu zakłada się wprowadzanie mieszanego 
przeznaczenia terenu, określonych w kierunkach zagospodarowania przestrzennego gminy.   
  W  Studium  przedstawiono  zgeneralizowany  obraz  użytkowania terenów miejskich oraz terenów  
wiejskich. Oznacza to,  że określone na rysunkach przeznaczenie terenów wskazuje funkcję dominującą, a nie  
wyłączną.  Może  i  musi  być  uzupełnione  innymi  funkcjami,  które  jednak  nie  mogą wchodzić  w  kolizję  lub  w  
konflikt  z  funkcją  podstawową  oraz  pogarszać  warunków koegzystencji. Ostateczne  ustalenia  granic  terenów  
przeznaczonych  do  zabudowy  będą  dokonywane w ramach  miejscowych  planów  zagospodarowania  
przestrzennego  lub decyzji  o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 
  Wydzielenie poszczególnych terenów w przepisach miejscowych planów ma na celu zapewnienie 
możliwości jednoznacznej kwalifikacji do rodzajów terenów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z późn. zm.).   

  Ustalenia studium dopuszczając lokalizację nowej zabudowy przyczynią się do wzrostu emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery. Inwestycje te będą źródłami zanieczyszczeń energetycznych (ogrzewanie), 
technologicznych i komunikacyjnych.   

  Ocena skali tych emisji będzie możliwa w późniejszym etapie projektowania zabudowy, kiedy będzie znana 
jej przybliżona kubatura oraz rodzaje prowadzonych działalności. Źródłem emisji zanieczyszczeń i hałasu 
pozostaną także poruszające się po drogach pojazdy mechaniczne. Uciążliwość akustyczna budowli drogowych 
posiada charakter liniowy.  
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  Na  etapie  inwestycyjnym  ustaleń  projektu  studium (budowa linii  400kV)  źródłami zanieczyszczeń 
powietrza będą:  

1) praca  sprzętu  budowlanego  i  transport  materiałów  budowlanych  oraz ludzi (spaliny);  
2) składowanie materiałów budowlanych (ewentualne źródło zapylenia);  
3) prace  ziemne  (pylenie  z  powierzchni  terenu  pozbawionej  roślinności,  w  zależności  od warunków 

atmosferycznych).   

  Wpływ  ww.  prac  na  warunki  aerosanitarne  w  trakcie  budowy  będzie  okresowy, ograniczony  
przestrzennie  i  jakościowo.  Emisja  zanieczyszczeń  będzie  miała  charakter niezorganizowany,  o  zasięgu  
ograniczonym  głównie  do  terenu  budowy.  Wobec  dobrych warunków przewietrzania, nie spowoduje to istotnego 
wpływu na warunki aerosanitarne. Na etapie  planowania  właściwym  dla  projektu  zmiany  „Studium” brak  
możliwości ilościowej analizy prognozowanych emisji zanieczyszczeń do atmosfery.  

  Na  etapie  eksploatacji  linii  elektroenergetycznej  400 kV  emisja zanieczyszczeń  do  atmosfery  wystąpi  
tylko  w  efekcie  dojazdów  ekip  serwisowo-remontowych  oraz  w  trakcie  ewentualnych  prac  spawalniczych  
lub  malarskich.  Będą  to oddziaływania sporadyczne i krótkookresowe.  
  Brak  lokalizacji  w  pasie  technologicznym  planowanej  linii  400kV  zabudowy mieszkaniowej  i  usługowej  
ograniczy  wystąpienie  emisji  zanieczyszczeń  do  atmosfery  na etapie ich eksploatacji. 

    
  Modyfikacje  lokalnych  warunków  klimatycznych  w  wyniku  realizacji  ustaleń  projektu Studium 
związanych z budową nowej linii 400kV, wystąpią wyłącznie na  terenach  posadowienia  słupów,  w  wyniku  zmian  
charakteru  powierzchni  czynnej  – granicznej  między  atmosferą  i powierzchnią  ziemi.  Polegać  one  będą  
przede  wszystkim  na znikomych zmianach:  

1) termicznych  (większa  pojemność  cieplna  sztucznych  powierzchni  w  stosunku  do powierzchni pokrytej 
roślinnością);  

2) wilgotnościowych (spadek wilgotności na terenach ze sztucznymi nawierzchniami);  
3) anemometrycznych  (powstanie  lokalnej  cyrkulacji  jako  efekt  oddziaływania  obiektów budowlanych - 

konstrukcji słupów, budynków itp.).  

  Brak  planowanej  zabudowy (w pasie technologicznym planowanej linii 400kV) uniemożliwi wystąpienie 
dalszych modyfikacji lokalnych warunków klimatycznych. Wdrożenie  ustaleń  projektu  studium  spowoduje  jedynie  
zmiany o charakterze mikroklimatycznym, bez wpływu na przyrodę ożywioną i na ludzi.   
 

  
  Głównym źródłem hałasu komunikacyjnego pozostanie przebiegający przez obszar gminy odcinek drogi 
krajowej drogi wojewódzkiej nr 463. Ich oddziaływanie na tereny przyległe należy rozpatrywać głównie w kontekście 
emisji hałasu na tereny przyległej zabudowy, istniejącej i projektowanej.  
 
Tabela 12.6. Potencjalny poziom natężenia dźwięku w otoczeniu dróg  

Przykładowe źródła dźwięku   odległość od osi jezdni w m   

4  8  16  32  64  128  256  512  

 poziom ciśnienia akustycznego w dB (A)   

  
Droga w terenie zabudowanym  

  
69  

  
66  

  
63  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
Droga w terenie otwartym  

  
>75  

  
75  

  
70  

  
65  

  
60  

  
50  

  
45  

  
40  

  
Autostrada w terenie otwartym  

  
>75  

  
>75  

  
>75  

  
>75  

  
65  

  
60  

  
55  

  
50  

  
  W powyższej tabeli wykazano potencjalny poziom natężenia dźwięku w otoczeniu dróg. Dla potrzeb 
niniejszej prognozy, w zawartych w niej obliczeniach przyjęto następujące założenia:  

1) emisja hałasu z pojazdów mechanicznych w ciągu drogi ma charakter liniowy, maleje geometrycznie o 5dB 
przy podwojeniu odległości od jego źródła,   

2) typowe tło akustyczne w terenie zabudowanym wynosi 50dB, na terenach otwartych 45dB,  

3) propagacja dźwięku następuje na terenie płaskim, otwartym, w tle akustycznym nie uwzględnia się siły wiatru.  
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  Przyjęcie wymienionych wyżej, modelowych założeń umożliwia wskazanie potencjalnego, maksymalnego 
zasięgu hałasu na terenach przyległych do budowli drogowych, w rzeczywistości wartości te będą miały niższą 
wartość, ze względu na następujące okoliczności:  

1) przeciętne siła wiatru w Polsce w głębi lądy wynosi 2,5- 5 m/s przy zastosowaniu tych wartości (lub wyższych) 
wystąpi zjawisko podniesienia poziomy tła akustycznego, w przypadku silniejszego wiatru można liczyć się z 
całkowitym lub częściowym pochłanianiem odgłosów drogi przez tło akustyczne,  

2) na większości obszaru opracowania ukształtowanie terenu jest zbliżone do założonego modelu, zwarte 
kompleksy leśne mogą mieć wpływ na propagację dźwięku i ograniczenie zasięgu emisji na odcinkach dróg 
wojewódzkich, gminnych i powiatowych oraz drogi ekspresowej.  

3) w bezpośrednim sąsiedztwie drogi występują naturalne i sztuczne bariery akustyczne, ograniczające 
rozprzestrzenianie się dźwięku w otoczeniu, należą do nich:  

1) skarpy, nasypy,  

2) kompleksy leśne,  
3) grupy zieleni wysokiej,  

4) istniejąca zabudowa.  

  
  Niemniej w części terenów przylegających bezpośrednio do dróg mogą wystąpić ponadnormatywne 
wskazania poziomu hałasu, dla zmniejszenia ich wpływu na otoczenie w opracowywanych na podstawie 
niniejszego studium miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy uwzględnić:  

1) lokalizację zabudowy ograniczoną nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, które umożliwiają posadowienie 
budynków w odległości uwzględniającej poziom hałasu liniowego przyległej drogi,  

2) możliwość stosowania zieleni izolacyjnej jako barier akustycznych, 
3) strefowanie rodzajów zabudowy- preferowanie zabudowy o funkcji m.in. usługowej, która przylegałaby 

bezpośrednio do drogi krajowej gdzie wykazano przekroczenie norm hałasu.   

  
  Większość terenów planowanej zabudowy mieszkaniowej leży poza zasięgiem oddziaływania hałasu 
wykraczającego poza wartości określone Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z późn. zm.).  

 

  Na etapie budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV odczuwalny  będzie  okresowy  wzrost  
natężenia  hałasu  w  rejonie placów budów, związany z pracą sprzętu budowlanego i transportem materiałów 
budowlanych i odpadów. Uciążliwości z tym związane mogą przede wszystkim dotyczyć  najbliższych  obiektów  
mieszkalnych  i  usługowych.  Hałas  powstający  na  etapie budowy  jest  krótkotrwały,  o  lokalnym  charakterze  i  
ustąpi  po  zakończeniu  robót.  Jego uciążliwość akustyczna zależna będzie od odległości od placu budowy oraz 
od czasu pracy poszczególnych urządzeń.  Na  etapie  planowania  właściwym  dla  projektu  studium  brak 
możliwości ilościowej analizy prognozowanej imisji hałasu od projektowanej linii 400 kV. 

 

12.7. Wpływ na powierzchnię ziemi i krajobraz  

  W wyniku realizacji ustaleń projektu studium gminy dojdzie do przekształceń powierzchni ziemi, zarówno 
rzeźby terenu jaki i warstwy glebowej. Zmiany ukształtowania powierzchni będą efektem prac budowlanych oraz 
eksploatacji surowców mineralnych. Skala tych przekształceń zależeć będzie od ukształtowania powierzchni terenu 
w konkretnym obszarze.  
  W projekcie studium wyznaczono projektowany przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV. Wyznaczenie 
takiego przebiegu może wiązać się z wystąpieniem negatywnych oddziaływań na walory krajobrazowe 
gminy. 
  Podstawowe, obiektywne, ogólne przesłanki oceny oddziaływania na krajobraz dowolnej napowietrznej linii 
elektroenergetycznej wysokich lub najwyższych napięć ze słupami kratowymi to:  

1) z bliskiej odległości kratowy słup linii najwyższych napięć stanowi element obcy w krajobrazie, ze względu 
na jednoznacznie techniczny charakter i brak możliwości zamaskowania w związku z wysokością 
konstrukcji, 
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2)  wraz ze wzrostem odległości obserwowania słupa kratowego jego dysonans krajobrazowy wyraźnie 
maleje, co wynika przede wszystkim z tego, że słup jest konstrukcją ażurową, zanikającą w krajobrazie w 
odległości 2 – 3 km,  

3) istotną cechą słupów kratowych wpływającą na ich postrzeganie w krajobrazie jest kolorystyka konstrukcji 
– słupy szare dają efekt zamaskowania w krajobrazie, zwłaszcza w warunkach pogody pochmurnej, słupy 
zielone (oliwkowe) zanikają w krajobrazie w przypadku postrzegania na tle lasu itp.;  

4) istotnym uwarunkowaniem postrzegania słupów, zmiennym w czasie, są warunki pogodowe, a przede 
wszystkim stan zachmurzenia, w tym kolor chmur i kierunek oświetlenia słupów w stosunku do 
obserwatora;  

5) wiodący wpływ na postrzeganie słupów ma ukształtowanie terenu na obszarze otaczającym oraz jego 
pokrycie roślinnością drzewiastą (leśną);  

6) na ekspozycję krajobrazową słupów i ich negatywne postrzeganie silnie wpływa lokalizacja na osi dróg 
lub wzdłuż ich przebiegu, gdy stanowią one dominantę krajobrazową i znajdują się długo w zasięgu 
widoczności obserwatorów jadących w ich stronę. 

 

  Projektowana linia 400 kV będzie nowym, liniowym elementem antropizacji krajobrazu. Na obszarze gminy 
Kolonowskie projektowana linia przebiegać ma przez odcinki leśne. Będzie ona w większości zamaskowana przez 
sąsiadujące drzewostany leśne, a na odcinkach nadleśnych będzie widoczna tylko częściowo (górne części słupów 
i przewody) ponad drzewostanami ze znacznych odległości z terenów rolnych w otoczeniu lasów. Ingerencja linii 
w krajobraz będzie znacząca na terenach otwartych (poza obszarem opracowania) z bliskich odległości, do 
kilkuset m. Linia postrzegana z większych odległości będzie stopniowo zanikać w krajobrazie, na co wpływ będą 
miały także ukształtowanie terenu, drzewostany leśne i inne oraz zabudowa kubaturowa. Oddziaływanie na krajobraz 
w bezleśnych rejonach przejść projektowanej linii 400 kV przez dolinę rzeki Mała Panew będzie zależne od miejsc 
postrzegania – z reguły większe z górnych załomów zboczy dolin, z których występują rozległe widoki na wnętrza 
krajobrazowe dolin. 

  Należy jednak zaznaczyć, że inwestycja polegająca na budowie linii najwyższych napięć 400 kV relacji  
Trębaczew- Rokitnica może powstać bez uwzględnienia polityki przestrzennej gminy określonej w projekcie studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kolonowskie, bądź miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji 
strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. 

 

  W przypadku eksploatacji kopalin na terenie gminy Kolonowskie będzie następować w  przyszłości 
znaczne oddziaływanie zapisów projektu na powierzchnię ziemi i krajobraz.  Zjawiska te wystąpią w znacznej skali 
w porównaniu do terenów przyległych, jednak ich charakter będzie podlegał zmianom wynikającym 
w  prowadzonych prac eksploatacyjnych a następnie rekultywacyjnych. Odsłonięcie znacznych połaci rodzimego 
gruntu, związanych z przemieszczeniem nadkładu będzie miało charakter czasowy, po pracach rekultywacyjnych 
nastąpi przywrócenie warstwy glebowej, lub w przypadku rekultywacji prowadzonej w kierunku wodnym, stworzenia 
nowych zbiorników wodnych. W szerszym horyzoncie czasowym, na skutek prac prowadzonych przez człowieka, 
jak również postępujących procesów naturalnej sukcesji, nastąpi przywrócenie na opisywanym  obszarze 
charakteru zbliżonego do naturalnego.  

   

12.9. Wpływ na zasoby naturalne  

  Wyłączenie terenów z użytkowania rolnego i leśnego jest nieuchronnym procesem związanym ze 
zwiększaniem powierzchni zabudowy kosztem powierzchni biologicznie czynnych, w tym wypadku gruntów o 
rolniczym wykorzystaniu.   

  W obszarze opracowania występują złoża eksploatowane w przeszłości oraz przeznaczone zapisami 
projektu studium do eksploatacji w przyszłości. Eksploatacja zasobów naturalnych są procesem nieodwracalnym, 
w tym znaczeniu oddziaływanie zapisów projektu na zasoby naturalne w opisywanym obszarze należy zdefiniować 
na znaczące oddziaływanie. Ich skala i charakter wynika jednak ze znaczenia, jakie zasoby te prezentują dla 
gospodarki. Wydobycie surowców naturalnych w przypadku uzasadnienia ekonomicznego może stanowić ważny 
element gospodarki gminy. 
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12.10. Wpływ na zabytki i dobra materialne  

  Projekt studium zawiera następujące kierunki ochrony krajobrazu zakłada, iż w celu ochrony krajobrazu 

kulturowego należy zachować istniejące naturalne elementy krajobrazu obejmując je ochroną oraz zwrócić uwagę 

na nowo powstające budynki i próby zmian powierzchni ziemi tak, aby jak najmniej ingerowały w krajobraz.  

  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami stanowi konstytucyjny obowiązek każdego obywatela, zaś 

samorząd terytorialny jest zobowiązany do zapewnienia w tym celu warunków prawnych, organizacyjnych 

i finansowych. Na mocy przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się w szczególności ochronę zabytków nieruchomych 

wpisanych do rejestru i ich otoczenia oraz wszelkie inne zinwentaryzowane wartości kulturowe, nie zawsze mające 

charakter i przymioty zabytku (np. krajobraz). Najwłaściwszy sposób ochrony zabytków należy ustalić na etapie 

sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obiekty o szczególnych wartościach 

kulturowych i historycznych należy chronić poprzez odpowiednie działania konserwatorskie. Studium określa 

podstawowy kierunek tych działań w Rozdziale 6 części kierunkowej studium. 

  Studium zakłada ochronę prawną wszystkich występujących tu obiektów wpisanych do rejestru zabytków, 

gminnej ewidencji zabytków oraz zabytków archeologicznych. Z punktu widzenia ochrony zabytków i krajobrazu 

kulturowego całość jego elementów posiada zapewnioną właściwą ochronę.  

  Nowym  dobrem  materialnym  będzie  dwutorowa  linia elektroenergetyczna  400 kV,  o  dużym  znaczeniu  

dla  systemu  elektroenergetycznego woj. opolskiego, w tym dla gm. Kolonowskie 

 

12.11. Wpływ na korytarze ekologiczne  

  W  obszarze  gminy  Kolonowskie Korytarze  ekologiczne tj. korytarze ekologiczny „Bory Stobrawskie 

o kodzie GKdC-12 oraz pokrywający się w większości z nim korytarz ekologiczny Opole-Katowice,  których  dotyczy  

projekt  studium stanowią  podstawowy  element  osnowy. Przez dwa ww. korytarze przebiega  odcinek  planowanej  

linii  400kV, w południowo-wschodnim fragmencie gminy Kolonowskie. Wdrożenie ustaleń projektu studium nie 

będzie negatywnie wpływać na utrzymanie funkcji korytarzy ekologicznych, gdyż planowana linia 400kV nie 

przerwie jego ciągłości i nie będzie stanowić bariery ekologicznej dla migracji  roślin,  grzybów  i  zwierząt,  zarówno  

naziemnych  jak  i  fruwających.  Ewentualne oddziaływanie  linii  na  ptaki  w  trakcie  sezonowych  przelotów  

będzie  miało  charakter jednostkowych  kolizji  i  w  takim  zakresie  może  ograniczyć  funkcjonalność  korytarza. 

Planowana  linia  400kV  nie  naruszy  najważniejszej  części  korytarza  ekologicznego,  czyli Doliny rzeki Mała 

Panew. 

 
13. ANALIZA PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA DOTYCZĄCYCH OBSZARÓW 

PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. 

O OCHRONIE PRZYRODY, W TYM PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA CELE 

I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARÓW NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TYCH OBSZARÓW  

  

13.1. Wpływ ustaleń projektu na obszar Natura 2000 oraz ich otoczenie   

  Na obszarze gminy znajduje się: 

1) Obszar Natura 2000 Dolina Małej Panwi PLH160008; 

2) Obszar Natura 2000 Stawy Pluderskie PLH160021 

  Ustalenia projektu studium w przypadku obszaru nie przewidują żadnej ingerencji w ich integralność lub 

niekorzystny wpływ na przedmiot ich ochrony.  
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13.1.1. Wpływ ustaleń projektu na obszar Natura 2000 Dolina Małej Panwi PLH160008 

Tabela 13.2.1. Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk  
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony wg. Załącznika nr 3 do 
zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Katowicach z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 
Dolina Małej Panwi PLH160008 

Przedmiot  

ochrony 
Zagrożenia 

Opis zagrożenia 
Istniejące Potencjalne 

Górskie i nizinne 

torfowiska zasadowe 

o charakterze młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 7230 

1. Zmiana składu 

gatunkowego 

(sukcesja) 

2. Wyschnięcie 1. Na siedlisku dochodzi do intensywnego 

zarastania jego powierzchni podrostem drzew i 

krzewami, co wpływa na stopniowe zmniejszanie 

się powierzchni siedliska, zmianę struktury 

typowych dla niego zbiorowisk i wycofywanie się 

gatunków charakterystycznych.  

2. W sytuacji niewłaściwej regulacji poziomu wód 

gruntowych na powierzchni użytków rolnych 

sąsiadujących z siedliskiem może potencjalnie 

dojść do zaburzenia stosunków wodnych w 

obrębie płatu siedliska i jego przesuszenia. 

Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

9170 

1. Zmiana składu 

gatunkowego 

(sukcesja) 

2. Zmiana składu 

gatunkowego 

(sukcesja);  

3. Odnawianie lasu po 

wycince (drzewa 

rodzime);  

4. Odnawianie lasu po 

wycince (drzewa 

nierodzime)  

5. Usuwanie drzew 

martwych i 

umierających 

1. W płatach siedliska obserwuje się inwazję 

gatunków obcych geograficznie w warstwie runa, 

podszytu i w mniejszym stopniu w drzewostanie. 

2. Obserwuje się zmianę składu gatunkowego 

zbiorowisk charakterystycznych dla siedliska w 

wyniku procesów degeneracyjnych.  

3. W związku z przewidzianymi na powierzchni 

siedliska zabiegami gospodarczymi istnieje 

potencjalne zagrożenie wprowadzania obcych 

ekologicznie gatunków drzew na siedlisko w 

ramach procesu odnawiania powierzchni leśnych 

– dotyczy gruntów prywatnych.  

4. W związku z przewidzianymi na powierzchni 

siedliska zabiegami gospodarczymi istnieje 

potencjalne zagrożenie wprowadzania obcych 

geograficznie gatunków drzew na siedlisko w 

ramach procesu odnawiania powierzchni 

leśnych.  

5. Pogorszenie dotychczasowego stanu 

wskaźnika ”martwe drewno” 
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Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 91E0 

1. Nierodzime 

gatunki zaborcze 

2. Zmiana składu 

gatunkowego 

(sukcesja); 3. 

Odnawianie lasu po 

wycince (drzewa 

nierodzime); 4. 

Odnawianie lasu po 

wycince (drzewa 

rodzime) 5. Usuwanie 

drzew martwych i 

umierających. 

1. W płatach siedliska obserwuje się inwazję 

gatunków obcych geograficznie w warstwie runa, 

podszytu i w mniejszym stopniu w drzewostanie. 

2. Zmiana składu gatunkowego zbiorowisk 

charakterystycznych dla siedliska w wyniku 

procesów degeneracyjnych.  

3. W związku z przewidzianymi na powierzchni 

siedliska zabiegami gospodarczymi istnieje 

potencjalne zagrożenie wprowadzania obcych 

geograficznie gatunków drzew na siedlisko w 

ramach procesu odnawiania powierzchni leśnych 

– dotyczy gruntów prywatnych.  

4. W związku z przewidzianymi na powierzchni 

siedliska zabiegami gospodarczymi istnieje 

potencjalne zagrożenie wprowadzania obcych 

ekologicznie gatunków drzew na siedlisko w 

ramach procesu odnawiania powierzchni leśnych 

5. Pogorszenie dotychczasowego stanu 

wskaźnika „martwe drewno”. 

Nizinne i podgórskie 

rzeki ze 

zbiorowiskami 

włosieniczników 

Ranunculion 

fluitantis 3260 

 

 
 

1. 

Zanieczyszczenie 

wód 

powierzchniowych 

(limnicznych, 

lądowych, 

morskich i 

słonawych) 

 

 
 

2. Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych;  

3. Inne rodzaje sportu i 

aktywnego wypoczynku 

1. Według danych WIOŚ jakość wód Małej Panwi 

jest obniżona.  

2. W związku z powtarzającymi się zjawiskami 

powodziowymi istnieje potencjalne zagrożenie 

podejmowania prób regulowania naturalnego 

przebiegu rzeki, szczególnie na odcinkach 

położonych blisko terenów zabudowanych. 

 3. Rzeka Mała Panew jest atrakcyjnym szlakiem 

spływów kajakowych. Przy rosnącej popularności 

rzeki istnieje zagrożenie zwiększenia presji 

turystycznej w tym rejonie, która przy braku 

odpowiedniej infrastruktury może negatywnie 

oddziaływać na przedmioty ochrony Obszaru. 

    

Starorzecza i 

naturalne eutroficzne 

zbiorniki wodne ze 

zbiorowiskami z 

Nympheion, 

Potamion 3150 

1. Brak zagrożeń i 

nacisków 

2. Zanieczyszczenie 

wód powierzchniowych 

(limnicznych, lądowych, 

morskich i słonawych) 

1. Brak. 2. Istnieje potencjalne zagrożenie 

zanieczyszczenia wód zbiorników. 
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Torfowiska wysokie 

z roślinnością 

torfotwórczą (żywe) 

7110 

1. Spowodowane 

przez człowieka 

zmiany stosunków 

wodnych;  

2. Susze i 

zmniejszenie 

opadów;  

3. Wyschnięcie 

4. Eutrofizacja 

(naturalna); 5. Zmiana 

składu gatunkowego 

(sukcesja) 

1. Na chwilę obecną brak możliwości wskazania 

głównej przyczyny niewłaściwego stanu 

uwodnienia siedliska, niezbędne jest wykonanie 

szczegółowych badań w tym zakresie.  

2. Na chwilę obecną brak możliwości wskazania 

głównej przyczyny niewłaściwego stanu 

uwodnienia siedliska, niezbędne jest wykonanie 

szczegółowych badań w tym zakresie. 

 3. Okresowe przesuszania złoża torfowego.  

4. Zaburzenie trofii siedliska (eutrofizacja) w 

wyniku zmian jego uwodnienia.  

5. Zmiany składu gatunkowego zbiorowisk 

roślinnych charakterystycznych dla siedliska w 

wyniku jego przesuszenia. 

Bory i lasy bagienne 

i brzozowo-sosnowe 

bagienne lasy 

borealne 91D0 

1. Susze i 

zmniejszenie 

opadów;  

2. Spowodowane 

przez człowieka 

zmiany stosunków 

wodnych 

3. Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

1. Na chwilę obecną brak możliwości wskazania 

głównej przyczyny niewłaściwego stanu 

uwodnienia siedliska, niezbędne jest wykonanie 

szczegółowych badań w tym zakresie.  

2. Na chwilę obecną brak możliwości wskazania 

głównej przyczyny niewłaściwego stanu 

uwodnienia siedliska, niezbędne jest wykonanie 

szczegółowych badań w tym zakresie.  

3. Zmiany składu gatunkowego zbiorowisk 

roślinnych charakterystycznych dla siedliska w 

wyniku jego przesuszenia. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Załącznika nr 3  do zarządzenia  Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Opolu  z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 
2000 Dolina Małej Panwi PLH160008 

 
  W planie tym w Załączniku nr 6 wskazano zmiany do studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kolonowskie sposobu użytkowania gruntu na użytek leśny na 
działce ewidencyjnej o numerze: 161103_4.0039.1395 w części pokrywającej się z siedliskiem *Łęgi 
wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe – 91E0. W projekcie studium został on przeznaczony pod „Tereny 
dolinne wykluczone z zabudowy” – ZD. 
 

  Analiza zgodności zapisów projektu studium z identyfikacją istniejących i potencjalnych zagrożeń dla 
zachowania właściwego stanu ochrony gatunków zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony nie 
wskazuje, aby ustalenia studium stanowiły zagrożenie dla przedmiotów ochrony.  

  Jednocześnie w projekcie studium wyznaczono projektowany przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV, 

który swym zasięgiem wkracza na obszar  Natura 2000 Dolina Małej Panwi PLH160008. W miejscu przecięcia linii 

elektroenergetycznej z obszarem chronionym występują przedmioty ochrony, tj. Grąd środkowoeuropejski 

i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) kod. 9170.  

  Projekt studium nie przesądza technologii przejścia linii przez tereny leśne.  Może  to  nastąpić  albo  

przecinkami  leśnymi,  albo  na  wysokich  słupach  nad  lasami.  W pierwszym przypadku wystąpi konieczność 

wycinki lasu na całej długości przebiegu linii. W  drugim  przypadku  odlesienie  dotyczyłoby  miejsc  posadowienia  

słupów  i  ewentualnych dojazdów do nich. Zastosowanie do budowy tzw. słupów nadleśnych  (odpowiednia 

wysokość słupów) powoduje, że przewody linii prowadzone są nad koronami drzew, przez co możliwe jest uniknięcie 

wycinki znacznych obszarów lasu – w tym np. siedlisk chronionych tj. Grądu środkowoeuropejskiego 

i subkontynentalnego (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) kod. 9170. Wycince podlega bowiem tylko niewielki 

obszar konieczny do ustawienia słupa. Przejście linii nad lasami powoduje minimalizację strat w ekosystemach 

leśnych, ale jednocześnie powoduje wzrost oddziaływania krajobrazowego linii i  wzrost  potencjalnego  

oddziaływania  na  ptaki.   
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  Na  etapie planowania  właściwym  dla  projektu  studium  brak jest możliwości szczegółowego wskazania 

powierzchni lasów, przez które przebiegać będzie planowana linia 400 kV.  

  Podsumowując, w związku z realizacją ustaleń projektu Studium znaczące oddziaływania na roślinność 

wystąpią na etapie budowy planowanej linii 400 kV. Związane mogą być z wycinką lasu na odcinku o długości do 

1000 m wzdłuż linii, w tym na chronionych siedliskach 9170 grądu środkowoeuropejskiego i subkontynentalnego. 

Oddziaływania te zależne będą od szczegółowej lokalizacji słupów i technologii prac budowlanych, co zostanie 

przesądzone na etapie projektu budowlanego. Na  etapie  planowania  właściwym  dla  projektu  studium,  brak jest 

możliwości oceny oddziaływania na siedliska przyrodnicze. Zostanie ona przedstawiona na dalszym  etapie  -  

w  prognozie  oddziaływania  na środowisko  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego,  a zwłaszcza  

w raporcie o oddziaływaniu  na środowisko, gdy znane będą lokalizacje słupów i parametry linii.  

  Ewentualna wycinka drzew lub krzewów na terenach leśnych na trasie planowanej linii 400 kV  możliwa  jest 

wyłącznie  zgodnie  z przepisami  art.  83  Ustawy  z  dnia  16  kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2022, 

poz. 916 ze zm.).   

  Dotychczasowe  doświadczenia  krajowych  przedsiębiorstw  wykonawczych,  związane  z  budową linii 

napowietrznych najwyższych napięć, wskazują, że przy tego rodzaju pracach  obszar,  na  którym  budowana  jest  

linia,  nie  jest  typowym  placem  budowy.  Poza  projektowanymi  stanowiskami  słupów  praktycznie  nie  będą  

prowadzone  prace  budowlane.  Z uwagi  na  odległości  pomiędzy  stanowiskami  słupów  (kilkaset  metrów)  i  

niewielki  obszar zajmowany  czasowo dla prowadzenia robót, nie  stosuje się ogrodzeń dla  wydzielenia terenów 

prac. Zaplecze budowy ze składem materiałów zlokalizowane będzie na terenach osadniczych, na wynajętych, 

utwardzonych placach, w pobliżu trasy projektowanej linii. 

  Prace budowlane prowadzone będą w zasięgu pasa technologicznego  linii, z wyjątkiem ewentualnych  

tymczasowych  dojazdów  poza  drogami  publicznymi.  Na  odcinkach  linii  przebiegających  przez  tereny  leśne,  

przed  przystąpieniem  do  prac ziemnych zostanie wykonana wycinka drzew. W przypadku nadleśnych odcinków 

linii trwała wycinka drzew i krzewów w miejscach posadowienia słupów i na dojazdach do nich. Ponadto przy słupach  

mocnych, na końcach sekcji odciągowych wykonana będzie tymczasowa wycinka montażowa w celu ustawienia 

maszyn do naciągu przewodów. Po zakończeniu budowy tereny te będą ponownie zalesione. W przypadku  

śródleśnych  odcinków  linii  wycinka  podstawowa obejmie  pas  technologiczny. Będzie to wycinka  trwała.  

Na odcinkach  śródleśnych  wykonana  zostanie  także  wycinka  dodatkowa drzew mogących się przewrócić na linię 

i ją uszkodzić, która może zostać później zalesiona. 

  Zważywszy na fakt, że stanowiska słupów będą oddalone od siebie o kilkaset metrów, można stwierdzić, że 

przekształcenia środowiska będą miały lokalny („punktowy”) charakter. Rozwijanie przewodów odbywać się może za 

pomocą wciągarki i bębna hamulcowego pracujących na przeciwległych końcach każdej sekcji oraz linki wstępnej. 

Metoda ta pod względem technicznym  jest  najlepsza  i  zarazem  najbardziej pracochłonna. Metoda ta sprawia, że 

kontakt rozwijanego przewodu z powierzchnią terenu, w ciągu całego cyklu  montażu,  jest praktycznie 

wyeliminowany  (tzw.  metoda  bezdotykowa)  lub  ograniczony  do  minimum.  W  ten  sposób minimalizuje  się  

wpływ  procesu  budowlanego  na  środowisko  oraz  chroni  przewód  przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

mogącymi powstać w skutek kontaktu z podłożem. 

  W  czasie  budowy  linii  400  kV  wystąpią  przejazdy  sprzętu transportowego  i  budowlanego.  Dla  potrzeb  

dojazdów  na  etapie  wykonywania  robót budowlanych należy zaplanować maksymalnie wykorzystać istniejących 

dróg. W  miejscach  trudnych  terenowo  (np.  tereny  podmokłe)  przejazd  pojazdów  do  miejsc posadowienia 

słupów może odbywać się na specjalnych drogach tymczasowych, np. z płyt drewnianych lub płyt betonowych. Dzięki 

takiemu rozwiązaniu nie nastąpią rozległe naruszenia struktury glebowej, a transport będzie bezpieczniejszy. 

  Należy jednak zaznaczyć, że inwestycja polegająca na budowie linii najwyższych napięć 400 kV relacji  

Trębaczew- Rokitnica może powstać bez uwzględnienia polityki przestrzennej gminy określonej w projekcie studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kolonowskie, bądź miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji 

strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. 
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  Na podstawie analizy pozostałych ustaleń projektu studium, planowane działania inwestycyjne nie 
powinny oddziaływać negatywnie na walory obszaru, gdyż projekt studium nie wprowadza na tym 
obszarze nowej zabudowy oraz zalesień.  

 
 

13.1.2. Wpływ ustaleń projektu na obszar Natura 2000 Stawy Pluderskie PLH160021 

 
Tabela 13.2.3. Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk  
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 
Stawy Pluderskie PLH160021 

Przedmiot  

ochrony 
Sposób uwzględnienia ochrony 

w projekcie studium 

Kreślinek nizinny 

(Graphoderus bilineatus 

ustalenia studium nie wprowadzają nowej zabudowy  

w bliskim, ani dalszym sąsiedztwie obszaru 

 

 

 

Inne elementy cenne przyrodniczo Sposób uwzględnienia 

w projekcie studium 

miejsce lęgowe ptaków wodnobłotnych ustalenia studium nie wprowadzają nowej zabudowy  

w bliskim, ani dalszym sąsiedztwie obszaru 

 
szczególna wartość przyrodnicza i krajobrazowa 

zbiorników wodnych w leśnym otoczeniu 

na załącznikach graficznych do projektu studium wskazano 

granice „Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Kocia Góra” 

oznaczony na rysunku studium Źródło: Opracowanie własne 

 

13.1.3. Rozwiązania  mające  na  celu  zapobieganie,  ograniczenie  lub kompensację  przyrodniczą  
negatywnych  oddziaływań  na środowisko,  mogących  być  rezultatem  realizacji  projektu studium,  
w  szczególności  oddziaływań  na  cele  i  przedmiot ochrony  obszarów  Natura  2000  oraz  
integralność  tych obszarów w związku z realizacją ustaleń projektu studium w zakresie budowy 
i eksploatacji linii elektroenergetycznej 400kV 

  Nieuniknione przekształcenia środowiska w obszarach natura 2000 związane są przede wszystkim 

z  realizacją ustaleń projektu studium w zakresie budowy i eksploatacji linii elektroenergetycznej 400kV. Mogą  zostać  

ograniczone  poprzez wdrożenie  odpowiednich  działań,  jak  (dotyczą  etapów  projektowania  i  wdrażania  ustaleń 

projektu studium): 

1) etap projektowania linii:  

a) ograniczenie zajętości terenu, w szczególności w lasach;  

b) na odcinku przebiegającym przez las do budowy linii zastosowanie tzw. słupów nadleśnych; 

odpowiednia wysokość słupów powoduje, że przewody linii prowadzone są nad koronami drzew, przez 

co uniknie się wycinki znacznych obszarów lasu – w tym np. siedlisk chronionych tj. Grądu 

środkowoeuropejskiego i subkontynentalnego (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) kod. 9170. 

Wycince podlega bowiem tylko niewielki obszar konieczny do ustawienia słupa. 

c) zastosowanie  rozwiązań  technicznych  eliminujących  możliwość  porażenia  prądem ptaków;  

d) zastosowanie  znaczników  ostrzegawczych,  zwiększających  widoczność  dla  ptaków przewodów  

planowanej,  napowietrznej  linii  400kV,  o  ile  taki  wymóg  zostanie określony  w  decyzji  

o  środowiskowych  uwarunkowaniach  przedsięwzięcia,  którą wyda RDOŚ we Opolu na podstawie 

raportu o oddziaływaniu na środowisko;  

e) zastosowanie maskującej w krajobrazie, zielono-oliwkowej kolorystyki słupów; 

2) etap wdrażania ustaleń projektu studium 
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a) prowadzenie  prac  budowlanych  i  rozbiórkowych  z  zachowaniem  przepisów obowiązujących  

w  zakresie  ochrony  drzew  i  krzewów  w  związku  z  ich  ewentualną  wycinką (Ustawa o ochronie 

przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.);  

b) zdjęcie próchnicznych warstw gleby z wykopów budowlanych pod słupy planowanej linii 400 kV i ich 

wykorzystanie do rekultywacji terenów wykopów po fundamentach  

c) wykorzystanie  do  dojazdów  do  miejsc  budowy  słupów  i  likwidacji  słupów  w  jak największym 

stopniu istniejących dróg publicznych i prywatnych.; w przypadku ich braku  okresowe  dojazdy  do  

stanowisk  słupowych  wyznaczyć  na  jak  najkrótszych odcinkach;  

d) minimalizacja ilości odpadów i gospodarka odpadami uwzględniająca ich segregację, selektywne  

gromadzenie  i  przechowywanie  w  miejscach  do  tego  przeznaczonych  i oznakowanych;  

e) przekazywanie  wszystkich  odpadów z  budowy i  z  rozbiórki  istniejącej  linii 400kV uprawnionemu 

podmiotowi do wywozu do ZUO lub do obiektu gromadzenia złomu. 

f) rozwieszenie  przewodów  na  słupach  planowanej  linii  400kV  metodą  bezdotykową w stosunku  do  

powierzchni  terenu  (zastosowanie  wciągarek)  w  celu  ochrony lokalnych struktur przyrodniczych;  

g) ochrona drzew i krzewów przewidzianych do zachowania w sąsiedztwie terenów prac budowlanych,  

nieprzewidzianych  do  wycinki  przez:  prowadzenie  prac  budowlanych bez naruszania koron, pni i 

korzeni drzew oraz zabezpieczenie drzew znajdujących się w   sąsiedztwie  miejsc  robót  i  dojazdów  

deskami  lub  matami  słomianymi  przed potencjalnymi uszkodzeniami; 

h) w  przypadku  płytkiego  występowania  pierwszego  poziomu  wody  podziemnej, odprowadzenie  wód  

z  okresowych  odwodnień  wykopów  pod  fundamenty  obiektów budowlanych  do  gruntu  (infiltracja)  

lub  do  rowów  melioracyjnych,  z  wyłączeniem możliwości bezpośredniego odprowadzania wód do 

cieków;  

i) prowadzenie  prac  budowlanych  planowanej  linii  400 kV  pod  nadzorem przyrodniczym,  którego  

zakres  zostanie  określony  w  decyzji  o  środowiskowych uwarunkowaniach  przedsięwzięcia,  którą  

wyda  RDOŚ  we  Opolu  na  podstawie raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

Kompensacja przyrodnicza  utraty  części  płatów chronionych siedlisk przyrodniczych (w  przypadku  jej  

wystąpienia)  w  zakresie  zgodnym  z  decyzją  o  środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, którą wyda 

RDOŚ w Opolu na podstawie raportu o oddziaływaniu na środowisko.   

 

13.2. Wpływ ustaleń projektu na Obszar  Chronionego  Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie 

Tabela 13.2. Ustalenia zawarte Uchwale Nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 

2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. z 2016 r. poz. 2017) oraz sposób ich uwzględnienia 

w projekcie studium 

§ 2. Na terenie obszarów, o których mowa w § 1, ustala się 

następujące działania: 

Sposób uwzględnienia  

w projekcie studium 

1) w zakresie czynnej ochrony ekosystemów leśnych: preferowanie działań 

zmierzających do zachowania i utrzymywania we właściwym stanie ochrony 

istniejących śródleśnych cieków, mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk 

oraz muraw na piaskowych poprzez m.in. ekstensywne użytkowanie i 

niedopuszczanie do zarastania drzewami i krzewami otwartych przestrzeni 

Wskazanie w projekcie kierunków 

ustaleń zawartych w Podrozdziale „3.4. 

Tereny lasów - kierunki i zasady 

kształtowania lasów i leśnej przestrzeni 

produkcyjnej” oraz podrozdziale 4.11.1. 

2) w zakresie czynnej ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych: 

 

Sposób uwzględnienia 

w projekcie studium 
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a) przeciwdziałanie sukcesji łąk, pastwisk i torfowisk poprzez m.in. 

ekstensywne użytkowanie (np. koszenie, wypas) lub mechaniczne usuwanie 

samosiewów drzew i krzewów,  

b) ograniczanie zmiany użytkowania łąk i pastwisk na grunty orne bądź inne 

uprawy rolne,  

c) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi,  

d) kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez ochronę 

oraz formowanie nowych założeń zieleni wiejskiej (zadrzewienia, 

zakrzaczenia, remizy śródpolne, parki wiejskie), e) zachowanie śródpolnych 

torfowisk, zabagnień, podmokłości oraz oczek wodnych,  

f) zachowanie zbiorowisk wydmowych, muraw na piaskowych i psiar,  

g) zachowanie zbiorowisk muraw kserotermicznych,  

h) realizowanie melioracji odwadniających, w tym regulowanie odpływu wody 

z sieci rowów, tylko w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, jednak z 

bezwzględnym zachowaniem reżimów wilgotnościowych terenów 

podmokłych, w tym torfowisk, obszarów wodno – błotnych i obszarów 

źródliskowych cieków,  

i) eksploatowanie surowców mineralnych w sposób minimalizujący 

negatywne oddziaływania na przyrodę,  

j) prowadzenie rekultywacji uwzględniającej potrzeby ochrony walorów 

przyrody ożywionej, nieożywionej oraz krajobrazu,  

k) przeciwdziałanie przerywaniu ciągłości korytarzy ekologicznych,  

l) preferowanie regionalnych stylów architektonicznych w zabudowie oraz 

zabudowy zachowującej historyczne kierunki przestrzennego rozwoju 

miejscowości,  

m) preferowanie zabudowy w zwartych układach ruralistycznych; 

 

Wskazanie w projekcie kierunków 

ustaleń zawartych w Podrozdziale „3.4. 

Tereny lasów - kierunki i zasady 

kształtowania lasów i leśnej przestrzeni 

produkcyjnej” oraz podrozdziale 4.11.1. 

Wskazanie w projekcie kierunków 

ustaleń zawartych w Podrozdziale „4.3. 

Ochrona powierzchni ziemi – gleb„ 

 

Wskazanie w projekcie kierunków 

ustaleń zawartych w podrozdziale „4.1. 
Ogólne kierunki i zasady ochrony 

środowiska przyrodniczego” 

 

Rozwój zabudowy zagrodowej, 

mieszkaniowej, usługowej oraz 
produkcyjno-usługowej odbywać się 

będzie poprzez lokalizację zabudowy w 
obrębie obszarów o w pełni 

wykształconej zwartej strukturze 

funkcjonalno-przestrzennej w granicach 
poszczególnych jednostek osadniczych 

oraz na nowo wyznaczonych 
obszarach rozwoju zabudowy 

wynikających z określonego 

zapotrzebowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) w zakresie czynnej ochrony ekosystemów wodnych: Sposób uwzględnienia  

w projekcie studium 

a) zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych wraz z pasem 

roślinności okalającej,  

b) zachowanie pasów roślinności wzdłuż rowów melioracyjnych i cieków z 

dopuszczeniem prac związanych z ich utrzymaniem i konserwacją,  

c) preferowanie wokół zbiorników wodnych roślinności niskiej i wysokiej 

ograniczającej spływy powierzchniowe,  

d) utrzymanie i odtwarzanie meandrów na wybranych odcinkach cieków,  

e) zwiększanie małej retencji poprzez zachowanie lub odtwarzanie siedlisk 

hydrogenicznych, w tym źródlisk oraz starorzeczy i lokalnych obniżeń 

terenu. 

 
Wskazanie w projekcie kierunków 

ustaleń zawartych w podrozdziale „4.1. 
Ogólne kierunki i zasady ochrony 

środowiska przyrodniczego” 
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§ 3.1. W celu zachowania walorów obszarów, o których mowa 

w § 1 ust. 1, na ich terenie określa się następujące zakazy: 

Sposób uwzględnienia  

w projekcie studium 

1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

w rozumieniu przepisów 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 

Projekt studium nie dopuszcza 

realizacji przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko w 
rozumieniu przepisów 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 w ramach 

OChK. 

*2) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od: 

a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, 

b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na 

wodach płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w 

pozwoleniu wodno prawnym, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo Wodne z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz 

obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub 

rybackiej; 

Projekt studium nie wyznacza 

nowej zabudowy w pasie 

szerokości 100 m od: 

a) linii brzegów rzek, jezior i innych 

naturalnych zbiorników wodnych, 

b) zasięgu lustra wody w sztucznych 

zbiornikach wodnych usytuowanych na 

wodach płynących przy normalnym 
poziomie piętrzenia określonym w 

pozwoleniu wodno prawnym, o którym 
mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo Wodne z 

wyjątkiem urządzeń wodnych oraz 
obiektów służących prowadzeniu 

racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub 
rybackiej; 

**3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i 

nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony 

przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 

wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy 

urządzeń wodnych; 

 
Wskazanie w projekcie kierunków 

ustaleń zawartych w podrozdziale „4.1. 

Ogólne kierunki i zasady ochrony 

środowiska przyrodniczego” 

 

***4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz 

skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także 

minerałów 

Wskazanie w projekcie kierunków 

ustaleń zawartych w Podrozdziale 
4.11.1 

5) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż 

ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych 

oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka 

Wskazanie w projekcie kierunków 

ustaleń zawartych w podrozdziale „4.1. 
Ogólne kierunki i zasady ochrony 

środowiska przyrodniczego” 

6) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów 

wodno - błotnych. 

Wskazanie w projekcie kierunków 

ustaleń zawartych w podrozdziale „4.1. 

Ogólne kierunki i zasady ochrony 
środowiska przyrodniczego” 

 

*2. Zakaz, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, nie dotyczy:  

1) obszarów zabudowy miast i wsi, w granicach określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 
a w przypadku jego braku w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jeżel i 

przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę 

przyrody, w tym pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu;  

2) sztucznych zbiorników wodnych, za wyjątkiem: Zbiornika Nyskiego, Otmuchowskiego i Turawskiego;  

3) siedlisk rolniczych – w zakresie uzupełniania istniejącej zabudowy o obiekty związane z prowadzeniem gospodarstwa 
rolnego;  

4) działek przeznaczonych pod zabudowę wyznaczonych w obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub decyzjach lokalizacyjnych.  
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**3. Zakaz, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, nie dotyczy:  

a) zadrzewień śródpolnych, których usunięcie jest konieczne w celu przywrócenia użytkowania gruntów rolnych - 
krzewów do 10 lat lub drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 35 cm w przypadku topoli, wierzb, 

kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego oraz 25 

cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.  

***4. Zakaz, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, nie dotyczy: 

obszarów, na których położone są złoża kopalin udokumentowane przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały i 
których dokumentacje zostały zatwierdzone przez właściwy organ administracji geologicznej. 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 
  Jednocześnie w projekcie studium wyznaczono projektowany przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV 

przez ww. obszar. Wyznaczenie takiego przebiegu może wiązać się z wystąpieniem negatywnych oddziaływań na 

walory krajobrazowe gminy. Wpływ na walory krajobrazowe planowanej inwestycji został opisany w :Podrozdziale 

„13.7. Wpływ na powierzchnię ziemi i krajobraz”. 

 

13.3. Wpływ ustaleń projektu na Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Kocia Góra 

Zlokalizowany w południowej części gminy w obrębie terenów leśnych. Większa część zespołu położona 

jest w granicach gminy Kolonowskie. Obszar o powierzchni ok. 370,36 ha tworzony został na mocy Rozporządzenia 

Nr 0151/P/8/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie uznania za zespoły przyrodniczo- 

krajobrazowe (Dz. Urz. Woj. Op., z 2003 r. Nr 109, Poz. 2303). Wg. rozporządzenia przedmiotem ochrony jest obszar 

wzniesień morenowych porośniętych lasem.  

 Przepisy określone w ww. rozporządzeniu wskazują, iż na terenie ww. zespołu przyrodniczo- 

krajobrazowych zabrania się:  

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu,  

2) zmiany sposobu ubytkowania ziemi,  

3) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych 

z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem 

urządzeń wodnych,  

4) uszkadzania i zanieczyszczania gleby, w tym: wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub 

innych nieczystości, zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego, 

5) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej 

gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,  

6) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów 

wodno- błotnych,  

7) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych,  

8) budowy budynków, budowli, obiektów malej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych 

mogących mieć negatywny wpływ na obiekt chroniony bądź spowodować degradację krajobrazu. 

 

  Ustalenia Studium, dla obszaru objętego ochroną, wskazują, że dla stanowiska obowiązują cele ochrony 

wskazane w Rozporządzeniu Nr 0151/P/8/2003 Wojewody  Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie uznania 

za  zespoły przyrodniczo- krajobrazowe (Dz. Urz. Woj. Op., z  2003 r. Nr 109, Poz. 2303) 

 

 Na podstawie analizy ustaleń projektu studium, planowane działania inwestycyjne nie powinny 

oddziaływać negatywnie na walory obszaru, gdyż projekt studium nie wprowadza na tym obszarze nowej 

zabudowy. W projekcie studium wyznaczono projektowany przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV przez ww. 

obszar. Wyznaczenie takiego przebiegu może wiązać się z wystąpieniem negatywnych oddziaływań na walory 

krajobrazowe gminy. Wpływ na walory krajobrazowe planowanej inwestycji został opisany w :Podrozdziale „13.7. 

Wpływ na powierzchnię ziemi i krajobraz”.  
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  .  

13.4. Wpływ ustaleń projektu na Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Nad Bziniczką 

 Obszar o powierzchni 155,43 ha tworzony został na mocy Rozporządzenia Nr 0151/P/8/2003 Wojewody 

Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie uznania za zespoły przyrodniczo- krajobrazowe (Dz. Urz. Woj. Op., z 

2003 r. Nr 109, Poz. 2303). Wg. rozporządzenia przedmiotem ochrony jest kompleks leśny położny wzdłuż 

środkowego odcinka rzeki Bziniczki. 

 Przepisy określone w ww. rozporządzeniu wskazują, iż na terenie ww. zespołu przyrodniczo- 

krajobrazowych zabrania się: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu,  

2) zmiany sposobu ubytkowania ziemi,  

3) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych 

z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem 

urządzeń wodnych,  

4) uszkadzania i zanieczyszczania gleby, w tym: wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub 

innych nieczystości, zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego, 

5) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej 

gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,  

6) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów 

wodno- błotnych,  

7) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych,  

8) budowy budynków, budowli, obiektów malej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych 

mogących mieć negatywny wpływ na obiekt chroniony bądź spowodować degradację krajobrazu. 

 

 Ustalenia Studium, dla obszaru objętego ochroną, wskazują, że dla stanowiska obowiązują cele ochrony 
wskazane w Rozporządzeniu Nr 0151/P/8/2003 Wojewody  Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie uznania 
za  zespoły przyrodniczo- krajobrazowe (Dz. Urz. Woj. Op., z  2003 r. Nr 109, Poz. 2303) 
 
 Na podstawie analizy ustaleń projektu studium, planowane działania inwestycyjne nie powinny 
oddziaływać negatywnie na walory obszaru, gdyż projekt studium nie wprowadza na tym obszarze nowej 
zabudowy. 

13.5. Wpływ ustaleń projektu Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Pod Dębami 

 Obszar o powierzchni 456,69 ha tworzony został na mocy Rozporządzenia Nr 0151/P/8/2003 Wojewody 

Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie uznania za zespoły przyrodniczo- krajobrazowe (Dz. Urz. Woj. Op., z 

2003 r. Nr 109, Poz. 2303). Wg. rozporządzenia przedmiotem ochrony jest kompleks leśny położony w dolinie rzeki 

Mała Panew. 

 Przepisy określone w ww. rozporządzeniu wskazują, iż na terenie ww. zespołu przyrodniczo- 

krajobrazowych zabrania się: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu,  

2) zmiany sposobu ubytkowania ziemi,  

3) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych 

z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem 

urządzeń wodnych,  

4) uszkadzania i zanieczyszczania gleby, w tym: wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub 

innych nieczystości, zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego, 

5) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej 

gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,  
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6) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów 

wodno- błotnych,  

7) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych,  

8) budowy budynków, budowli, obiektów malej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych 

mogących mieć negatywny wpływ na obiekt chroniony bądź spowodować degradację krajobrazu. 

 

Ustalenia Studium, dla obszaru objętego ochroną, wskazują, że dla stanowiska obowiązują cele ochrony 

wskazane w Rozporządzeniu Nr 0151/P/8/2003 Wojewody  Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie uznania 

za  zespoły przyrodniczo- krajobrazowe (Dz. Urz. Woj. Op., z  2003 r. Nr 109, Poz. 2303) 

  Na podstawie analizy ustaleń projektu studium, planowane działania inwestycyjne nie powinny 

oddziaływać negatywnie na walory obszaru, gdyż projekt studium nie wprowadza na tym obszarze nowej 

zabudowy. 

  Jednocześnie w projekcie studium wyznaczono projektowany przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV 

przez ww. obszar. Wyznaczenie takiego przebiegu może wiązać się z wystąpieniem negatywnych oddziaływań na 

walory krajobrazowe gminy. Wpływ na walory krajobrazowe planowanej inwestycji został opisany w :Podrozdziale 

„13.7. Wpływ na powierzchnię ziemi i krajobraz”. 

 

13.6. Wpływ ustaleń projektu na użytki ekologiczne 

 Na terenie gminy utworzonych zostało 17 użytków ekologicznych. Projekt studium zakłada ich utrzymanie 

w niezmienionym stanie, na obszarach tych, bądź bezpośrednim sąsiedztwie nie wprowadza się możliwości 

lokalizacji nowej zabudowy oraz możliwości lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł 

energii o mocy powyżej 500 kW (…). 

 Ustalenia studium wskazują, że w stosunku do użytków ekologicznych obowiązują cele ochrony wskazane 

w odpowiednich Rozporządzeniach lub uchwałach Rady Miejskiej w Kolonowskiem ustanawiających poszczególne 

użytki ekologiczne. 

13.7. Wpływ ustaleń projektu na pomniki przyrody  

  Ochrona drzew pomnikowych ogranicza się do zapewnienia ustabilizowanych warunków w ich 

bezpośrednim otoczeniu. Zapisy studium nie powodują negatywnego oddziaływania na występujące w obszarze 

gminy pomniki przyrody, ustalenia tego dokumentu uznać za zgodne z Przepisami Rozporządzenia Wojewody 

Tarnobrzeskiego, na podstawie których powołano opisywane pomniki przyrody.  

 W stosunku do pomników przyrody obowiązują nakazy, zakazy i ograniczenia wynikające z przepisów 

odrębnych obowiązujących w zakresie ochrony przyrody. Ochrona pomników przyrody polega przede wszystkim na 

zapewnieniu możliwości ich istnienia aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu, jeśli nie stanowią zagrożenia 

dla ludzi bądź mienia. Dla drzew, stanowiących pomniki przyrody obowiązują działania ochronne określone 

przepisami szczególnymi.  
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Tabela 12.5. Analiza zgodności zapisów projektu studium z przepisami powołującymi pomniki przyrody w obszarze 
gminy Kolonowskie - Rozporządzenie Nr 0151/P/38/05 Wojewody Opolskiego z dnia 26 października 2005 r. w 
sprawie ustanowienia pomników przyrody. 

Przepisy aktu prawnego Sposób uwzględnienia w projekcie studium 
 

§ 3. W stosunku do pomników przyrody, o których mowa 
w § 1, wprowadza się następujące zakazy: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektów 
objętych ochroną; 

2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 
3) umieszczania tablic reklamowych. 

W podrozdziale „4.11.6. Pomniki Przyrody” przyjęto 
następujące zapisy „W ustaleniach planów należy zakazać 
dewastacji i degradacji środowiska przyrodniczego, które 
mogłoby przyczynić się do osłabienia drzew w strefie rzutu ich 
korony, jak również uwzględnić zakazy określone 
w Rozporządzeniu Nr 0151/P/38/05 Wojewody Opolskiego z 
dnia 26 października 2005 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody tj. zakaz: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania 
obiektów objętych ochroną, 
2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby, 
3) umieszczania tablic reklamowych..” 

 
 
Źródło: Opracowanie własne 

 
  W projekcie studium wyznaczono projektowany przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV, który swym 

zasięgiem stoi w kolizji z istniejącymi pomnikami przyrody na terenie gminy Kolonowskie. Wyznaczenie takiego 

przebiegu może wiązać się z wystąpieniem negatywnych oddziaływań np. zniszczeniem, uszkodzeniem lub 

przekształcaniem obiektów objętych ochroną. 

  Oddziaływanie na pomniki przyrody związane mogą być z wycinką lasu wzdłuż linii, w tym na przecięciu 

z pomnikami przyrody. Oddziaływania te zależne będą od szczegółowej lokalizacji słupów i technologii prac 

budowlanych, co zostanie przesądzone na etapie projektu budowlanego. Na  etapie  planowania  właściwym  dla  

projektu  studium,  brak jest możliwości oceny oddziaływania na pomniki przyrody. Zostanie ona przedstawiona na 

dalszym  etapie  -  w  prognozie  oddziaływania  na środowisko  miejscowego  planu zagospodarowania 

przestrzennego,  a zwłaszcza  w raporcie o oddziaływaniu  na środowisko, gdy znane będą lokalizacje słupów 

i parametry linii.  

  Inwestycja polegająca na budowie linii najwyższych napięć 400 kV relacji  Trębaczew- Rokitnica może 

powstać bez uwzględnienia polityki przestrzennej gminy określonej w projekcie studium uwarunkowań i k ierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kolonowskie, bądź miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w 

zakresie sieci przesyłowych. 

 Ewentualna wycinka drzew lub krzewów na terenach leśnych na trasie planowanej linii 400 kV  możliwa  
jest wyłącznie  zgodnie  z przepisami  art.  83  Ustawy  z  dnia  16  kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 
2022, poz. 916 ze zm.).   

13.8. Wpływ ustaleń projektu na projektowane formy ochrony przyrody  

13.8.1. Projektowany „Park Krajobrazowy Dolina Malej Panwi" 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego w ramach wzmocnienia obszarów 

ochrony przyrodniczo-krajobrazowej zakłada utworzenie ww. parku krajobrazowego. Projektowany obszar położny 

w południowej i wschodniej części gminy Kolonowskie, pokrywający się częściowo z Obszarem Chronionego 

Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie, obszarem Natura 2000 Dolina Małej Panwi PLH 160008 oraz Zespołem 

Przyrodniczo-Krajobrazowym Pod Dębami. 

 Szata roślinna projektowanego Parku Krajobrazowego Dolina Małej Panwi, w granicach gminy Kolonowskie, 

obfituje w interesujące zbiorowiska roślinne oraz chronione i rzadkie gatunki roślin. Występują tu taksony, których 

ochrona ma znaczenie ponadregionalne. Flora badanego obszaru poniosła jednak także znaczne straty w przeciągu 
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ostatnich 100 lat. Jest to związane z antropopresją, szczególnie rabunkową gospodarką leśną i intensywnym 

rolnictwem które w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat doprowadziły do znacznego zubożenia roślinności. 

  Na podstawie analizy ustaleń projektu studium, planowane działania inwestycyjne nie powinny 

oddziaływać negatywnie na walory obszaru. Projekt studium wprowadza w prawdzie na tym obszarze nową 

zabudowę w miejscowości Staniszcze Wielkie, aczkolwiek w ramach obszarów o w pełni wykształconej zwartej 

strukturze funkcjonalno-przestrzennej. Ostateczny przebieg granic projektowanej formy ochrony przyrody zostanie 

określony w drodze uchwały sejmiku województwa w przypadku jego utworzenia.  

   

 

13.8.2. Projektowany „Rezerwat przyrody Mała Panew" 

  Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego w ramach wzmocnienia obszarów 

ochrony przyrodniczo-krajobrazowej zakłada utworzenie rezerwatu przyrody Mała Panew.  

 Podstawowym uwarunkowaniem wykonywania ochrony przyrody na terenie proponowanego rezerwatu jest 

bezwzględna ochrona strukturalna i funkcjonalna Małej Panwi, której działalność ma decydujące znaczenie 

w kształtowaniu unikalnego krajobrazu. Ochrona ta nie stoi w sprzeczności z realizacją funkcji turystycznych oraz 

racjonalnie prowadzonej gospodarki leśnej. 

 Ostateczny przebieg granic projektowanej formy ochrony przyrody zostanie w przypadku jego utworzenia 

odpowiednim zarządzeniem Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska. 

 Na podstawie analizy ustaleń projektu studium, planowane działania inwestycyjne nie powinny 
oddziaływać negatywnie na walory obszaru, gdyż projekt studium nie wprowadza na tym obszarze nowej 
zabudowy. 
    

 

   Ponadto w projekcie studium wyznaczono projektowany przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV, który 
swym zasięgiem wkracza na dwa ww. projektowane obszary. Wpływ na walory krajobrazowe planowanej inwestycji 
został opisany w Podrozdziale „13.7. Wpływ na powierzchnię ziemi i krajobraz”. Inwestycja polegająca na 
budowie linii najwyższych napięć 400 kV relacji  Trębaczew- Rokitnica może powstać bez uwzględnienia polityki 
przestrzennej gminy określonej w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kolonowskie, bądź miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 24 
lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. 

 

13.8.3 Projektowany użytek ekologiczny „Mieczyk” 

 Projektowany użytek ekologiczny Mieczyk obejmuje kompleks podmokłych łąk na południe od Staniszcz 

Małych w sąsiedztwie tzw. Łazisz. No obszarze tym znajduje się najliczniejsze w województwie opolskim stanowisko 

mieczyka dachówkowatego Gladiolus imbricatus. Występuje tu również stanowisko kukułki szerokolistnej 

Dactylorhiza majalis. Interesujące są również występujące tu zbiorowiska wilgotnych łąk. Na obszarze tym 

stwierdzono występowanie dobrze wykształconych płatów łąki trzęślicowej Molinietum caeruleae i łąki ostrożeniowej 

Cirsietum rivularis. 

 Spośród licznie występujących tu gatunków zwierząt, do najciekawszych zaliczyć należy motyla strzępotka 

hero Coenonympha hero oraz derkacza Crex crex. 

 Projekt studium na obszarze planowanego użytku ekologicznego nie wprowadza nowej zabudowy. W części 

kierunkowej wskazuje powyższy teren jako „Tereny dolinne wykluczone z zabudowy – ZD”.  

 Planowane przeznaczenie nie powinno oddziaływać negatywnie na walory obszaru. 

 

13.8.4. Projektowany „Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Dolina Myśliny”  

 W projekcie studium wskazuje się do objęcia ochroną prawną w formie zespołu przyrodniczo-

krajobrazowego obszaru obejmującego głęboko wciętą w podłoże dolinkę Myśliny na leśnym, a częściowo łąkowym 

odcinku od miejscowości Myślina do ujścia w Małej Panwi. Obszar położny jest w północno-zachodniej części gminy 

Kolonowskie wzdłuż doliny rzeki Myśliny. Pokrywa się częściowo z Obszarem Chronionego Krajobrazu Lasy 
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Stobrawsko-Turawskie. Obejmuje głęboko wciętą w podłoże dolinkę Myśliny na leśnym, a częściowo łąkowym 

odcinku od miejscowości Myślina do ujścia w Małej Panwi. W dnie wąskiej do 250 m i głębokiej na 4-10 m doliny 

płynie strumień o charakterze podgórskim. Koryto rzeki jest słabo uregulowane, na wielu odcinkach czytelne są liczne 

przejawy niszczącej i akumulacyjnej działalności wód. Rzeka na kilku odcinkach bardzo często zmienia bieg. Licznie 

występują przegłębienia i płycizny oraz podcięcia erozyjne. Całość doliny charakteryzuje się dużą dynamiką 

przemian w zakresie nieożywionej części geosystemu. W dnie występują zróżnicowane gatunkowo drzewostany 

liściaste, na wyżej wyniesionych obszarach przydolinnych bory. 

 Na obszarze tym występuje wiele chronionych i rzadkich gatunków roślin. Do najciekawszych zaliczyć 

należy rosiczkę okrągłolistną Drosera rotundifolia. bagno zwyczajne Ledum pałustre, modrzewnicę zwyczajną 

Andromeda polifotia, żurawinę błotną Oxycoccus plaustris. Występują tu dobrze wykształcone bory sosnowe, 

podmokłe łąki, w których często wykształca się zespół kosaćca żółtego Iridetum pseudacori oraz torfowiska. Spośród 

gatunków zwierząt tu występujących, do najciekawszych należy zimorodek Alcedo atthis, gniewosz plamisty 

Coronella austriaca, śliz Barbatula barbatula oraz małż gałeczka rzeczna Sphaerium rivicola. 

 Przy ujściu Myśliny do Małej Panwi znajdują się dodające malowniczości ternu terenowi stawy oraz dwa 

nieczynne młyny z urządzeniami spiętrzającymi jej wody. 

 Projekt studium na obszarze planowanego użytku ekologicznego nie wprowadza nowej zabudowy. W części 

kierunkowej wskazuje powyższy teren jako „Tereny dolinne wykluczone z zabudowy – ZD” oraz „Tereny lasów – ZL”.  

 Planowane przeznaczenie nie powinno oddziaływać negatywnie na walory obszaru. 

 

13.9. Klasyfikacja oddziaływań ustaleń projektu Studium związanych z projektowanej linii 

elektroenergetycznej 400kV na poszczególne elementy środowiska w obszarach chronionych 

Klasyfikację oddziaływań ustaleń projektu studium na poszczególne elementy środowiska w ich wzajemnym 

powiązaniu, w tym oddziaływania skumulowanego na  zdrowie  ludzi  i  na  biosferę,  zgodną  z  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 przedstawiono w tabeli 12.9 
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Tabela 12.9 Klasyfikacja oddziaływań ustaleń projektu Studium związanych z projektowanej linii elektroenergetycznej 400kV na poszczególne  elementy środowiska w obszarach 

chronionych -  pogrubiono oddziaływania potencjalnie znaczące  

Rodzaje oddziaływania Czas oddziaływania 
Trwałość skutków 

oddziaływania 
Ocena oddziaływania 

Oddziaływania na 

środowisko 
bezpośrednie pośrednie wtórne 

krótko- 

terminowe 

średnio- 

terminowe 

długo- 

terminowe 
chwilowe okresowe stałe pozytywne negatywne neutralne 

ETAP BUDOWY 

Przekształcenia 

wierzchniej 

warstwy litosfery 

(wykopy) 

X   X     X  X  

Likwidacja pokrywy 
glebowej 

X   X     X  X  

Oddziaływanie na wody 
gruntowe 

(odwadnianie wykopów) 

X   X    X    X 

Likwidacja 
roślinności, 

zwłaszcza  leśnej 

X   X     X  X  

Wpływ na faunę 
(głównie 

płoszenie) 

X X  X    X   X X 

Emisja zanieczyszczeń 
do atmosfery 

(samochody i sprzęt 

budowlany) 

X   X    X    X 

Emisja hałasu 

(samochody i 

sprzęt budowlany) 

X   X    X    X 

Emisja drgań 

(samochody i sprzęt 

budowlany) 

X   X    X    X 

Powstanie odpadów 

 

 

X   X    X   X X 

Postępujące wraz  X   X    X   X  
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z budową 

przekształcenia krajo- 

brazu 

Oddziaływanie na ludzi 

(samochody i sprzęt 
budowlany) 

  X X    X    X 

Sytuacje awaryjne – 

rozlewy substancji 
ropopochodnych i 

innych 

X   X   X X   X  

ETAP EKSPLOATACJI 

Emisja hałasu  (bez 

przekroczeń  

dopuszczalnych 
poziomów imisji poza 

pasem technologicznym 

linii 400 kV) 

X     X  X    X 

Emisja pola 

elektromagnetycznego 
(bez przekroczeń 

dopuszczalnych 

poziomów imisji poza  

Pasem technolo-

gicznym linii 400 kV) 

X     X   X  X  

Potencjalne 
oddziaływanie na  

ptaki 

X            

Korytarze ekologiczne X X    X   X   X 

Oddziaływanie na 

obszary Natura 2000 
X X    X   X   X 

Antropizacja 
krajobrazu 

 X    X  X   X X 

Sytuacje awaryjne – 

przewrócenia  

słupów linii 400 kV. 

X X  X   X X X  X  

 Źródło: Opracowanie własne
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14. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ PRZYJĘTYCH W ZMIANIE STUDIUM  

14.1. Rozwój zabudowy  

  Wyznaczanie terenów nowej zabudowy w zapisach miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego lub na podstawie decyzji o warunkach zabudowy podlega opiniowaniu z organami ochrony 

środowiska. W przypadku wystąpienia konfliktów planowanego zainwestowania z chronionymi siedliskami flory, 

fauny lub innymi elementami środowiska podlegających ochronie należy rozważyć alternatywne usytuowanie 

obiektów w obrębie tej samej działki budowlanej w ramach projektu zagospodarowania działki stanowiącego część 

składkową projektu budowlanego. Alternatywnym rozwiązaniem pozostaje również wskazanie nowej lokalizacji.  

  Dzięki przyjętej w studium zasadzie koncentrowania nowej zabudowy w bezpośrednim otoczeniu terenów 

zabudowanych należy sądzić, że potencjalne konflikty przestrzenne na tym tle będą zjawiskiem rzadko 

występującym w skali obecnego zainwestowania obszaru gminy.  

  Poważnym ograniczeniem w rozważaniu alternatywnych lokalizacji dla obszarów zabudowy 

mieszkaniowej jest charakter dokumentu planistycznego, jakim jest studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. Zasięg terenów rozwoju zabudowy jest pochodną wniosków właścicieli 

poszczególnych nieruchomości, którzy nie są zainteresowani alternatywą w postaci zmiany przeznaczenia 

konkretnych terenów, o które wnioskowali. Dlatego też jedynym możliwym rozwiązaniem, przy założeniu braku 

przeciwwskazań ekonomicznych, przyrodniczych, kulturowych czy krajobrazowych jest umieszczenie 

odpowiednich zapisów w projekcie, lub odstąpienie od nich w przypadku wystąpienia sytuacji konfliktowych.  

  

14.2. Planowane urządzenia i sieci infrastruktury technicznej i komunikacji  

  W zakresie budowy sieci infrastruktury techniczne i dróg istnieje możliwość wariantowania przebiegu 

liniowych odcinków instalacji, których budowę przewiduje projekt studium na etapie sporządzania miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego w sposób umożliwiający minimalną ingerencję w siedliska przyrodnicze. 

Dotyczy to zarówno budowy dróg lokalnych i dojazdowych (których przebieg nie został jednoznacznie zdefiniowany 

w studium). 

     
15. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ 

PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ 

REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTU STUDIUM   

  
  Zgodnie w art. 51 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu in formacji o 

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

środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261) organ sporządzający projekt dokumentu 

przedstawia rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 

oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na 

cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.  

Projekt studium zakłada, iż w ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

w stosunku do obszarów Natura 2000 należy brać pod uwagę zakazy określone w obowiązujących przepisach 

dotyczących ochrony przyrody oraz indywidualne zapisy dla każdego z obszarów zawarte w planach zadań 

ochronnych, ustanawianych w drodze zarządzenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz 

w planach ochrony ustanawianych w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego ds. środowiska. Plany zadań 

ochronnych oraz plany ochrony zawierają ustalenia konieczne do uwzględnienia w projektach miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego.  

  W przypadku Obszaru Natura 2000 Dolina Małej Panwi PLH160008 oraz Stawy Pluderskie PLH160021 

studium wskazuje, iż na obszarze objętym, ochroną w ramach sieci Natura 2000 należy brać pod uwagę zakazy 

określone w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony przyrody oraz indywidualne zapisy dla każdego 

z obszarów zawarte w planach zadań ochronnych, ustanawianych w drodze zarządzenia przez Regionalnego 
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Dyrektora Ochrony Środowiska oraz w planach ochrony ustanawianych w drodze rozporządzenia przez ministra 

właściwego ds. środowiska. Plany zadań ochronnych oraz plany ochrony zawierają ustalenia konieczne do 

uwzględnienia w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.   

  Do zapisów zapobiegających negatywnym oddziaływaniom na środowisko należy zachowanie w stanie 

niezmienionym obiektów i obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody, 

w szczególności pomników przyrody. Ochrona pomników przyrody w studium polega przede wszystkim na 

zapewnieniu możliwości ich istnienia aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu, jeśli nie stanowią zagrożenia dla 

ludzi bądź mienia. Dla drzew, stanowiących pomniki przyrody obowiązują działania ochronne określone przepisami 

szczególnymi. 

  Na terenie gminy znajduje się Obszar  Chronionego  Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie 

stanowiący część wielkoprzestrzennego systemu ochrony przyrody. Dla ww. obszaru chronionego krajobrazu 

obowiązują ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów, leśnych, nieleśnych, wodnych oraz zakazy 

wskazane w Ustalenia zawarte Uchwale Nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 

r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. z 2016 r. poz. 2017).  

  Odnośnie trzech Zespołów Przyrodniczo-Krajobrazowych położonych na obszarze gminy Kolonowskie 

(ZPK) tj. ZPK Kocia Góra, ZPK Nad Bziniczką, ZPK Pod Dębami dla obszarów tych obowiązują działania ochronne 

określone w Rozporządzeniu Nr 0151/P/8/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie uznania 

za zespoły przyrodniczo- krajobrazowe (Dz. Urz. Woj. Op., z 2003 r. Nr 109, Poz. 2303).  

  Na obszarze użytków ekologicznych obowiązują ustalenia zawarte w poszczególnych rozporządzeniach 

wymienionych w  podrozdziale 4.11.5. 

  Zachowaniu tych obszarów służy również utrzymanie w dotychczasowym użytkowaniu terenów otwartych 
gminy, w tym lasów i terenów wykorzystywanych rolniczo. Środkami służącymi minimalizowaniu negatywnego 
oddziaływania tych zapisów na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego służy:  

1) przeznaczanie pod zabudowę gruntów niższych klas bonitacyjnych, oraz terenów rolniczych leżących 
w otoczeniu istniejących ośrodków osadniczych,  

2) rezygnacja z ujęcia w zapisach projektu przeznaczenia pod zabudowę gruntów położonych w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, nie mających możliwości włączenia w gminne sieci infrastruktury technicznej,  

3) wprowadzenie w projekcie ograniczeń w zakresie parametrów kształtowania zabudowy, w tym 
maksymalnej intensywności zabudowy oraz określenia minimalnego udziału powierzchni biologicznie 
czynnej dla poszczególnych terenów, na których dopuszcza się wprowadzanie zabudowy, 

4) zapisy, iż w przypadku terenów powierzchniowej eksploatacji kopalin – rekultywacja tych terenów 
powinna nastąpić w kierunkach określonych w wydanych koncesjach. 

  

  Zapisy projektu studium ustalają możliwość wprowadzania zalesień na terenach produkcji rolniczej 
o niższych klasach bonitacyjnych. Rozwój terenów leśnych można uznać na działania kompensujące 
przeznaczanie w zapisach projektu części terenów leśnych, które będą wyłączane z produkcji leśnej w związku z 
przeznaczeniem ich pod zabudowę.  

  
16. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI 

POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ 

PRZEPROWADZANIA  

  
  Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503) organ sporządzający projekt studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym obszaru 
dla którego został sporządzony.   

  
  Studium jest dokumentem planowania strategicznego, określając kierunki rozwoju gminy nie stanowi aktu 
prawa miejscowego. Ze względu na skalę opracowania 1: 10 000 treść ustaleń tego dokumentu jest ogólna i nie 
pozwala na bardziej szczegółowe rozpoznanie i analizy wyznaczonych obszarów funkcjonalnych. Analiza 
poszczególnych komponentów środowiska powinna opierać się na wskazaniu czy przyjęte kierunki rozwoju 



  

86 
 

przestrzennego gminy pozwalają na zachowanie i ochronę środowiska w dostatecznym stopniu, czy w chwili jego 
oceny uwzględnione są obszary i obiekty przyrodnicze które uzyskały prawny status ochrony.   
  
  Monitoring skutków realizacji ustaleń studium jest niezbędny w celu określenia ewentualnego 
negatywnego wpływu oddziaływania zapisów tego dokumentu na wczesnym etapie jego realizacji, w celu 
zapewnienia możliwości podjęcia ewentualnych działań naprawczych. Może się odbywać  na podstawie 
istniejącego systemu monitoringu  (zgodnie z art. 10 ust. 2 dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego  
i Rady z dnia 27 czerwca  2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko). Zaleca 
się, by opisywane analizy skutków realizacji ustaleń studium prowadzić w oparciu o:  

1) monitoring zmian z sposobie zagospodarowania i użytkowania terenu przynajmniej raz na kadencję 
Rady Miejskiej, zgodnie art. 32 ustawy z dnia 23 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym przy pomocy analizy wskaźników dotyczących:  

a) liczby wydawanych pozwoleń na budowę,  

b) zmian w powierzchni zajętej przez poszczególne formy zagospodarowania terenu,  

c) liczby samowoli budowlanych i przebiegu czynności związanych z ich likwidacją lub legalizacją 
w zakresie określonym przepisami szczególnymi; 
 

2) objęcie monitoringiem następujących komponentów środowiska:  

a) zmian zasięgu powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do zasięgu powierzchni zabudowy 
z zastosowaniem map pokrycia terenu (w okresie pięcioletnim),  

b) klimatu akustycznego przy pomocy aktualizowanych map hałasu (w okresie pięcioletnim),  

c) stanu czystości powietrza i wód powierzchniowych z zastosowanie przy pomocy raportów i 
monitoringu WIOŚ.  

  
17. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM  

17.1. Charakterystyka streszczonego dokumentu  

  Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego jest obligatoryjnym elementem procedury jego sporządzenia i stanowi 
dokument, który może być wykorzystany przez organy i instytucje opiniujące i uzgadniające jego projekt jako źródło 
informacji służące dla podjęcia merytorycznych rozstrzygnięć w tej fazie prac nad studium.   

  
  Zakres przestrzenny projektu studium obejmuje cały obszar gminy Kolonowskie w jej granicach 
administracyjnych, podstawą do jej sporządzenia jest uchwała Nr XIV/127/20 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 
29 czerwca 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolonowskie.    

  Podstawą prawną opracowania prognozy są przepisy 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261), w powiązaniu z przepisami ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503), na 
podstawie których opracowano projekt studium.  

  Polska uczestniczy na forum międzynarodowym w pracach organizacji, instytucji i konwencji, które mają 
na celu rozwiązywanie globalnych i regionalnych problemów ochrony środowiska oraz trwałego i zrównoważonego 
rozwoju. Jedną z form tej działalności jest przyjmowanie i realizacja zobowiązań określonych w międzynarodowych 
porozumieniach i konwencjach. Podstawy prawne do przeprowadzenia postępowania w sprawie tzw. 
strategicznych ocen oddziaływania na środowisko zostały określone w prawodawstwie Unii Europejskiej. 
Obowiązujące polskie przepisy prawne pozostają w zasadniczej zgodności z postanowieniami unijnej Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 roku w sprawie oceny wpływu niektórych 
planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21.07.2001), tzw. Dyrektywa SEA. Polskie prawo 
uwzględnia również przepisy dyrektyw dotyczących sieci obszarów NATURA 2000, tj. dyrektywy Rady 79/409/EWG 
z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. WE L 103 z 25.04.1979 z późn. zm.) tzw. 
Dyrektywa Ptasia oraz dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, z późn. zm.) tzw. Dyrektywa Siedliskowa.   
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  Dokument ten stanowi opracowanie będące wynikiem przeprowadzenia postępowania strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, określonego przepisami wymienionej wyżej 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.  
  Celem niniejszej prognozy jest wykazanie możliwego wpływu realizacji projektu studium na środowisko 
przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów i obiektów cennych przyrodniczo. Dokument opisuje 
wpływ poszczególnych działalności oraz typów przeznaczenia terenu (zarówno istniejących obecnie jak 
i planowanych w zapisach studium) na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego, w szczególności:  

1) różnorodność biologiczną,  
2) ludzi,  

3) siedliska przyrodnicze oraz florę,  

4) świat roślinny i zwierzęcy,  
5) zasoby wodne,  

6) powietrze atmosferyczne i klimat,  

7) powierzchnię ziemi i krajobraz,  
8) zasoby naturalne,  

9) zabytki i dobra materialne.  

  

17.2. Charakterystyka obszaru opracowania  

 Gmina Kolonowskie jest gminą miejsko-wiejską położoną we wschodniej części województwa opolskiego, 
w powiecie strzeleckim. 

 Opisywana  jednostka  od  północy  i  wschodu  z  gminą  Dobrodzień,  od południa  z  gminą  Zawadzkie, 
Jemielnica oraz Strzelce Opolskie, natomiast od zachodu z gminą Ozimek. 

 Od miasta wojewódzkiego siedzibę gminy – miasto Kolonowskie dzieli odległość ok. 30 km. Jednocześnie 
znajduje się ona ok. 80 km na północny- zachód od stolicy województwa śląskiego – Katowic oraz 65 km na zachód 
od miasta Częstochowy.  

 Według Urzędu Statystycznego, strukturę terytorialną gminy stanowią 3 miejscowości, tworzących 3 
sołectwa oraz miasto Kolonowskie. Powierzchnia gminy wynosi ok. 84 km2.     

 Gmina Kolonowskie jest gminą miejsko-wiejską, co w bezpośredni sposób wpływa na sposób 
zagospodarowania przestrzeni i przeznaczenia pod poszczególne funkcje. Istniejące zagospodarowanie 
przestrzenne jest jednym z najistotniejszych czynników rzutujących na sformułowanie zasad przestrzennego rozwoju 
gminy.  

 System przyrodniczy gminy Kolonowskie ma charakter leśno-rolniczy, gdyż ponad 70%  jej obszaru 

stanowią lasy. Gmina należy do jednych z najbardziej zalesionych w województwie.  

  Dotychczasowy  sposób  zagospodarowania  terenów  jest  w  dużym  stopniu  zgodny  z  uwarunkowaniami  

wynikającymi ze specyficznych cech środowiska gminy Kolonowskie. Tereny dolin rzecznych są głównie użytkowane  

jako łąki, pastwiska oraz lasy. Zabudowa mieszkalna położona w dolinach rzek może być narażona na niekorzystne  

warunki  klimatyczne,  związane  z  gromadzeniem  się  zanieczyszczeń,  spływem  zimnego  powietrza  i  znaczną  

wilgotnością powietrza. Warunki te mają niekorzystny wpływ na zdrowie mieszkańców. 

 Obszary  otwarte czyli:  pola  uprawne,  łąki, zadrzewienia,  nieużytki, wody  otwarte  itp.  oraz  lasy  zajmują 

znaczącą  część  terenu  gminy.  Większość  z  nich  pełni  rolę  produkcyjną,  stanowiąc  podstawę  funkcjonowania 

lokalnego  rolnictwa,  leśnictwa,  ogrodnictwa,  hodowli.  Jednocześnie  obszary  otwarte  pełnią  coraz  bardziej 

dostrzeganą  i  docenianą  rolę  pozaprodukcyjną  związaną  z  tworzeniem  bazy  przyrodniczej  gminy  i  walorów 

krajobrazu. Walory te coraz częściej mają już swój wymiar promocyjny i ekonomiczny jako potencjalne środowisko 

rozwoju nowych funkcji, jak na przykład usługi turystyczne. 

Przeważająca część obszaru gminy jest odwadniana przez spływ powierzchniowy do rzeki Małej Panwi . 

Funkcje odwadniające spełnia również system rowów otwartych i układ podziemnych urządzeń melioracyjnych.  

  Struktura  przestrzenna miasta  Kolonowskie  świadczy  o  tym,  że  powstało  one  przez  połączenie  

w jeden  organizm  jednostek  osadniczych, miejscowości  Kolonowskie  Fosowskie.  Obecnie  miasto  Kolonowskie  
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ze  względu,  iż  pracujący  w  przemyśle  i budownictwie stanowią 50-60%, a pracujący w usługach 40-50% jest 

ośrodkiem przemysłowo-usługowym. W  strukturze  przestrzennej  miasta  Kolonowskie  wyróżnić  można  kilka  

podstawowych  jednostek  strukturalnych o następujących funkcjach podstawowych:   

1) historyczne centrum - lokalny ośrodek wielofunkcyjny,  

2) osiedle Haraszowskie - funkcja mieszkaniowa,  

3) rejon ul. Szkolnej, ul. Tulipanowej, ul. 1 Maja, ul. Tadeusza Kościuszki – funkcja mieszkaniowa,  

4) rejon ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Zakładowej oraz linii kolejowej Nr 144) – funkcja przemysłowa,  

5) Fosowskie w rejonie ul. Opolskiej, na wschód od linii kolejowej Nr 175 orz północ od linii Nr 144 -funkcja  

przemysłowa,  

6) Fosowskie w rejonie ul .Dworcowej, ul. Rzecznej – funkcja mieszkaniowa. 

 

 W  strukturze  gminy  Kolonowskie  wyróżnić  można  kilka  podstawowych  jednostek  strukturalnych  

o następujących funkcjach podstawowych:   

1) Staniszcze  Wielkie  -  funkcja  rolnicza,  osadnicza  i  predyspozycje  do  funkcji  turystycznych (m.in. 

agroturystyka),   

2) Staniszcze  Małe  -  funkcja  rolnicza,  osadnicza  i  predyspozycje  do  funkcji  turystycznych (m.in. 

agroturystyka),   

3) Spórok - funkcja rolnicza, osadnicza.  

  

 Procesy urbanizacyjne, zwłaszcza w ostatnim dwudziestoleciu, wyrażające się m. in. rozwojem zabudowy 

mieszkaniowej wzdłuż głównych dróg nie spowodowały jednak zatarcia się wyraźnych granic pomiędzy jednostkami 

osadniczymi. Granice pomiędzy miastem oraz granice pomiędzy sołectwami wyraźnie wyodrębniają się w strukturze 

gminy. 

17.3. Synteza zapisów analizowanego projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy  

  W toku realizacji zapisów studium dojdzie do zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz 
w przeznaczeniu terenów. W największym stopniu zmiany te będą dotyczyć powiększania się terenów zabudowy 
kosztem terenów wykorzystywanych rolniczo.   

  Podstawowe przeznaczenia, w tym typy zabudowy, tworzące elementy docelowej struktury obszaru gminy 
tworzą tereny:  

1) Tereny zabudowy wielofunkcyjnej o wysokiej intensywności– MM,  

2) Tereny zabudowy wielofunkcyjnej o niskiej intensywności – M, 

3) Tereny zabudowy usługowej – U, 

4) Tereny usług rekreacji i sportu – US, 

5) Tereny zabudowy letniskowej i rekreacyjnej – ML, 

6) Tereny produkcyjno-usługowe– PU, 

7) Tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych – RU,  

8) Tereny zieleni urządzonej – ZP, 

9) Tereny cmentarzy – ZC, 

10) Tereny obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej – IT, 

11) Tereny komunikacji kolejowej – KK, 

12) Tereny obsługi komunikacji – KS, 

 

Obszary otwarte i leśna przestrzeń produkcyjna: 

1) Tereny lasów - ZL;  

2) Tereny wskazane do zalesień - ZLz; 

3) Tereny dolinne wykluczone z zabudowy - ZD; 

4) Tereny rolnicze - R; 
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5) Tereny wód powierzchniowych śródlądowych - W;  

 
 Określone w niniejszej edycji Studium kierunki zagospodarowania stanowią uaktualnienie, kontynuację 
i rozwinięcie wytycznych zawartych we wcześniejszych edycjach studium oraz w opracowaniach dotyczących 
obszaru miasta i gminy. Tereny przeznaczone pod zabudowę w generalnym ujęciu koncentrują się wokół historycznej 
zabudowy miasta oraz miejscowości z wykorzystaniem elementów istniejącego układu drogowego oraz istniejącej 
sieci infrastruktury technicznej. 
  W przedmiotowej edycji studium dopuszczono na wyznaczonych terenach lokalizowanie urządzeń 
wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 500 kW. Jednocześnie w studium wskazano, 
iż należałoby rozważyć objęcie tych terenów miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 

 

17.4. Obszary objęte znaczącym oddziaływaniem    

  Zapisy projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kolonowskie 
zakładają możliwość wystąpienia znaczącego oddziaływania na niektóre komponenty środowiska części zapisów 
analizowanego projektu studium. Dotyczą one obszaru eksploatacji powierzchniowej surowców naturalnych.  

  Negatywnego oddziaływania bezpośredniego, o znacznym nasileniu i stałym oddziaływaniu czasowym 
należy spodziewać się na tym obszarze w odniesieniu do:  

1) powierzchni ziemi i krajobrazu;  

2) zasobów naturalnych;  
3) dóbr materialnych.  

 

17.5. Wpływ ustaleń projektu na przedmiot i cel ochrony obszarów podlegających ochronie na podstawie 
przepisów szczególnych  

  Zgodnie z przyjętymi w studium celami rozwoju przestrzennego gminy zasadniczą rolę w procesie ich 
realizacji pełnić będą przyjęte kierunki ochrony środowiska przyrodniczego, dlatego rozwój przestrzenny gminy 
powinien być dostosowany do wymogów ochrony przyrody.  Obszar ten na obszarze gminy stanowiŁ 

1) Obszar Natura 2000 Dolina Małej Panwi PLH160008, 
2) Obszar Natura 2000 Stawy Pluderskie PLH160021. 

 
  Ustalenia projektu studium nie przewidują ingerencji w integralność tego obszaru lub niekorzystnego wpływu 
na przedmiot jego ochrony.  

 
  Gmina leży po części w obrębie Obszaru  Chronionego  Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie oraz na jej 

obszarze położone są trzy Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe: 

1) Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Kocia Góra. 

2) Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Nad Bziniczką; 

3) Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Pod Dębami 

 

 Na  podstawie  analizy  ustaleń  projektu  studium,  planowane  działania  inwestycyjne  nie  powinny 

oddziaływać negatywnie na walory obszaru, gdyż projekt studium nie wprowadza na tym obszarze nowej zabudowy. 

  Ponadto na obszarze gminy znajduje się 17 użytków ekologicznych. Ustalenia projektu studium, planowane 

działania inwestycyjne nie powinny oddziaływać negatywnie na walory ww. obszarów i terenów.  

  Ochrona drzew pomnikowych ogranicza się do zapewnienia ustabilizowanych warunków w ich 
bezpośrednim otoczeniu. Zapisy studium nie powodują negatywnego oddziaływania na występujące w obszarze 
gminy pomniki przyrody, ustalenia tego dokumentu należy uznać za zgodne z obowiązującymi działaniami 
ochronnymi określonymi w przepisach szczególnych. 
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17.6. Syntetyczne zestawienie potencjalnego wpływu na środowisko planowanych zamierzeń  

  Wskazuje się na możliwość wystąpienia znaczącego oddziaływania na niektóre komponenty środowiska 
części zapisów analizowanego projektu studium. Dotyczą one obszaru eksploatacji powierzchniowej surowców 
naturalnych. Negatywnego oddziaływania bezpośredniego, o znacznym nasileniu i stałym oddziaływaniu 
czasowym należy spodziewać się na tym obszarze w odniesieniu do:  

1) powierzchni ziemi i krajobrazu;  
2) zasobów naturalnych;  
3) dóbr materialnych. 

 
  Ustalenia projektu dla obszarów zabudowy różnych typów, określa się jako negatywne, pośrednie, 
umiarkowane, długotrwałe lub stałe. Rozwój zabudowy, realizowanej w oddaleniu od  obiektów i obszarów 
chronionych przepisami o ochronie przyrody będzie przebiegać kosztem zmniejszenia powierzchni biologicznie 
czynnej na terenach rolniczych, ubogich pod względem różnorodności biologicznej ze względu na monokulturową 
specyfikę prowadzenia upraw polowych w cyklach sezonowych.  
  
  Dla przeważającej powierzchni obszaru opracowania, stanowiących tereny otwarte, a więc terenów 
rolniczych, terenów zieleni,  lasów  oraz terenów wód powierzchniowych zakłada się pozytywne oddziaływanie 
przyjętych dla nich w studium zapisów na poszczególne komponenty środowiska. Sposób ich użytkowania nie 
ulegnie zmianom.  
 
Podsumowując, w zapisach niniejszej prognozy wykazano, że:  

1) przewidywany zasięg zabudowy został zdefiniowany z uwzględnieniem jej rozmieszczenia względem 
cennych siedlisk przyrodniczych, opisanych w waloryzacji przyrodniczej gminy,  

2) realizacja nowych odcinków dróg będzie miała miejsce głównie w obszarach przeznaczonych pod rozwój 
zabudowy, bądź terenów inwestycyjnych, 

3) realizacja studium nie będzie oddziaływać negatywnie na zdrowie i samopoczucie ludzi, obszary związane 
z wykonywaniem aktywności, jak niektóre usługi, działalność produkcyjna prowadzona będzie 
w wymaganych prawem odległościach od obszarów stałego pobytu ludzi,  

4) charakterystyka prowadzonych obecnie działalności, oraz możliwości jej rozwoju umieszczone w zapisach 
projektu nie powinny mieć przełożenia na znaczne emisje zanieczyszczeń powietrza, wibracji czy hałasu,  

5) w przypadku eksploatacji kopalin mogą wystąpić zmiany w większej skali, jednak ich charakter będzie 
podlegał zmianom wynikającym w prowadzonych prac eksploatacyjnych a następnie rekultywacyjnych, 
odsłonięcie znacznych połaci rodzimego gruntu, związanych z przemieszczeniem nadkładu będzie miało 
charakter czasowy, po pracach rekultywacyjnych nastąpi przywrócenie warstwy glebowej.  

 

17.7. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 
oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektu studium   

  Zgodnie w art. 51 pkt 3 lit. a 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 (tekst 
jednolity Dz. U.  z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261).  organ sporządzający projekt dokumentu przedstawia rozwiązania 
mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na 
środowisko.  

  Do zapisów zapobiegających negatywnym oddziaływaniom na środowisko należy zachowanie w stanie 
niezmienionym obiektów i obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody. 
Zachowaniu tych obszarów służy utrzymanie w dotychczasowym użytkowaniu terenów otwartych gminy, w tym 
lasów i terenów wykorzystywanych rolniczo.  

 
 Główne zmiany wprowadzone do przedmiotowego dokumentu dotyczą: 

1) dostosowanie zakresu Studium do aktualnych wymogów ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

2) aktualizacji danych dotyczących uwarunkowań środowiskowych, kulturowych oraz infrastrukturalnych, 
3) opracowanie bilansu terenów przeznczonych pod zabudowę, 
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4) korektę ustaleń określających kierunki zagospodarowania przestrzennego wynikająca z nowych 
uwarunkowań, a także z pozytywnie rozpatrzonych wniosków złożonych w procedurze studium, 

5) wyznaczono nowe tereny przeznaczone pod lokalizację urządzeń wytwarzających energię 
z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 500 kW. 

6) wyznaczenia nowych terenów produkcyjno-usługowych, 
7) wyznaczenia nowych terenów mieszkaniowych, 
8) naniesiono istniejącą zabudowę nie wyznaczoną w dotychczasowej edycji Studium, 

  

  Projekt studium zakłada na części terenów wykorzystywanych rolniczo wprowadzenie nowych ww. 
terenów przeznaczonych pod zabudowę. Środkami służącymi minimalizowaniu negatywnego oddziaływania tych 
zapisów na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego służy:  

1) przeznaczanie pod zabudowę gruntów niższych klas bonitacyjnych, oraz terenów rolniczych leżących 
w otoczeniu istniejących ośrodków osadniczych,  

2) rezygnacja z ujęcia w zapisach projektu przeznaczenia pod zabudowę gruntów położonych w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, nie mających możliwości włączenia w gminne sieci infrastruktury technicznej,  

3) wprowadzenie w projekcie ograniczeń w zakresie parametrów kształtowania zabudowy, w tym 
maksymalnej intensywności zabudowy oraz określenia minimalnego udziału powierzchni biologicznie 
czynnej dla poszczególnych terenów, na których dopuszcza się wprowadzanie zabudowy.  

4) zapisy, iż w przypadku terenów powierzchniowej eksploatacji kopalin – rekultywacja tych terenów powinna 
nastąpić w kierunkach określonych w wydanych koncesjach. 

  
  Zapisy projektu studium ustalają możliwość wprowadzania zalesień na terenach produkcji rolniczej 
o niższych klasach bonitacyjnych. Rozwój terenów leśnych można uznać na działania kompensujące 
przeznaczanie w zapisach projektu części terenów leśnych, które będą wyłączane z produkcji leśnej w związku z 
przeznaczeniem ich pod zabudowę mieszkaniową (osiedle Haraszowskie).  

  

17.8. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego 
dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania  

 Zaleca się, by opisywane analizy skutków realizacji ustaleń studium prowadzić w oparciu o:  

1) monitoring zmian z sposobie zagospodarowania i użytkowania terenu przynajmniej raz na kadencję 
Rady Miejskiej, zgodnie art. 32 ustawy z dnia 23 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym przy pomocy analizy wskaźników dotyczących:  

a) liczby wydawanych pozwoleń na budowę,  

b) zmian w powierzchni zajętej przez poszczególne formy zagospodarowania terenu,  
c) liczby samowoli budowlanych i przebiegu czynności związanych z ich likwidacją lub legalizacją 

w zakresie określonym przepisami szczególnymi;  

2) objęcie monitoringiem następujących komponentów środowiska:  
a) zmian zasięgu powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do zasięgu powierzchni zabudowy 

z zastosowaniem map pokrycia terenu (w okresie pięcioletnim),  

b) klimatu akustycznego przy pomocy aktualizowanych map hałasu (w okresie pięcioletnim),  
c) stanu czystości powietrza i wód powierzchniowych z zastosowanie przy pomocy raportów 

i monitoringu WIOŚ.  
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Łódź, 30 listopada 2022 r.  

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

  Zgodnie z ustawą 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 (tekst jednolity Dz. U.  

z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261), oświadczam, że spełniam warunki zawarte - w art. 74a ust. 2 pkt 1 lit. b - 

ukończyłem, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym. studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku 

związanym z kształceniem w obszarze nauk przyrodniczych z dziedziny nauk o Ziemi oraz  

- w art. 74a ust. 2 pkt 2 - brałem udział w przygotowaniu co najmniej 5 prognoz oddziaływania na środowisko.  

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

 

 

 

………………………. 

 
 


