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1. Podstawa prawna  
  
Podstawę prawną do wykonania niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko stanowią:  
 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. 2013, poz.1232, z póź-
niejszymi zmianami); 

 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. 2012r 
. poz. 647,  z późniejszymi zmianami); 

 

- 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 ( t.j. 
Dz. U. 2013r. poz.  1235 z późniejszymi zmianami); 

 

- Stanowisko RDOŚ w Opolu w sprawie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych 
w prognozie oddziaływania na środowisko (nr WOOŚ.411.118.2012.ER) z 06.11.2012r.; 

 

- Stanowisko PPIS w Krapkowicach w sprawie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wyma-
ganych w prognozie oddziaływania na środowisko (nr NZ/GJ-4321-16/12) z 05.11.2012r.; 

 

- Uchwała Nr XII/167/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie 
przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi 
Steblów. 

 

 
2. Zakres opracowania  
 Zgodnie z art. 46  i 50 Ustawy  z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz. U. 2013r. poz.  1235 z późniejszymi zmianami), przy sporządzaniu planu miej-
scowego lub dokonując jego zmiany przeprowadza się strategiczną ocenę oddziaływania na środowi-
sko oraz sporządza prognozę oddziaływania na środowisko. Organ sporządzający plan miejscowy lub 
jego zmianę zgodnie z art.51 w/w ustawy sporządza prognozę oddziaływania na środowisko uwzględ-
niając określony w tym artykule zakres prognozy. Przedmiotową prognozę wykonywano równolegle do 
sporządzania projektu planu. 
 Zakres przestrzenny prognozy obejmuje tereny znajdujące się w granicach planu oraz obszary 
przyległe w strefie potencjalnych oddziaływań ustaleń planu. 
 W prognozie wykorzystano informacje zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym, studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice, programie ochrony 
środowiska dla gminy Krapkowice, programie ochrony środowiska dla powiatu krapkowickiego, decy-
zjach określających warunki korzystania ze środowiska i innych dokumentacjach przyrodniczych i pla-
nistycznych. 
 

3. Zawarto ść i główne cechy projektowanego planu, powi ązania z 
innymi dokumentami, metoda opracowania  
 Prognoza sporządzana jest dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Steblów w gminie Krapkowice. 
Analizowany w prognozie dokument jest projektem uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach i składa 
się z: 
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a) tekstu miejscowego planu stanowiącego treść uchwały, 
b) rysunku miejscowego planu, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, 
 
 
Plan miejscowy powiązany jest z: 

• uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Steblów, 

• opracowaniem ekofizjograficznym gminy Krapkowice, 
• studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice, 
• przepisami szczególnymi z zakresu ochrony środowiska, planowania przestrzennego, ochrony 

gruntów ornych i leśnych, ochrony dóbr kultury i zabytków, ochrony przyrody i innymi właści-
wymi w zakresie ustaleń planu przepisami szczególnymi.  

 
 
 Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego składa się z części opisowej (projektu 
uchwały zawierającej tekst planu) i  kartograficznej. Część opisowa zawiera ustalenia dot.: 

• przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania;  

• zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;  
• zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;  
• zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;  
• wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;  
• zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu;  
• granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-

nych na podstawie odrębnych przepisów;  
• szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych zmianą planu;  
• szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy;  
• zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;  
• sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów;  
• granice terenów zamkniętych  i granice stref ochronnych terenów zamkniętych; 
• stawki procentowe stanowiące podstawę do określania opłaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4  ustawy. 
 
 
 W części opisowej planu przyjmuje się szczegółowe ustalenia i regulacje przestrzenne dla ok. 
177 stref funkcjonalno-przestrzennych obejmujących głównie: 

• tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 46 stref; 
• tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej- 3 strefy; 
• tereny zabudowy usługowej - 14 stref; 
• tereny zabudowy usługowej kultury sakralnej- 2 strefy; 
• tereny zabudowy zbiorowego zamieszkania-1 strefa; 
• tereny zabudowy zagrodowej - 11 stref; 
• tereny zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów i usług- 1 strefa; 
• tereny usług sportu i rekreacji- 2 strefy; 
• tereny wód powierzchniowych śródlądowych – 3 strefy; 
• tereny rolnicze - 36 stref;  
• tereny zieleni urządzonej - 3 strefy; 
• teren cmentarza- 1 strefa; 
• tereny lasów - 10 stref; 
• tereny infrastruktury technicznej – 2 strefy; 
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• tereny komunikacji publicznej i wewnętrznej obsługujące w/w strefy (drogi 
KDG,KDL,KDD,KDW) – ok. 29 stref; 

• tereny dróg transportu rolnego-12 stref; 
• teren ciągu pieszego z dopuszczeniem ograniczonego dojazdu-2 strefy. 

 
Projekt dokumentu nie zawiera szczegółowych ustaleń i regulacji przestrzennych dla terenów kolejo-
wych, stanowiących tereny zamknięte. 
 
Część graficzna obejmująca obszar objęty planem (rysunek projektu planu) wykonana została w skali 
1:1000.  
  
 Na rysunku planu zostały wprowadzone oznaczenia mające rangę ustaleń obowiązujących, są to m 
in. granica obszaru objętego planem, linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania, 
przeznaczenie poszczególnych terenów oraz nieprzekraczalne linie zabudowy.  
 
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ma na celu uporządkowanie aktualnego 
zagospodarowania terenów zainwestowanych, poprawę obsługi komunikacyjnej i realizację infrastruk-
tury technicznej oraz wydzielenie nowych terenów pod inwestycje minimalizując negatywny wpływ na 
środowisko naturalne.  
 Dla całego terenu planu przyjęto ogólne zasady ochrony środowiska, które w dalszej części 
będą analizowane.  
 W trakcie sporządzania prognozy wykorzystano dane literaturowe, w tym opracowanie ekofi-
zjograficzne. Wykaz opracowań źródłowych przedstawiono na końcu opracowania. 
Ocenę skutków realizacji planu przedstawiono metodą opisową, bazując na znajomości terenu opra-
cowania oraz ustaleń planistycznych. W prognozie skonfrontowano przedstawione rozwiązania plani-
styczne z istniejącymi uwarunkowaniami przyrodniczymi. Prognozę przedstawiono w zakresie, jaki 
umożliwia obecny stan dostępnej informacji o środowisku.  
 

4. Stan istniej ący. 
 Teren objęty planem położony jest na obszarze wsi Steblów w gminie Krapkowice. Zajmuje 
powierzchnię 4,3km2, na którym występują tereny funkcji mieszkaniowej, przemysłowej, usługowej i 
rolniczej.  Występuje tu głównie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, z niewielkimi terenami zabu-
dowy zagrodowej,  uzupełniona zabudową usługową oraz przemysłową. Wieś Steblów ma dobrze 
rozwinięta infrastrukturę techniczną oraz komunikację.  
 Przez Steblów przebiega droga wojewódzka Nr 409 Dębina – Strzelce Opolskie stanowiąca 
główną arterię komunikacyjną obsługującą teren wsi. Z północnego wschodu na południowy zachód 
przebiega planowana do modernizacji jednotorowa kolej łącząca Prudnik z Gogolinem.  
 Na obszarze objętym planem znajduje się klika skupisk obszarów zalesionych oraz zbiorników 
wodnych. Dotychczasowa wiodąca funkcja rolnicza wsi traci swoje pierwszeństwo na rzecz mieszkal-
nictwa.  Coraz bardziej rozwijającą jest także funkcja usługowa, której aktywizacja wpływa na rozwój 
wsi. Wieś Steblów to miejscowość o funkcji mieszkaniowo – usługowej, w której zaznacza się również 
funkcja produkcyjna i rolnicza.  
 

5. Ocena stanu i funkcjonowania środowiska.  
 

5.1 Zasoby i walory środowiska   
  

5.1.1. Poło żenie administracyjne i geograficzne  
 Analizowany teren położony jest w centralnej części województwa opolskiego w gm. Krapko-
wice w odległości ok. 3 km na południowy- zachód od miasta Krapkowice oraz ok. 30 km na południe 
od miasta Opola. Sąsiaduje z miastem Krapkowice (od północy) oraz z wsiami Żywocice( południowy 
wschód) i Pietna (od południa). Od strony zachodniej wieś Steblów graniczy z gminą Strzeleczki i wsią 
Dobra.  
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 Przez teren wsi przebiega droga wojewódzka nr 409 w klasie KDZ (droga zbiorcza), która ob-
sługuje komunikacyjnie teren objęty planem. Przez wieś przepływa rzeka Osobłoga.  
 Pod względem regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski J. Kondrackiego (1998) wieś Ste-
blów wchodzi w skład mezoregionu Kotliny  Raciborskiej . Obszar wsi znajduje się w strefie fizjogra-
ficznej zespołu nadzalewowych teras plejstoceńskich.  
 

5.1.2. Budowa geologiczna i hydrogeologia 
 Gmina Krapkowice posiada złożoną budowę tektoniczną. Wynika to z faktu, że rozłożona jest 
na obszarze trzech jednostek strukturalnych budowy geologicznej Śląska Opolskiego: Monoklina 
Przedsudecka (północna część gminy), Rów Paczków Kędzierzyn- Koźle (na południe i południowy 
zachód od Krapkowic) oraz Depresja Śląsko-Opolska zalegająca na Monoklinie. Taki układ jednostek 
geologicznych ma duży wpływ na hydrogeologie całej gminy. 
Czwartorzęd na obszarze wsi Steblów to głównie osady glacjalne i fluwioglacjalne zlodowacenia środ-
kowopolskiego, a także piaszczysto-żwirowe osady rzeczne wysokich teras nadzalewowych Odry. W 
stropowej części profilu wykształcone są w zależności od położenia jako piaski z domieszką żwirów 
wodnolodowcowych lub jako piaski i żwiry wodnomorenowe z lokalnymi płatami glin wodnomoreno-
wych. Najbardziej powierzchniowo rozprzestrzenione są piaski i żwiry wodnomorenowe stanowiące  
fację przejściową między glinami morenowymi, a osadami szczelinowej akumulacji wodnolodowcowej. 
Charakterystyczną ich cechą jest zmienność strukturalna zarówno w profilach pionowych i rozprze-
strzenieniu poziomym. Częstymi zjawiskami w profilach jest laminacja, smugowanie oraz występowa-
nie warstewek i soczew glin zwałowych. Lokalnie występują spore głazy narzutowe. Barwa osadów 
wodnomorenowych jest  zróżnicowana, od jasnoszarej i jasnożółtej do rdzawej i rdzawo-brązowej. Ich 
miąższość dochodzi do 30 m.  
  Pod względem właściwości powierzchniowych utworów geologicznych i ich przydatności do 
zabudowy wieś Steblów leży na terenach: 
  - piaszczysto- żwirowych wysoczyzn polodowcowych oraz na terasach n adzalewowych 
Odry. Do głębokości posadowienia fundamentów dominują średnio zagęszczone piaski o dobrej no-
śności. Lokalnie w profilach większy może być udział glin i glin piaszczystych, które w większości są 
osadami plastycznymi lub twardoplastycznymi. Warstwy tych glin nie są jednak zbyt grube. Zdarzają 
się również przewarstwienia żwirowe oraz głazy polodowcowe, 
  - den dolin rzecznych z madami, gdzie  występują plastyczne osady gliniaste z licznymi 
warstewkami namułów o niekorzystnych warunkach do zabudowy. Niekorzystne warunki dodatkowo 
pogarsza płytko zalegająca woda uplastyczniająca osady. 
 
5.1.2.1. Surowce mineralne. 
Na terenach gminy występuje jedno udokumentowane złoże surowców mineralnych. Znajduje się ono 
między Krapkowicami i Steblowem przy ul. Prudnickiej (w granicach opracowania planu). Jest to złoże 
kruszywa naturalnego „Krapkowice S”, które zostało zatwierdzone decyzją Wojewody Opolskiego nr 
OŚ.II 7520-3/2/97 z 23.09.1997 r. Zasoby bilansowe złoża w kategorii C2 wynoszą 7175 tys. ton.   
Złoże nie jest eksploatowane. 
 
5.1.2.2. Hydrogeologia 
 Gmina Krapkowice posiada złożoną sytuację hydrogeologiczną, gdyż położona jest w strefie 
granicznej trzech jednostek hydrogeologicznych. Obszar wsi pod względem położenia wobec jedno-
stek hydrogeologicznych Polski należy do strefy granicznej Regionu Przedsudeckiego.   
 Na obszarze gminy występują różne poziomy wodonośnych tj.: poziom czwartorzędowy, po-
ziom trzeciorzędowy, poziom górnokredowy, poziom triasu środkowego raz poziom triasu dolnego. 
Obszar wsi objętej planem znajduje się w poziomie wodonośnym: 

− poziom trzeciorz ędowy-  w przewarstwieniach piaszczystych i żwirowych w kompleksie iłów po-

znańskich,pod poziomem czwartorzędowym jest poziomem głównym chronionym w GZWP 332, 

− poziom górnokredowy  w piaskach i piaskowcach cenomańskich , ma duże znaczenie hydroge-

ologiczne przy głębszym występowaniu. 
 Wody czwartorzędowe występują w piaskach oraz żwirach lodowcowych i rzecznych o miąż-
szości od kilku metrów w części północnej i wschodniej gminy do kilkudziesięciu w części południowej 
i zachodniej gminy Krapkowice. Wydajność poziomu ze względu na generalnie niewielką miąższość 
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osadów jest niewielka i wynosi od 5 do 20 m3/h. Na obszarze Steblowa grubość warstw wodonośnych 
wzrasta do ok. 50-70 m metrów.  

W południowo-zachodniej części gminy, gdzie między piaskami i żwirami czwartorzędowymi 
oraz glinami zwałowymi, a zalegającymi pod nimi piaskami i żwirami mioceńskimi występuje warstwa 
iłów. 
 Głębokość zalegania wód gruntowych w czwartorzędzie na obszarze gminy przedstawia się następu-
jąco: 

− w dolinach rzecznych  od 0,0-0,5 m ppt w obrębie zamulonych i zatorfionych dawnych koryt 

rzecznych i lokalnych obniżeń innej genezy, do 0,5-1,5 m ppt w obrębie płaskich teras zalewowych 

z madami, 

− na nadzalewowych terasach rzecznych  od 1,5 do 3,0 m ppt, 

− na terenach wysoczyzny polodowcowej  od 1,5-2,5 m w niżej położonych obszarach do 3-5 

m na obszarach wyżej wyniesionych, 

− na wychodniach klastycznych osadów trzeciorz ędowych od 1,0 do 5,0 m ppt, 

− na wychodniach osadów w ęglanowych triasowych od 10 do 20 m ppt.  
 Typowe średnioroczne wahania głębokości zalegania wód I-ego poziomu wodonośnego wy-
noszą przeciętnie 0,5 m, maksymalnie 1 m. Na znacznym obszarze gminy zwierciadła wód podziem-
nych zależą w dużej mierze od stanów wód powierzchniowych w rzekach Odra i Osobłoga. Zwiercia-
dło wód podziemnych poziomu czwartorzędowego jest swobodne. Lokalnie może być napięte w doli-
nach rzecznych pod glinami aluwialnymi oraz na wysoczyznach pod glinami zwałowymi. Nieznaczne 
nachylenie terenu oraz mało zróżnicowana budowa geologiczna podłoża czwartorzędowego decyduje 
o małej dynamice przepływu wód podziemnych. Zwiększa się ona jedynie w wyraźnie wyrażonych 
strefach krawędziowych wysoczyzny i teras nadzalewowych, a także teras nadzalewowych i zalewo-
wych Odry oraz Osobłogi mających często postać stromych skarp.   

Pod względem izolacji pierwszego poziomu wodonośnego od powierzchni terenu należy oce-
nić, że jest ona zróżnicowana. Dobrą izolację na obszarze gminy zapewniają gliny zwałowe. Osady 
piaszczysto-żwirowe genezy lodowcowej, wodnolodowcowej i rzecznej słabo izolują warstwy wodono-
śne. Słabej izolacja wód podziemnych w części dotyczy obszaru wsi Steblów, gdzie pod płytką war-
stwą przepuszczalnych osadów czwartorzędowych zalega warstwa wodonośna w szczelinowym i 
szczelinowo- porowym ośrodku dolno- i środkowotriasowym.  Lokalnie  na terenie planu następuje 
bezpośrednie zasilanie najważniejszych poziomów wodonośnych. Ze względu na złożoną tektonikę 
analizowanego terenu wody poszczególnych poziomów położonych głębiej mogą mieć kontakt hy-
drauliczny (w tym może dochodzić do zasilania bocznego, jaki stwierdzono w kontakcie wód w wapie-
niu muszlowym i dolnym triasie).   

Na obszarze gminy pod powierzchnią występują brzegowe części Głównych Zbiorników Wód 
Podziemnych (GZWP) 332, 333, 335 i 336. Obszar opracowania zawiera się w GZWP 332 „Subniecka 
Kędzierzyńsko- Głubczycka” wymagającego najwyższej ochrony zasobów wodnych.  

 
Nazwa zbiornika:                     Subniecka (Tr) K ędzier zyn-Głubczyce    
Numer:                                   332 
Stratygrafia:                           Tr, Qk 
Region hydrogeologiczny:       SNG1, SNK (Pps)   
Powierzchnia GZWP (km2):    1350 
Powierzchnia ONO (km2):       800  
Powierzchnia OWO (km2):      1000 
Wiek utworów wodonośnych: trzeciorzęd i czwartorzęd dolin kopalnych   
Typ zbiornika:                          porowy 
Klasa jakości wód:            Ic – nieznacznie zanieczyszczone, łatwe do uzdatnienia,  
                                        (Ib) – do użytku bez uzdatnienia, 
                                                 (Id) – nie przeznaczone dla ludności do picia   
Średnia głębokość ujęć (m):    80-120 
Szacunkowe zasoby dyspozycyjne (tyś m3/d):   13 

Źródło: Opracowanie ekofizjograficzne Gminy Krapkowice.  
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Wieś Steblów zaopatrywana jest z ujęcia i stacji uzdatniania w Krapkowicach, które wykorzy-
stują wodę podziemną, jako źródło wody przeznaczonej do picia i na potrzeby gospodarcze. Wody 
podziemne ujmowane są przez studnie głębinowe z Krapkowic i Żywocic. Wśród studni zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę jedynie studnia nr 5 ma wyznaczoną strefę ochrony pośredniej zewnętrznej, 
strefa ta obejmuje tereny przyległe do granicy wsi Steblów, znajdujące się poza granicą opracowania 
planu wsi Steblów. 

Podsumowując analizę uwarunkowań hydrogeologicznych należy podkreślić ich złożony cha-
rakter oraz występowanie kilku bardzo ważnych poziomów wodonośnych. W projekcie planu uwzględ-
niono występowanie obszaru opracowania w zasięgu GZWP, ustalono nakazy i zakazy.  

5.1.3. Rzeźba terenu, krajobraz naturalny.  
 Pod względem geomorfologicznym wieś Steblów jest położona na terenach o nieznacznym 
zróżnicowaniu wysokościowym i genetycznym form. W zasadniczej części obejmuje obszar wysoczy-
zny i doliny rzeki Osobłogi.  
  Na obszarze opracowania skarpa doliny Osobłogi wyznacza granicę zabudowy wsi. Występu-
jąca rozległa wysoczyzna zbudowana z glin zwałowych sięga  wysokości 180-195 m npm .  Wysoczy-
zna jest lekko falista, miejscami równinna. Spadki terenu nie przekraczają tu 2%, większe deniwelacje 
i zróżnicowanie rzeźby występuje jedynie na granicach z doliną Osobłogi i dolinkami jej dopływów. 
Uwarunkowania naturalnej geomorfologii terenu wsi nie stanowią większych przeciwwskazań do za-
budowy z wyjątkiem wąskich stref krawędzi (skarp) ograniczających zalewowe tarasy rzeczne. Postu-
luje się stosowanie zabiegów stabilizujących skarpy (zadrzewienie, zadarnienie, zakrzewienie), szcze-
gólnie w strefie doliny rzeki Osobłogi.  
 Ze względu na występowanie nieznacznych spadków terenu oraz charakter powierzchniowych 
utworów geologicznych obszary opracowania nie są narażone na występowanie erozji wodnej z wy-
jątkiem wspomnianej krawędzi erozyjnej, gdzie zagrożenie jest bardzo duże. Przy długotrwałych opa-
dach i zniszczeniu stabilizującej skarpy roślinności może tu dochodzić do niewielkich ruchów maso-
wych.  

 Obszar wsi znajduje si ę w zasi ęgu krajobrazu równin teras nadzalewowych ; w dużej 

części obszary te są zurbanizowane i zajęta przez zabudowę wsi.  
 Część terenów ujętych w planie znajduje się w zasięgu zagrożenia występowania powodzi. Na 
obszarach tych do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych należy ograniczyć istniejące 
zainwestowanie. Zapisy planu pozostawiają tereny zagrożone występowaniem powodzi w dotychcza-
sowym użytkowaniu, głównie rolniczym. 
 

5.1.4. Warunki klimatyczne  
  Na obszrze Gminy Krapkowice występują jedne z łagodniejszych warunków klimatycznych w 
województwie opolskim.   
Warunki klimatyczne obszaru badań charakteryzują się następującymi parametrami (przyjęte dla całej 
gminy): 

• średnia temperatura roczna od +8,5o C; 
• średnia temperatura stycznia -  -1,5o C; 
• średnia temperatura czerwca-  +17,0o C; 

• usłonecznienie - 1450 - 1500 h; 

• roczne sumy promieniowania całkowitego - 3600 - 3700 MJ/m2; 

• opady atmosferyczne - ok. 650 mm; 

• opady półrocza ciepłego - ok. 430 mm; 

• opady półrocza chłodnego - ok. 220 mm; 

• maksymalne opady – lipiec – ok. 85 mm; 

• minimalne opady – luty, marzec – ok. 40 mm; 

• maksymalne dobowe sumy opadów z prawdopodobieństwem p = 1% - 100 mm; 

• średnia liczba dni z opadem gradu od IV do X - ok. 1,0 dnia; 



Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla wsi Steblów w Gminie Krapkowice. 

 

9 

• liczba dni z pokrywą śnieżną - ok. 65 dni; 

• maksymalna grubość pokrywy śnieżnej - ok. 55 cm; 

• data zaniku pokrywy śnieżnej - do 30 III; 

• średnia roczna liczba dni z burzą - ok. 20 dni; 

• średnia roczna prędkość wiatru - 2,5 - 3 m/s; 

• dominujące kierunki wiatrów – sektor zachodni; 

• udział cisz atmosferycznych - ok. 10%; 

• długość okresu wegetacyjnego – 200-220 dni; 
Termiczne pory roku: 
• przedwiośnie - 25 II – 3.IV, 
• wiosna - 3 IV - 30 IV, 
• przedlecie - 30 IV - 5 VI, 
• lato - 5 VI – 5 I X, 
• polecie – 5 I X - 5 X, 
• jesień - 5 X - 10 XI, 
• przedzimie - 10 XI - 15 XII, 
• zima - 15 XII – 25II.  

Część obszaru wsi znajduje się w strefie topoklimatycznej doliny Osobłogi wraz z dolinkami 
dopływów. Jest to strefa o najmniej korzystnych warunkach. Doliny rzek są głównymi osiami, do któ-
rych spływa zimne i wilgotne powietrze z przyległych wysoczyzn. Występuje w nich większe prawdo-
podobieństwo wystąpienia mgieł i przymrozków, niższe temperatury, zwiększona wilgotność powie-
trza, zwiększona prędkość wiatrów. Podsumowując można ocenić, iż teren wsi posiada klimat łagodny  
sprzyjający rozwojowi zabudowy.  

 

5.1.5. Warunki hydrograficzne  
Obszar planu zlokalizowany jest na obszarze dorzecza Odry. Jest to  dorzecze II rzędu – rzeki 

Osobłogi.  Steblów znajduje si ę w zasi ęgu doliny Osobłogi. Strefa ta obejmuje wyraźnie wciętą w 
bazę erozyjną dolinę z licznymi ciekami odwadniającymi zalewowe terasy.  

Na terenie planu występuje obszar szczególnego zagrożenia powodziowego w dolinie Osob-
łogi. Teren ten w planie miejscowym będzie wykluczony z realizacji nowej zabudowy.  W opracowaniu 
planu naniesiono informacyjnie również granicę zasięgu powodzi z 1997r. 
 

5.1.6. Gleby  
Obszar wsi Steblów charakteryzuje się słabymi warunkami i glebami przeznaczonymi do pro-

dukcji rolnej. Z tego powodu na obszarze wsi nie występuje duża ilość gospodarstw rolnych. Zabudo-
wa zagrodowa sporadycznie pojawia się na terenie objętym planem. We wsi Steblów występują naj-
gorsze glebowe warunki w całej gminie. Jest to związane z położeniem wsi w centralnej części gminy 
na równinach teras nadzalewowych i równinach wodnolodowcowych. Występuje tu znaczny udział 
gruntów ornych zaliczanych do kompleksu żytni słaby i pszenny dobry. Sumarycznie najwięcej jest 
gleb kompleksów żytnich.  

Znaczna część gleb została już przekształcona w gleby urbano oraz industrioziemne – w 
związku z rozwojem przestrzennym wsi. Wieś Steblów ze względu na występowanie gleb o niskiej 
przydatności rolniczej planowana jest pod rozwój mieszkalnictwa, przemysłu i usług.  

 Największym zagrożeniem dla gleb na obszarze wsi jest erozja wietrzna. Sprzyja jej wielko-

powierzchniowy charakter gruntów oraz niewielki udział zadrzewień przeciwerozyjnych. 
 Na obszarze opracowania najwyższa klasa bonitacyjna gruntów rolnych, jaka występuje to 
klasa III. W porównaniu do całego terenu objętego planem udział gruntów tej klasy jest marginalny. 
Prawie na całym obszarze wsi występują grunty orne klasy IV,V i VI.  
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5.1.7. Szata roślinna  
 Ze względu na duże przekształcenie obszaru wsi występowanie roślinności naturalnej jest w 
dużym stopniu ograniczone. Wartościowe skupiska zadrzewień pojawiają się jedynie wzdłuż połu-
dniowej granicy obszaru opracowania przy terenach przeznaczonych pod rekreację oraz w sąsiedz-
twie rzeki Osobłoga. 

Potencjalną roślinnością naturalną w granicach gminy Krapkowice tworzą na wysoczyznach 
grądy środkowoeuropejskie (Galio-Carpinetum) odmiany śląsko-wielkopolskiej, formy niżowej, serii 
ubogiej, grądy środkowoeuropejskie (Galio Carpinetum, a także na piaszczysto-żwirowych obszarach 
polodowcowych kontynentalne bory mieszane (Querco - Pinetum). W dolinach rzecznych potencjalna 
roślinność naturalna to łęgi olszowe i jesionowo-olszowe (Circaeo - Alnetum), a także łęgi wierzbowo-
topolowe Salici-Populetum. 
 Najbardziej pospolitymi zbiorowiskami gminy Krapkowice są zespoły roślinne chwastów 
użytków rolnych, zarówno upraw zbożowych jak i okopowych.  

 
 Ze względu na walory rekreacyjno – krajobrazowe część gminy Krapkowice włączona została  
w obszar chronionego krajobrazu Borów Niemodlińskich, powołany uchwałą nr XXIV/193/88 Woje-
wódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988r., zatwierdzony Rozporządzeniem Nr 
0151/P/16/2006 Wojewody  Opolskiego z dnia 8 maja 2006r. w sprawie obszarów chronionego krajo-
brazu w województwie opolskim (Dz.Urz.Woj.Op.Nr 33, poz.1133). Wieś Steblów znajduje si ę jed-
nak poza zasi ęgiem wyznaczonego obszaru chronionego krajobrazu.  Na obszarze planu zlokali-
zowany jest projektowany OCHK Dolina Osobłogi obejmujący niezabudowane tereny dna doliny z 
mozaiką zadrzewień, podmokłych i świeżych łąk, szuwarów, turzycowisk i starorzeczy rozmieszczo-
nych wśród gruntów ornych. Na  obszarze  objętym mpzp  brak  jest  parków  podworskich,  którym  
towarzyszy z reguły charakterystyczna, swoista szata roślinna.  
 
 
5.1.7.1. Zbiorowiska ro ślinne i siedliska przyrodnicze podlegaj ące ochronie.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia  2012r. w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin, na terenie objętym planem nie stwierdzono występowanie gatunków objętych 
ochroną ścisłą. Na obszarze planu występuje postępująca coraz silniej dewastacja i degradacja. 
   Na terenie wsi Steblów został wyznaczony obiekt, który na mocy Rozporządzenia Wojewody 
Opolskiego nr 0151/P/38/05 w sprawie ustanowienia pomników przyrody zostały uznany za pomniki 
przyrody. Jest nim pomnik przyrody  nr rej. 493 – pojedyncza lipa drobnolistna na działce 928/2.  

Roślinność wodna i szuwarowa występuje w południowej części opracowania przy rzece 
Osobłoga. Zbiorowiska te powinny być przedmiotem szczególnej troski.  
Południowa część obszaru objętego planem położona jest w projektowanym Obszarze Chronionego 

Krajobrazu „Dolina Osobłogi”. Celem powołania jest zachowanie cennych typów biocenoz, w tym sie-

dlisk chronionych wraz z licznymi stanowiskami chronionych gatunków roślin  i zwierząt, a  także za-

chowania  funkcji migracyjnej dla  flory  i  fauny w korytarzu ekologicznym poprzez zachowanie łącz-

ności przestrzennej między naturalnymi  i  seminaturalnymi ekosystemami.   Nie powinny podlegać 

ochronie faunistycznej kompleksy gruntów ornych. Ustalenia miejscowego planu uwzględniają ochro-

nę terenów w projektowanym OCHK. Planowany sposób zagospodarowania nie spowoduje wystąpie-

nia negatywnego oddziaływania na w/w tereny. Dolina Osobłogi jest jednym z najważniejszych regio-

nalnych korytarzy ekologicznych, łącząca dolinę Odry z terenami PK Góry Opawskie. 

 
   

5.1.8. Fauna  
 
Na obszarze wsi Steblów dominują następujące typy przenikających się zgrupowań faunistycz-
nych: 
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1) zgrupowanie fauny terenów upraw rolnych gruntów ornych z lokalnymi zadrzewieniami  – 
występuje na całym obszarze wsi. Zespół ten przenika się z zespołami faunistycznymi typowymi dla 
obszarów wsi zespołami typowymi dla terenów zabudowanych.   
Do gatunków stwierdzanych w tej strefie należą m.in.: skowronek Alauda arvensis, przepiórka Cotur-
nix coturnix, kuropatwa Pedrix pedrix, bażant Phasianus colchicus, zając Lepus caeusis, ropucha sza-
ra Bufo bufo, nornik zwyczajny Microtus arvalis, mysz domowa Mus musculus, kret Talpa europaea. 
 
2) zgrupowanie fauny terenów zurbanizowanych  - występuje na zabudowanych obszarach wsi – 
jest to zgrupowanie gatunków podobnych do strefy gruntów ornych, tyle, że bardziej zubożone pod 
względem bioróżnorodności występujących taksonów. 
 

3) zgrupowanie fauny typowej dla wód płyn ących – występuje w obrębie wód rzeki Osobłogi i 
jej dopływów.  
. 

Badania składu gatunkowego ryb wykazały, że w rzece tej występuje pstrąg potokowy, kiełb, 
śliz (gatunek objęty ochroną ścisłą) oraz gatunki reofilne – świnka, kleń.  
 

Świat zwierząt gminy Krapkowice jest bogaty. Bogactwo to wyraża się zarówno w 
różnorodności grup taksonomicznych jak i ekologicznych. Występują tu zespoły faunistyczne 
zasiedlające różnorodne i skrajnie odmienne ekosystemy, jak np. ekosystemy leśne, łąkowe, wodne, 
szuwarowe, agrocenozy, urbicenozy, ekosystemy muraw i zarośli kserotermicznych. Dochodzi do 
migracji gatunków, które mogą pojawić się na obszarze wsi.  

Poniżej zamieszczono wykaz najrzadszych, w tym objętych ochroną gatunkową zwierząt 
(zgodnie z wykazem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska z dnia 12 
października 2011roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt) spotykanych na obszarze gminy 
Krapkowice: 
OWADY 

BŁONKOSKRZYDŁE HYMENOPTERA: 
• trzmiele Bombus sp.  

MIĘCZAKI 

− ślimak winniczek Helix pomatia 

− gałeczka rzeczna Sphaerium rivicola 

RYBY 

− różanka  Rhodeus sericeus 

− śliz Barbatula barbatula 

GADY 

- żmija zygzakowata 

PTAKI 

− przepiórka Coturnix coturnix 

− czajka Vanellus vanellus 

− dzięcioł czarny  Dryocopus martius 

SSAKI 

− kret  Talpa europaea 

− łasica Mustela nivalis 

 Podkreślić należy, że na obszarze projektu mpzp brak jest większych terenów zieleni, 
potencjalnych żerowisk czy miejsc bytowania dla niektórych zwierząt.  
 



Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla wsi Steblów w Gminie Krapkowice. 

 

12 

5.2. Odporno ść na degradacj ę i zdolno ść do regeneracji    
 Na obszarze opracowania wyróżnia się następujące typy obszarów o różnym stopniu odpor-
ności ekologicznej na degradację: 
• nie odporne na degradacj ę – obejmują tereny zabudowy wsi, a także tereny komunikacyjne i in-

frastruktury technicznej; 
• o małej odporno ści na degradacj ę – obejmują tereny gruntów ornych, zieleni parkowej, cmenta-

rza i tereny sportu i rekreacji; 
• o średniej odporno ści – obejmują mniejsze kompleksy leśne, tereny łąkowo- zadrzewione przy 

zbiornikach wodnych oraz wzdłuż cieków wodnych. 
 
Ze względu na zdolność do regeneracji wyróżnia się typy obszarów: 
• z utracon ą zdolno ścią – obejmują tereny zwartej zabudowy wsi oraz ciągów komunikacyjnych. 
• o małej zdolno ści  – obejmują grunty orne, tereny zieleni parkowej, cmentarza i tereny sportu i 

rekreacji; 
• o średniej zdolno ści  – obejmują tereny łąkowo- zadrzewione przy zbiornikach wodnych a także 

mniejsze kompleksy leśne. 
 
5.3. Stan i zagro żenia środowiska przyrodniczego zwi ązane z istniej ącym 
sposobem i stanem zagospodarowania obszarów obj ętych postanowie-
niami projektu planu. 
 

5.3.1. Zanieczyszczenie atmosfery. 
 Wg publikowanej przez  WIOS oceny jakości powietrza w Województwie Opolskim za rok 
2012 dotyczących monitoringu zanieczyszczeń powietrza teren objęty opracowaniem zlokalizowany 
jest w strefie opolskiej.  
Na potrzeby oceny bieżącej (rocznej) wykonano klasyfikację stref w oparciu o następujące założenia:  
• klasa A  - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej; nie jest wymagane 

prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza; 
• klasa B  - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową, lecz nie przekracza wartości 

dopuszczalnej/docelowej powiększonej o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń 
wartości dopuszczalnych a także przyczyny ich występowania (dot. wyłącznie pyłu PM2,5); 

• klasa C  - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową lub wartość dopuszczal-
ną/docelową powiększoną o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń oraz dążyć 
do osiągnięcia wartości kryterialnych, niezbędne jest opracowanie programu ochrony powietrza 
POP; 

• klasa D1  – poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego , nie jest wyma-
gane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza; 

• klasa D2  – poziom stężeń ozonu przekracza poziomu celu długoterminowego , należy dążyć do 
osiągnięcia poziomu celu długoterminowego do roku 2020; 
 

Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z 
uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia.  

Lp. Nazwa 
strefy 

Kod  
strefy 

 

SO2 NO2 CO C6H6 O3
1) PM10 Pb As Cd Ni B(a)P  

PM2,5 

1 
Strefa  

opolska 
PL 1602 A A A C C C A A A A C C 

 
Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z 
uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin.  

Lp. Nazwa 
strefy 

Kod  
strefy 

Klasa strefy 
SO2 NOx O3*

) 

1 Strefa  PL 1602 A A C 
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opolska 

*wg poziomu docelowego 
 
Wyniki pomiarów stężeń dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i benzenu w województwie opolskim w 
2012 roku (źródło: WIOŚ) 
Lokalizacja  
stanowisk  
pomiarowych 

Typ 
pomiaru 

Wartości średnich rocznych stężeń [µg/m3] 
 

Krapkowice,  
ul. Moniuszki 

pasywny 6,5 19,8 1,8 

 
„ Stężenia dwutlenku siarki, na terenie województwa opolskiego, już od wielu lat utrzymują się na bar-
dzo niskim poziomie, również w 2012 roku nie wystąpiły przekroczenia standardów jakości powietrza 
ustalonych dla tego zanieczyszczenia. Z uwagi na brak rocznej wartości dopuszczalnej dla kryterium 
ochrony zdrowia, wyniki pomiarów ze stacji pasywnych traktowano jako pomiary uzupełniające. Po-
dobnie jak w przypadku dwutlenku siarki, stężenia dwutlenku azotu otrzymane w 2012 roku osiągnęły 
niski poziom i są porównywalne z uzyskiwanymi w poprzednich latach. Wartości stężeń średniorocz-
nych dwutlenku azotu nie przekroczyły dopuszczalnego poziomu substancji. 
 Zarejestrowane w 2012 roku stężenia benzenu wykazały się dużym zróżnicowaniem, w zależności od 
lokalizacji stacji” (Źródło: WIOS). 
 
Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza są: 
• źródła energetyczne, usługowe oraz rolnicze;  
• niska emisja (emisja substancji toksycznych pochodzących z procesów spalania paliw takich jak 

węgiel kamienny i koks); 
• komunikacyjne źródła zanieczyszczeń - w wyniku spalania benzyn lub oleju napędowego powstają 

zanieczyszczenia takie jak w dwutlenek azotu, tlenek węgla, węglowodory alifatyczne i aromatycz-
ne, pyły, dwutlenek siarki i związki ołowiu związane ze spalaniem etylin.  
 
 

5.3.2. Gospodarka wodna i ściekowa 
 
5.3.2.1. Stan czysto ści rzek. 
 Przez teren opracowania przepływa rzeka Osobłoga, która wodę kieruje w stronę doliny Odry. 
Cieki te, jak i pozostałe cieki wodne w gminie Krapkowice, nie podlegają badaniom sanitarnym, przez 
co nie jest znany jego poziom zanieczyszczenia. 

W odległości ok 1,7 km od terenu opracowania biegnie rzeka Odra, w której to zlewni leży cały 
obszar opracowania.  
Wyniki badań prowadzonych wody prowadzonych w punkcie pomiarowym na rzece Osobłoga- Krap-
kowice. 

Parametr Jednostk
a 

Minimum Maksimum Średnia 

Fosfor ogólny mg P/l 0,07 0,19 0,112 

Fosforany mg PO4/l <0,062 0,48 0,039 

Azot ogólny mg N/l 1,5 4 2,8 

Azot azotynowy mg N/l 0,01 0,058 0,027  

Azot azotanowy mg N/l 1,18 3,26 2,15 
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Ogólny węgiel  

organiczny 

mg C/l 3,49 

 

5,92 4,45  

Źródło (WIOS) 
 
Wskaźniki biologiczne  

Lp  Wskaźnik  
jakości wody 

Wynik  

1 Fitobentos (IO) 0,540 

2 Makrofity (MIR) 36,1 

3 Makrobezkręgowce bentosowe 0,357  

Źródło: WIOS 
 

5.3.2.2. Wody podziemne 
 Badany obszar położony jest w zasięgu występowania Głównego Zbiornika Wód Podziem-
nych GZWP 332 „Subniecka Kędzierzyńsko- Głubczycka” wymagającego najwyższej ochrony zaso-
bów wodnych. Wody podziemne kontrolowane w 2010r. na terenie województwa opolskiego charakte-
ryzowały się zróżnicowanym poziomem zanieczyszczenia.  
 Badania jakości wody z punktu badawczego w Krapkowicach (2657) pozwoliły zakwalifikować 
je do wód odpowiadających klasie III (wody zadowalającej jakości). 

Tereny objęte projektem planu zaopatrywane są w wodę z SUW Krapkowice. 
 

5.3.2.3. Gospodarka ściekowa. 
 Wieś Steblów posiada zbiorczy system kanalizacji sanitarnej. Ścieki odprowadzane za po-
średnictwem sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni mechaniczno- biologicznej „BIOKRAP” zlokalizowa-
nej w Krapkowicach.  
 

5.3.3. Gospodarka odpadami. 
  Gmina Krapkowice nie posiada własnego składowiska odpadów komunalnych. Z terenu wsi 
Steblów odpady selektywnie zbierane i posegregowane wywożone są na gminne składowisko odpa-
dów komunalnych w gminie Gogolin.  
Na obszarze objętym projektem mpzp nie ma znaczącego zagrożenia związanego z nielegalnym de-
ponowaniem odpadów.  
  

5.3.4. Hałas.   
 Dopuszczalne poziomy hałasu reguluje Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 
14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz.U.2014 
poz.112). 
 Głównym źródłem hałasu na obszarze opracowania jest ruch samochodowy na drodze woje-
wódzkiej nr 409 relacji Dębina-Strzelce Opolskie. Droga ta planowana jest do modernizacji do pełnych 
parametrów klasy drogi głównej.  
Na obszarze wsi nie jest prowadzony monitoring hałasu.  
 

5.3.5. Promieniowanie niejonizuj ące 
   

W granicach analizowanego terenu przebiegają linie niskiego i średniego napięcia oraz 2 
napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia o napięciu znamionowym 110kV i 
400kV. Linie wysokiego napięcia przebiegają przez tereny rolne. Poza w/w liniami nie znajdują się 
na terenie objętym planem inne urządzenia elektroenergetyczne  stanowiące źródło promieniowa-
nia elektromagnetycznego.  
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Analiza badań monitoringowych poziomów pól elektromagnetycznych za 2012r. prowa-
dzonych przez WIOŚ Opole, wykazała, że w otoczeniu źródeł pól elektromagnetycznych będących 
przedmiotem pomiarów nie stwierdzono miejsc występowania poziomów pól elektromagnetycz-
nych o wartościach wyższych od dopuszczalnych i w związku z tym spełnione są wymagania od-
nośnie kryteriów dot. poziomów  pól elektromagnetycznych, jakie mogą wystąpić w środowisku. 
 

5.3.6. Wpływ na gleby 
  Na terenie objętym miejscowym planem i obszarze jego oddziaływania występują różnorodne  
warunki glebowe. Silnie przekształcone gleby występują pod zabudową oraz terenami infrastruktury 
technicznej.  Są to gleby urbanoziemne oraz industrioziemne. Tereny rolne bogate są w gleby natu-
ralne o niewielkim stopniu degradacji. Negatywny wpływ na gleby może mieć dalsza rozbudowa wsi. 
Należy jednak zauważyć, że gleby na obszarze wsi mają małą przydatność rolniczą.  
  

5.3.7. Wpływ na kopaliny 
         Na terenie objętym granicami planu występuje jedno udokumentowane złoże kruszywa 
naturalnego „Krapkowice S”, zatwierdzone decyzją Wojewody Opolskiego nr OŚ.II 7520-3/2/97 z 
23.09.1997r. Znajduje się ono na terenie Krapkowic oraz wsi Steblów. Nie przewiduje się eksploatacji 
tego złoża. Na obszarze złoża w mieście Krapkowice realizowane jest osiedle domków 
jednorodzinnych. 

 

5.3.8. Ryzyko wyst ąpienia powa żnych awarii 
  Na terenie  planu nie występują obszary o podwyższonym ryzyku wystąpienia awarii z poważ-
nymi skutkami dla środowiska i zdrowia ludzi. 
 
5.4. Tendencja do zmian przy braku realizacji ustal eń planu    
  Przy założeniu pozostawienia obecnej struktury środowiska przyrodniczego obszaru planu 
funkcjonowanie środowiska nie ulegnie większym zmianom lub nieznacznie się pogorszy. Na każdym 
z tych obszarów zmiany będą przebiegać odmiennie. 

Na terenach rolnych zlokalizowanych przy obszarach zabudowanych biocenozy będą mia-
ły charakter monokultur gruntów ornych ze zmieniającymi się sezonowo, w zależności od upraw, 
zespołami segetalnych roślin i pospolitych dla agroekosystemów gatunków zwierząt. Kierunki i 
intensywność degradacji środowiska będą zależne od intensywności nawożenia oraz stosowania 
środków ochrony roślin. Degradacja nastąpi w wyniku zastosowania dawek przekraczających próg 
odporności biocenoz.  

Na terenach zabudowanych wsi w przypadku braku realizacji ustaleń planu prognozuje się 
rozwój flory i fauny ruderalnej, która będzie przenikać zbiorowiska segetalne oraz w mniejszym 
zakresie degradować zbiorowiska łąkowe. Wyjątkowo zagrożoną grupą są rośliny siedlisk margi-
nalnych, czyli skrajnie wilgotnych i skrajnie suchych. Będą one podlegały dalszej deprecjacji, choć 
już dziś nie przedstawiają szczególnych walorów. 

W zakresie akumulacji zanieczyszczeń oraz intensywnych zmian roślinności  postępować 
będzie również degradacja terenów położonych w obrębie gospodarstw rolnych i innych terenów 
zabudowanych oraz przy głównych drogach (szczególnie przy drodze 409). Z jednej strony na te-
renach tych zwiększy się akumulacja komunikacyjnych zanieczyszczeń gazowych i pyłowych (w 
tym metali ciężkich), z drugiej strony wzdłuż tych dróg odbywać się będzie zasilanie nowymi dla 
obszaru badań gatunkami synantropijnymi.  
W zakresie prognozowanych zmian w środowisku przyrodniczym możliwe i bardzo prawdopodob-
ne są następujące procesy:  
• dalsza koncentracja zanieczyszczeń w glebach i powietrzu atmosferycznym, w szczególności 

w pasie przyległym do dróg, 
• pogorszenie stanu czystości wód podziemnych poziomu czwartorzędowego (w wyniku stoso-

wania nawozów sztucznych, środków ochrony roslin, in.), 
• dalsze zmniejszanie walorów przyrodniczych, w tym naturalnej różnorodności florystycznej i 

faunistycznej, 
• zwiększenie się obszarów bezpowrotnie zdewastowanych przez procesy urbanizacji. 
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5.5. Określenie, analiza oraz ocena istniej ących problemów ochrony śro-
dowiska istotnych z punktu widzenia projektowanego dokumentu, w 
szczególno ści dotycz ące obszarów podlegaj ących ochronie na podsta-
wie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie pr zyrody  
 

Obszar objęty mpzp ma charakter antropogeniczny – w części są to tereny zurbanizowane, po-
zbawione cennych elementów przyrodniczych. Znaczny udział w szacie roślinnej mają zbiorowiska  
ruderalne i synantropijne. Agrocenozom  towarzyszą zbiorowiska chwastów. W zbiorowiskach tych 
brak jest gatunków rzadkich i chronionych. Roślinność wysoka obszaru opracowania występuje głów-
nie  w kompleksach zieleni przyulicznej.  
Na obszarze objętym projektowanym dokumentem nie występują obszary podlegające ochronie  
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
W stosunku do analizowanego terenu, najbliżej położone obszary chronione w gminie Krapkowice to 
OCHK „Bory Niemodlińskie” położony w odległości ok.1 km i Natura 2000 SOO „ Łęgi Żywocickie” w 
odległości ok.2,5km. Pozostałe obszary chronione znajdujące się poza obszarem gmin polożone są w 
odległości ok.10km (SOO PLH160011 Łęg Zdzieszowicki,  PLH 160003 Kamień Ślaski).   
 
Analizując stan zagospodarowania obszaru opracowania można wyodrębnić następujące problemy 
dotyczące ochrony środowiska:  

- emisja do powietrza pyłów i gazów oraz hałasu komunikacyjnego,  

- zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych w wyniku prowadzenia intensywnej 
gospodarki rolnej – spływ do wód powierzchniowych środków ochrony roślin i nawozów sto-
sowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, gromadzenie gnojówki i gnojowicy 
oraz obornika w nieszczelnych silosach, 

- zubożenie zasobów przyrody szczególnie na obszarach zabudowanych (degeneracja zbioro-
wisk roślinnych, synantropizacja obszaru, ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej),  

- zagrożenie promieniowaniem elekromagnetycznym z linii elektroenergetycznych 400kV i 110kV (na 
terenach rolnych). 
 

 Podsumowując, nie stwierdzono tu problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia pro-
jektowanego dokumentu, szczególnie dotyczących obszarów podlegających ochronie na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  

Zagrożenia dla środowiska przyrodniczego na terenach zabudowy wsi i na terenach 
rolnych nie będą odbiegać od zagrożeń występujących na sąsiednich obszarach wiejskich.  
 
 
 

6. Ocena rozwi ązań funkcjonalno-przestrzennych i innych ustale ń 
planu   
 

6.1. Zgodno ść projektowanego u żytkowania i zagospodarowania terenu z 
uwarunkowaniami z opracowania ekofizjograficznego 
  Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne ustalone w miejscowym planie są zgodne z uwarun-
kowaniami określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzonym dla Gminy Krapkowice. Za-
kładany rozwój wsi opiera się  na  uwarunkowaniach  środowiskowych  i  społeczno- gospodarczych  
oraz pełnionych przez wieś funkcjach.  
 
6.2. Zgodno ść z przepisami prawa dotycz ącymi ochrony środowiska, w 
szczególno ści ochrony przyrody  
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  Przyjęte ustalenia planu są zgodne z przepisami ochrony środowiska przyrodniczego, w 
szczególności z przepisami ustawy o ochronie przyrody. Na terenie planu występują projektowane 
obszary i obiekty chronione. Przyjęte ustalenia w projekcie planu nie zagrażają tym obiektom: 
 

Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP nr 332).  
Stanowi obszar wysokiej ochrony wód podziemnych, w zakresie wynikającym z ustaleń planu i 

przepisów szczególnych oraz obszar ochrony zasobów wód powierzchniowych  
 
Obszar Chronionego Krajobrazu (proj).   
Teren objęty planem położony jest w części w projektowanym Obszarze Chronionego Krajo-

brazu „Dolina Osobłogi”. Ustalenia planu nie wprowadzają w ten obszar obiektów i urządzeń zagraża-
jących wartościom przyrodniczo-krajobrazowym.  

 
Obszar Natura 2000.  
Nie występuje na obszarze objętym planem.  
 
Pomniki przyrody.  

 Na obszarze objętym planem występuje jeden pomnik przyrody  nr rej. 493 – pojedyncza lipa drobno-
listna w Steblowie na działce 928/2,   

 
Zabytkowe parki podworskie.  
Nie występują na obszarze objętym planem.  
 
 

6.3. Zgodno ść ze stanowiskiem WROP 
 Zgodnie z wymogami sprecyzowanymi w piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowi-
ska w Opolu niniejsza prognoza powinna zawierać ocenę zgodności ze stanowiskiem Wojewódzkiej 
Rady Ochrony Przyrody w Opolu z dnia 1 października 2008 r., w sprawie ochrony krajobrazu w pro-
cesie lokalizacji farm wiatrowych na terenie województwa opolskiego.  

Na obszarze opracowania nie planuje si ę obszarów farm wiatrowych .  
 
 
6.4. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu mi ędzynarodo-
wym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widz enia projektowa-
nego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i in ne problemy środo-
wiska zostały uwzgl ędnione podczas opracowania dokumentu. 
  
           W opracowaniu uwzględniono uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne wynikające z progra-
mów wyższego rzędu oraz dokumentów planistycznych uwzględniających ochronę środowiska. W 
skali Unii Europejskiej wpisują się priorytety i cele VI Wspólnotowego Programu Działań w Zakresie 
Środowiska Naturalnego. 
 Do najważniejszych wyzwań programu należą: 
• możliwość zapewnienia realizacji zasad zrównoważonego rozwoju, 
• przystosowanie do zmian klimatu 
• ochrona różnorodności biologicznej 

Jest to podstawowy dokument określającym cele ochrony środowiska na szczeblu międzynaro-
dowym  w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Założenia przyjęte w miejscowym planie nie bę-
dą naruszać ustaleń w/w programu.  

Jednym z najważniejszych celów ochrony środowiska na szczeblu wspólnotowym jest zacho-
wanie siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk flory i fauny na terenie ostoi siedliskowych Natura 2000 
oraz na terenach Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk. 
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 Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej w tym tworzenie sieci obszarów chronionych 
NATURA 2000, ochrona i kształtowanie krajobrazu, rozwój parków narodowych i krajobrazowych jako 
wyraz dbałości o zachowanie dziedzictwa przyrody należą do celów zapisanych w Strategii Rozwoju 
Kraju 2007-2015.  

Z obecnego rozpoznania zasięgu przestrzennego siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk flory i 
fauny wynika,  że ustalenia planu nie zmierzają do ich przekształcenia.  

Istniejące oraz projektowane obszary Natura 2000 położone są poza granicami obszaru obję-
tego opracowaniem. Ustalenia tego planu nie będą oddziaływać na istniejące i projektowane obszary 
Natura 2000. 

Miejscowy plan zgodny jest również z politykę ekologiczną Państwa, która zakłada ochronę za-
sobów naturalnych  polegającą m. in. na ochronie przyrody, ochronie i zrównoważonym rozwoju la-
sów, ochronie powierzchni ziemi. Założenia planu nie naruszają również ustaleń  Programu Ochrony 
Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2007- 2010 z perspektywą do 2014r., który formułuje 
główny ogólny cel  i potrzebę zachowania dobrego stanu środowiska jako podstawowego warunku 
równoważonego i harmonijnego rozwoju. Przyjęte w miejscowym planie rozwiązania nie wpłyną nega-
tywnie na obecny stan środowiska.  
 
Reasumując, cele i rozwiązania ochrony środowiska określone w projektowanym dokumencie, 
uwzględniają wymogi prawne ustanowione na szczeblu wspólnotowym i krajowym. Dzieje się tak po-
nieważ, normy wspólnotowe wprowadzone zostały do przepisów ustawowych oraz aktów wykonaw-
czych do ustaw, a te dokonują w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektyw Wspólnot Europejskich 
dotyczących: ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz ochrony przyrody i bioróżnorodności. 
Cele i rozwiązania wynikające z tych przepisów zostały uwzględnione w projekcie planu miejscowego. 
 
 
6.5. Skuteczno ść ochrony ró żnorodno ści biologicznej.  
  Biocenotyczne zróżnicowanie analizowanego obszaru znalazło swój wyraz także w strukturze 
przestrzennej krajobrazu. Krajobraz analizowanego obszaru można podzielić na trzy główne typy struk-
turalne ekosystemów które go kształtują, charakteryzujące się odmiennym stopniem naturalności, a tym samym 
zróżnicowaną bioróżnorodnością. Są to: 

• ekosystemy naturalne i półnaturalne, 
• ekosystemy antropogeniczne zdegradowane, 
• ekosystemy antropogeniczne zdewastowane.  

 
 Ekosystemy naturalne i półnaturalne . 
Do tego typu ekosystemów zalicza się ekosystemy wodne, wodno – błotne i łąkowe. Ekosystemy pół-
naturalne występują tu w postaci ekosystemów wodnych i wodno- błotnych i zajmują południową 
część terenu objętego planem 
 
Ekosystemy antropogeniczne zdegradowane  
Do tego typu ekosystemów zalicza się głównie grunty rolne i zieleni izolacyjnej. Na obszarze objętym 
planem ekosystemy te występują na terenie boiska sportowego i terenach mu przyległych. 
 
Ekosystemy antropogeniczne zdewastowane  
Ten typ obejmuje na omawianym obszarze następujące ekosystemy: 
• tereny przeznaczone pod zabudowę usługową, mieszkaniowo-usługową oraz mieszkaniową jed-

norodzinną (tereny te powstały poprzez rewitalizację terenów przemysłowych – tj. terenów zakła-
du przeróbczego wraz z obszarem składowania surowców i zwałowiska niezbywalnego materiału 
mineralnego); 

• tereny komunikacyjne - drogi dojazdowe i wewnętrzne oraz miejsca postojowe; 
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6.6. Ocena wła ściwych proporcji mi ędzy terenami o ró żnych formach u żytkowania przestrzeni.   
 
  Ustalenia planu zachowują właściwe proporcje między terenami zabudowanymi i biologicznie 
czynnymi. Zasadniczo na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej założono niską intensywności 
zabudowy od 0,2 do 0,5 przy powierzchni biologicznie czynnej ustalonej na min.40%, na terenach zabudo-
wy mieszkaniowej i usługowej przyjęto intensywność zabudowy od 0,15 do 0,6 przy powierzchni biologicz-
nie czynnej ustalonej na min.30%, na terenie zabudowy zagrodowej ustalono intensywność zabudowy od 
0,1 do 0,6, przy powierzchni biologicznie czynnej min. 60%, na terenie zabudowy zbiorowego zamieszkania 
przyjęto intensywność zabudowy od 0,2 do 0,5 przy powierzchni biologicznie czynnej ustalonej na min.30%. 
Dla terenów przeznaczonym pod usługi intensywność zabudowy przyjęto od 0,15 do 0.60, przy powierzchni 
biologicznie czynnej min. 30%, na terenie usług sportu i rekreacji intensywność zabudowy przyjęto do 0.3, 
przy powierzchni biologicznie czynnej min. 70%, dla terenów zabudowy usługowej kultury sakralnej ustalono 
intensywność zabudowy od 0,2 do 0,8 i nie określa się min. powierzchni biologicznie czynnej. Dla terenu 
zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów i usług ustalono intensywność zabudowy od 0,3 do 0,80 
oraz powierzchnię biologicznie czynną min. 10%. Z kolei dla terenów zieleni urządzonej i cmentarza nie 
zachodziła konieczność ustalania w planie proporcji między terenami zabudowanymi i biologicznie czynny-
mi. Cały projekt zakłada powstanie terenów mieszkalno-rekeracyjno- usługowo- produkcyjnych z maksy-
malnym udziałem terenów biologicznie czynnych. Proporcje zatem terenów biologicznie czynnych do tere-
nów zabudowanych ocenić należy za korzystne. 
 

7. Ocena okre ślonych w projekcie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego warunków zagospodarowania te renu wyni-
kających z potrzeb ochrony środowiska, prawidłowego gospodaro-
wania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnyc h i leśnych. 
 
Dla potrzeb ochrony środowiska i prawidłowego gospodarowania zasobami pr zyrody projekt 
dokumentu zawiera nast ępujące ustalenia dla terenów o przeznaczeniu podstawowy m, ozna-
czonych na rysunku planu nast ępującymi symbolami:  

1) 1MN;2MN;3MN;4MN;5MN;6MN;7MN;8MN;9MN;10MN;11MN;12MN;13MN;14MN;15MN;16MN;      
17MN;18MN;19MN;20MN;21MN;22MN;23MN;24MN;25MN;26MN;27MN;28MN;29MN;30MN;31MN; 
32MN;33MN;34MN;35MN;36MN;37MN;38MN;39MN;40MN;41MN;42MN;43MN;44MN;45MN;46MN- te-
reny o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) 1M,U; 2M,U; 3M,U- tereny o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej; 
3) 1Mz- tereny o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy zbiorowego zamieszkania; 
4) 1RM;2RM;3RM;4RM;5RM;6RM;7RM;8RM;9RM;10RM;11RM- tereny o podstawowym przeznaczeniu dla 

zabudowy zagrodowej; 
5) 1R;2R;3R,4R;5R;6R;7R;8R;9R;10R;11R;12R;13R;14R;15R;16R;17R;18R;19R;20R;21R;22R;23R; 

24R;25R;26R;27R;27R;29R;30R;31R;32R;33R;34R;35R;36R- tereny o podstawowym przeznaczeniu 
rolniczym; 

6) 1U;2U;3U;4U;5U;6U;7U;8U;9U;10U;11U;12U;13U;14U- teren o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy 
usługowej; 

7) 1Uks i 2Uks- tereny o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy usługowej kultury sakralnej; 
8) 1P,U- teren o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów i usług; 
9) 1US i 2US- tereny o podstawowym przeznaczeniu dla usług sportu i rekreacji; 
10) 1ZP, 2ZP i 3ZP- teren o podstawowym przeznaczeniu dla terenów zieleni urządzonej; 
11) 1ZC- teren o podstawowym przeznaczeniu dla cmentarza; 
12) 1ZL;2ZL;3ZL;4ZL;5ZL;6ZL;7ZL;8ZL;9ZL;10ZL- tereny o podstawowym przeznaczeniu dla lasów; 
13) WS- teren o podstawowym przeznaczeniu dla wód  powierzchniowych śródlądowych; 
14) Tk- teren o podstawowym przeznaczeniu dla terenów kolejowych; 
15) 1E- teren o podstawowym przeznaczeniu dla infrastruktury technicznej elektroenergetyki; 
16) 1K- teren o podstawowym przeznaczeniu dla infrastruktury technicznej kanalizacji; 
17) KDG- teren o podstawowym przeznaczeniu dla dróg publicznych klasy głównej; 
18) KDL- tereny o podstawowym przeznaczeniu dla dróg publicznych klasy lokalnej; 
19) KDD-tereny o podstawowym przeznaczeniu dla dróg publicznych klasy dojazdowej; 
20) KDW-tereny o podstawowym przeznaczeniu dla dróg wewnętrznych; 
21) Tdg- teren o podstawowym przeznaczeniu dla dróg transportu rolnego;    
22) Kp- teren o podstawowym przeznaczeniu dla ciągu pieszego z dopuszczeniem ograniczonego dojazdu.    
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Wprowadzono nast ępujące ustalenia dla poszczególnych terenów planu:  

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MN; 2MN; 3MN; 4MN; 5MN; 6MN; 
7MN; 8MN; 9MN; 10MN; 11MN; 12MN; 13MN; 14MN; 15MN; 16MN; 17MN; 18MN; 19MN; 
20MN; 21MN; 22MN; 23MN; 24MN; 25MN; 26MN; 27MN; 28M N; 29MN; 30MN; 31MN; 
32MN; 33MN; 34MN; 35MN: 36MN; 37MN; 38MN: 39MN; 40M N; 41MN; 42MN; 43MN; 
44MN; 45MN; 46MN  ustala się:  

1) nakazuje się przyjąć intensywność zabudowy od 0,2 do 0,5;  
2) nakazuje się przyjąć powierzchnię biologicznie czynną min.40% powierzchni działki;  
3) nakazuje się wzdłuż północno-wschodniej granicy terenu 26MN (od terenu 1P,U) nasadzić 10m pas 
zieleni izolacyjnej wykształcony w formie zieleni wysokiej lub średnio-wysokiej typu parkowego; 
 
 

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1M,U i 2M,U ustala się:  
1) nakazuje się przyjąć intensywność zabudowy od 0,15 do 0,60;  
2) nakazuje się przyjąć powierzchnię biologicznie czynną min.30% powierzchni działki;  
3) zakazuje się składowania na wolnym powietrzu lub w obiektach niezadaszonych substancji i mate-
riałów powodujących wtórne pylenie, substancji ropopochodnych, mogących powodować zanieczysz-
czenia gruntu i wód gruntowych; nakazuje się stosowanie rozwiązań technologicznych minimalizują-
cych oddziaływanie na środowisko i sąsiednie tereny. 

 
3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3M,U ustala się następujące zasady, 

parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) nakazuje się przyjąć intensywność zabudowy od 0,2 do 0,5;  

2) nakazuje się przyjąć powierzchnię biologicznie czynną min.40% powierzchni działki;  

3) zakazuje się składowania na wolnym powietrzu lub w obiektach niezadaszonych substancji i mate-
riałów powodujących wtórne pylenie, substancji ropopochodnych, mogących powodować zanieczysz-
czenia gruntu i wód gruntowych; nakazuje się stosowanie rozwiązań technologicznych minimalizują-
cych oddziaływanie na środowisko i sąsiednie tereny; 
 
4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1Mz ustala się: 
1) nakazuje się przyjąć intensywność zabudowy od 0,2 do 0,5;  
2) nakazuje się przyjąć powierzchnię biologicznie czynną min.30% powierzchni terenu;  
3) dopuszcza się uzupełnienie istniejącego zagospodarowania zabudową towarzyszącą, miejscami  
do parkowania i zielenią ozdobną. 
 
5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1RM; 2RM; 3RM; 4RM; 5RM; 6RM; 7RM; 
8RM; 9RM; 10RM; 11RM  ustala się:  
1) nakazuje się  przyjąć intensywność zabudowy od 0,1 do 0,6; 
2) nakazuje się przyjąć powierzchnię biologicznie czynną min.60% powierzchni terenu; 
 
6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1R; 2R; 3R; 4R; 5R; 6R; 7R; 8R; 9R; 10R; 
11R; 12R; 13R; 14R; 15R; 16R; 17R; 18R; 19R; 20R; 2 1R; 22R; 23R; 24R; 25R; 26R; 27R; 28R; 
29R; 30R; 31R; 32R; 33R; 34R; 35R; 36R  ustala się: 
1) zakazuje się na terenach 5R; 6R; 7R; 8R; 9R; 11R; 12R; 13R; 14R; 15R; 16R; 17R; 18R; 22R; 24R; 
25R; 26R; 27R; 29R zabudowy rolniczej; 
2) dopuszcza się zabudowę rolniczą na terenach: 1R; 2R; 3R; 4R; 20R; 21R; 19R; 28R; 30R; 31R; 
32R; 33R; 34R; 35R; 36R z wyłączeniem przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko; 
3) nakazuje się utrzymanie istniejących dróg transportu rolnego; istniejących cieków wodnych; utrzy-
manie istniejących terenów zieleni w formie remiz śródpolnych, pasów wiatrochronnych i zieleni pora-
stającej brzegi cieków wodnych; dopuszcza się przeznaczenie istniejących nieużytków do rekultywacji 
w kierunku leśnym; 
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7. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U; 2U; 3U; 4U; 5U; 6U; 7U; 8U; 9U; 10U; 
11U; 13U; 14U  ustala się:  

1) nakazuje się przyjąć intensywność zabudowy od 0,15 do 0,60;  
2) nakazuje się przyjąć powierzchnię biologicznie czynną min.30% powierzchni terenu;  
3) nakazuje się powierzchnię terenu niewykorzystaną pod zabudowę i inne urządzenia, 

z wyłączeniem terenu pod niezbędną komunikację wewnętrzną, zagospodarować zielenią 
urządzoną;  

4) zakazuje się składowania na wolnym powietrzu lub w obiektach niezadaszonych substancji i 
materiałów powodujących wtórne pylenie, substancji ropopochodnych, mogących powodować 
zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych; nakazuje się stosowanie rozwiązań technologicznych 
minimalizujących oddziaływanie na środowisko i sąsiednie tereny; 
 
8. Dla terenu 1Uks i 2Uks  ustala się: 
1) utrzymuje się istniejące budynki i budowle kultu religijnego z ograniczeniem ich przebudowy i roz-
budowy do niezbędnych potrzeb bezpieczeństwa i higieny użytkowania obiektów; 
2) nakazuje się powierzchnię działki nie wykorzystaną pod zabudowę i inne urządzenia terenu, z wy-
łączeniem terenu pod komunikację wewnętrzną, zagospodarować zielenią urządzoną typu parkowego 
z dopuszczeniem obiektów małej architektury; 
3)  nakazuje się  przyjąć intensywności zabudowy od 0,2 do 0,8; 
4) dopuszcza się realizację obiektów i sieci infrastruktury technicznych, w tym systemu oświetlenia 
ekspozycyjnego kościoła i kaplicy-dzwonnicy; 
5) zakazuje się lokalizacji miejsc do parkowania w granicach terenu 1Uks i 2Uks; 
 
 8. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1P, U ustala się:  
1) nakazuje się przyjąć powierzchnię biologicznie czynną min.10% powierzchni terenu;  
2) nakazuje się przyjąć intensywność zabudowy od 0,3 do 0,80;  
3) zakazuje się lokalizacji na otwartej przestrzeni składów na materiały sypkie, w sposób 
powodujący wtórne pylenie, zanieczyszczenie gleby i wód gruntowych; 
4) nakazuje się stosowanie urządzeń techniczno- technologicznych minimalizujących oddziaływanie 
na środowisko i sąsiednią zabudowę; 
5) gospodarkę ściekami przemysłowymi i bytowo-gospodarczymi prowadzić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, minimalizując ich ilość i zapewniając zachowanie norm jakości wód; 
6) nakazuje się powierzchnię terenu niewykorzystaną pod zabudowę i inne urządzenia, 
z wyłączeniem terenu pod niezbędną komunikację wewnętrzną, zagospodarować zielenią urządzoną. 
 
9. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1US; 2US ustala się:  
1) nakazuje się przyjąć intensywność zabudowy do 0,3; a powierzchnię biologicznie czynną min.70% 
powierzchni terenu; 

 
10. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZP; 2ZP  ustala się następujące zasady, 
parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza się wykorzystanie terenu na cele rekreacyjne; 

2) nakazuje się wprowadzanie zieleni wysokiej, średnio i niskopiennej z nasadzeniami w min. 30% 
gatunków zimozielonych; 

3) nakazuje się budowę na terenie zieleni parkowej ciągów pieszych;   

4) dopuszcza się komunikację pieszo-rowerową; 

 
11. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3ZP ustala się następujące zasady, parame-
try i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) dopuszcza się wydzielenie ciągów rowerowych i pieszych przyrodniczo – dydaktycznych w miej-
scach neutralnych dla funkcjonowania korytarza ekologicznego rzeki Osobłogi, łączących teren sportu 
i rekreacji z terenem polnym i leśnym ; 
2) dopuszcza się wprowadzanie urządzeń towarzyszących związanych z funkcjonowaniem ciągów 
rowerowych i pieszych; 
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3) nakazuje się wykonanie komunikacji pieszej i rowerowej z materiałów naturalnych (kamień, żwir, 
itp.) 

4) utrzymuje się istniejącą zieleń niską i wysoką; 

5) zakazuje się realizacji obiektów budowlanych kubaturowych; 
 
12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZC ustala się : 
1) nakazuje się utrzymanie istniejącego cmentarza; 
2) dopuszcza się dodatkowe nasadzenia zieleni wysokiej, średniowysokiej oraz niskiej, zaleca się zie-
leń zimozieloną; 
3) dopuszcza się powierzchnię pól grzebanych nieprzekraczającą 70% powierzchni terenu; 
 
13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZL;2ZL;3ZL;4ZL;5ZL;6ZL;7ZL; 8ZL; 
9ZL;10ZL ustala się: 
1) nakazuje się gospodarkę leśną prowadzić w oparciu o przepisy odrębne; 
2) zakazuje się realizacji obiektów budowlanych kubaturowych; 
3) dopuszcza się modernizację i przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 
4) dopuszcza się prowadzenia przez teren nowych sieci infrastruktury technicznej w części przydroż-
nej za zgodą właściciela i administratora lasu; 
5) nakazuje się na terenie 2ZL dodatkowe dolesienia. 
 
14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem WS ustala : 
1) zakazuje się wprowadzania nowej zieleni wysokiej; 
2) utrzymuje się istniejącą zieleń niską i wysoką; 
3) dopuszcza się wycinki zieleni ze względów ochrony przed powodzią; 
4) dopuszcza się realizację urządzeń hydrotechnicznych rzeki Osobłogi, w tym ochrony przeciwpowo-
dziowej; 

 
15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1E ustala się: 
1)  nakazuje się przyjąć intensywności zabudowy o wskaźniku od 0,2 do 1,5; a powierzchnię biolo-
gicznie czynną nie mniejszą niż 20%; 
 
16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1K ustala się: 
1)  nakazuje się przyjąć intensywności zabudowy od 0,1 do 2,0; a powierzchnię biologicznie czynną 
nie mniejszą niż 5%; 
 
  
Ponadto wprowadzono: 
 
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.:  
1) nakazuje się ograniczenie uciążliwego oddziaływania produkcji, składów, magazynów i usług do 
granic terenu określonego tytułem prawnym do użytkowania; 
2) na terenie 1P,U zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko z wyłączeniem inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i dróg publicznych; 
3) na terenach 1MN; 2MN; 3MN; 4MN; 5MN; 6MN; 7MN; 8MN; 9MN; 10MN; 11MN; 12MN; 13MN; 
14MN; 15MN; 16MN; 17MN; 18MN; 19MN; 20MN; 21MN; 22MN; 23MN; 24MN; 25MN; 26MN; 27MN; 
28MN; 29MN; 30MN; 31MN; 32MN; 33MN; 34MN; 35MN: 36MN; 37MN; 38MN: 39MN; 40MN; 41MN; 
42MN; 43MN; 44MN; 45MN; 46MN i 1Mz; 1US; 2US zakazuje się lokalizacji inwestycji zaliczanych do 
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; zakaz ten nie dotyczy realizacji inwestycji celu pu-
blicznego określonych w przepisach szczególnych; 
4) na terenach 1U; 2U; 3U; 4U; 5U; 6U; 7U; 8U; 9U; 10U; 11U; 13U; 14U oraz 1M,U; 2M,U i 1RM; 
2RM; 3RM; 4RM; 5RM; 6RM; 7RM; 8RM; 9RM; 10RM; 11RM zakazuje się lokalizacji inwestycji zali-
czanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; zakaz ten nie 
dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego określonych w przepisach szczególnych; 
5) nakazuje się dopuszczalne poziomy hałasu zewnętrznego przyjąć zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi tj.: 
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a) dla terenów MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
b) dla terenów 1M,U,2M,U i 3M,U jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych, 
c) dla terenu 1Mz jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego, 
d) dla terenów RM jak dla terenów zabudowy zagrodowej, 
e) dla terenu 2U jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i 
młodzieży, 
f) dla terenów 1US i 2US jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych; 
6) nakazuje się na terenie 1U w przypadku zmiany funkcji na usługi opieki społecznej, dopuszczalny 
poziom hałasu zewnętrznego przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi tj. dla 
terenów domów opieki społecznej; 
7) nakazuje się stosowanie do celów grzewczych, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej  
wysokosprawnych i niskoemisyjnych urządzeń; 
8) nakazuje się odprowadzenie ścieków komunalnych do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;  
9) nakazuje się prowadzenie gospodarki ściekami przemysłowymi minimalizując ich ilość, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami; 
10) nakazuje się prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami zakładając 
ich minimalizację i odzysk;  
11) w obszarze objętym zasięgiem naturalnych zalewów powodziowych (zalew z 1997r), który okre-
ślony został na rysunku planu, do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych należy ograni-
czyć istniejące zainwestowanie;  
12) nakazuje się w przypadku dokonania odkrycia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt powiado-
mić niezwłocznie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, a jeżeli nie jest to możliwe 
Burmistrza Krapkowic;  
13) nakazuje się na terenach nie przewidzianych pod zabudowę zachować zieleń, szczególnie wyso-
ką; 
14) należy chronić wody cieków naturalnych i rowów otwartych przed zanieczyszczeniem; 
15) nakazuje się w przypadkach koniecznych wprowadzenie zabiegów przeciwerozyjnych stabilizują-
cych skarpy, szczególnie w strefie doliny rzeki Osobłogi. 
 
Ustalenia dot. granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów: 

1) na terenie objętym miejscowym planem znajduje się projektowany Obszar Chronionego 
Krajobrazu „Dolina Osobłogi” (w granicach określonych na rysunku planu)  dla którego ustala 
się obowiązek odpowiedniej- do stanu faktycznego i prawnego – ochrony, przestrzegając 
obowiązujących zakazów, nakazów i ograniczeń wynikających z przepisów szczególnych; 

2) ochroną obejmuje się pomnik przyrody wyznaczony na mocy Rozporządzenia Wojewody 
Opolskiego nr 0151/P/38/05 w sprawie ustanowienia pomników przyrody – nr rej. 493 – 
pojedyncza lipa drobnolistna zlokalizowana na działce 928/2 we wsi Steblów, która podlega 
ochronie w zakresie wynikającym z ustaleń niniejszego planu i przepisów szczególnych; 

3) na terenie wsi Steblów znajduje się udokumentowane złoże kruszywa naturalnego 
„Krapkowice S”, zatwierdzone decyzją Wojewody Opolskiego nr OŚ.II 7520-3/2/97 z 
23.09.1997r. (w granicach określonych na rysunku planu); 

4) obszar objęty  miejscowym planem znajduje się w obszarze głównego zbiornika wód 
podziemnych GZWP 332 „Subniecka Kędzierzyńsko- Głubczycka” wymagającego najwyższej 
ochrony zasobów wodnych i podlega ochronie w zakresie wynikającym z ustaleń niniejszego 
planu i z przepisów odrębnych; 

5) obszar objęty planem częściowo położony jest w obszarze zalewu powodzi z 1997r, którego 
granice informacyjnie określono na rysunku planu; 

6) w granicach objętych planem występuje obszar szczególnego zagrożenia powodzią (w 
granicach określonych na rysunku planu) dla którego ustala się obowiązek odpowiedniej- do 
stanu faktycznego i prawnego – ochrony, przestrzegając obowiązujących zakazów, nakazów i 
ograniczeń wynikających z przepisów szczególnych; 

7) pozostawia się wolny od zabudowy pas terenu o szer.min.5m (licząc od górnej krawędzi 
brzegu rzeki) w celu umożliwienia zarządcy cieku wykonywania robót konserwacyjnych. 
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Ustalenia dot. szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w 
ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
1) dla terenów 12U, 7MN; 16MN; 29R w odległości do 50m od cmentarza zakazuje się lokalizacji bu-

dynków zawierających funkcję mieszkalną, produkcji artykułów żywnościowych, żywienia zbio-
rowego oraz przechowywania artykułów żywnościowych, uprawy roślin i owoców przeznaczo-
nych do bezpośredniego spożycia; 

2) dla terenów 12U, 7MN; 16MN; 29R w odległości do 50m od cmentarza zakazuje się lokalizacji stu-
dzien  i źródeł służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych;  

3) zakazuje się zabudowy, w tym rolniczej, w odległości 50m od osi linii 400kV w każdą stronę.  
 
Ustalenia dot. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej.  

1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:  
1) nakazuje się utrzymanie podstawowego układu dróg (ulic) publicznych obsługujących tereny objęte 
planem w oparciu o istniejącą, planowaną do modernizacji do pełnych parametrów klasy G, drogę wo-
jewódzką nr 409 relacji Dębina-Strzelce Opolskie, stanowiącą jednocześnie zewnętrzny układ komu-
nikacyjny;      
2) nakazuje się obsługę terenów objętych planem istniejącymi i projektowanymi drogami: 
a) publicznymi lokalnymi KDL i dojazdowymi KDD, 
b) wewnętrznymi KDW, 
c) rolnymi Tdg,  
d) ciągami pieszymi (z dopuszczeniem ograniczonego dojazdu) oznaczonych symbolem Kp;  
3) ciągi piesze nakazuje się wykonać jako utwardzone (drobnowymiarowe elementy kamienne lub be-
tonowe) o parametrach określonych na rysunku planu;  
4) zakazuje się nowych bezpośrednich indywidualnych włączeń terenów objętych planem do drogi 
wojewódzkiej; 
5) nakazuje się w przypadku, gdy działka posiada włączenie do drogi wojewódzkiej, a dokonywany 
jest podział terenu sąsiedniego (przyległego do drogi wojewódzkiej) wszystkie nowo powstałe 
działki włączyć do drogi wojewódzkiej poprzez drogę zbiorczą w uzgodnieniu z zarządcą drogi; 
6) dopuszcza się możliwość przebudowy drogi wojewódzkiej, w celu poprawy parametrów tech-
nicznych, budowy ciągów pieszo-rowerowych i innych elementów poprawiających jakość infrastruk-
tury technicznej;  
. 

2. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: 
1) nakazuje się zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego lub wodociągu miejskiego Krapkowice;  
2) nakazuje się wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych pozostawiać pasy wolne od 
drzew, gałęzi, konarów i krzewów o szer. 8,0m  licząc od osi linii z każdej jej strony dla linii 15kV; 
3)  nakazuje zachowanie pasa technologicznego od linii 110kV wolnego od zadrzewień i zakrzewień 
po 15m od osi linii w każdą stronę; 
4)  nakazuje zachowanie pasa technologicznego od linii 400kV wolnego od zadrzewień i zakrzewień 
po 35m od osi linii w każdą stronę; 
5) zakazuje się w odległości 50m od osi linii  400kV. w każdą stronę wprowadzania nowej zabudowy 
związanej ze stałym pobytem ludzi; 
 
Granice terenów zamkniętych i granice stref ochronnych terenów zamkniętych: 
1) granicę terenu zamkniętego (PKP) stanowią wszystkie tereny oznaczone na rysunku planu symbo-
lem TK, dla których obowiązują warunki wynikające z przepisów szczególnych.  
 
Ocenia si ę, że przyj ęte dla poszczególnych terenów planu zapisy i ustale nia ogólne s ą prawi-
dłowe. Pozostałe warunki ochrony środowiska przyrodniczego powinny zosta ć zrealizowane 
przez stosowanie przepisów szczególnych, w szczegól ności w zakresie ochrony wód po-
wierzchniowych i podziemnych, gospodarki odpadami, ograniczania hałasu. 
W świetle przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych dla terenu opracowania nie 
wymagane jest uzyskanie zgód na przeznaczenie grunt ów na cele nierolne i niele śne. 
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Analizuj ąc planowane zagospodarowanie obszaru oznaczonego sy mbolem 3ZP na zachowanie 
korytarza ekologicznego o randze regionalnej, jaki stanowi rzeka Osobłoga, nie stwierdza si ę 
naruszenia funkcjonowania korytarza.  
Korytarz ekologiczny Dolina Osobłogi ma pełnić funkcję korytarza łąkowo-leśno-wodnego, dlatego 
ustalenia dla terenu 3ZP nakazują utrzymanie istniejącej zieleni niskiej i wysokiej. Obszar prognozy 
nie jest miejscem występowania rzadkich lub chronionych gatunków roślin, chronionych siedlisk przy-
rodniczych. Poza rzeką Osobłogą, w której występuje śliz (gatunek podlegający ścisłej ochronie), nie 
jest to również teren występowania stanowisk lub siedlisk rzadkich gatunków fauny. Wprowadzenie 
ciągów pieszych przyrodniczo-dydaktycznych i rowerowych łączących istniejący teren sportu i rekre-
acji ze skupiskami zieleni wysokiej, uporządkuje (dotychczas wykorzystywane przez mieszkańców) 
miejsca dostępne dla ludzi. Ścieżki te nie będą znacząco oddziaływać i nie będą miały wpływu na 
funkcjonalność korytarza ekologicznego Doliny Osobłogi. 
 

8. Ocena zagro żeń dla środowiska, w tym dla zdrowia ludzi zwi ąza-
nych z prognozowanym sposobem i stanem zagospodarow ania ob-
szarów obj ętych postanowieniami projektu planu w obr ębie obsza-
rów obj ętych przewidywanym znacz ącym oddziaływaniem.  

  
Na obszarze wsi, po realizacji ustaleń planu, wystąpią typowe dla terenów zabudowy zagro-

dowej, mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, usługowej, produkcyjnej zagrożenia dla środowiska przy-
rodniczego. Zagrożenia te nie stanowią niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzi. Głównymi zagrożeniami śro-
dowiska są: 
 
intensyfikacja rolnictwa poprzez:  
- stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, 
- gromadzenie gnojówki i gnojowicy oraz obornika w nieszczelnych silosach, 
- zaorywanie miedz i nieużytków, 
- likwidację zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, pełniących funkcję przeciwerozyjną, 
- przenawożenie łąk i pastwisk, 
- melioracje – zagrożenie występuje we wszystkich dolinach rzecznych, 
 
zanieczyszczania wód podziemnych i powierzchniowych  wskutek:  

a) nieuregulowanego systemu odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych – brak kana-
lizacji na  obszarze wsi, 

b) odprowadzania ścieków bytowych i bytowo-gospodarczych do wód powierzchniowych i do 
ziemi, 

c) niewłaściwego zabezpieczenia gnojowników, pryzm kompostowych i kiszonkowych oraz 
zapasów wapna, 

d) intensywnej gospodarki rolnej – spływ do wód powierzchniowych środków ochrony roślin i 
nawozów, 

e) nielegalnego składowania odpadów, 
 
zanieczyszczenia atmosfery poprzez:  

f) emisję zanieczyszczeń komunikacyjnych — w szczególności wzdłuż dróg powiatowych i 
drogi wojewódzkiej, 

g) tzw. niską emisję zanieczyszczeń powietrza z lokalnych kotłowni, 
h) wtórne pylenie,  

 
emitowanie hałasu i pól elektromagnetycznych, przy czym:  

i) hałas na terenie gminy nie stanowi większej uciążliwości, największy jest wzdłuż ważniejszych 
dróg;  

emitowanie pól elektromagnetycznych, przy czym:  
j) zagrożenie promieniowaniem z linii elektroenergetycznych 400kV i 110kV występuje na tere-

nach rolnych.  
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Zagrożenia dla środowiska przyrodniczego na terenach zabudowy wsi i na te-
renach rolnych nie będą odbiegać od zagrożeń występujących na sąsiednich obszarach 
wiejskich.  
 
9. Ocena skutków dla istniej ących form ochrony przyrody. 
  Realizacja ustaleń planu nie będzie degradować terenów chronionych. W planie chroni się 
powiązania przyrodnicze występujące na terenie projektowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
„Dolina Osobłogi” przy rzece Osobłoga w południowej części wsi.  
 Ustalenia planu nie będą w żaden sposób ingerować również w OChK Bory Niemodlińskie, 
którego granica biegnie w nieznacznym oddaleniu od obszaru objętego planem oraz na Obszary Na-
tura 2000, w tym na najbliższy w gminie Krapkowice obszar - „Żywocickie Łęgi”. 
 

10. Ocena zmian w krajobrazie. 
 Realizacja ustaleń planu może korzystnie wpłynąć na krajobraz terenu objętego opracowa-
niem. Zaproponowany układ przestrzenny wsi pozwoli na ochronę terenów o najcenniejszych walo-
rach krajobrazowych przy jednoczesnym rozwoju terenów zagospodarowanych na cele mieszkanio-
we, usługowe i przemysłowe. Obecny krajobraz wsi posiada najcenniejsze walory w południowej czę-
ści gdzie przebiega granica projektowanego OCHK Dolina Osobłogi. Planowane zagospodarowanie 
stwarza warunki realizacji terenów rekreacyjnych dla mieszkańców wsi oraz terenów przeznaczonych 
pod zieleń w otoczeniu rzeki Osobłoga.  Ustalenia planu wprowadzą ład przestrzenny, wykluczając 
możliwość realizacji dysharmonizujących form, które mogłyby doprowadzić do znaczącej ingerencji w 
krajobraz. Charakter tego terenu nie zostanie  zmieniony. Z racji aktualnego zagospodarowania terenu 
ocenia się pozytywnie kierunki rozwoju wsi jako zaplecza mieszkaniowo-usługowego dla miasta Krap-
kowice, przy zachowaniu terenów najcenniejszych krajobrazowo.  
 

11. Ocena skutków dla środowiska, które mog ą wynika ć z projek-
towanego przeznaczenia terenu w zasi ęgu obszarów obj ętych 
przewidywanym znacz ącym oddziaływaniem.  

 
11.1. Wprowadzenie gazów lub pyłów do atmosfery 
 Wprowadzane zanieczyszczenia gazowe i pyłowe będą głównie produktami spalania paliw w in-
stalacjach centralnego ogrzewania. W związku z koniecznością realizacji ustaleń planu przewiduje się 
stosowanie   
do celów grzewczych, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej wysokosprawnych i nisko-
emisyjnych urządzeń. Ograniczy to emisję zanieczyszczeń. Ze względu na ograniczoną powierzch-
nię i koncentrację zabudowy zagrożenie dla środowiska z tych źródeł będzie stosunkowo małe i nie powin-
no przekroczyć obowiązujących norm. 
 Głównymi składnikami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego pochodzących ze spalania 
paliw będą CO2, H2O, SOj, NOx, pyły zawieszone. Chwilowe uciążliwości związane z niską emisją do at-
mosfery mogą nastąpić przy warunkach pogodowych utrzymujących stagnację powietrza przy gruncie. 
Zjawisko takie może występować głównie przy drodze wojewódzkiej nr 409, gdzie występuje największe 
zagęszczenie samochodów osobowych oraz gdzie ruch jest częstszy. Na pozostałych obszarach nie prze-
widuje się wzrostu zanieczyszczeń gazów i pyłów.  
  
11.2. Wytwarzanie odpadów  
  Na terenie realizacji ustaleń planu będą powstawać typowe odpady bytowo-gospodarcze 
na terenach mieszkaniowych, zagrodowych, usługowych. Przeznaczenie terenów na działalność 
usługową oraz produkcyjną wiąże się z powstawaniem odpadów, głównie komunalnych i innych, 
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Odpady bytowo – gospodarcze powinny być gromadzone w odpowiednich pojemnikach na 
zasadach przyjętych w gminnym planie gospodarki odpadami. Zgodnie z tym planem powinny być 
zagospodarowane pozostałe odpady. Przy odpowiedniej kontroli sposobu postępowania z odpa-
dami oraz odpowiednim poziomie kultury ekologicznej społeczeństwa odpady na terenie objętym 
opracowaniem nie będą stanowiły zagrożenia dla środowiska przyrodniczego.  
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System odbioru odpadów należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami zakła-
dając ich minimalizację i odzysk. System ten pozostanie zbliżony do obecnie występującego na 
terenie wsi Steblów. Wraz ze wzrostem głównie zabudowy mieszkaniowej może nastąpić wzrost 
ilość odpadów. Prawidłowo prowadzona gospodarka odpadami nie powinna być przyczyną pogorsze-
nia stanu wód i gruntu.  

 
11.3. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.  
 Na terenie planu będą powstawać typowe ścieki bytowe i komunalne z zabudowy mieszkalnej 
jednorodzinnej, zagrodowej, usługowej i produkcyjnej oraz wody opadowe z dróg, utwardzonych pla-
ców i parkingów. Ustalenia planu precyzują sposoby postępowania z wodami opadowymi z placów i 
dróg oraz ze ściekami sanitarnymi. Biorąc pod uwagę zaproponowane w planie zapisy, przy zacho-
waniu wymagań zawartych w przepisach szczególnych, nie przewiduje się możliwości wystąpienia 
zanieczyszczenia środowiska wodno- gruntowego.  

 
11.4. Wykorzystywanie zasobów środowiska. 
 Realizacja ustaleń planu będzie się odbywać bez wykorzystania gospodarczego lokalnych 
zasobów środowiska. Doprowadzenie wody do nowej zabudowy nastąpi siecią wodociągową z wodo-
ciągu miejskiego w Krapkowicach.  
 Najsilniejszej dewastacji podczas budowy na nowych terenach przeznaczonych do zainwe-
stowania będą podlegać zasoby glebowe. Ich ochrona w procesie inwestycyjnym powinna następo-
wać w oparciu o odpowiednie przepisy prawa regulujące ochronę gleb (konieczność zdejmowania i 
odpowiedniego zagospodarowania nadkładu glebowego). 

 
11.5. Zanieczyszczenie gleb lub ziemi. 
 Zanieczyszczenie gleb lub ziemi może nastąpić w wyniku przemieszania gruntu z materiałami 
budowlanymi podczas budowy, stosowania środków chemicznych zimowego utrzymania dróg, a także 
w wyniku emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych ze spalania paliw (ogrzewanie, komunikacja).  
 Na obszarze objętym planem skalę degradacji zasobów glebowych i geologicznych ocenia się 
jako niewielką z wyjątkiem środków zimowego utrzymania dróg, które mogą powodować silne zasole-
nie gleb. Głównie zjawisko to będzie występowało przy drodze wojewódzkiej nr 409.  W sytuacjach 
awaryjnych, silne ale lokalne zanieczyszczenie może również następować w wyniku niekontrolowa-
nych wycieków paliw i olejów samochodowych. 
 
11.6. Niekorzystne przekształcenie naturalnego uksz tałtowania terenu. 
 Realizacja zabudowy mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej oraz terenów rekreacyjno-
sportowych wraz z infrastrukturą techniczną nie przyczyni się do rażącego przekształcenia naturalne-
go ukształtowania terenu. Wszystkie tereny do zainwestowania zostały zlokalizowane poza projekto-
wanymi terenami OCHK „Doliny Osobłogi” oraz poza obszarami cennymi przyrodniczo. Teren ten zo-
stał mocno przekształcony w ramach aktualnego zagospodarowania terenu i funkcji jaką obecnie peł-
ni. 
 Ogólnie zagrożenie przekształceniem rzeźby terenu ocenia się jako niewielkie. 
 
11.7. Emisja hałasu   
 
              Dopuszczalne poziomy hałasu reguluje Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 
14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz.U.2014 
poz.112). 
W stosunku do aktualnego zagospodarowania terenu realizacja ustaleń planu, może częściowo 
niekorzystnie zmienić klimat akustyczny. Głównym i istotnym źródłem hałasu na obszarze planu jest 
ruch samochodowy na drodze wojewódzkiej nr 409 relacji Dębina-Strzelce Opolskie, a wprowadzenie 
dodatkowo zabudowy usługowej, mieszkaniowej i terenów rekreacyjno-sportowych zwiększy 
wewnętrzny ruch kołowy szczególnie samochodów osobowych. Ważny jest fakt, że zapisy projektu 
mpzp zakładają utrzymanie  komfortu  akustycznego  zgodnie  z  przepisami odrębnymi.  Przepisy 
szczególne wymagają stosowania zabezpieczeń zapewniających odpowiednią ochronę sąsiednich 
terenów. Dotyczy to: terenów zabudowy mieszkaniowej (w tym jednorodzinnej, mieszkaniowo-
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usługowej, mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego), terenów zabudowy zagrodowej, 
terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży i terenów 
rekreacyjno- wypoczynkowych oraz domów opieki społecznej.  
 
11.8. Emitowanie pól elektromagnetycznych.  
 Wokół linii napowietrznych i stacji elektroenergetycznych występuje zarówno pole elektryczne, 
jak i magnetyczne. Są to pola o bardzo niskiej częstotliwości (50 Hz). Według WHO za bezpieczne dla 
zdrowia natężenie pola elektrycznego o częstotliwości 50 Hz przyjmuje się: 
• 5 kV/m – w przypadku nieograniczonego czasu narażenia, 
• 5 kV/m–10 kV/m – przy czasie narażenia ograniczonym do kilku godzin dziennie. 
Podane wielkości dotyczą wyłącznie otwartych przestrzeni. Promieniowanie wewnątrz budynków jest 
znikome i pomijane. 
W Polsce dopuszczalne poziomy promieniowania elektromagnetycznego regulowane są przez Rozpo-
rządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów dotrzymywania tych poziomów (Dz. U. 2003 
nr 192, poz. 1883).  
W przypadku linii średniego napięcia 15kV oraz stacji transformatorowej 15/0,4kV należy mówić o od-
działywaniu pomijalnym, nie stwarzającym zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. 
W ramach zmiany funkcjonalnej tego obszaru nastąpi realizacja nowych sieci energetycznych do 
obsługi nowopowstałych terenów mieszkaniowych oraz usługowych. Sieci te planuje się realizo-
wać jako podziemne.  
Przez teren wsi przebiegają  linie wysokiego napiecia 110kV i 400kV. Ustalenia planu określają 
ograniczenia związane z linia 400kV.  Nakazuje się zachowanie pasa technologicznego od linii 
400kV wolnego od zadrzewień i zakrzewień po 35m od osi linii w każdą stronę, a dla linii 110kV 
odpowiednio po 15m od osi. Dodatkowo zakazuje się wprowadzenia nowej zabudowy związanej 
ze stałym pobytem ludzi od linii 400kV w odległości 50m od osi linii w każdą stronę.  
 Linie te pozostaną źródłem zwiększonej emisji pól elektromagnetycznych. 
 
11.9. Ryzyko wyst ąpienia powa żnych awarii.  
  W obszarze objętym opracowaniem poważnymi awariami stwarzającymi zagrożenie dla śro-
dowiska mogą być wypadki komunikacyjne, w wyniku których występuje nagłe wprowadzenie do śro-
dowiska dużych ilości substancji szkodliwych, toksycznych lub łatwopalnych.  
 W wyniku realizacji projektu planu nie nastąpi wzrost zagrożenia poważną awarią na terenie 
opracowania ani w jego otoczeniu. W celu zapobiegania skutkom lokalnych awarii w planie wprowa-
dzono zapisy nakazujące ujmowanie ścieków opadowych, budowę urządzeń służących ochronie wód i 
gruntów przed skutkami awarii oraz odsunięcie linii zabudowy od głównych dróg.   
 
11.10. Wpływ na gleby.  

 Planowane zagospodarowanie na części terenu doprowadzi do przekształcenia naturalnych 
warunków glebowych, w tym dewastacji gleb. Jest ona nieunikniona w procesie urbanizacji. Przy 
przekształceniach gleb będą stosowane przepisy szczególne. 

Na obszarach już zabudowanych nie przewiduje się dalszej istotnej dewastacji i degradacji 
warunków glebowych. 
 
11.11. Wpływ na kopaliny.  
 Na terenie objętym granicami projektowanego dokumentu występuje udokumentowane kruszy-
wa naturalnego „Krapkowice S”. Na obszarze tego złoża w Krapkowicach realizowane jest w oparciu o 
plan miejscowy osiedle domków jednorodzinnych. Złoże na obszarze wsi Steblów nie jest przewidzia-
ne do eksploatacji. 
 

12. Przewidywane znacz ące oddziaływania, w tym oddziaływania 
bezpośrednie, po średnie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozy-
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tywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obsz aru Natura 
2000 oraz integralno ść tego obszaru, a tak że na środowisko.  
 Nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania ustaleń projektowanego miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego wsi Steblów na obszary Natura 2000, na integralność tych ob-
szarów oraz związki między nimi.    
Dla  planowanych  inwestycji  przewidzianych  do  realizacji  na  omawianym  obszarze bezpośrednie  
oddziaływanie  na  środowisko  będzie  ograniczone  do  najbliższego  sąsiedztwa.  
Na  etapie  budowy  nowych  obiektów  może  wystąpić  szereg  potencjalnych oddziaływań wpływają-
cych  na: wzrost  emisji  hałasu  i wibracji,  przekształcenie  krajobrazu, zakłócenia  bytowania  zwie-
rząt,  wytwarzanie  odpadów,  obniżanie  zwierciadła  wód gruntowych,  zmianę  warunków  grunto-
wych.  Te  z  kolei  mają  wpływ  na  poszczególne komponenty  środowiska  przyrodniczego:  jakość  
powietrza  atmosferycznego,  gleb,  wód podziemnych i powierzchniowych, ukształtowanie terenu, 
klimat lokalny, faunę i florę, a także ludzi.  
Do  potencjalnych  trwałych  skutków  oddziaływań  wynikających  z  etapu budowy  można  zaliczyć:  
zmianę  warunków  gruntowych  czy  obniżenie  zwierciadła  wód gruntowych.  Najwięcej  natomiast  
potencjalnych  oddziaływań  na  etapie  budowy  będą stanowiły  te  o  charakterze  bezpośrednim  i  
chwilowym.  Wywołane  będzie  to  ingerencją w środowisko  abiotyczne  i  biotyczne  oraz  ograni-
czeniem  w  czasie  tej  ingerencji.  
Do oddziaływań skumulowanych wynikających z ustaleń zawartych w projekcie mpzp w zakresie emi-
sji hałasu i wibracji, może dochodzić przede wszystkim w strefach nakładania się negatywnych od-
działywań  pochodzących  z  terenów  tras  komunikacyjnych  z innymi obecnymi  lub  planowanymi  
inwestycjami  na  sąsiednich  obszarach.  Z uwagi jednak na charakter i stan faktyczny zagospodaro-
wania przestrzennego wsi Steblów nie przewiduje się znaczących tego typu oddziaływań.  
 
Na terenie obj ętym projektem planu nie wyst ępują obszary Natura 2000.  
 
Wpływ realizacji ustaleń planu na poszczególne elementy środowiska: 
  

Lp.  Element środowiska  Sposób oddziaływania.  Ocena skutków  
oddziaływania.  

1 Różnorodność 
biologiczna 

Stopniowy zanik bioróżnorodności 
związany z zajmowaniem terenu 
pod zabudowę. 

Bezpośrednie, 
długoterminowe, 
negatywne. 

2 Ludzie Po zrealizowaniu zabudowy wzrośnie hałas, 
zostanie zmieniony krajobraz; wprowadzenie 
nowych usług będzie wiązało się ze stworze-
niem nowych miejsc pracy. Pojawi się też nowa 
zabudowa mieszkaniowa. 

Bezpośrednie, 
długoterminowe. 
(pozytywne w za-
kresie miejsc pra-
cy) 

3 Zwierzęta Na obszarze zainwestowanym brak jest więk-
szych terenów zieleni, potencjalnych żerowisk 
czy miejsc bytowania dla niektórych zwierząt. 
Zapisy planu zapewniają ochronę zwierząt, 
szczególnie na terenie projektowanego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu. Przewiduje się zmianę 
gatunków zwierząt na synurbijne. 

Bezpośrednie, 
długoterminowe. 

4 Rośliny Tereny zielone będą etapowo zajmowane na 
rzecz powiększającego się terenu zurbanizowa-
nego. Zwiększy się udział zieleni urządzonej. 
Plan miejscowy zakłada ochronę terenów o 
cennej zieleni w tym Doliny Osobłogi. Projekt 
planu utrzymuje ochronę istniejącego pomnika 
przyrody. 

Bezpośrednie, 
długoterminowe. 

5 Wody powierzchniowe Na etapie realizacji zabudowy, przy głębokim Bezpośrednie, 
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i podziemne fundamentowaniu, możliwa zmiana poziomu 
wód gruntowych. Zapisy planu zapewniają 
ochronę rzeki Osobłoga oraz określają gospo-
darowanie ściekami sanitarnymi i wodami opa-
dowymi w celu ochrony wód podziemnych i po-
wierzchniowych przed zanieczyszczeniem. 

Krótkoterminowe 
na etapie realizacji 
zabudowy, 

6 Powietrze i klimat 
lokalny 

Nastąpi niewielki wzrost poziomu hałasu i 
wzrost emisji zanieczyszczeń  komunikacyjnych 
przy drodze wojewódzkiej nr 409 oraz wzrost 
emisji zanieczyszczeń spowodowane zwiększa-
niem ilości źródeł ogrzewania. Wprowadza się 
dla nowej zabudowy zachowanie norm emisyj-
nych. Dla terenów normowanych ustala się do-
puszczalne poziomy hałasu. 

Bezpośrednie, 
długoterminowe, 

7 Powierzchnia ziemi Realizacja zabudowy spowoduje trwałe prze-
kształcenie terenu. Nastąpi zmniejszenie po-
wierzchni biologicznie czynnej na terenach 
przeznaczonych do zainwestowania. Możliwe 
nieznaczne zwiększenie wystąpienia częścio-
wego zanieczyszczenia gleby w czasie realizacji 
nowej zabudowy. 
 

Bezpośrednie, dłu-
goterminowe, stałe, 
negatywne. 

8  Krajobraz Zmieniony zostanie sposób użytkowania terenu; 
nastąpi urbanizacja krajobrazu. Projekt 
planu zakłada zachowanie dotychczasowych 
projektowanych form ochrony przyrody (ciągu 
ekologicznych o randze regionalnej) oraz 
ochronę istniejącego pomnika przyrody. 

Bezpośrednie, 
długoterminowe, 
stałe. 

 
 

13. Ocena skutków realizacji ustale ń miejscowego planu na po-
szczególne elementy środowiska na obszarach obj ętych przewidy-
wanym znacz ącym oddziaływaniem.  
 Przedstawiona poniżej ocena skutków wpływu ustaleń analizowanego projektu na poszcze-
gólne  komponenty  środowiska  jest  dość  ogólna,  z  uwagi  na  ograniczoną szczegółowość  doku-
mentu,  jakim  jest  projekt  mpzp.  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakazuje 
wprawdzie  uwzględnienie w  mpzp ustaleń zaakceptowanych w Studium uwarunkowań wynikających  
ze  stanu  środowiska, w  tym  stan rolniczej  przestrzeni  produkcyjnej,  wielkości  i  jakości  zasobów  
wodnych  oraz  wymogów ochrony  środowiska,  przyrody  i  krajobrazu  kulturowego,  jednak  dopiero  
na  etapie  projektu budowlanego, ewentualnego  raportu  oddziaływania  na  środowisko  i  decyzji o 
środowiskowych  uwarunkowaniach,  można  odnieść  się  do  konkretnych  rozwiązań technicznych  i 
ochronnych  związanych  z  odpowiednim  zabezpieczeniem  środowiska przyrodniczego  i  kulturo-
wego.  Prognoza do  projektu  mpzp  ma  za  zadanie  wstępnie oszacować  potencjalny  negatywny  
wpływ  ustaleń  tego  dokumentu  na  środowisko przyrodnicze.   
 Na podstawie przeprowadzonych powyżej analiz dla terenów objętych opracowaniem progno-
zuje się wystąpienie następujących skutków dla poszczególnych elementów środowiska: 
• powietrze  – nieznaczny wzrost emisji i imisji typowych dla procesów spalania paliw (ogrzewanie, 

komunikacja) zanieczyszczeń, które nie powinny poważnie wpłynąć na przekroczenia norm, 
• powierzchnia ziemi  – średnia dewastacja na całym obszarze związana z wprowadzeniem nowej 

zabudowy,  
• gleby  – bardzo dużą dewastację i degradację, w szczególności pod zabudową oraz drogami do-

jazdowymi i miejscami postojowymi, 
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• wody powierzchniowe  – przy realizacji ustaleń planu oraz stosowaniu przepisów szczególnych 
nie powinny być zanieczyszczone, po pełnym uporządkowaniu gospodarki ściekowej może nastą-
pić poprawa jakości wód, 

• wody podziemne -  przy zachowaniu sprawnego systemu odbierania ścieków bytowych, komu-
nalnych oraz deszczowych  zagrożenie jest niewielkie,  

• klimat  – nie przewiduje się większego oddziaływania na klimat, zwiększy się poziom hałasu. Lo-
kalizacja budynków mieszkalnych oraz usługowych, wprowadzenie nowej zabudowy kubaturowej 
może  przyczynić  się  do  pewnych  zmian  w  kształtowaniu  się  warunków termiczno-
wilgotnościowych  analizowanego  terenu.  Użytkowane niegdyś rolniczo obszary wsi Steblów– do 
niedawna  dobrze  przewietrzone  – w  ostatnich  dziesięcioleciach  uległy  znaczącemu zabudo-
waniu mieszkalnemu. Wiąże się to z rolą wsi, która stała się zapleczem mieszkalnym ośrodka 
miejskiego, jakim jest miasto Krapkowice. Przejawem tych przemian może być zwiększenie defi-
cytu wilgoci i tlenu w powietrzu, a także poprzez wprowadzenie nowych barier w postaci budyn-
ków, pogorszenie warunków nawietrzania i przewietrzania omawianego obszaru. Jednak wzglę-
dem stanu istniejącego, nie przewiduje się  znaczącego pogorszenia wspomnianych parametrów.  

• zwierz ęta i ro śliny  – z jednej strony tworzenie nisz dla nowych, znoszących sąsiedztwo zabudo-
wy gatunków, z drugiej strony wzrost presji gatunków ruderalnych i segetalnych, ogólnie pogor-
szenie walorów, 

• ekosystemy  – nie przewiduje się większej degradacji i dewastacji walorów przyrodniczych eko-
systemów, w związku projektowanym OCHK „Dolina Osobłogi” możliwa jest poprawa ekosystemu 
wodnego,  

• krajobraz  – średni wzrost walorów widokowych na terenach zainwestowanych, w szczególności w 
strefie istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.  

• zdrowie i życie ludzi- w iększość obszarów objętych projektem mpzp jest przewidziana do konty-
nuacji dotychczasowego sposobu użytkowania, w związku z tym nie przewiduje się znaczących 
negatywnych oddziaływań dla ludzi.  

•  dobra materialne i zabytki-  zapisy planu zapewniają  pełną  ochronę  obszarów dziedzictwa  
kulturowego  na  omawianym  terenie. 

• Natura 2000 – w granicach planu brak obszarów chronionych, nie przewiduje się negatywnego 
wpływu na obszary NATURA 2000. 
 

 

14. Ocena mo żliwo ści rozwi ązań eliminuj ących lub ograniczaj ących 
negatywne oddziaływanie na środowisko na obszarach obj ętych 
znaczącym oddziaływaniem. 
 Za rozwiązania, które mogą ograniczyć negatywne dla środowiska przyrodniczego i zdrowia 
ludzi skutki realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można zaliczyć: 
• w zakresie dewastacji terenów czynnych biologicznie  – wykonywanie nasadzeń drzewami i 

krzewami oraz stosowanie nasadzeń izolujących, stosowanie gatunków rodzimych; 
• w zakresie gospodarki ściekowej –  wieś Steblów jest skanalizowana, przewiduje się właściwą 

ochronę,  
• w zakresie odpadów – stosowanie sprawnego systemu ich gromadzenia w stałych zbiornikach i 

wywozu na składowisko odpadów komunalnych, możliwość przeprowadzenia segregacji odpadów 
prowadzenie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi; 

• w zakresie zmian warunków mikroklimatycznych  – zastosowanie umiarkowanej koncentracji 
zabudowy mieszkaniowej , usługowej, produkcyjnej i zieleni, stosowanie nasadzeń; 

• w zakresie emisji zanieczyszcze ń powietrza – dostosowanie emisji zanieczyszczeń do wartości 
określonych przepisami szczególnymi w procesach technologicznych i grzewczych; 

• w zakresie emisji hałasu – zastosowanie urządzeń uniemożliwiających szybki ruch pojazdów 
wewnątrz terenów zabudowanych. 
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15. Propozycje dotycz ące przewidywanych metod analizy skutków 
realizacji postanowie ń projektu.  
 Analiza skutków realizacji postanowień planu może być realizowana na podstawie działań 
monitoringowych prowadzonych w ramach funkcjonowania przedsięwzięć przewidzianych do realizacji 
na poszczególnych terenach. Monitoring środowiskowy powinien objąć parametry związane z emisja-
mi do otoczenia m.in. odpadów, ścieków, zanieczyszczeń powietrza, hałasu, promieniowania elektro-
magnetycznego.   
Dla oceny skutków realizacji projektu planu proponuje się: 
• dokonywać corocznej oceny zmian stanu środowiska przyrodniczego terenu objętego planem z 

uwzględnieniem danych z państwowego monitoringu ochrony środowiska, danych podmiotów pry-
watnych i stacji sanitarno-epidemiologicznych, 

• dokonywać oceny zmian zagospodarowania przestrzennego na podstawie inwentaryzacji tereno-
wej, w czasookresach do 5 lat - powtarzać inwentaryzację przyrodniczą, ze szczególnym uwzględ-
nieniem stanu zasobów przyrody ożywionej, gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, hałasu i 
zanieczyszczeń powietrza. 

 

16. Informacja o mo żliwym transgranicznym oddziaływaniu.  
 Obszar  znajdujący  się  w  granicach  opracowania  miejscowego  planu  zagospodarowania  
przestrzennego we wsi Steblów   nie  jest  położony w  obszarze  przygranicznym, w związku  z  tym  
jego  ustalenia  nie  będą  generowały  transgranicznego oddziaływania  na środowisko przyrodnicze.  
 
 

17. Powi ązania projektowanego dokumentu z innymi dokumentami  
oraz ocena zgodno ści projektowanego dokumentu z celami 
ochrony środowiska ustanowionymi na szczeblu wspólnoto-
wym, krajowym i regionalnym 

 
 
17.1 Powiązania dokumentu projektowanego z innymi dokumentami

  
 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest powiązany i uwzględnia 
ustalenia następujących dokumentów:  

1. Plany miejscowych i zmiany planów na obszarze miasta Krapkowice: 
1. Uchwała Nr IX/73/2007 – rejon ul. 3 Maja, 
2. Uchwała Nr IX/74/2007 – rejon ul. Opolskiej i Limanowskiego, 
3. Uchwała Nr XIV/160/2008 – rejon ul. Prudnickiej i przy drodze krajowej 45, 

Uchwała Nr XIV/161/2008 – rejon Zakładów Przemysłu Papierniczego. 

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice 
(uchwała Rady Miejskiej w Krapkowicach nr IX/72/2007 z dnia 17 września 2007r.),  

3.  „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Krapkowice na lata 2004-2015” (uchwała Nr 
XXII/294/05 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 marca 2005r.) 

4. AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI dla Gminy Krapkowice opracowaną na la-
ta 2008-2011 (Uchwała Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20.04.2011 r.) 

5. AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA dla Gminy Krapkowice(Uchwała 
Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20.04.2011 r.) 

6. Opracowanie ekofizjograficzne gminy Krapkowice, Ecosystem Projekt, K.K.Badora 

7. Lokalny Program Rewitalizacji obszarów miejskich i poprzemysłowych Miasta Krapkowice na la-
ta 2005 – 2013 (uchwała Rady Miejskiej: Nr XXII/295/2005 z dnia 23.03.2005 r) 

 Powyższe stanowią podstawowe dokumenty planistyczne i strategiczne gminy Krapkowice. Do-
kumenty planistyczne zgodne są z ustaleniami studium. Dokumenty strategiczne opracowane po za-
twierdzeniu planu miejscowego gminy uwzględniają jego ustalenia i korespondują z nimi. 
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W myśl z art. 52 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
( t.j. Dz. U. 2013r. poz.  1235 z późniejszymi zmianami) w prognozie uwzględnia się informacje zawar-
te w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla innych, przyjętych już dokumentów, 
powiązanych z projektowanym dokumentem. Dla terenu miasta Krapkowice opracowano miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego, dla których sporządzono prognozy oddziaływania na śro-
dowisko o skali i szczegółowości porównywalnej do niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko. 
Dlatego też rozpatrzono i uwzględniono informacje, uwagi i zapisy wynikające z prognoz opracowa-
nych dla dokumentów obejmujących tereny sąsiednie. 
Przeanalizowano zgodność projektu planu z przyjętymi w obowiązującym planie ustaleniami dotyczą-
cymi ochrony i kształtowania środowiska, uaktualniając część z tych ustaleń do obowiązujących do-
kumentów.W przypadku występowania w sąsiedztwie terenów projektu planu obiektów i elementów 
przyrodniczych objętych ochroną lub wskazanych do zachowania ze względu na walory szczególne, 
przedstawiono ich charakterystykę i przeanalizowane możliwe oddziaływanie. Elementami planu, któ-
re bezpośrednio przyczynią się do poprawy i kształtowania środowiska będą zapisy związane z do-
puszczalnymi poziomami hałasu i ustalenia dot. obszarów chronionych,  wysokiego udziału po-
wierzchni biologicznie czynnej na działkach budowlanych, wprowadzenia elementów ograniczających   
emisję hałasu od dróg (wojewódzkiej i krajowej). 

 
W Programie ochrony środowiska wyznaczono następujące zadania priorytetowe dla gminy Krapkowi-
ce: 

• Wdrożenie ochrony gleb i powierzchni ziemi 
• Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej 
• Ochrona powietrza atmosferycznego 
• Poprawa klimatu akustycznego gminy 
• Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 
• Ochrona przyrody 
• Ochrona przed skutkami poważnych awarii oraz bezpieczeństwo chemiczne 
• Rozwój edukacji ekologicznej 

 
Plan miejscowy zawiera w swych ustaleniach zadania priorytetowe określone w programie. Tym sa-
mym plan zgodny jest z w/w priorytetami.  
 
 
 
17.2 Ocena zgodno ści projektowanych dokumentów z celami ochrony 

środowiska ustanowionymi na szczeblu wspólnotowym, k rajowym i re-
gionalnym  

 

17.2.1 Cele na szczeblu wspólnotowym, polityka Unii  Europejskiej  
 

 Główne zobowiązania międzynarodowe Polski w dziedzinie ochrony środowiska wynikają 
z jej członkowstwa w Unii Europejskiej. Główne dokumenty programowe UE wprowadzające koncep-
cję 
trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zasady ochrony środowiska do polityk krajowych: 
-Agenda 21; 
-Strategia Lizbońska; 
-Szósty Program Działań Unii Europejskiej zatytułowany „Środowisko 2010 – Nasza Przyszłość, Nasz 
Wybór”; 
-Odnowiona Strategia Zrównoważonego Rozwoju UE; 
-„Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu”. 
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Globalny Program Działa ń Szczytu Ziemi: Agenda 21  
Jeden z najważniejszych programów międzynarodowych dotyczących zrównoważonego rozwoju ludz-
kości i ochrony zasobów środowiska naturalnego. Przewiduje on działania na poziomie globalnym, 
narodowym i lokalnym prowadzone w celu koordynacji wysiłków w rozwiązywaniu problemów świato-
wej ekologii i polityki rozwoju. Program dotyczy wszystkich dziedzin życia w których człowiek oddziału-
je na środowisko. Najważniejsze założenia i cele Agendy 21 to m.in.: 
– ochrona i wspomaganie zdrowia człowieka; 
– zrównoważony rozwój osiedli ludzkich (powstrzymanie kryzysu ekologicznego miast); 
– ochrona atmosfery (przeciwdziałanie efektowi cieplarnianemu, zanikaniu warstwy ozonowej, kwa-
śnym deszczom); 
– bezpieczne wykorzystanie toksycznych substancji chemicznych; 
– bezpieczne gospodarowanie odpadami stałymi i ściekowymi, niebezpiecznymi i radioaktywnymi; 
– zrównoważone gospodarowanie gruntami rolnymi; 
– powstrzymanie niszczenia lasów; 
– ochrona i zagospodarowanie zasobów wód słodkich; 
– zachowanie różnorodności biologicznej (krajowe oceny różnorodności biologicznej, opracowanie 
strategii ich zachowania); 
– przeciwdziałanie pustynnieniu i suszy; 
– edukacja ekologiczna. 
 
 
Szósty Program Działa ń Unii Europejskiej zatytułowany „ Środowisko 2010 – Nasza Przy-
szło ść, Nasz Wybór”  
Podstawowym dokumentem określającym cele ochrony środowiska na szczeblu Unii Europejskiej jest 
VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego. Na najbardziej ogólnym po-
ziomie zostały w nim określone następujące priorytetowe pola aktywności: 

- zmiany klimatu; 

- przyroda i różnorodność biologiczna; 

- środowisko i zdrowie; 

- zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i odpadami. 
 
Analiza w/w zapisów dotyczących środowiska przyrodniczo-kulturowego pozwala stwierdzić, iż ustale-
nia projektu planu są zgodne z przesłaniami powyższego dokumentu: 
- przeciwdziałanie zmianie klimatu 
 - wprowadzenie nakazu stosowania paliw charakteryzujących się najniższymi  
 wskaźnikami emisyjnymi i stosowanie wysokosprawnych urządzeń grzewczych, 
- ochrona przyrody i różnorodności biologicznej 
 - określenie minimalnego udziału powierzchni terenów biologicznie czynnych;  
- zdrowie i jakość życia 
 - wprowadzenie w planie nakazu stosowania paliw charakteryzujących się najniższymi wskaź-
nikami  emisyjnymi oraz dopuszczalnych poziomów hałasu w dostosowaniu do przepisów szczegól-
nych; 
- zrównoważone wykorzystanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami 
 - brak zasobów naturalnych w postaci surowców mineralnych na obszarze planu; 
 - prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami szczególnymi (Planem Gospodarki 
Odpadami w gm.Krpakowice) zakładając ich minimalizację i odzysk. 
 
Dyrektywy  
Cele wynikające z dyrektyw Unii Europejskiej, które są sukcesywnie wdrażane do polskiego pra-
wodawstwa w zakresie ochrony środowiska wynikają m.in. z następujących dyrektyw: 
− Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny wpływu niektórych 

planów i programów na środowisko wprowadzająca procedury sporządzania i uchwalania 
m.in. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin; 

− Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE regulująca politykę wodną Unii Europejskiej; 
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− Dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony wód podziem-
nych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu oraz 2008/105/EWG w sprawie śro-
dowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej (tzw. córki Ramowej Dyrektywy Wod-
nej); 

− Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka powodzio-
wego i zarządzania nim (tzw. dyrektywa powodziowa); 

− Dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie krajowych poziomów emi-
sji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza (tzw. dyrektywa pułapowa); 

− Dyrektywa Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania jakością 
otaczającego powietrza; 

− Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czyst-
szego powietrza dla Europy (dyrektywa CAFE); 

− Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa 
(tzw. dyrektywa ptasia); 

− Dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flo-
ry (tzw. dyrektywa siedliskowa); 

− Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów; 
− Dyrektywa Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych; 
− Dyrektywa Rady 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów; 
− Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za śro-

dowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku na-
turalnemu. 

 
Najważniejsze dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska odnoszą się do:  
• standardów imisji SO2, NOX, pyłów zawieszonych i dopuszczalnych emisji tych substancji 

przez instalacje przemysłowe, energetyczne oraz transport, 
• zanieczyszczeń emitowanych przez silniki (samochodów, pociągów, samolotów), 
• jakości wody pitnej, 
• redukcji zanieczyszczeń wód powierzchniowych przez nawozy i pestycydy, 
• ochrony zasobów wodnych i ekosystemów zależnych od wody, 
• oczyszczania i odprowadzania ścieków, 
• instalacji do przerobu lub utylizacji odpadów, 
• gospodarowania odpadami przemysłowymi, 
• użytkowania i składania odpadów niebezpiecznych i toksycznych, 
• gospodarki odpadami opakowaniowymi, 
• ograniczania różnych rodzajów hałasu, 
• zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń oraz zarządzania ryzykiem ekolo-

gicznym, 
• ochrony przyrody, w tym powstrzymania utraty różnorodności biologicznej,  

m. in. utworzenia europejskiej sieci obszarów Natura 2000. 
 
Z członkostwa w Unii wynikają zobowiązania w zakresie wdrażania Dyrektyw Unii Europejskiej. 
Zasady polityki regionalnej Unii Europejskiej przenoszone są na procesy programowania na po-
ziomie krajowym, a dalej także na poziom regionów.  
Analizowany plan nie zawiera treści sprzecznych z w/w dyrektywami. 
 
 

17.2.2 Dokumenty krajowe 
 

Najważniejsze cele krajowe dotyczą takich dokumentów jak: 
• Konstytucja Rzeczpospolitej Polski, 
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• "II Polityka Ekologiczna Państwa", 
• Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywa do roku 2016. 
• Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 
• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, 
• Ustawa dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
• Ustawa dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, 
• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, 
• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
• 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. 
 
"II Polityka Ekologiczna Pa ństwa"  

Podstawowym dokumentem programowym na szczeblu krajowym w zakresie ochrony środowiska 
jest uchwalona w 2001 roku "II Polityka Ekologiczna Państwa" ustalająca cele ekologiczne Polski do 
2010 i 2025 roku. Głównym celem "II Polityki Ekologicznej Państwa" jest zapewnienie bezpieczeństwa 
ekologicznego kraju, przy założeniu, że skuteczna regulacja i reglamentacja korzystania ze środowi-
ska nie dopuści do powstania zagrożeń dla jakości i trwałości zasobów przyrodniczych. Zakłada ona, 
że niepodważalnym kryterium obowiązującym na każdym - także lokalnym i regionalnym szczeblu - jej 
realizacji jest człowiek, jego zdrowie oraz komfort środowiska, w którym żyje i pracuje. Cele polityki 
ekologicznej określono w sferach racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych i jakości środowi-
ska.  

Miejscowy plan nie narusza w/w celów zawartych w II Polityce Ekologicznej Państwa. 
 

Polityka Ekologiczna Pa ństwa na lata 2009-2012 z perspektyw ą do roku 2016.  
Dokumentem strategicznym wskazującym na główne wyzwania i najważniejsze priorytety polityki eko-
logicznej RP w najbliższych 4 latach i z perspektywą 4-letnią jest Polityka Ekologiczna Państwa na 
lata 2009-2012 z perspektywa do roku 2016. Główne cele to m.in. 

c) uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych; 
d) aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska; 
e) udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska poprzez podnoszenie 

świadomości ekologicznej społeczeństwa; 
f) ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody; 
g) poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. 

 
Podstawową zasadą realizacji Polityki Ekologicznej Państwa jest zasada zrównoważonego rozwoju 
zakładająca jakość życia na poziomie, na jaki pozwala obecny rozwój cywilizacyjny, bez umniejszania 
szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. 
W Polityce …  podkreśla się fakt, iż system planowania przestrzennego powinien w większym stopniu 
niż dotychczas odnosić się do lokalizacji obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
uwzględniania obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych, optymalizowania potrzeb transpor-
towych, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i zachowania proporcji pomiędzy terenami za-
inwestowanymi i biologicznie czynnymi.  
 
W projekcie planu w celu określenia kierunków rozwoju struktury funkcjonalno – przestrzennej przyjęto 
zasadę zrównoważonego rozwoju, jako generalny kierunek działania. Zrównoważony rozwój, zgodnie 
z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska to  rozwój społeczno – gospodarczy, w 
którym następuje proces integrowania. Projektowany plan miejscowy spełnia warunki zawarte w tym 
dokumencie tj. kształtuje ład przestrzenny pozwalając na racjonalną gospodarkę. Przez ład prze-
strzenny należy rozumieć sposób ukształtowania przestrzeni, który tworzy harmonijną całość. 
Zapisy projektu planu są zgodne z zapisami tego dokumentu w kwestiach ochrony przyrody i krajo-
brazu, dalszej poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. W planie nie dopuszcza 
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się na terenach mieszkaniowych lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na śro-
dowisko. 
 

17.2.3 Dokumenty regionalne  
 

Dokumenty ustanowione na szczeblu wojewódzkim: 
• Program Ochrony Środowiska dla Województwa Opolskiego na lata 2012 – 2015  
• Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego (uchwała Nr XLVIII /505/2010 

Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010 r., w sprawie uchwalenia zmiany pla-
nu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego (Dziennik Urzędowy Wojewódz-
twa Opolskiego Nr 132 poz. 1509 z dnia 18 listopada 2010 r.) 

• Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Woje-
wództwa Opolskiego na lata 2007-2013 

 
Program Ochrony Środowiska dla Województwa Opolskiego na lata 2012 –  2015  
Na szczeblu województwa podstawowym dokumentem dotyczącym problematyki ochrony środowiska 
jest Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego. Dokument wymienia długoterminowe i 
krótkoterminowe cele w ramach polityki ochrony środowiska: 

• Ochrona wód i gospodarka wodna 
• Ochrona powierzchni ziemi przed odpadami 
• Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami i środowiska człowieka przed hałasem. 
• Ochrona  dziedzictwa  przyrodniczego  i  racjonalne  użytkowanie  zasobów  przyrody. 
• Ochrona  powierzchni  ziemi  i  środowiska  glebowego. 

 
W/w cele i założenia mają odniesienie w zapisach planu stawiające za cel ochronę walorów środowi-
ska przed zanieczyszczeniami związanymi ze środowiskiem zurbanizowanym  oraz utrzymanie części 
terenów biologicznie czynnych.  
 
 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Op olskiego  
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego  jest podstawowym narzędziem 
prowadzenia polityki przestrzennej na poziomie regionu. Głównym zadaniem planu jest określenie 
przestrzennych uwarunkowań rozwoju oraz kierunków i priorytetów kształtowania środowiska przyrod-
niczego, kulturowego i zurbanizowanego w dostosowaniu do strategicznych kierunków rozwoju spo-
łecznego i gospodarczego województwa zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego. 
Plan województwa uwzględnienia koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju. 
 
Do najważniejszych kwestii związanych z ochroną przyrody  w Planie Zagospodarowania Przestrzen-
nego Województwa Opolskiego należą: 
- Dostosowanie zagospodarowania przestrzennego województwa do naturalnych przyrodniczych 
predyspozycji, uwarunkowań i walorów. 
 
-Poprawa stanu czystości wód i ograniczenie dopływu zanieczyszczeń wprowadzanych do wód i grun-
tu: 
- projekt dokumentu zawiera ustalenia nakazujące odprowadzenie ścieków bytowych i komunalnych 
do sieci kanalizacji sanitarnej, a wód opadowych do kanalizacji deszczowej; 
  
-Zachowanie i ochrona różnorodności biologicznej, pomnażanie dziedzictwa i walorów 
przyrodniczo-krajobrazowych: 
 - ustalenie w planie parametrów zabudowy oraz innych ustaleń związanych z nowymi inwesty-
cjami uchronią krajobraz przed chaotyczną zabudową, 
 - realizacja ustaleń projektowanego dokumentu przyczyni się do rewitalizacji terenów zdegra-
dowanych obejmujących część obszaru objętego planem; 
 
- Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska: 
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 - ustalenia planu nakazują prowadzenie uporządkowanej gospodarki odpadami, ściekami; 
przyczynią się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń (stosowanie wysokosprawnych systemów 
grzewczych); 
 
- Poprawa stanu środowiska naturalnego i jakości życia mieszkańców: 
 - ten cel został spełniony w planie poprzez m.in. ochronę przed emisjami zanieczyszczeń, za-
kaz lokalizacji na terenach mieszkaniowych przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko, 
prowadzenie uporządkowanej gospodarki odpadami i ściekami komunalnymi, bytowymi i opadowymi. 
 
- Aktywizacja gospodarcza regionu oparta na istniejących predyspozycjach, zasobach i walorach przy-
rodniczo-krajobrazowych oraz ich rezerwach. 
 
Projekt mpzp uwzględnia cele i zadania zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego woje-
wództwa opolskiego, szczególnie w zakresie ochrony i kształtowania środowiska. Wyznaczonej miastu 
Krapkowice funkcji ośrodka wspomagającego aglomerację opolską przypisane zostało m.in. kształto-
wanie atrakcyjności przestrzennej miasta  o wysokim standardzie  urbanistyczno-architektonicznym, 
tworzenie kompleksów przemysłowo-usługowych, rewitalizację terenów zdegradowanych. Projekt do-
kumentu uwzględnia w skali dostosowanej do przedmiotu planu wszystkie w/w założenia.  
 
Podsumowuj ąc stwierdzi ć należy, że realizacja projektowanego dokumentu powinna przyc zy-
nić się do osi ągni ęcia w/w celów zawartych w dokumentach. Ochrona środowiska i zasobów 
przyrodniczych nast ępować będzie poprzez realizacj ę ustale ń projektowanego planu i poprzez 
normy prawne w nim wskazane (przepisy szczególne). Określone  w projekcie mpzp zasady 
ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz u stalenia szczególowe na pod-
stawie art.15 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 27 marca 20 03r.o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U.z 2012r.poz.647 z pó źn.zm.), oparte s ą na normach prawa krajowego zgod-
nych z prawem wspólnotowym oraz mi ędzynarodowym.  
 

 
18 Streszczenie w j ęzyku niespecjalistycznym. 
 

  Prognozę oddziaływania na środowisko wykonano w celu oceny skutków wpływu na środo-
wisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Steblów w gminie Krapkowi-
ce w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały  o przystąpieniu do sporządzenia 
planu.   
 
Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko planu miejscowego jest obligatoryjne, gdyż wynika 
z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r..o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( 
t.j. Dz. U. 2013r. poz.  1235 z późniejszymi zmianami). 
 Opracowując zatem miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego należy przeprowadzić postę-
powanie w tym zakresie i sporządzić prognozę oddziaływania na środowisko, której wymogi określa 
art. 51 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji, przy czym zakres i stopień szczegółowości informacji 
wymaganych w prognozie jest przedmiotem uzgodnienia z właściwymi organami dyrekcji ochrony śro-
dowiska i państwowej inspekcji sanitarnej. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowi-
sko przeprowadzono z zachowaniem przytoczonych przepisów ustawy o udostępnianiu informacji.  
 
Zgodnie z art. 51 ust. 2 ww. ustawy prognozę sporządza się w celu:  

• analizy oraz oceny środowiska przyrodniczego ze wskazaniem istniejących problemów 
ochrony środowiska na obszarze planu, a także przewidywanych znaczących oddziaływań na 
środowisko,  

•  przedstawienia rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na obszar Natura 2000 a także na środowisko, 
mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu (projektu planu),  

• określenia rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie 
wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego 



Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla wsi Steblów w Gminie Krapkowice. 

 

39 

wyboru, w tym także wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki 
lub luk we współczesnej wiedzy.  

 
Obszar objęty planem zagospodarowania przestrzennego położony jest w odległości ok. 3 km na połu-
dniowy- zachód od miasta Krapkowice. Sąsiaduje z miastem Krapkowice (od północy) oraz z wsiami 
Żywocice( południowy wschód) i Pietna (od południa). Od strony zachodniej wieś Steblów znajduje się 
na granicy z gminą Strzeleczki i wsią Dobra.  
 Przez teren wsi przebiega droga wojewódzka nr 409 w klasie KDZ, która obsługuje komunika-
cyjnie analizowany obszar. Przez wieś przepływa rzeka Osobłoga.  Analiza aktualnego stanu zagospo-
darowania, zgłoszone wnioski i zapisy ustaleń zawartych w studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Krapkowice były podstawą sporządzenia miejscowego planu zapew-
niającego  właściwy rozwój zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, produkcyjnej oraz tere-
nów rekreacyjno- wypoczynkowych.  
Niezabudowana część obszaru wsi Steblów zgodnie z ustaleniami studium utrzymana została w do-
tychczasowym rolniczym użytkowaniu. Teren objęty projektem planu  położony jest w części w projek-
towanym OChK Dolina Osobłogi. Podkreślić należy, że zapisy planu nie będą miał żadnego wpływu 
na dezintegracje obszarów projektowanych do ochrony.  
 Teren objęty realizacją planu nie znajduje się w zasięgu jakiegokolwiek z obszarów europej-
skiej ekologicznej sieci Natura 2000; 
Obszar prognozy nie jest miejscem występowania rzadkich lub chronionych gatunków roślin, chronio-
nych siedlisk przyrodniczych. Poza rzeką Osobłogą, w której występuje śliz (gatunek podlegający ści-
słej ochronie), nie jest to również teren występowania stanowisk lub siedlisk rzadkich gatunków fauny. 
W granicach opracowania nie występują formy ochrony przyrody ani obiekty przyrodnicze objęte 
ochroną prawną w oparciu o przepisy z zakresu ochrony przyrody. Na obszarze zabudowanym wsi 
dominują zbiorowiska roślinne ruderalne i synantropijne, na pozostałych terenach rolnych agrocenozy 
ze zmieniającymi się sezonowo gatunkami roślin. 
. Dla występujących na tym terenie gruntów rolnych nie jest wymagana zgoda ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi na przekształcenie na cele nierolne.  
 Znaczny obszar terenu objętego opracowaniem zlokalizowany jest na obszarze szczególnego 
zagrożeniem powodzią, co zostało uwzględnione w zapisach planu miejscowego. 
  
Według regionalizacji fizyczno-geograficznej  teren opracowania wchodzi w skład podprowincji Niziny 
Środkowopolskie, makroregion Nizina Śląska, mezoregionu Kotliny Raciborskiej.  Wody podziemne 
występujące w obrębie opracowania  planu ujęte są w zbiornik porowy GZWP  Nr 332. 
 
Na wstępie prognozy … określono cel i zakres opracowania ze wskazaniem powiązań z innymi doku-
mentami (pkt 2 i 3). Pkt. 4 prognozy odnosi się do opisu stanu istniejącego, a pkt. 5 prognozy … to 
analiza i ocena stanu środowiska przyrodniczego (skrótowo przedstawiona powyżej) z uwzględnie-
niem jego potencjalnych zmian w przypadku braku realizacji planu miejscowego.  
Głównymi zagrożeniami środowiska na obszarach planu są: 

• wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza; 
• wytwarzanie odpadów; 
• hałas komunikacyjny; 
• wprowadzanie w sposób niekontrolowany ścieków do wód lub ziemi oraz zanieczyszczenie 

gleb; 
• niekorzystne przekształcenia naturalnego ukształtowania terenu; 
• emitowanie hałasu i pól elektromagnetycznych; 
• utrata powierzchni biologicznie czynnych przez ich zabudowę i dewastację. 

Zagrożenia te nie będą stanowić niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzi.  
Stwierdzono, że przy  braku realizacji planu miejscowego oraz przy założeniu pozostawienia obecnej 
struktury środowiska przyrodniczego obszarów planu funkcjonowanie środowiska nie ulegnie więk-
szym zmianom lub nieznacznie się pogorszy.   Nie dostrzeżono problemów ochrony środowiska istot-
nych z punktu widzenia projektowanego dokumentu – dotyczących obszarów podlegających ochronie 
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Podczas opracowywania mpzp 
zostały uwzględnione cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspól-
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notowym i krajowym, m.in. uwzględniono wymogi ochrony środowiska, ochrony powietrza, gospoda-
rowania odpadami, ochrony wód przed zanieczyszczeniem, ochrony zasobów przyrodniczych. W dal-
szej części prognozy określone zostały, przeanalizowane oraz ocenione przewidywane znaczące od-
działywania na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność obszaru, a także na 
pozostałe komponenty środowiska. Ustalono, że realizacja miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego nie wpłynie na wystąpienie negatywnego oddziaływania ustaleń planu na obszary Na-
tura 2000  oraz  na integralność tych obszarów oraz związki między nimi. Ustalenia planu nie naruszą 
również integralności projektowanego OCHK Dolina Osobłogi. 
Zagospodarowanie terenu objętego planem spowoduje dalszą degradację i dewastację nie cha-
rakteryzujących się dużymi walorami przyrodniczymi ekosystemów zurbanizowanych oraz wzrost 
presji gatunków ruderalnych i segetalnych. Uporządkowanie terenu przyczyni się do poprawy wa-
lorów widokowych terenów zabudowanych wsi.  
Ustalenia planu nie powinny w znaczący sposób wpływać na stan środowiska przyrodniczego, w 
tym zdrowie i życie ludności.  
 Walory przyrodnicze z powodu długoletniego zindustrializowania terenu są zdegradowane.  
Nieznacznie zwiększyć się może w obszarze objętym planem emisja zanieczyszczeń i hałasu komuni-
kacyjnego szczególnie w okolicach drogi wojewódzkiej nr 409 Dębina – Strzelce Opolskie.    
 Realizacja ustaleń planu nie spowoduje oddziaływań o charakterze trans granicznym, ponieważ 
granice planu znajdują się w znacznej odległości od granicy państwa. 
Ustalenia planu zgodne są z innymi dokumentami strategicznymi m.in. studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice. 
W pkt 13 prognozy… zaproponowano metody analizy realizacji postanowień mpzp w odniesieniu do 
następujących zagadnień: powietrze, powierzchnia ziemi, gleby, wody powierzchniowe, wody pod-
ziemne, klimat, zwierzęta i rośliny, ekosystemy, krajobraz, zdrowie i życie ludzi, dobram materialne, 
Natura 2000. W dalszej części prognozy… (pkt 14) zostały przedstawione i przeanalizowane rozwią-
zania mające na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko, mogą-
cych być rezultatem realizacji planu. Za rozwiązania, które mogą ograniczyć negatywne dla środowi-
ska przyrodniczego skutki realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
można zaliczyć m.in. nasadzenia drzewami i krzewami wewnątrz działki budowlanej oraz stosowanie 
nasadzeń izolujących, sprawny system gromadzenia odpadów w stałych zbiornikach i wywozu na 
składowisko odpadów komunalnych, prowadzenie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zgodnie z 
obowiązującymi przepisami szczególnymi, wprowadzenie umiarkowanej koncentracji zabudowy i na-
sadzeń (ograniczenie zmian mikroklimatu), dostosowanie emisji zanieczyszczeń do wartości określo-
nych przepisami szczególnymi w procesach technologicznych i grzewczych, zastosowanie urządzeń 
uniemożliwiających szybki ruch pojazdów wewnątrz terenów zabudowanych (ograniczenie hałasu). 
 
W pkt 15 zaproponowano metody oceny skutków realizacji postanowień mpzp oraz częstotliwości jej 
przeprowadzania, szczególnie w odniesieniu do następujących zagadnień: stanu zasobów przyrody 
ożywionej, gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, hałasu i zanieczyszczeń powietrza, 
wykorzystując do tego przede wszystkim wyniki pomiarów uzyskanych w ramach państwowego 
monitoringu środowiska.  

Następnie w pkt.16 zawarto informacje o braku trans granicznego oddziaływania na środowisko 
skutków ustaleń planu. Powiązania projektowanego dokumentu z innymi dokumentami oraz ocenę 
zgodności projektowanego dokumentu z celami ochrony środowiska ustanowionymi na szczeblu 
wspólnotowym, krajowym i regionalnym zawiera pkt.17. Projekt mpzp uwzględnia uwarunkowania 
przyrodnicze oraz aktualne przeznaczenie i zagospodarowanie terenów określone w „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice”. 

 

  
ZAŁĄCZNIKI: 
 
- zał. nr 1 - Lokalizacja obszaru opracowania;  
- zał. nr 2 - Stan środowiska naturalnego;  
- zał. nr 3 - Prognoza oddziaływania na środowisko;  
- zał. nr 4 - Lokalizacja na tle obszarów chronionych;  
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- zał. nr 5 –Walory przyrodniczo-krajobrazowe;  
-zał.  nr 6-  Waloryzacja i ocena przewidywanych oddziaływań na środowisko związanych z realizacją 
planu. 
- Dokumentacja fotograficzna. 
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