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1. Podstawa formalno – prawna sporządzenia prognozy 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. 

zm.); 

• 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 (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.); 

• Uchwała nr X/77/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce. 

 

Przy sporządzaniu prognozy uwzględniono przepisy prawne: 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. 2021 poz. 624 z późn. zm.); 

• Ustawa Z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1064 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1326); 

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.); 

• Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

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

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny 

zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395). 

 

Przy sporządzaniu prognozy uwzględniono przepisy prawne i opracowania: 

• EKO-TEAM, Gmina Malczyce, Program Ochrony Środowiska dla Gminy Malczyce na lata 2018-2021 z perspektywą na 

lata 2022-2025, EKO-TEAM, Zgorzelec, Malczyce: 2018; 

• Furmankiewicz, J., Gottfierd, I., Ekspertyza chiropterologiczna dla określenia przyrodniczych uwarunkowań lokalizacji 

elektrowni wiatrowych w województwie dolnośląskim, Wrocław: Instytut Zoologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 

2009; 

• GIOŚ, Ocena jakości powietrza województwa dolnośląskiego w 2018, Wrocław: GIOŚ, 2019; 

• GIOŚ, Roczna ocena jakości powietrza w województwie Dolnośląskim. Raport wojewódzki za rok 2018, Wrocław: GIOŚ, 

2019; 

• Kondracki, J., Geografia regionalna Polski, Warszawa: PWN, 1998; 

• Materiały archiwalne Urzędu Gminy w Malczycach; 

• Matuszkiewicz, J., Regionalizacja geobotaniczna Polski, Warszawa: IGIPZ PAN, 2008; 

• Natura 2000 Standardowy formularz danych dla Obszarów Specjalnej Ochrony (OSO) dla Obszarów spełniających 

kryteria Obszarów o Znaczeniu Wspólnotowym (OZW) o dla Specjalnych Obszarów Ochrony (SOO) PLB020008 Łęgi 

Odrzańskie oraz PLH020018 Łęgi Odrzańskie; 

• PIG, PIB, Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2018, Warszawa: Państwowy Instytut 

Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, 2019; 

• PIG, PIB, Informator PSH. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w Polsce, Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny, 

Państwowy Instytut Badawczy, 2017; 

• Plan urządzeniowo-rolny gminy Malczyce, Wrocław 2008; 

• Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry; 

• Polityka Ekologiczna Państwa 2030, przyjęta uchwałą nr 67 Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia 

"Polityki ekologicznej państwa 2030 - strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej" (M.P. 2019 poz. 

794); 

• Walczak, W., Dolny Śląsk Cz. 2 Obszar Podsudecki, Warszawa: PWN, 1970; 

• WBU, Aktualizacja studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej w województwie 

Dolnośląskim, Wrocław: WBU, 2011; 

• WIOŚ, Klasyfikacji i oceny stanu JCWP dla Województwa Dolnośląskiego w 2017 r., Wrocław: WIOŚ, 2017; 

• WIOŚ, Ocena jakości wód podziemnych województwa Dolnośląskiego. Rok 2017, Wrocław: WIOŚ, 2018; 

• WIOŚ, Ochrona stopnia zanieczyszczenia gleb w Województwie Dolnośląskim na podstawie wieloletnich badań 

monitoringowych WIOŚ Wrocław – lata 2010-2015. Obszary bezpośrednio zagrożone zanieczyszczeniami, Wrocław: 

WIOŚ, 2016; 

• WIOŚ, Wynik pomiaru hałasu na terenie powiatu strzelińskiego w 2010 i w 2015 r. [w:] Klimat akustyczny w wybranych 

punktach województwa dolnośląskiego w 2015 r., Wrocław: WIOŚ, 2016. 
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2. Przedmiot, cel i zakres prognozy 

Przedmiotem opracowania jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego gminy Malczyce w granicach administracyjnych, sporządzane na podstawie Uchwała 

nr X/77/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce. 

Celem prognozy jest ocena wpływu projektowanych rozwiązań planistycznych związanych z 

projektowanym dokumentem na środowisko przyrodnicze. Opracowanie wykonane zostało w granicach 

objętych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce, 

równoznacznych z granicami administracyjnymi gminy. 

 

3. Metodyka sporządzenia prognozy 

Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania ustaleń projektu Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce (zwanej w dalszej części opracowania 

prognozą), wynika z ustaleń zawartych w art. 51 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.). Natomiast 

zakres informacji wymaganych w prognozie został określony w art. 51 ust. 2 ww. ustawy. 

Zgodnie z powyższym artykułem prognoza: 

• zawiera: 

1) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z 

innymi dokumentami, 

2) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

3) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

4) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

5) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 

6) oświadczenie autora, a w przypadku, gdy wykonawcą prognozy jest zespół autorów – kierującego 

tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2 ww. ustawy o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko 

• określa, analizuje i ocenia: 

1) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 

projektowanego dokumentu, 

2) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 

3) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 

dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

4) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, 

istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy 

środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 

5) przewidywane znaczące oddziaływania, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 

integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną, 

ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, 
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zabytki, dobra materialne – z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i 

między oddziaływaniami na te elementy. 

• przedstawia: 

1) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 

oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w 

szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, 

2) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru 

Natura 2000 oraz integralność tego obszaru rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w 

projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny 

prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania 

napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

Sporządzenie prognozy poprzedziła wizja lokalna w celu określenia aktualnego sposobu 

użytkowania i zagospodarowania terenu objętego projektowanym dokumentem oraz terenów 

sąsiednich. Do określenia warunków fizjograficznych wykorzystano opracowanie ekofizjograficzne, 

wykonane dla przedmiotowego obszaru. 

4. Informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu 

oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami 

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce 

składa się z części tekstowej podzielonej na cztery rozdziały (Wstęp, Uwarunkowania, Kierunki, 

Synteza i Uzasadnienie) oraz graficznej (rysunków studium: Uwarunkowania zbiorcze, Kierunki 

zagospodarowania przestrzennego). Jego zawartość jest zgodna z wymaganiami art. 10 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiącego, że w studium określa 

się w szczególności: 

• uwzględniające bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę: 

- kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w tym 

wynikające z audytu krajobrazowego, 

- kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny 

przeznaczone pod zabudowę oraz tereny wyłączone spod zabudowy; 

• obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu, w tym 

krajobrazu kulturowego i uzdrowisk; 

• obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

• kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

• obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym; 

• obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, 

zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleniami 

programów, o których mowa w art. 48 ust. 1; 

• obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia 

scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary przestrzeni publicznej; 

• obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na 

cele nierolnicze i nieleśne; 

• kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej; 

• obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych; 

• obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny; 
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• obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia 

prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o 

ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412, z późn. zm.5)); 

• obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji; 

• obszary zdegradowane; 

• granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych; 

• obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności od uwarunkowań i potrzeb 

zagospodarowania występujących w gminie. 

Studium sporządzane jest w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad 

zagospodarowania przestrzennego. W studium muszą być uwzględnione zasady określone w koncepcji 

przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy. 

 

5. Określenie, analiza i ocena stanu i funkcjonowania środowiska 

5.1. Położenie administracyjne i sieć osadnicza 

Gmina wiejska Malczyce (oznaczona na 

czerwono) położona jest w centralnej części 

Dolnego Śląska, w odległości ok. 40 km od 

stolicy województwa i ok. 6 km na zachód od 

Środy Śląskiej i ok. 42 km na wschód od Legnicy. 

Obszar gminy zajmuje zachodnią część powiatu 

średzkiego (oznaczony na jasnoczerwono) Od 

wschodu graniczy z gminą Środa Śląska, od 

południa z gminą Wądroże Wielkie od zachodu z 

gminami Ruja i Prochowice, a od północy z 

gminą Wołów. 

Powierzchnia gminy wynosi 5274 ha, a 

liczba ludności na dzień 31 grudnia 2018 r. 

wynosiła 5 965 mieszkańców (wg danych GUS). 

Sieć osadniczą gminy Malczyce tworzy 10 

jednostek pomocniczych (obrębów 

ewidencyjnych). Najliczniejszą wsią jest stolica 

gminy – Malczyce, a pozostałe najbardziej 

zaludnione umiejscowione są wzdłuż drogi krajowej nr 94, tj. Wilczków i Rusko. 

Tabela 1 Powierzchnia gminy Malczyce w podziale na obręby ewidencyjne (oprac. wł.) 
Lp. Obręb geodezyjny Miejscowość Pow. [ha] 

1. Chełm Chełm 225,8 

2. Chomiąża Chomiąża 818,08 

3. Dębice Dębice 681,17 

4. Kwietno Kwietno, p. Podewsie 868,89 

5. Malczyce Malczyce 419,52 

6. Mazurowice Mazurowice 364,68 

7. Rachów Rachów 338,99 

8. Rusko Rusko 449,74 

9. Szymanów Szymanów, Zawadka 347,67 

10. Wilczków Wilczków 759,39 

Rysunek 1 Lokalizacja gminy Malczyce na tle powiatu 

średzkiego i województwa dolnośląskiego 
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5.2. Położenie geograficzne 

Gmina wiejska Malczyce położona jest w północnej części Dolnego Śląska, w północno-

zachodniej części powiatu średzkiego. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym J. Kondrackiego 

teren gminy Malczyce zaliczany jest do mikroregionu Wysoczyzny Średzkiej (318.531) oraz Pradoliny 

Wrocławskiej.1 Jest jednym z trzech mikroregionów fizycznogeograficznych, tworzących tzw. Równinę 

Wrocławską. Wysoczyzna Średzka, w której obszar wchodzi gmina Malczyce, zgodnie z podziałem W. 

Walczaka jest mezoregionem równorzędnym do Równinny Wrocławskiej.2 Obszar ten charakteryzuje 

się uksztaltowaniem terenu w postaci pofałdowanej równiny morenowo-sandrowej, zbudowanej z 

ostańców kemów i moren recesyjnych. Wysoczyznę tę charakteryzuje niska lesistość oraz wysoki udział 

terenów rolnych. Na obszarze tym dominują gleby należące do gatunków brunatnoziemnych i 

piaszczysto-gliniastych. Pradolina Wrocławska jest silnie wydłużonym mezoregionem fizyczno-

geograficznym (318.52), biegnącym w osi Niziny Śląskiej, ciągnącym się z południowego wschodu na 

północny-zachód na odcinku ponad 100 km i szerokości 10-12 km. Jego powierzchnia wynosi 1220 

km2. W ujęciu geologicznym jest to obszar monokliny śląsko-krakowskiej i monokliny przedsudeckiej, 

pokryty plejstoceńskimi i holoceńskimi osadami rzecznymi – głównie piaskami, żwirami i madami. 

Według regionalizacji geobotanicznej Polski3 obszar gminy zaliczany jest do Krainy Dolnośląskiej, 

Okręgu Legnicko-Brzeskiego, Podokręgów: Średzkiego, Doliny Odry „Wrocław-Lubiąż”. 

(Matuszkiewicz, 2008)  

 

5.3. Rzeźba terenu i budowa geologiczna 

Gmina Malczyce leży częściowo w obszarze Wysoczyzny Średzkiej oraz Pradoliny Wrocławskiej. 

W obrębie gminy ukształtowanie pionowe wysoczyzny cechują liczne podłużne wzgórza o charakterze 

grzęd, których kulminacje przewyższają otaczający teren od 10 m do 30 m. Obszar ten charakteryzuje 

się pofałdowaną rzeźbą terenu pochodzenia polodowcowego z licznymi wzniesieniami. 

Charakterystycznym elementem rzeźby terenu wysoczyzny jest występowanie lokalnych zagłębień 

terenowych, w których gromadzi się woda. Wzgórza i pagóry w obrębie Wysoczyzny Średzkiej nie są 

uporządkowane pod względem kierunku, chociaż ogólnie przeważa kierunek zbliżony do NW-SE. Taki 

układ wzniesień determinowany jest rodzajem występującego lokalnie podłoża. W wielu miejscach na 

powierzchni występują tu płaty glin zwałowych oraz piaski i żwiry wodnolodowcowe, co nadaje rzeźbie 

charakter akumulacyjno-denudacyjny. W niektórych miejscach występują również płaty pokryw 

lessowych. Wzdłuż doliny Odry, w pasie 10-12 km ciągnie się Pradolina Wrocławska. Jest to teren 

wybitnie płaski, z licznymi śladami starszych meandrów i starorzeczy, wypełnionych wodą. Koryto 

Odry w obrębie Pradoliny Wrocławskiej jest uregulowane, stąd licznie występujące meandry i 

starorzecza. W obrębie dna omawianych obniżeń, wypełnionych piaskami i żwirami rzecznymi, 

występują formy wydmowe i podmokłe, jak również zabagnione tereny martwych koryt rzecznych. 

Różnica terenu w gminie wynosi ok. 90 m. 

Większość obszaru gminy pokrywają płaty glin zwałowych oraz piaski i żwiry wodnolodowcowe. W 

obszarze koryta Odry występują liczne ślady starorzeczy oraz meandrów, pokrytych głównie piaskami 

oraz żwirami rzecznymi. Budowa geologiczna terenu wpływa na charakter występujących tu zasobów 

naturalnych.  

Na terenie gminy występuje kilka terenów występowania złóż kruszywa naturalnego, z których 

tylko część jest eksploatowana:  

 
1 Kondracki, J., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa: 1998; 
2 Walczak, W., Dolny Śląsk Cz. 2 Obszar Podsudecki, PWN, Warszawa: 1970; 
3 Matuszkiewicz, J., Regionalizacja geobotaniczna Polski, IGIPZ PAN, Warszawa: 2008; 
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• złoże Malczyce I (KN 7467) – kopalinę użyteczną złoża stanowią piaski o średniej zawartości ziaren 

do 2 mm, przydatne dla celów budowlanych i drogowych. Udokumentowane zasoby geologiczne 

złoża wynoszą 311 500 ton – koncesja na wydobycie, eksploatacja złoża zaniechana; 

• złoże Malczyce (KN 6639) – złoże skreślone z bilansu zasobów; 

• złoże Rachów (KN 8799) - kopalinę użyteczną stanowią piaski i żwiry. Zasoby geologiczne 

bilansowe złoża wynoszą 266 tys. ton, a w 2018 r. wydobycie wyniosło 45 tys. ton (16,9%) – posiada 

koncesję na wydobycie; 

• złoże Chomiąża (KN 5710) (111,4 tyś. ton) – brak koncesji na wydobycie; 

• złoże Chomiąża I (KN  7461) – zasoby geologiczne bilansowe złoża wynoszą 1387 tys. ton, a w 

2018 r. wydobycie wyniosło 21 tys. ton (1,5%) –koncesja na wydobycie; 

• złoże Chełm (KN 12382) – brak koncesji na wydobycie; 

 

 Dodatkowo Marszałek Województwa Dolnośląskiego wydał również decyzję nr 45/2020 z dnia 

21.09.2020 zatwierdzającą Dokumentację geologiczną złoża kruszywa naturalnego „Wilczków” o 

zasobach: 1242,13 tys. ton zasobów bilansowych w kat. C1. Powyższa dokumentacja stanowi podstawę 

do sporządzenia projektu zagospodarowania złoża oraz uzyskania koncesji w trybie art. 24 i art. 26 

ustawy Prawo geologiczne i górnicze. 

 

Tabela 2 Wykaz udokumentowanych złóż kopalin w gminie Malczyce (stan na 31 XII 2019) 
Lp. Kod złoża Nazwa złoża Typ surowca Zasoby Stan 

zagospodarowania geologiczne 

bilansowe [ha] 

przemysłowe 

[ha] 

1 KN 7467 Malczyce I piaski i żwiry 308 - Z 

2 KN 4761 Chomiąża I piaski i żwiry 1387 1387 E 

3 KN 12382 Chełm piaski i żwiry 3860 - R 

4 KN 8799 Rachów piaski i żwiry 266 266 E 

Wyjaśnienie oznaczeń: E – złoże eksploatowane, R – złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo (w kat. A + B + C1, a w 

przypadku ropy i gazu – w kat. A + B), Z – złoże, z którego wydobycie zostało zaniechane. 

źródło: PIG, PIB, Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2018, Warszawa: Państwowy Instytut 

Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, 2019 

 
Na obszarze gminy Malczyce występują tereny oraz obszary górnicze, związane z wymienionymi 

w punkcie powyżej, złożami kopalin, przedstawione w Tabeli 3. W granicach gminy znajdują się trzy 

aktualne tereny górnicze oraz trzy aktualne obszary górnicze. Zniesiono natomiast cztery tereny 

górnicze oraz cztery obszary górnicze. 

 

Tabela 3 Wykaz terenów i obszarów górniczych w gminie Malczyce (stan na 31 XII 2019) 
Nazwa Nr w rejestrze położenie złoże Data wyznaczenia 

Tereny górnicze 

Rachów 10-1/4/295 Rachów, dz. 115/2 Rachów 2004-03-22 

Chomiąża II – Pole A 10-1/4/260/a Chomiąża Chomiąża I 2011-02-21 

Chomiąża II – Pole B 10-1/4/260/b Chomiąża Chomiąża I 2011-02-21 

Obszary górnicze 

Rachów 10-1/4/295 Rachów, dz. 115/2 Rachów 2004-03-22 

Chomiąża II – Pole A 10-1/4/260/a Chomiąża Chomiąża I 2011-02-21 

Chomiąża II – Pole B 10-1/4/260/b Chomiąża Chomiąża I 2011-02-21 

źródło: PIG, PIB, Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2018, Warszawa: Państwowy Instytut 

Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, 2019 
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Rysunek 2 Hipsometria i cieniowanie tereny na obszarze gminy Malczyce 

źródło: opracowanie własne na podstawie NMT 
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5.4. Warunki wodne 

5.4.1 Wody powierzchniowe 

Obszar gminy Malczyce należy hydrologicznie do dorzecza rzeki Odry, do której wpadają pozostałe 

stosunkowo niewielkie cieki powierzchniowe z jej terenu, tj. Średzka Woda, Cicha Woda, Dłużek oraz 

Zbójno. Wody płynące stanowią pow. 43,22 ha (ok. 1% powierzchni gminy), wody powierzchniowe 

stojące stanowią natomiast 31 ha, rowy melioracyjne (okresowo konserwowane) stanowią 34 ha. 

Ogółem pod powierzchnią wód znajduje się na obszarze całej gminy znajduje się 107,89 ha.  Odra w 

głównej mierze stanowi o atrakcyjności turystycznej i krajoznawczej gminy. Ponadto sieć rzeczną 

uzupełniają cieki wodne niższego rzędu: Cicha Woda i Średzka Woda oraz szereg rowów 

melioracyjnych. Sieć hydrograficzna jest stosunkowo dobrze rozwinięta szczególnie w środkowej części 

gminy. Natomiast stan techniczny stref przy korytowych tych cieków oraz licznych przepustów i 

różnych niewielkich urządzeń melioracyjnych generalnie jest zły, co potwierdziło się podczas 

katastrofalnej powodzi w 1997 r. (podtopienia terenu w rejonie wsi Mazurowice, Rusko i Wilczków, 

które nie miały żadnego powiązania z wysoką falą powodziową na rzece Odrze w lipcu 1997 r.). Tereny 

wód powierzchniowych, stojących (jeziora, stawy) zajmują niewielką powierzchnię. Najczęściej 

wchodzą w skład założeń pałacowo-parkowych, m.in. w Dębicach, Kwietnie, Wilczkowie.  

Obszar opracowania położony jest w całości w granicach jednostek gospodarowania wodami 

(jednolitych części wód powierzchniowych - JCWP) „Cicha Woda” o kodzie RW600017137899, 

„Średzka Woda”, o kodzie RW600017137699 oraz „Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego” 

o kodzie RW6000211511. 

 

5.4.2 Wody podziemne 

Obszar gminy Malczyce położony jest w sąsiedztwie granicy dwóch regionów hydrogeologicznych: 

wielkopolskiego (XIII) oraz przedsudeckiego (XXV). Większa część gminy położona jest w obrębie 

regionu przedsudeckiego, w tym w podregionie średzko-otmuchowskim. Woda podziemna pierwszego 

poziomu wodonośnego w utworach przepuszczalnych czwartorzędu występuje na głębokości do 3,0 m., 

lokalnie głębiej, natomiast w obrębie utworów trudno przepuszczalnych występuje w postaci 

zróżnicowanych sączeń na różnych głębokościach w przewarstwieniach utworami piaszczystymi. W 

odniesieniu do głębszych struktur w obrębie utworów trzeciorzędowych (Wysoczyzna Średzka) 

znajduje się tu wydzielony jeden z głównych zbiorników wód podziemnych nr 319/Tr, gdzie w 

izolowanych utworach piaszczystych występują zasoby szacunkowe o wydajności około 25 000 

m3/dobę, przy średniej głębokości ujęć 65 m p.p.t.  Natomiast na terenie gminy w/w poziom wodonośny 

ujmowany jest kilkoma ujęciami. W zachodniej i środkowej części gminy wykorzystane są głównie 

wody czwartorzędowe, których głębokość nawiercenia oscyluje w granicach 2-13 m. Warstwy 

wodonośne czwartorzędu sięgają 15 m miąższości. Te maksymalne miąższości związane są z 

czwartorzędową strukturą rynnową o przebiegu na obszarze gminy w formie rogala otwartego na 

południowy wschód, dalej na południe i północny wschód. Kierunek spływu wód jest ku północy (ku 

dolinie Odry). Poziom czwartorzędowy ma charakter naporowy. 

Obszar opracowania leży w granicach jednostek gospodarowania wodami (podziemnych 

jednolitych części wód - JCWPd) o kodzie PLGW600095 - „Region Środkowej Odry” pod względem 

stanu chemicznego i ilościowego wód oceniony został jako zmienny, częściowo słaby i dobry. 

Osiągnięcie celów środowiskowych zostało zaplanowane na 2021 r. Celem środowiskowym, zarówno 

dla stanu chemicznego, jak i ilościowego wód jest stan dobry. 

W obrębie gminy Malczyce znajdują się cztery ujęcia wód podziemnych: Dębice, Malczyce, 

Mazurowice i Wilczków. Są one cztery niezależne układy wodociągowe, które kształtują gminną sieć 

wodociągową i zaopatrują prawie 100% mieszkańców gminy. 
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5.5. Warunki glebowe 

Na obszarze gminy Malczyce dominują grunty orne dobrej jakości, zajmując ok 55% powierzchni 

gminy, natomiast słabsze grunty stanowią ok 6% gminy.  Na terenie gminy występują na znacznych 

powierzchniach, szczególnie w południowej i części środkowej dobre i bardzo dobre gleby zaliczane do 

kompleksu pszennego dobrego i wadliwego, stanowiące II – IV a klasę gruntów ornych (ponad 40% 

powierzchni terenu gminy). Wytworzone one zostały w całym swym profilu z utworów pylasto - 

ilastych lub z glin średnich o miąższym profilu próchnicznym, prawidłowej strukturze i stosunkach 

wodno - powietrznych, nadając się do uprawy szerokiego asortymentu roślin. Pozostałe powierzchnie 

gleb zaliczone do kompleksu żytniego bardzo dobrego, dobrego i słabego, zaliczane generalnie do IV a 

i IV b klasy gruntów ornych zajmują powierzchnie w centralnej i północnej części gminy. Stanowią je 

gleby brunatne, mady lekkie i gleby bielicowe, wytworzone z glin lekkich, piasków gliniastych 

mocnych i lekkich są glebami wrażliwymi na susze atmosferyczne. Względnie korzystne ukształtowanie 

terenu, niewielkie deniwelacje, w tym korzystne warunki przewietrzania terenu sprzyjają rozwojowi 

rolnictwa. Z zagadnieniem jakości gleb wiąże się również ich przepuszczalność. Występują tu przede 

wszystkim duże płaty gruntów, charakteryzujące się słabą przepuszczalnością – gliny i pyły. 

Poprzedzielane wyspowo fragmentami gruntów średnio – przepuszczalnych – piaski i skały lite, silnie 

uszczelnione. W kilku miejscach występują również rumosze i żwiry, charakteryzujące się łatwą 

przepuszczalnością. Ponadto na obszarach poszczególnych wsi występują grunty antropogeniczne o 

zróżnicowanej przepuszczalności i stopniu przekształcenia. Ponadto na terenie tym poza użytkami 

rolnymi znajdują się również inne użytki gruntowe- tj. grunty zabudowane i zurbanizowane. 

Ponadto na terenie tym poza użytkami rolnymi znajdują się również inne użytki gruntowe- tj. grunty 

zabudowane i zurbanizowane.  

Mniej urodzajne są gleby brunatne kwaśne występujące w obrębie kompleksów leśnych. Gleby 

występujące na terenie gminy, wg. kategorii gleb nie są podatne na suszę. Dominuje tutaj kategoria IV 

– mało podatna na suszę – ok. 53,64% powierzchni gruntów ornych gminy. 

 

Tabela 4 Kategorie glebowe w gminie Malczyce w 2019 r. 

 

Lp. 

Kategoria gleby Powierzchnia użytków 

rolnych [ha]* 

Udział w użytkach 

rolnych [%] * 

1. Kategoria I – bardzo podatna 99,86 2,49 

2. Kategoria II - podatna 829,89 20,65 

3. Kategoria III – średnio podatna 933,17 23,22 

4. Kategoria IV – mało podatna 2155,43 53,64 

* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzględnienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego 

źródło: System Monitoringu Suszy Rolniczej, dostępne na: susza.iung.pulawy.pl [dostęp: 01.04.2020] 

 

5.5.1 Agroekosystem 

Na terenie gminy Malczyce występują różne kategorie użytkowania gruntów, tj. użytki rolne, 

nieużytki, grunty leśne, jak również grunty zabudowane i zurbanizowane oraz grunty pod wodami, 

tereny różne. Na Wykresie 1 zobrazowano strukturę użytkowania gruntów w oparciu o wyżej omówione 

kategoria, natomiast w Tabeli 5 uszczegółowiono zakres poprzez wskazanie rodzajów gruntów.  

 

Tabela 5 Struktura użytkowania gruntów 
Kategoria Rodzaj gruntów Symbol Powierzchnia [ha] Udział procentowy 

[%] 

użytki rolne grunty orne R 3398,88 64,5 

sady S 14,93 0,3 

łąki Ł 220,62 4,2 

pastwiska Ps 292,45 5,6 

grunty rolne zabudowane Br 135,37 2,6 
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grunty pod stawami Wsr 8,12 0,1 

grunty pod rowami W 33,92 0,6 

grunty zadrzewione i zakrzewione na UR LZr 0,96 0,1 

razem 4 105,25 78,0 

nieużytki N 47,29 0,9 

grunty leśne lasy Ls 591,03 11,2 

grunty zadrzewione i zakrzewione Lz 33,35 0,6 

razem 624,38 11,8 

grunty 

zabudowane i 

zurbanizowane 

tereny mieszkaniowe i niezabudowane B, Bp 38,76 0,7 

tereny przemysłowe i inne tereny 

zabudowane 

Ba, Bi 74,34 1,4 

tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Bz 35,14 0,6 

użytki kopalne K 2,15 0,1 

drogi dr 195,97 3,7 

tereny kolejowe Tk 69,55 1,3 

inne tereny komunikacyjne Ti 0,02 0,1 

razem 415,93 7,9 

grunty pod 

wodami 

grunty pod wodami płynącymi Wp 43,87 0,8 

grunty pod wodami stojącymi Ws 27,25 0,5 

razem 71,12 1,3 

Tereny różne Tr 2,79 0,1 

źródło: opracowanie własne na podstawie EGIB 

 

Wykres 1 Struktura użytkowania gruntów 

 
źródło: opracowanie własne na podstawie EGIB 

 

W strukturze użytkowania gruntów gminy Malczyce wysoki udział mają grunty leśne składające 

się z lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych – 11,8% powierzchni gminy. Na podstawie 

inwentaryzacji urbanistycznej należy również wskazać, że znaczna część lasów to obszary zwartych 

kompleksów leśnych. Największy udział gruntów leśnych przypada na obręby ewidencyjne: Wilczków 

(215,16 ha), Kwietno (179,49 ha) oraz Dębice (77,67%). Kolejną kategorią są grunty zabudowane i 

zurbanizowane, na które przypadają: tereny mieszkaniowe i niezabudowane, tereny przemysłowe i inne 

tereny zabudowane, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, użytki kopalne, drogi, tereny kolejowe i inne 

tereny komunikacyjne – łącznie 7,9% powierzchni gminy. 1,3% udział przypadają na grunty pod 

wodami (zarówno płynącymi jak i stojącymi), 0,9% to grunty stanowiące nieużytki, natomiast 0,1% to 

tereny różne. 

Na podstawie zgromadzonych danych można stwierdzić, że dominującą funkcją na terenie gminy 

Malczyce jest szeroko rozumiane rolnictwo (78,0%). Składają się na nie grunty orne, łąki, sady, 

pastwiska, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i rowami, grunty zadrzewione i zakrzewione 

78,00%

0,90%
11,80%

7,90%
1,30% 0,10%

użytki rolne

nieużytki

grunty leśne

grunty zabudowane i zurbanizowane

grunty pod wodami

Tereny różne
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na użytkach rolnych – jak na Wykresie 1. Użytki rolne zajmują największą powierzchnię w obrębach 

ewidencyjnych: Chomiąża (714,08 ha), Kwietno (635,79 ha) oraz Dębice (574,58 ha). 

Malczyce to gmina o rolniczych tradycjach. Ocena uwarunkowań przyrodniczych dla rolnictwa 

możliwa jest za pomocą wskaźnika waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, który prócz klas 

bonitacyjnych uwzględnia także agroklimat, rzeźbę terenu oraz warunki wodne. Uwzględniając 

klasyfikację bonitacyjną na terenie gminy Malczyce przeważają grunty klas II-III, tj. 55% wszystkich 

użytków rolnych. Znacząco dominują gleby dobre o III klasie bonitacyjnej, natomiast w mniejszym 

stopniu występują gleby o niższych klasach bonitacyjnych V-VI – te dominują na terenie północnych 

obrębów ewidencyjnych. Grunty o wysokich klasach bonitacyjnych zlokalizowane są głównie w 

centralnej części gminy oraz częściowo na południu gminy. Najwyższy udział gleb o najlepszych 

klasach bonitacyjnych dotyczy w szczególności obrębów ewidencyjnych: Rusko, Kwietno, Dębice, 

Szymanów i Chełm. Na obszarze gminy nie stwierdzono występowania gruntów I klasy bonitacyjnej 

oraz użytków ekologicznych. Grunty rolne klasy bonitacyjnej I-III oznaczono na rysunku uwarunkowań 

zbiorczych studium. 
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Rysunek 3 Przestrzenne rozmieszczenie gruntów i użytków na obszarze gminy Malczyce 

źródło: opracowanie własne na podstawie EGIB 

 



 

 

 

16 Prognoza oddziaływania na środowisko do Studium Uwarunkowań i Kierunków … 

Tabela 6 Gleboznawcza klasyfikacja gruntów ornych i użytków zielonych  
grunty orne w klasach bonitacyjnych 

 [ha] i [%] 

użytki zielone w klasach bonitacyjnych [ha] i [%] 

II IIIa IIIb IVa IVb V VI II III IV V VI 

28,38 1111,18 739,71 816,16 549,05 150,7 3,7 17,84 265,05 165,76 47,15 17,27 

0,83% 32,69% 21,76% 24,01% 16,15% 4,43% 0,11% 3,48% 51,66% 32,31% 9,19% 3,37% 

źródło: opracowanie własne na podstawie EGIB 

 

Wykres 2 Grunty orne w klasach bonitacyjnych (po lewej) oraz użytki zielone w klasach bonitacyjnych 

(po prawej) 

źródło: opracowanie własne na podstawie EGIB 

 

5.6 Warunki klimatyczne 

Według podziału rolniczo-klimatycznego Polski R. Gumińskiego (1948), obszar gminy położony 

w rejonie Odry, należy do dzielnicy wrocławskiej – najcieplejszej w Polsce. Południowe krańce gminy 

należą do dzielnicy podsudeckiej. Średnia roczna temperatura powietrza na terenie gminy wynosi 8-

8,5˚C, a okres wegetacyjny trwa 220-225 dni. Pierwsze prace polowe przypadają przeciętnie na 2 dekadę 

marca. Na tym obszarze rejestruje się około 35 dni gorących, około 110 z przymrozkiem, około 30 

mroźnych, a bardzo mroźnych 1-2 w skali roku. Pokrywa śnieżna występuje 50-60 dni. Średnia roczna 

suma opadów atmosferycznych wynosi 610 mm. Maksymalna miesięczna suma opadów przypada w 

Malczycach na lipiec (100 mm).  

 

Rysunek 4 Średnie temperatury i opady w gminie Malczyce 

źródło: https://www.meteoblue.com 

0,83%

32,69%

21,76%24,01%

16,15%

4,43% 0,11%

II IIIa IIIb IVa IVb V VI

3,48%

51,66%32,31%

9,19%
3,37%

II III IV V VI
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Rysunek 5 Róża wiatrów dla gminy Malczyce 

źródło: https://www.meteoblue.com 

 

5.7 Fauna i flora 

Gmina Malczyce charakteryzuje się dominacją gruntów rolnych oraz średnim wskaźnikiem 

lesistości (na poziomie 11,97%). Wśród gruntów rolnych pojawiają się łąki i pastwiska. Szczególnie 

cenne przyrodniczo są łąki wilgotne oraz podmokłe, zlokalizowane w dolinach rzeki Odry oraz Średzka 

Woda w północnej części gminy. Charakteryzują się występowaniem bogatej gatunkowo roślinności 

błotnej oraz skupisk traw. W dolinach pojawiają się również kępy wodolubnych drzew (np. karłowatej 

wierzby, olchy i trzciny), tworzące wraz z łąkami specyficzny krajobraz północnej części gminy. 

Na obszarze gminy Malczyce występuje 5 gatunków chronionych, podlegających ochronie pełnej 

bądź częściowej, dla których zidentyfikowano 26 stanowisk roślin chronionych. Całkowitej ochronie 

podlegają: kruszyna pospolita (występująca aż na 20 stanowiskach), kalina koralowa (1 stanowisko), 

konwalia majowa (3 stanowiska), buławnik wielokwiatowy (1 stanowisko) oraz podkolan biały (1 

stanowisko występujące w charakterystycznym miejscu – w pobliżu glinianek na zachód od Kwietna).4 

Gmina bogata jest w różnorodną i wielogatunkową faunę. Najwięcej cennych gatunków 

zamieszkuje tereny podmokłe w pobliżu rzeki Odry oraz Średzkiej Wody. Z przyrodniczego punktu 

widzenia najcenniejsze są gatunki bezkręgowców – owadów o unikatowym charakterze w skali 

województwa. W nadodrzańskich lasach zlokalizowano 5 gatunków owadów, w tym dość rzadkiego C. 

scheidleri preysleri. W granicach gminy zlokalizowane są dwa stanowiska chronionych gatunków 

owadów – modraszki nausitous oraz modraszki teljus. Oba stanowiska zlokalizowane są w północnej 

części obrębu Chomiąża, w granicach obszarów Natura 2000. Wśród ssaków na obszarze gminy 

występują następujące gatunki chronione: bóbr europejski (euroazjatycki) (2 stanowiska), wydra (5 

stanowisk) oraz mopek (1 stanowisko). Zarówno bóbr europejski, jak i wydra zamieszkują tereny 

wodne, bądź podmokłe w granicach obszarów Natura 2000. Stanowisko mopka zlokalizowane jest we 

wschodniej części obrębu Wilczków w granicach terenów leśnych. W obrębie Chomiąża w granicach 

Obszaru Specjalnej Ochrony Natura 2000 "Łęgi Odrzańskie" PLB020008 zidentyfikowano 8 gatunków 

 
4 EKO-TEAM, Gmina Malczyce, Program Ochrony Środowiska dla Gminy Malczyce na lata 2018-2021 z perspektywą na 

lata 2022-2025, EKO-TEAM, Zgorzelec, Malczyce: 2018; 
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chronionych ptaków: gąsiorka (3 stanowiska), jarzębatki (1 stanowisko), otolana (2 stanowiska), 

świerszczyka zwyczajnego (2 stanowiska). Ponadto w centralnej części obrębu Malczyce zlokalizowane 

jest stanowisko bociana białego. Przy ul. Mickiewicza zlokalizowane jest bocianie gniazdo (na dawnym 

słupie energetycznym – obecnie nieużytkowanym). W związku z niewielką lesistością gminy rzadko 

pojawiają się płazy oraz gady. Intensywna gospodarka rolna powoduje zanik rowów melioracyjnych 

oraz zbiorników wodnych, co nie stwarza dobrych warunków do rozrodu pozostających jeszcze 

nielicznych gatunków płazów. W północnej części Dębic, w obrębie Kwietno oraz Wilczków 

zidentyfikowano 5 stanowisk traszki grzebieniastej. Pojawia się ona w obszarach leśnych i 

zadrzewionych. Wśród gatunków ryb na obszarze gminy pojawiło się aż 11 gatunków, zamieszkujących 

obszar Średzkiej Wody i Odry. Wśród chronionych gatunków pojawiły się: boleń, jesiotr ostronosy, 

kiełb białopłetwy, koza, łosoś, piskorz oraz różanka.  

W obszarze gminy licznie występują również siedliska przyrodnicze – łącznie zidentyfikowano 120 

siedlisk, w tym: grąd środkowoeuropejski, kwaśne dąbrowy, łąki selernicowe, łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i jesionowe i olsy źródliskowe, łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe, 

zmiennowilgotne łąki trzęślicowe oraz żyzne buczyny. Najwięcej siedlisk zlokalizowanych jest w 

lasach w centralnej części gminy, w pobliżu obrębów: Rusko, Rachów, Wilczków, Kwietno oraz 

Dębice. W granicach Obszaru Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie” PLH020018, tuż przy północnej granicy 

gminy znajdują się dodatkowo 4 siedliska: zalewane muliste brzegi rzek, łąki selernicowe, łęgowe lasy 

dębowo-wiązowo-jesionowe oraz grąd europejski.  

Poza przytoczonymi powyżej gatunkami chronionej fauny i flory zidentyfikowano również 

obecność gatunków, które pojawiają się w „Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt”. Wśród nich 

pojawiły się: żaba dalmatyńska (Rana dalmatina), kozioróg dębosz (Cerambyx cerdo) oraz Biegacz 

Scheidlera (Carabus scheidleri). Najczęściej występującymi gatunkami i najcenniejszymi są gatunki 

muchołówki białoszyjej (Ficedula albicollis), dzięcioła średniego (Dendrocopos medius), łabędzia 

krzykliwego (Cygnus cygnus).5 

Na system obszarów chronionych na terenie gminy Malczyce składają się dwa obszary w ramach 

sieci NATURA 2000: Obszar Specjalnej Ochrony: PLB 020008 „Łęgi Odrzańskie” (dyrektywa ptasia) 

oraz Specjalny Obszar Ochrony PLH 020018 „Łęgi Odrzańskie” (dyrektywa siedliskowa).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Ibidem; 
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Rysunek 6 Rozmieszczenie chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych na 

terenie Gminy Malczyce z podziałem na gatunki i typy siedlisk 

źródło: Opracowanie własne na podstawie danych RDOŚ 
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5.8 Obszary objęte ochroną prawną 

5.8.1 Obszary chronione na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 

Obszarami chronionymi na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne są tereny 

zamknięte. W gminie Malczyce obowiązują tereny zamknięte ustanowione w drodze Decyzji nr 14 

Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które 

przebiegają linie kolejowe. W granicach terenów zamkniętych na obszarze gminy znajdują się 

nieruchomości pod liniami kolejowymi w miejscowościach Malczyce, Mazurowice, Chomiąża, 

Rachów, Rusko i Wilczków. 

 
5.8.2 Obszary i obiekty chronione na podstawie Ustawy o ochronie przyrody 

Na system obszarów chronionych na terenie gminy Malczyce składają się dwa obszary w ramach 

sieci NATURA 2000: 

• Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków: PLB 020008 „Łęgi Odrzańskie”, 

• Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH 020018 „Łęgi Odrzańskie”.  

 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH 020018 „Łęgi Odrzańskie” 

Obszar SOP „Łęgi Odrzańskie” zajmuje powierzchnię ok. 18 tys. ha. Stanowi fragment doliny Odry 

o długości 101 km, rozciągający się od Brzegu Dolnego do Głogowa, od wysokości km 290 do km 385, 

w granicach dawnej terasy zalewowej rzeki, wraz z ujściem Baryczy. Granica obszaru poprowadzona 

jest zgodnie z aktualnym obszarem zalewowym wraz z planowanymi polderami. Obejmuje siedliska 

nadrzeczne zachowane w międzywalu oraz najlepiej wykształcone lasy, łąki i torfowiska niskie poza 

jego obrębem. Duża część terenu jest regularnie zalewana. Oba obszary ochrony znajdują się na styku 

północnej granicy gminy Malczyce, na pograniczu obrębów Malczyce oraz Chomiąża. Obszar SOP 

„Łęgi Odrzańskie” stanowi ostoję ptasią o randze europejskiej E 53. Zgodnie z Załącznikiem I 

Dyrektywy Rady 79/409/EWG w ramach tego obszaru występuje 35 lęgowych gatunków ptaków. 

Występuje również 11 gatunków występujących w Polskiej Czerwonej Księdze (PCK). Gnieździ się na 

nim ok 100 gatunków ptaków, a w okresie lęgowym obszar zamieszkują m. in. kania czarna, 

muchołówka białoszyja, dzięcioł średni, kania ruda, dzięcioł zielonosiwy, świerszczak, trzmielojad, 

srokosz oraz żuraw. Obszar ten bogaty jest w siedliska przyrodnicze rzadkie oraz zagrożone, 

występujące w obszarach rzek nizinnych. Występują tu przede wszystkim dobrze zachowane lasy 

łęgowe oraz łąki. Dodatkowo na omawianym obszarze występują takie gatunki jak: goryczka 

wąskolistna, kasaciec syberyjski, czosnek kątowaty, kiłeb białopłetwy, boleń oraz kilka rzadkich 

gatunków motyli.6 

 

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków: PLB 020008 „Łęgi Odrzańskie” 

Obszar SOO siedlisk Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie” leży w dolinie geomorfologicznej rzeki Odry 

od wysokości km 290 do 385, w granicach dawnej terasy zalewowej rzeki począwszy od Brzegu 

Dolnego aż po Głogów. Włączono tu też obszar tzw. Zielonych Łąk koło Miękini, z rezerwatem 

“Zabór”. Jest to więc najdłuższa ostoja na Dolnym Śląsku, o długości ponad 70 km, a dzięki swojemu 

położeniu w dolinie jednej z największych rzek europejskich jest także bardzo ważnym korytarzem 

ekologicznym w skali całego kontynentu. Zajmuje obszary w aż 11 gminach nadodrzańskich. Obejmuje 

siedliska nadrzeczne zachowane w międzywalu oraz najlepiej wykształcone lasy, łąki i torfowiska niskie 

poza jego obrębem. W strukturze powierzchniowej dominują lasy (prawie 50% pokrycia) oraz łąki i 

pastwiska (21%). Obszar odznacza się dużym bogactwem rzadkich i zagrożonych siedlisk 

przyrodniczych, charakterystycznych dla rzeki nizinnej. Występuje 11 siedlisk z Załącznika 

 
6 Portal Natura 2000: http://www.obszary.natura2000.pl/index.php?dzial=2&kat=10&art=58&limit=0 [dostęp; 29.07.2020]; 

http://www.obszary.natura2000.pl/index.php?dzial=2&kat=10&art=58&limit=0
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Dyrektywy Rady 92/43/EWG, w tym bardzo dobrze zachowane lasy łęgowe, zajmujące znaczącą 

powierzchnię tego obszaru. Występują również cenne przyrodniczo łąki z gatunkami takimi jak 

goryczka wąskolistna, kasaciec syberyjski, czy czosnek kątowaty. W rezerwacie Odrzysko występuje 

również populacja salwinii pływającej oraz kotewki orzecha włoskiego. Na terenie ostoi zlokalizowano 

obecność 22 gatunków zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Występują bardzo 

rzadkie gatunki bezkręgowców (motyli, chrząszczy oraz ważek), jak również rzadkich gatunków ryb 

(np. kiłba białopłetwego i bolenia). W okolicy Lubiąża pojawia się również cenne zimowisko 

nietoperzy, w tym jedno z największych stanowisk mopka na obszarze południowo-zachodniej Polski. 

Na omawianym obszarze występuje co najmniej 25 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 

79/409/EWG, w tym 7 gatunków osiągających liczebność kwalifikującą ostoję. Wśród gatunków 

kwalifikujących występują: bielik, dzięcioł średni, dzięcioł zielonosiwy, kania czarna, kania ruda, 

łabędź krzykliwy, muchówka białoszyja) oraz 18 pozostałych gatunków w tym: bocian biały, bocian 

czarny, bąk, bączek, błotniak łąkowy, błotniak stawowy, dzięcioł czarny, gąsiorek, kropiatka, 

jarzębatka, lelek, lerka, muchołówka mała, ortlan, trzmielojad, zielonka, zimorodek i żuraw.7  

Na obszarze gminy Malczyce występuje 8 gatunków chronionych, podlegających ochronie pełnej 

bądź częściowej, oraz 46 stanowisk ochrony roślin. Całkowitej ochronie podlegają: bluszcz pospolity 

(występujący na 6 stanowiskach), kruszyna pospolita (występująca aż na 24 stanowiskach), kalina 

koralowa, konwalia majowa pierwiosnka wyniosła oraz samotnik bezwstydny, buławik wielokwiatowy 

oraz podkolan biały (występujące w charakterystycznym miejscu – w pobliżu glinianek na zachód od 

Kwietna).8 

Najwięcej cennych gatunków zamieszkuje tereny podmokłe w pobliżu rzeki Odry oraz Średzkiej 

Wody. Z przyrodniczego punktu widzenia najcenniejsze są gatunki bezkręgowców – owadów o 

unikatowym charakterze w skali województwa. W nadodrzańskich lasach zlokalizowano 5 gatunków 

owadów, w tym dość rzadkiego C. scheidleri preysleri. Wśród gatunków ryb na obszarze gminy 

pojawiło się aż 18 gatunków, zamieszkujących obszar Średzkiej Wody i częściowo niewielkiego cieku 

Cichej Wody. Wśród chronionych gatunków pojawiły się np. słonecznica, kiełb i ciernik. W związku z 

niewielką lesistością gminy rzadko pojawiają się płazy oraz gady. Intensywna gospodarka rolna 

powoduje oraz zanik zbiorników wodnych nie stwarzają dobrych warunków do rozrodu pozostających 

jeszcze nielicznych gatunków płazów. Wśród gatunków chronionych pojawiają się jednak; traszka 

zwyczajna, żaba trawna, żaba wodna, jaszczurka zwinka i zaskroniec zwyczajny. Na obszarze gminy 

stwierdzono występowanie 95 gatunków ptaków lęgowych podlegających ochronie, z czego 16 należy 

do rzadkich, pojawiających się zaledwie w kilku miejscach w gminie i grupujących się zazwyczaj w 

pojedynczych parach. Wśród tych gatunków pojawiają się: bocian biały, łabędź niemy, brzegówka oraz 

remiz. (EKO-TEAM i Gmina Malczyce, 2018) Ostojami cenniejszych gatunków flory są ponadto parki 

przypałacowe, doliny cieków wodnych oraz wilgotne nadrzeczne łąki. W obrębie użytków rolnych 

występują pasy i zespoły zadrzewień śródpolnych, a wzdłuż cieków – ciągi drzew i krzewów. 

Zidentyfikowano również obecność gatunków, które pojawiają się w „Polskiej Czerwonej Księdze 

Zwierząt”. Wśród tych gatunków pojawiły się: żaba dalmatyńska (Rana dalmatina), kozioróg dębosz 

(Cerambyx cerdo) oraz Biegacz Scheidlera (Carabus scheidleri). Najczęściej występującymi gatunkami 

i najcenniejszymi są gatunki muchołówki białoszyjej (Ficedula albicollis), dzięcioła średniego 

(Dendrocopos medius), łabędzia krzykliwego (Cygnus cygnus). (EKO-TEAM i Gmina Malczyce, 2018) 

W granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie” oraz Obszaru 

Specjalnej Ochrony „Łęgi Odrzański znajdują się typy siedlisk wymienione w Załączniku I Dyrektywy 

Rady 92/43/EWG (Dyrektywa siedliskowa) wymienione w Tabeli 7. 

 

 

 
7 Portal Natura 2000: http://www.obszary.natura2000.pl/index.php?dzial=2&kat=9&art=22 [dostęp; 29.07.2020]; 
8 EKO-TEAM, Gmina Malczyce, Program Ochrony Środowiska dla Gminy Malczyce na lata 2018-2021 z perspektywą na 

lata 2022-2025, EKO-TEAM, Zgorzelec, Malczyce: 2018; 

http://www.obszary.natura2000.pl/index.php?dzial=2&kat=9&art=22
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Tabela 7 Typy siedlisk znajdujące się na terenie obszaru PLB i PLH Natura 2000 
Kod Typ siedliska % pokrycia 

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 1,00 

3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis 0,01 

3270 Zalewane muliste brzegi rzek 0,05 

6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi 

stanowiskami storczyków 

0,01 

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 1,00 

6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 0,50 

6440 Łąki selemicowe (Cnidion dubii) 1,20 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 9,00 

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 7,00 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion 

2,30 

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 19,00 

źródło: Natura 2000 Standardowy formularz danych dla Obszarów Specjalnej Ochrony (OSO) dla Obszarów spełniających 

kryteria Obszarów o Znaczeniu Wspólnotowym (OZW) o dla Specjalnych Obszarów Ochrony (SOO) PLB020008 Łęgi 

Odrzańskie oraz PLH020018 Łęgi Odrzańskie 

 

Siedliska te stanowią ważny element środowiska przyrodniczego, zwłaszcza dla obszarów w 

dolinie Odry na północy gminy Malczyce. Postępująca agrocenoza na terenie gminy jak i w wielu innych 

miejscach powiatu wypiera pierwotne ekosystemy leśne. „Łęgi Odrzańskie” są ostoją rozwoju fauny i 

flory nie tylko w wymiarze lokalnym, ale również regionalnym i stanowią cenne elementy przyrody 

podlegające ochronie in situ. Cenne przyrodniczo gatunku fauny i flory, których dotyczy Artykuł 4 

Dyrektywy Rady 79/409/EWG i gatunki wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 

oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków przedstawione zostały w poniższej tabeli. 

 

Tabela 8 Gatunki, których dotyczy Artykuł 4 Dyrektywy Rady 79/409/EWG i gatunki wymienione w 

Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 
Kod Gatunek   

Ptaki 

A030 Ciconia nigra A234 Picus canus 

A031 Ciconia  

A236 

Dryocopus martius 

A072 Pernis apivorus A238 Dendrocopos medius 

A073 Milvus migrans A320 Ficedula parva 

A074 Milvus milvus A321 Ficedula albicollis 

A075 Haliaeetus albicilla A052 Anas crecca 

A081 Circus aeruginosus A153 Gallinago gallinago 

A127 Grus grus A165 Tringa ochropus 

A229 Alcedo atthis   

ssaki 

1308 Barbastella barbastellus 1324 Myotis myotis 

1318 Myotis dasycneme 1337 Castor fiber 

1323 Myotis bechsteinii 1355 Lutra lutra 

płazy i gady 

1166 Triturus cristatus 1188 Bombina bombina 

ryby 

1106 Salmo salar 1134 Rhodeus sericeus amarus 
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1124 Gobio albipinnatus 1149 Cobitis taenia 

1130 Aspius aspius   

bezkręgowce 

1037 Ophiogomphus cecilia 1061 Maculinea nausithous 

1042 Leucorrhinia pectoralis 1065 Euphydryas aurinia 

1052 Hypodryas maturna 1074 Eriogaster catax 

1059 Maculinea teleius 1084 Osmoderma eremita 

1060 Lycaena dispar 1088 Cerambyx cerdo 

źródło: Natura 2000 Standardowy formularz danych dla Obszarów Specjalnej Ochrony (OSO) dla Obszarów spełniających 

kryteria Obszarów o Znaczeniu Wspólnotowym (OZW) o dla Specjalnych Obszarów Ochrony (SOO) PLB020008 Łęgi 

Odrzańskie oraz PLH020018 Łęgi Odrzańskie 

 

Główny międzynarodowy korytarz doliny Odry 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego w celu racjonalnego i 

zrównoważonego sposobu wykorzystania zasobów środowiska przyrodniczego, kulturowego i 

krajobrazu ukierunkował stworzenie spójnego systemu ochrony przyrody, funkcjonującego w ramach 

struktur krajowych i europejskich. W związku z tym wprowadzono główny międzynarodowy korytarz 

doliny Odry. 

 

5.8.3 Obszary i obiekty chronione na podstawie ustawy Prawo wodne 

Obszarami chronionymi na podstawie ustawy Prawo wodne są:  

• Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 319 „Prochowice – Środa Śląska”; 

• Strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wód podziemnych; 

• Obszary szczególnego zagrożenia powodzią:  

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

− na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%,  

− obszary między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, 

w który wbudowano wał przeciwpowodziowy; 

• Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi:  

− obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2%, 

− obszary narażone na zalanie w przypadku całkowitego zniszczenia lub uszkodzenia wału 

przeciwpowodziowego. 

 

5.8.4 Obszary i obiekty chronione na podstawie Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

Obiektami i obszarami chronionymi na podstawie Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami są zabytki nieruchome i zabytki archeologiczne, w szczególności:  

• Obiekty w rejestrze zabytków; 

• Obszary w rejestrze zabytków; 

• Obiekty w wykazie zabytków;  

• Obszary w wykazie zabytków;  

• Stanowiska archeologiczne; 

• Obiekty i obszary chronione na mocy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

5.8.5 Obszary i obiekty chronione na podstawie Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

Obszarami chronionymi na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych są: lasy oraz 

grunty rolne klasy bonitacyjnej I-III. 
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5.8.6 Obszary i obiekty chronione na podstawie Ustawy Prawo geologiczne i górnicze 

Obszarami chronionymi na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze są: 

• Obszary występowania złóż kopalin; 

• Tereny górnicze; 

• Obszary górnicze; 
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Rysunek 7 Rozmieszczenie form ochrony przyrody na obszarze gminy 

źródło: opracowanie własne 
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5.9 Analiza stanu środowiska oraz identyfikacja źródeł zagrożeń dla środowiska 

przyrodniczego 

Stan środowiska na obszarze objętym opracowaniem można określić jako dobry. Poziom 

zanieczyszczeń gleb, wody i powietrza nie przekracza dopuszczalnych norm. Nie funkcjonują tu 

obiekty, urządzenia i instalacje wpływające znacząco negatywnie na środowisko i stanowiące dla niego 

istotne zagrożenie.  

 

5.9.1 Pole elektromagnetyczne 

Źródło emisji promieniowania elektromagnetycznego na obszarze gminy stanowią obiekty 

związane z funkcjonowaniem sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych (np. napowietrzne 

linie średniego i wysokiego napięcia. Przez obszar gminy przebiegają również dwie sieci napowietrzne 

wysokiego napięcia 110 kV oraz najwyższego napięcia 400 kV Czarna – Pasikurowice. Linia 

elektroenergetyczna 400 kV podlega obecnie przebudowie w postaci rozbiórki istniejącej linii na 

podstawie decyzji Nr 1/20 z dnia 18 marca 2020 r., zatwierdzającej projekt rozbiórki i udzielającą 

pozwolenia na rozbiórkę dla zadania pn.: „Rozbiórka istniejącej linii 400 kV Czarna Pasikurowice - 

Część 1". Następnym etapem przebudowy powyższej linii elektroenergetycznej jest budowa nowej linii 

o tym samym napięciu, lecz zmienionym przebiegu. Budowa stanowi inwestycję celu publicznego. 

Budowa linii 400 kV Czarna – Pasikurowice jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w 

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jako część projektu "Budowa 

linii Czarna – Pasikurowice wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym", na realizację którego PSE 

SA podpisały w grudniu 2017 roku umowę o dofinansowanie. Sieć uzupełniają napowietrzne linie 

elektroenergetyczne średniego napięcia 20kV oraz linie niskiego napięcia 0,4kV. Dla napowietrznych 

linii elektroenergetycznych obowiązują pasy technologiczne ograniczonego zagospodarowania w 

odległości: 

• linie elektroenergetyczne najwyższego napięcia – 400 kV, 

• linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia – 110 kV,  

• linie elektroenergetyczne średniego napięcia – 20 kV,  

• linie elektroenergetyczne niskiego napięcia. 

 

5.9.2 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych 

Obszar opracowania położony jest w całości w granicach jednostek gospodarowania wodami 

(jednolitych części wód powierzchniowych - JCWP) „Cicha Woda” o kodzie RW600017137899, 

„Średzka Woda”, o kodzie RW600017137699 oraz „Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego” 

o kodzie RW6000211511. Granice Jednolitych Części Wód Powierzchniowych zostały oznaczone na 

rysunku uwarunkowań zbiorczych studium. Poszczególne strefy wód poddawane są monitoringowi pod 

względem składu chemicznego oraz składu i potencjału ekologicznego. Przeprowadzone badania 

dostarczają również informacji o składzie chemicznym wód, wskazując dla poszczególnych związków 

chemicznych wskaźniki, normy oraz ocenę składu. W ostatnich latach monitoring przeprowadzany był 

w 2016 roku dla Średzkiej Wody (punkt pomiarowy przy ujściu Odry na wysokości Malczyc), w 2011 

roku dla JCWP Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego (punkt pomiarowy poniżej Malczyc, 

na moście pomiędzy Kawicami, a Lubiążem oraz w 2017 roku dla JCWP Cicha Woda (punkt 

pomiarowy – most Rogów – Malczyce). 
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Tabela 9 Wyniki monitoringu Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (oprac. wł. na podstawie 

danych WIOŚ we Wrocławiu) 
Nazwa JCWP Odra od Wałów 

Śląskich do Kanału 

Wschodniego 

Cicha Woda Średzka Woda 

Kod JCWP RW600017137899 RW6000211511 RW600017137699 

użytkowanie rolna rolno-leśna rolna 

Ryzyko niespełnienia celów 

środowiskowych 

zagrożona zagrożona zagrożona 

Rok badań 2011 2017 2016 

Ocena stanu chemicznego umiarkowany poniżej dobrego poniżej dobrego 

Stan/potencjał ekologiczny PSD PSD umiarkowany 

Klasa elementów biologicznych III III III 

Klasa elementów fizykochemicznych II II II 

Klasa elementów 

fizykochemicznych - specyficzne 

zanieczyszczenia syntetyczne i 

niesyntetyczne 

I I II 

Ogólna ocena stanu JCWP zły zły zły 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 

zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 22 lutego 2011 r. 

Z przeprowadzonego monitoringu wynika, że ogólna ocena wód powierzchniowych na terenie 

gminy Malczyce wskazuje złą jakość wód. Na ocenę tą wpływ mają poszczególne składowe, m. in. 

ocena stanu chemicznego, ocena i potencjał stanu ekologicznego oraz klasy poszczególnych elementów 

chemiczno-biologicznych i fizykochemicznych wód. Badania wskazują na umiarkowany stan 

składowych chemicznych oraz umiarkowany potencjał/stan ekologiczny. W 2015 roku przeprowadzono 

w obszarze Cichej Wody monitoring pod względem spełnienia wymogów dla obszarów wrażliwych na 

eutrofizację, spowodowaną zanieczyszczeniami pochodzenia komunalnego oraz związanego z 

działalnością rolniczą. Średnie stężenie zawartości azotanów zbliżało się poziomu zagrożenia 

zanieczyszczenia azotanami, jednak nie przekroczyło granicznej wartości (wynik badań: 34,5 NO3/dm3, 

wartość graniczna: 40-50 NO3/dm3). Zaobserwowano natomiast zjawisko eutrofizacji wód, czyli 

procesu wzbogacania zbiorników wodnych w pierwiastki biofilne, skutkujący wzrostem żyzności wód. 

Proces ten pojawia się po przekroczeniu wartości azotanów na poziomie 10 NO3/dm3. Przyczyną 

eutrofizacji była ponadnormatywna zawartość azotu azotanowego, azotanów i azotu ogólnego oraz 

fosforu ogólnego.9 

 

5.9.3 Zanieczyszczenie wód podziemnych 

Obszar opracowania leży w całości granicach jednej jednostki gospodarowania wodami 

(podziemnych jednolitych części wód - JCWPd) o kodzie PLGW600095 - „Region Środkowej Odry” 

pod względem stanu chemicznego i ilościowego wód oceniony został jako zmienny, częściowo słaby i 

dobry. Osiągnięcie celów środowiskowych zostało zaplanowane na 2021 r. Celem środowiskowym, 

zarówno dla stanu chemicznego, jak i ilościowego wód jest stan dobry. 

W ramach monitoringu operacyjnego przeprowadzono w 2017 roku badanie jednolitych części wód 

podziemnych, zagrożonych niespełnieniem określonych celów środowiskowych. Obszarem 

zagrożonym niespełnieniem tych celów był również teren, w którego granicach zamyka się gmina 

Malczyce – JCWPd o kodzie PLGW600095. Zgodnie z wynikami monitoringu w I i II półroczu 

omawiana jednostka uzyskała większą sumę punktów, przyporządkowując ją do dobrej klasy I oraz II, 

oraz mniejszą sumę punktów dla klas III, IV i V, co świadczy o dobrym stanie chemicznym wód.  

Zgodnie z wynikami monitoringu operacyjnego PIG PIB w Warszawie omawiana jednostka zyskała 

40% punktów w klasach, charakteryzujących wody o dobrym stanie chemicznym oraz 60% w klasach 

 
9 Na podstawie danych WIOŚ we Wrocławiu; 
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niższych, świadczących o słabym stanie chemicznym. W ostatecznej estymacji, dla punktu 

pomiarowego w Mazurowicach stan wód podziemnych oceniony został jako dobry, ale zagrożony.10 

 

Rysunek 8 Ocena jakości wód podziemnych województwa Dolnośląskiego w 2017 r. 

źródło: WIOŚ, Ocena jakości wód podziemnych województwa Dolnośląskiego. Rok 2017, Wrocław: WIOŚ, 2018 

 

Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 319 „Prochowice – Środa Śląska 

Część obszaru gminy Malczyce położona jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

nr 319 „Prochowice - Środa Śląska”. Zbiornik ten należy do dorzecza Odry i zajmuje powierzchnię 

651,5 km2. Zbiornik obejmuje warstwy górnego i dolnego poziomu wodonośnego neogenu o miąższości 

ok. 70 m oraz poziom czwartorzędowy, rynnowy, o miąższości do 100 m. Poziom czwartorzędowy 

występuje w obrębie struktury subglacjalnej Bogdaszowic, rozcinającej górny, neogeński poziom 

wodonośny zbiornika pozostając z nim w bezpośrednim kontakcie hydraulicznym. Zbiornik nr 319 jest 

zbiornikiem porowym. 

Górny poziom neoceński składa się z maksymalnie 5 warstw o miąższości kilku – kilkunastu 

metrów każda. Składa się z piasków różnoziarnistych, żwirów, zlepieńców o wartościach 

współczynnika filtracji 35-40 m/d i przewodności wody 288 m3/d, współczynnika odsączalności 

sprężystej 0,00006 i piezoprzewodności 260m2/h. Poziom ten charakteryzuje się subartezyjkim, lub 

lokalnie słabym artezyjskim ciśnieniem. Dolny poziom negoceński składa się z maksymalnie 4 warstw 

o miąższości kilku – kilkunastu metrów. Zabudowany jest z piasków drobnoziarnistych, często 

pylastych, o niższych parametrach względem poziomu górnego. Współczynnik filtracji waha się w 

przedziale 1,7–7,2 m/d, a wodoprzewodność jest rzędu 240–1920 m2/d. Charakteryzuje się 

zwierciadłem napiętym, w północnej części artezyjskim. Czwartorzędowa rynna subglacjacynja 

wypełniona jest piaszczysto-żwirowym kompleksem wodonośnym o miąższości od kilkunastu do 110 

m, przykrytym nieciągłą warstwą glin, o miąższości kilku do 50 m. Poziom ten charakteryzuje się bardzo 

dobrymi warunkami hydrogeologicznymi - współczynnik filtracji waha się w przedziale 7,2–124,8 m/d, 

wodoprzewodność w przedziale 1728–13968 m2/d, natomiast współczynnik odsączalności sprężystej w 

 
10 WIOŚ, Ocena jakości wód podziemnych województwa Dolnośląskiego. Rok 2017, Wrocław: WIOŚ, 2018 
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przedziale 0,0026–0,00054. Poziom wodonośny charakteryzuje się wodą o charakterze napiętym. Osią 

drenażu dla całego piętra wodonośnego kenozoiku jest dolina rzeki Odry.  

Stan chemiczny poziomu neogenu i czwartorzędu jest dobry, tj. zaliczony do klasy II i III. 

Przekroczenia klas niższych pojawiają się głównie w kilku miejscach i związany jest z punktowym 

zanieczyszczeniem wód w gospodarskich studniach kopanych. Wody poziomu neogeńskiego oraz 

czwartorzędu pod względem hydrochemicznym należą do wód dwujonowych HCO3-Ca i trzyjonowych 

HCO3-Mg-Ca, podobnie wody struktury czwartorzędowej. Biorąc pod uwagę izolację poziomów 

neogeńskich stan chemiczny wód należy uznać za trwały, natomiast w przypadku czwartorzędu stan 

chemiczny uznać należy za nietrwały ze względu na nieciągłość izolacyjną. Z uwagi na czas migracji 

potencjalnych zanieczyszczeń z powierzchni terenu do neogeńskiej warstwy wodonośnej na całym 

obszarze zbiornika znacznie przekraczający okres 25 lat, nie zachodzi potrzeba ustanawiania obszaru 

ochronnego dla neogeńskiego GZWP nr 319 Prochowice– Środa Śląska. Dla części struktury 

czwartorzędowej, na podstawie 25-letniego czasu dopływu przyjęto obszar ochronny o powierzchni 

31,9 km2.11 

 

5.9.4 Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 

Stan powietrza atmosferycznego na terenie gminy Malczyce określić należy jako umiarkowany, 

zależny od warunków pogodowych oraz sezonów grzewczych. Zgodnie z Oceną jakości powietrza 

atmosferycznego województwa Dolnośląskiego na rok 2018 na terenie gminy Malczyce nie 

przeprowadzane były monitoringi jakości lokalnego powietrza atmosferycznego. Najbliższą stacją 

monitorującą składowe powietrza atmosferycznego oraz jego zanieczyszczenia była stacja pomiarowa 

w Legnicy, zlokalizowana w pobliżu ul. Rzeczpospolitej. Należy jednak wziąć pod uwagę, że 

poszczególne wyniki pomiarów różnić będą się znacząco, biorąc po uwagę fakt, że na terenie Legnicy 

znajduje się mnoga ilość źródeł zanieczyszczeń pochodzenia komunalnego, jak również przemysłowego 

– z kombinatu KGHM. Wobec powyższego ocena jakości powietrza atmosferycznego na obszarze 

gminy Malczyce stanowi jedynie subiektywny szacunek na podstawie dostępnych danych i 

zaobserwowanych zjawisk. 

 

Tabela 10 Wyniki pomiarów związków chemicznych w ocenie jakości powietrza atmosferycznego na 

Dolnym Śląski w 2019 r.  
Dwutlenek siarki Dwutlenek azotu 

Poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki ze 

względu na ochronę zdrowia ludzi ocenia się w odniesieniu 

do poziomów dopuszczalnych:  

− stężenie 1-godzinne 350 µg/m3 – dopuszczalna częstość 

przekroczeń to 24 razy w roku; 

− stężenie 24-godzinne 125 µg/m3 – dopuszczalna 

częstość przekroczeń to 3 razy w roku. 

Dodatkowo dla SO2 określony został poziom alarmowy – 

stężenie 1-godzinne 500 µg/m3. 

W punkcie pomiarowym w Legnicy w 2018 r. nie 

zarejestrowano przekroczeń norm jakości powietrza 

określonych dla SO2. 

Poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu ze 

względu na ochronę zdrowia ludzi ocenia się w odniesieniu 

do poziomów dopuszczalnych: 

− stężenie 1-godzinne 200 µg/m3 - dopuszczalna częstość 

przekroczeń to 18 razy w roku; 

− stężenie średnioroczne 40 µg/m3. 

Dodatkowo dla NO2 określony został poziom alarmowy – 

stężenie 1-godzinne 400 µg/m3 

W punkcie pomiarowym w Legnicy w 2018 r. nie 

zarejestrowani przekroczeń stężana 1-godzinnego oraz 

średniorocznego dwutlenku siarki. 

Dwutlenek azotu Benzen 

Poziom zanieczyszczenia powietrza tlenkiem węgla ocenia 

się w odniesieniu do poziomu dopuszczalnego: stężenie 8-

godzinne 10000 µg/m3 – jest to maksymalna średnia 8-

godzinna, spośród średnich kroczących, obliczanych co 

godzinę z ośmiu średnich 1-godzinnych w ciągu doby.  

W 2018 r. na terenie województwa dolnośląskiego nie 

stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu 8-

godzinnego tlenku węgla. 

Poziom zanieczyszczenia powietrza benzenem ze względu 

na ochronę zdrowia ludzi ocenia się w odniesieniu do 

średniorocznego poziomu dopuszczalnego 5 µg/m3.  

W 2018 r. ciągłe pomiary poziomu stężeń benzenu nie 

zarejestrowały przekroczeń określonego dla benzenu 

poziomu dopuszczalnego. Wszystkie stacje wykazały 

znaczny wzrost stężeń benzenu w sezonie grzewczym. 

 
11 PIG, PIB, Informator PSH. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w Polsce, Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny, 

Państwowy Instytut Badawczy, 2017; 
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Pył zawieszony PM10 Pył zawieszony PM2.5 

Poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym 

PM10 ocenia się w odniesieniu do poziomów 

dopuszczalnych:  

− stężenie 24-godzinne 50 µg/m3 – dopuszczalna częstość 

przekroczeń to 35 razy w roku,  

− stężenie średnioroczne 40 µg/m3. 

 Dodatkowo dla pyłu PM10, mierzonego metodami 

automatycznymi, ustanowione są również poziomy:  

− informowania – stężenie 24-godzinne 200 µg/m3 – 

wartość progowa informowania społeczeństwa o 

ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu 

alarmowego pyłu PM10, 

− - alarmowy – stężenie 24-godzinne 300 µg/m3. 

Dla punktu pomiarowego w Legnicy zarejestrowano łącznie 

w 2018 r. 65 dni z przekroczeniami dopuszczalnych norm. 

Wszystkie stacje pomiarowe wykazywały wyższe stężenia 

pyłu zawieszonego PM10 w sezonie grzewczym. 

Poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym 

PM2.5 ocenia się w odniesieniu do:  

− - średniorocznego poziomu dopuszczalnego – 25 µg/m3, 

termin osiągnięcia: 2015 r.,  

− pułapu stężenia ekspozycji 20 µg/m3 (norma dla kraju, 

miast > 100 000 mieszkańców oraz aglomeracji) – 3-

letnia średnia krocząca, obliczana z 3 lat 

poprzedzających rok wykonania oceny. Termin 

osiągnięcia: 2015 r. 

W 2018 r. pomiary nie wykazały przekroczeń normy 

średniorocznej monitoringu jakości powietrza. Stężenia 

średnioroczne mieściły się w zakresie 100% normy w 

Legnicy. 

 

źródło: WIOŚ, Ocena jakości powietrza atmosferycznego na terenie województwa Dolnośląskiego w 2018 roku, Wrocław: 

WIOŚ, 2019 

 
Wykres 3 Stężenia 24-godzinne i liczba dni z przekroczeniami normy dobowej pyłu PM10 w 

województwie Dolnośląskim w 2018 r. (po lewej) 

Wykres 4 Stężenia średnie sezonowe pyłu PM10 w województwie dolnośląskim w 2018 r. (po prawej)  

 
źródło: WIOŚ, Ocena jakości powietrza atmosferycznego na terenie województwa Dolnośląskiego w 2018 roku, Wrocław: 

WIOŚ, 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

31 Prognoza oddziaływania na środowisko do Studium Uwarunkowań i Kierunków … 

Wykres 5 Stężenia średnioroczne oraz średnie sezonowe pyłu PM2.5 na terenie województwa 

Dolnośląskiego w 2018 r. (po lewej) 

Wykres 6 Wskaźnik średniego narażenia na pył PM2,5 w 2018 r. (po prawej) 

  
źródło: WIOŚ, Ocena jakości powietrza atmosferycznego na terenie województwa Dolnośląskiego w 2018 roku, Wrocław: 

WIOŚ, 2019 
Przystawione powyżej wskaźniki, normy oraz wyniki pomiarów wskazują na umiarkowaną jakość 

powietrza w regionie z tendencją do zmian w sezonie grzewczym. Wobec tego należy oszacować, że na 

terenie gminy Malczyce powietrze atmosferyczne w równym stopniu charakteryzować się będzie 

umiarkowanym poziomem stężeń poszczególnych substancji ze zmiennością zależną zarówno od 

czynników wewnętrznych (niska emisja, sezon grzewczy), jak i od czynników zewnętrznych (zmienne 

warunki pogodowe, napływ zanieczyszczeń przemysłowych i pozaprzemysłowych z regionu). 

Największymi antropogenicznymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy 

Malczyce są: emisja z terenów przemysłowych w zach. części wsi Malczyce, niska emisja z gospodarki 

komunalnej (kotłownie, indywidualne paleniska domowe i małe zakłady produkcyjno-usługowe), 

emisja komunikacyjna (głównie transport drogowy). Istotnym czynnikiem jest wzrastający ruch kołowy 

związany z głównymi szlakami komunikacyjnymi (droga krajowa nr 94, droga wojewódzka nr 345). 

Dodatkowo ze względu na dominujący kierunek wiatrów: zachodni, zachodnie krańce gminy mogą 

znajdować się pod wpływem zanieczyszczeń pochodzących z obszaru Prochowic a nawet Legnicy.  

 

5.9.5 Zanieczyszczenie gleby 

Zanieczyszczenie obszarowe gleb i wód na największą skalę powoduje działalność rolnicza, a 

lokalne zanieczyszczenia pojawiać mogą się również na terenach przemysłowych i poprzemysłowych. 

Używane na polach uprawnych środki chemiczne w postaci środków ochrony roślin i nawozów 

sztucznych oraz nawożenie gnojowicą powodują zanieczyszczenie środowiska wodnego w pobliżu 

upraw. W związku z występowaniem obszarów poprzemysłowych na terenie Malczyc mogą wystąpić 

lokalne zanieczyszczenia gleb, będące pochodną tej działalności. Obecnie na terenie gminy Malczyce, 

a zwłaszcza na obszarze miejscowości Malczyce nie jest prowadzona większa działalność przemysłowa, 

która mogłaby powodować ponadnormatywne zanieczyszczenie gleb. Ze względu na znaczące jak na 

gminę wiejską procesy industrializacji, dokonane w przeszłości, pojawił się problem zagospodarowania 

terenów poprzemysłowych oraz gleb znajdujących się pod nimi, których infrastruktura i obiekty 

użytkowane są w coraz mniejszym stopniu. 

Ocena stanu jakościowego oraz chemicznego na obszarze gminy dotychczas prowadzona była w 

oparciu o pomiary wykonywane w jednym punkcie pomiarowym o nr 342 (pomiar z 2012 r.). 

Przeprowadzone wówczas badanie wykazało podwyższone stężenie niektórych składowych związków, 

m.in. niklu. W roku 2016 pomiar jakości wód podziemnych prowadzony był w oparciu o trzy punkty 

monitoringowe, tj. punkty o nr 342, 1473 oraz 1474. Zarówno w punkcie 1463 oraz 1474 pomiary 

wykazywały dobry stan jakości wód o niskiej wiarygodności oceny, natomiast w punkcie nr 342 
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odnotowano słaby stan jakości wód, ale o wysokiej wiarygodności oceny. Wobec przeprowadzonych 

badań stwierdzić można, że jakość wód podziemnych na obszarze gminy Malczyce zakwalifikować 

można jako umiarkowany. 

Stopień zanieczyszczenia wód podziemnych jest w znacznym stopniu uzależniony od 

przepuszczalności gruntu, własności sorpcyjnych gleby, stosowanych rodzajów i dawek nawozowych, 

a także od pogody. Część terenów nie posiada lub ma tylko częściową izolację od poziomu terenu. Brak 

izolacji pierwszego poziomu użytkowego wód podziemnych powoduje zagrożenie przenikania 

zanieczyszczeń z powierzchni. Można więc przyjąć, jedynie na podstawie ogólnego rozeznania, iż wody 

podziemne pierwszego horyzontu są szczególnie zanieczyszczane na terenach zabudowanych. 

Stwierdza się podwyższoną zawartość związków azotu. Poza terenem zabudowanym jakość wód jest 

słabiej rozpoznana. Wynika to z rzadkiego występowania ujęć studziennych na takich obszarach. Ze 

względu na rolniczy charakter gminy, wody gruntowe powinny wskazywać zwiększona zawartość 

substancji biogennych, które są wypłukiwane z nawożonych gleb uprawnych. 

Innymi źródłami zanieczyszczeń obszarowych, o wiele mniejszym wpływie na środowisko, 

głównie z uwagi na swoją okresowość, są zanieczyszczenia pochodzące z opadów atmosferycznych 

(kwaśne deszcze). Zjawisko to nasilało się będzie w sezonie grzewczym, a ustępowało niemal 

całkowicie poza sezonem grzewczym. 

 

5.9.6 Zanieczyszczenie hałasem 

Jednym z głównych czynników wpływających na ogólny klimat akustyczny na terenie gminy 

Malczyce jest transport, a w szczególności transport drogowy i kolejowy. Najbardziej uciążliwy 

natomiast jest hałas drogowy, ze względu na bezpośredni przebieg ciągów komunikacyjnych przez 

poszczególne miejscowości. W ostatnich latach obserwuje się tendencję do coraz większego udziału 

samochodów osobowych w ogólnym ruchu komunikacyjnym. Przez obszar gminy przebiega kilka 

ważnych szlaków komunikacyjnych, m. in droga krajowa nr 94 (będąca alternatywną trasą do autostrady 

A4), droga wojewódzka nr 385 (prowadząca od drogi nr 94 do węzła z autostradą A4) oraz linia 

kolejowa 275 (Wrocław Muchobór – Gubin – granica państwa). Na obszarze gminy Malczyce w 

ostatnich latach nie były przeprowadzane pomiary natężenia hałasu drogowego. Ostatni pomiar 

przeprowadzony został w 2014 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Pomiar 

przeprowadzono w Malczycach, przy ul. 1-go Maja. Wyniki pomiaru przedstawiały się następująco – 

poziom równoważony hałasu: 66,6 dB przy natężeniu ruchu 154 poj./h i udziale pojazdów ciężkich na 

poziomie 7,8%.12 W 2015 roku GDDKiA przeprowadziła badania poziomu hałasu na krajowej nr 94 w 

Wilczkowie. Pomiar hałasu dał następujące wyniki: 68,6 dB przy natężeniu ruchu drogowego 6327 

pojazdów/dobę i udziale pojazdów ciężarowych na poziomie 35%.13 

Drugim potencjalnym źródłem hałasu na terenie gminy jest aktywność gospodarcza, w tym 

działalność produkcyjna, rolnicza oraz usługowa. Na obszarze gminy działalność gospodarczą prowadzi 

wiele podmiotów w rozdrobnionej strukturze przestrzennej. Przedsiębiorstwa te pływać mogą 

negatywnie na jakość klimatu akustycznego otoczenia, zależnie od zastosowanej technologii oraz 

zabezpieczeń akustycznych. Dodatkowym źródłem hałasu może być działalność rolnicza, zwłaszcza w 

sezonie zasiewu i zbioru, związana z pracą maszyn rolniczych. Dotychczas nie przeprowadzono badania 

poziomu hałasu, związanego z działalnością produkcyjną i aktywnością gospodarczą.14 

 

 
12 WIOŚ, Wynik pomiaru hałasu na terenie powiatu strzelińskiego w 2010 i w 2015 r. [w:] Klimat akustyczny w wybranych 

punktach województwa dolnośląskiego w 2015 r., Wrocław: WIOŚ, 2016; 
13 EKO-TEAM, Gmina Malczyce, Program Ochrony Środowiska dla Gminy Malczyce na lata 2018-2021 z perspektywą na 

lata 2022-2025, EKO-TEAM, Zgorzelec, Malczyce: 2018; 
14 Ibidem; 
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5.9.7 Zagrożenia pochodzenia antropogenicznego i biotycznego lasów 

Na terenie gminy lasy zajmują niewielką powierzchnię, pełniąc przez to niewielką rolę w systemie 

przyrodniczym gminy. Występuje tu w pewnym stopniu problem juwenalizacji lasów w wyniku 

użytkowania rębnego powodujący zubożenie strukturalne i funkcjonalne, eliminację siedlisk wielu 

rzadkich gatunków. Z ograniczeniem powierzchni starodrzewia pośrednio wynika niedostatek 

martwego drewna (stojącego i leżącego) gatunków liściastych wpływający na eliminację lub utrzymanie 

w niskiej liczebności populacji wielu gatunków tzw. ksylofagów. W odniesieniu do lasów omawianego 

terenu problem ten odgrywa stosunkowo niewielką rolę.  

W niektórych miejscach uwidacznia się ekspansja i konkurencja obcych gatunków drzew 

zniekształcająca istniejący, pierwotny skład gatunkowy, strukturę i zakłócające prawidłowe 

funkcjonowanie ekosystemów. Zniekształcenie lasów przejawia się także zaszłościami w formie 

nadmiernego udziału monokultur leśnych, powodującymi zniekształcenie struktury i zakłócenie 

funkcjonowania ekosystemów oraz ograniczenie populacji wielu gatunków. 

Obserwowane są zjawiska degradacji przyrodniczej łąk i pastwisk. W wielu przypadkach 

odpowiada za to ekspansja drzew i sukcesja przyrodnicza niektórych gatunków roślin, zniekształcająca 

pierwotną szatę roślinną. Znaczna część lasów w wyniku oddziaływania gazów i pyłów ma uszkodzone 

drzewostany. Są one również zagrożone przez wiele czynników biotycznych (szkodliwe owady, 

pasożytnicze grzyby) jak również abiotycznych (oddziaływania zanieczyszczeń gazowych i pyłowych). 

Do najpoważniejszych zagrożeń dla flory i fauny tego terenu należeć mogą działania zwiększające 

intensywność gospodarki leśnej w formie nadmiernych wycinek, bądź utrzymywaniu niskiego wieku 

rębności. Ponadto do zagrożeń zaliczyć można osuszanie podmokłych fragmentów lasów, bądź też 

zagrożenia typu antropogenicznego, takie jak kreowanie dzikich wysypisk śmieci i niekontrolowana 

ekspansja turystyki. 

 

5.9.8 Zagrożenie powodziowe 

Odra charakteryzuje się umiarkowaną zmiennością przepływów i wodostanów. To zjawisko 

uwarunkowane jest od odpowiedniego odcinka Odry oraz warunków topograficznych i 

meteorologiczno-klimatycznych, występujących na danym odcinku Odry. W przypadku gminy 

Malczyce mamy do czynienia z tzw. Odrą Środkową. Ze względu na jej środkowy bieg oraz 

występowanie zlewni rzek i cieków o podgórskim charakterze mogą występować lokalne zmiany, 

wahania poziomu oraz prędkości przepływu wód rzecznych. Na Odrze środkowej i dolnej spodziewać 

można się lokalnych powodzi, podwyższonego poziomu wód oraz wezbrań wody, związanych z 

topnieniem śniegów w górnym i środkowym biegu oraz odprowadzaniem wód roztopowych i 

opadowych do cieków wodnych i rzek, stanowiących zlewnie Odry. Największe występują wiosną i 

latem. Ich przyczyną są zwykle wiosenne roztopy lub intensywne i długotrwałe opady deszczu. W 

wyniku wezbrań miejscami dochodzi do zmywów urodzajnej ziemi, wzmożonego ruchu rumowisk i 

niszczenia urządzeń komunikacyjnych.  

Zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego i mapami ryzyka powodziowego, dostępnymi na 

Hydroportalu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie15, w granicach obszaru objętego 

studium i przedmiotową prognozą występują obszary szczególnego zagrożenia powodziowego w tym: 

• obszar szczególnego zagrożenia powodzią, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest 

wysokie i wynosi 10%; 

• obszar szczególnego zagrożenia powodzią, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest 

średnie i wynosi 1%; 

• obszar, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2%; 

• tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego. 

 
15 https://isok.gov.pl/hydroportal.html 
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Należy zwrócić szczególną uwagę na tereny objęte obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, 

na których (zgodnie z Ustawą Prawo Wodne) zagospodarowanie przestrzenne wymaga uzgodnienia z 

organem Wód Polskimi. W zakresie ochrony przeciw potencjalnymi powodziami, w tym ochronę 

wałów przeciwpowodziowych zakazuje się wykonywania robót i czynności, które mogą potencjalnie 

wypłynąć na szczelność i stabilność wałów, między innymi prowadzenia robót i czynności ingerujących 

w konstrukcję wału, wykonywania na wałach przeciwpowodziowych obiektów nie związanych z nim 

funkcjonalnie, czy wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów 

w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału. Ponadto zakazuje się działalności mogącej doprowadzić 

do zanieczyszczenia wód, a mianowicie: gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków 

chemicznych, substancji lub materiałów prowadzących do zanieczyszczenia oraz odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów, w szczególności ich składowania. Omawiane obostrzenia wynikają z faktu, 

że nowa zabudowa na obszarach zagrożonych powodzią może powodować zmniejszanie możliwości 

retencyjnych gruntu. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią w gminie Malczyce występują w 

obrębach: Malczyce, Chomiąża, Chełm oraz Szymanów. Występują w bezpośrednim otoczeniu oraz w 

dolinach Odry, Średzkiej Wody oraz Cichej Wody. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią w 

zdecydowanej większości obejmują tereny niezabudowane, tj. obszary rolnicze, leśne oraz użytki 

zielone. Tylko w kilku miejscach wkraczają na obszary jednostek urbanistycznych oraz terenów 

zabudowanych (część dawnego portu i stoczni oraz istniejąca zabudowa siedliskowa). 

 

5.9.9 Ryzyko wystąpienia poważnych awarii 

Na obszarze gminy nie występują nadzwyczajne źródła zagrożeń środowiska i zdrowia ludzi, ani 

też obiekty zagrażające środowisku. 

  

6. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

W przypadku braku realizacji ustaleń niniejszego projektu Studium na terenie analizowanym nie 

zajdą gwałtowane zmiany w stanie poszczególnych składowych środowiska. Sporządzany projekt 

studium nie wprowadza dodatkowych ograniczeń w zakresie dopuszczalnego oddziaływania na 

środowisko, ani też nie wyznacza nowych form ochrony przyrody. Studium zakłada uporządkowanie 

gospodarki przestrzennej na terenie gminy oraz niwelację kolidujących ze sobą kierunków rozwoju 

przestrzennego. Na podstawie bilansu terenów przeprowadzonego na etapie projektowym, dokument 

zakłada ograniczenie ekspansji mieszkaniowej na tereny rolnicze poprzez ograniczenie mieszkaniowych 

kierunków w zagospodarowaniu przestrzennym. Niekorzystnie wytyczone obszary pod mieszkalnictwo 

zostały zweryfikowane w sposób odpowiadający racjonalnemu kształtowaniu zabudowań, w ich 

bezpośrednim sąsiedztwie. W efekcie, zastosowanie niniejszej metody powoduje zmniejszenie 

obciążenia środowiska poprzez nadmierną eksploatację powierzchniową oraz intensyfikację zużycia 

energii.  

W przypadku braku realizacji ustaleń studium na terenach ściśle mieszkaniowych dopuszczalna 

będzie lokalizacja funkcji związanych z wysokoemisyjną aktywnością gospodarczą. Z uwagi na 

ograniczenia w projektowanym studium określone poprzez wskaźniki kształtowania zabudowy, nie 

przewiduje się ponadlokalnego oddziaływania na którykolwiek z elementów środowiska. 

 

7. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem 

Na obszarze gminy nie występują obiekty, które generują bądź mogą być obarczone ryzykiem 

stworzenia wysokiego zagrożenia dla środowiska. Nie są również zlokalizowane zakłady o 
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zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii. Niemniej jednak występują funkcje, 

które mogą wpłynąć na jakość lokalnego środowiska przyrodniczego, zarówno w granicach obszaru, 

generującego uciążliwości, jak i w jego bezpośrednim otoczeniu. Funkcje te związane są przede 

wszystkim z produkcją rolną, odkrywkową eksploatacją, lokalną aktywnością gospodarczą (produkcją 

i usługami) czy infrastrukturą drogową. W projekcie studium ograniczono inwestycje, które mogłyby 

wpłynąć negatywnie na stan środowiska przyrodniczego, zwłaszcza w obszarach przeznaczonych pod 

rozwój zabudowy mieszkaniowej, bądź mieszkaniowo-usługowej. W przypadku terenów 

przewidzianych pod rozwój zabudowy usługowej bądź aktywności gospodarczej częściowo 

wprowadzono ograniczenia dot. lokalizacji przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko w 

poszczególnych stopniach i dla poszczególnych funkcji (np. dla terenów o dominującej funkcji 

usługowej wprowadzono zalecenie lokalizacji usług z wyłączeniem inwestycji, które mogą zawsze 

znacząco, bądź potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko). Na terenach przeznaczonych pod 

produkcję zakazano ponadto lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia 

poważnych awarii przemysłowych. 

Wśród obszarów, które mogą powodować pogorszenie składowych środowiska, przewidzianych 

pod zagospodarowanie w projekcie studium, znajdą się tereny dominującej zabudowy produkcyjnej, 

składowej i magazynowej, obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, zabudowy usługowej, czy 

tereny eksploatacji powierzchniowej. Kwestie wpływu na środowisko są szczególnie istotne w 

kontekście istniejących i planowanych obszarów aktywności gospodarczej w północnej części gminy. 

Część z zaplanowanych funkcji znajduje się na terenach poprzemysłowych i zdegradowanych 

działalnością przemysłową, zaś wtórne wykorzystanie tychże terenów z punktu widzenia 

ekonomicznego i środowiskowego wydaje się być najbardziej uzasadnione. Na obszarach tych możliwa 

jest realizacja zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów bądź możliwe jest prowadzenie 

intensywnej produkcji rolniczej i przetwórczej. Ewentualne, przyszłe obiekty powodować mogą wzrost 

emisji zanieczyszczeń atmosferycznych, zanieczyszczeń powierzchniowych, wzrost produkcji ścieków 

przemysłowych, wzrost produkcji odpadów oraz przyczynić się do trwałego przekształcenia gruntów. 

Poziom poszczególnych zanieczyszczeń uzależniony będzie od rodzaju prowadzonej działalności 

gospodarczej, rodzaju zastosowanej technologii produkcji, przyjętego sposobu gospodarki odpadami, 

czy wprowadzonymi działaniami mającymi na celu rekompensatę przyrodniczą. Dodatkowo należy 

zaznaczyć, że współczesna działalność gospodarcza, poprzez rozwój technologiczny i cywilizacyjny 

oraz coraz większą świadomość ekologiczną charakteryzuje się relatywnie niskim poziomem 

negatywnego oddziaływania na środowisko. W przypadku terenów powierzchniowej eksploatacji (PG) 

dojdzie do zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego pyłem, emisji drgań pochodzących z 

działalności górniczej oraz emisji hałasu.  

Dodatkowo w studium wprowadzone zostały zalecenia dotyczące rodzaju prowadzonej działalności 

oraz szereg zapisów i zaleceń o charakterze proekologicznym. Wśród nich pojawiły się następujące 

zalecenia w zakresie obszarów oraz zasad ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, 

krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego: 

• zaleca się wprowadzić ograniczenia prowadzonych działalności, które nie powinny powodować 

ponadnormatywnych obciążeń środowiska uciążliwościami w zakresie hałasu, wibracji, emisji 

zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, 

pola elektromagnetycznego; 

• zaleca się wprowadzić ograniczenia emisji substancji powodujących ryzyko w glebie, ziemi lub 

wodzie w sposób powodujący szkodę w środowisku; 

• zaleca się zachowanie istniejących zadrzewień zgodnie z klasyfikacją gruntów na terenach o 

nieleśnych kierunkach zagospodarowania przestrzennego; 

• zaleca się wprowadzić szpalery drzew jako elementy kompozycji urbanistycznej; 
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• zaleca się wprowadzić zieleń separującą w miejscach konfliktowego zagospodarowania w celu 

odsunięcia zabudowy od potencjalnego emitora zanieczyszczeń. 

Dodatkowo w projekcie studium postuluje się ograniczanie negatywnego wpływu 

zagospodarowania, celem zminimalizowania negatywnych skutków zmian klimatycznych. 

Współcześnie obserwuje się coraz więcej zagrożeń związanych z kwestią zmian klimatycznych. 

Szczególną rolę w ich łagodzeniu odgrywa planowanie przestrzenne, które poprzez lokalne działania 

wpływa na globalne tendencje. Zmiany klimatu dotyczą głównie elementów takich jak: temperatura, 

wilgotność, ilość opadów, kierunki wiatrów. Niezrównoważone zabudowywanie i użytkowanie gruntów 

mogą prowadzić do fal upałów, powodzi błyskawicznych, a z drugiej strony suszy i niedoborów wody. 

Są to ekstremalne zjawiska pogodowe wpływające na składowe elementy kształtujące zrównoważony 

rozwój. Wprowadzone w projekcie studium wytyczne mogą przyczynić się do bardziej świadomego i 

zrównoważonego rozwoju gminy. W związku z tym z zakresie zasad ochrony środowiska pojawiły się 

m.in. zapisy zalecające: 

• tworzyć system gospodarowania wodami opadowymi i podnosić pojemność retencyjną 

(zagospodarowanie wód deszczowych w miejscu ich opadu) poprzez zachowanie i kształtowanie 

wysokiego udziału powierzchni biologicznie czynnej,  

• wprowadzać i maksymalizować udział zieleni oraz niekubaturowych elementów zagospodarowania 

przestrzeni publicznych, w tym niecek retencyjnych, fontann, zdrojów ulicznych, kurtyn wodnych, 

• dywersyfikować formy zieleni (przydomowa, przyuliczna, osiedlowa, skwery, parki, lasy, etc.) oraz 

ich wzajemne powiązania,  

• rozwijać rozwiązania w zakresie błękitnej i zielonej infrastruktury, zarówno w skali gminnej jak i 

miejscowej, 

• ochraniać obszary o wysokich walorach przyrodniczych, 

• kształtować kompaktowe osiedla mieszkaniowe z katalogiem obsługujących funkcji usługowych, 

zmierzające do redukcji zmotoryzowanych przemieszczeń indywidualnych,  

• przystosować obszary komunikacyjne i przestrzenie publiczne do zmian klimatu, m.in. poprzez 

zagospodarowanie zielenią dającą cień w upalne dni oraz zachowującą wartość retencyjną gruntów 

w sąsiedztwie, 

• promować inwestycje na obszarach już zainwestowanych (brownfields) oraz rekultywację terenów,  

• dywersyfikację energetyczną w oparciu o odnawialne źródła energii, 

• promocję budownictwa ekologicznego, 

• kształtować świadomość o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu i możliwymi ich 

rozwiązaniami w planowaniu przestrzennym. 

Odrębną część studium stanowią wytyczne dot. pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz 

wdrażania zielonej energii. Wprowadzono regulacje dot. możliwości realizacji energetyki wiatrowej, 

energetyki z promieniowania słonecznego oraz hydroenergetyki. Dopuszczono realizację elektrowni 

wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100 kW, wyznaczając na obszarze 

gminy obszary potencjalnej lokalizacji takowych obiektów. Dopuszczenie tego typu obszarów pozwoli 

gminie w przyszłości ograniczyć konsumpcję energii konwencjonalnej na rzecz energetyki odnawialnej 

i stopniowo prowadzić transformację energetyczną.   

 

8. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia 

realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów 

podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody 

Na terenie gminy występują obszary objęte formami ochrony przyrody, wymienionymi w Ustawie 

o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880). Dzięki ochronie tych terenów świat roślinny gminy 
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Malczyce urozmaicony jest o rzadkie i zagrożone gatunki. Oba omawiane obszary Natura 2000 w 

granicach gminy Malczyce nie zostały dotychczas znacząco przekształcone. W granicach gminy 

zajmują one jedynie niewielką część, a ich naturalną granicę stanowią rzeki: Odra oraz Średzka Woda. 

Tereny na północ od granicy obu obszarów w granicach gminy pozostawione zostały w projekcie 

studium w dotychczasowych formach użytkowania. Dominują tu głównie podmokłe łąki oraz wilgotne 

lasy, cenne ze względów gatunkowych oraz krajobrazowych. Tworzą one specyficzny, mozaikowy 

krajobraz doliny rzek Odry oraz Średzkiej Wody. Uwzględniając prawną ochronę tych terenów oraz 

inwentaryzację terenową przeprowadzoną na tych obszarach nie odnotowano dotychczas znaczących 

zmian ani przekształceń środowiska naturalnego. Mimo to przewiduje się, że w przyszłości mogą 

nastąpić zaburzenia stanu i jakości środowiska naturalnego w ścisłych graniach obszarów chronionych. 

Potencjalny wpływ na obszary Natura 2000 oraz gatunki w nich występujące może wywrzeć 

antropopresja bezpośredniego otoczenia, w tym coraz bardziej intensywne zagospodarowanie obszarów 

północnej części gminy.  

Na podstawie analizy mapy sozologicznej na obszarach Natura 2000, jak i w ich bezpośrednim 

otoczeniu nie zidentyfikowano źródeł zagrożeń, które w stopniu znaczącym przyczynić mogłyby się do 

pogorszenia jakości środowiska przyrodniczego. Wśród obszarów leśnych, łąkowych oraz 

użytkowanych rolniczo rozpoznano wyłącznie abiotyczne źródła zagrożeń - fizykochemiczne i 

ekologiczne. Związane są one głównie z narażeniem tych terenów na podtopienia i zalewy powodziowe. 

Za procesy degradacji lasów odpowiadają również czynniki abiotyczne, a same lasy sklasyfikowane 

zostały do poddanych średniej klasie uszkodzeń.  

Niewielka lesistość gminy Malczyce charakteryzuje gminę dość ubogim gatunkowo środowiskiem 

przyrodniczym. W lasach dominują siedliska mieszane, stosunkowo świeże, w wieku ok. 40 lat i o 

zróżnicowanym drzewostanie. Zarówno runo leśne, jak i podszyt są dość dobrze rozwinięte. Mniejszą 

część gminy pokrywają lasy świeże z drzewostanem iglastym. Występują głównie w zachodniej części 

i charakteryzują się ubogim runem leśnym oraz podszytem. Dodatkowo występują również niewielkie 

skupiska leśne w pobliżu Odry, głównie lasy wilgotne o drzewostanie liściastym. Na podstawie 

przeglądu mapy sozologicznej nie zidentyfikowano w ich obszarze źródeł zagrożeń, mogących w 

sposób wyraźny pogorszyć ich dotychczasowy stan. Wśród źródeł zagrożeń dominują głównie czynniki 

biotyczne, zaś w części lasów również antropogeniczne. W pobliżu wsi Kwietno zidentyfikowano 

grunty podatne na denudację naturogeniczną i uprawową. W projekcie Studium ekosystemy leśne 

podtrzymane zostały w dotychczasowej formie. Dodatkowo część terenów przeznaczona została pod 

zalesienie, a zapisy studium umożliwiają dolesienia również na terenach rolnych. Poza obszarami 

zainwestowanymi na terenie gminy prowadzona jest intensywna gospodarka rolna.  

Do najpoważniejszych zagrożeń dla flory i fauny na obszarze gminy należą: 

• intensywna gospodarka leśna - nadmierna trzebież, utrzymywanie niskiego wieku rębności, 

wycinanie podszytu, usuwanie posuszu,  

• osuszanie podmokłych fragmentów lasów, 

• inwestycje związane z regulacją cieków, 

• naturalna sukcesja w wyniku zaprzestania użytkowania fitocenoz łąkowych i pastwiskowych, 

• osuszanie łąk podmokłych i turzycowisk, 

• zaorywanie łąk, 

• eksploatacja surowców mineralnych, 

• zanieczyszczenia wód powierzchniowych ściekami komunalnymi, 

• dzikie wysypiska śmieci, 

• niekontrolowana turystyka16. 

 
16 Opracowano na podstawie standardowych formularzy danych Natura 2000; 
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Obszar gminy współcześnie charakteryzuje się umiarkowaną dynamiką przekształceń, zwłaszcza 

w kierunku zagospodarowania o wyższej intensywności. Niski poziom zurbanizowania gminy oraz 

sukcesywny spadek liczby mieszkańców dotychczasowo nie zwiększyły znacząco tej dynamiki. 

Największą presję inwestycyjną zaobserwowano w północnej części gminy, co związane jest z 

dogodnym położeniem komunikacyjnym w pobliżu ważnych ciągów komunikacyjnych oraz w 

bezpośrednim sąsiedztwie siedziby gminy. Projekt studium podtrzymuje dotychczasowe przeznaczenie 

terenów, stąd zakłada się, że przewidziane w nim funkcje nie spowodują istotnej zmiany składowych 

środowiska. Dodatkowe tereny przewidziane pod zainwestowanie przewidziane zostały w północnej 

części gminy, w obrębach Malczyce oraz Mazurowice. Są to tereny przewidziane głównie pod 

aktywność gospodarczą bądź usługi – częściowo na terenach przeznaczonych pod zainwestowane w 

obowiązujących dokumentach planistycznych. Delimitację tych terenów poprzedziła analiza zysków i 

strat pod kątem ekonomicznym i środowiskowych, na podstawie, której wyznaczono najdogodniejsze 

tereny. Pod uwagę wzięto w szczególności bliskość dróg, linii kolejowej, sieci elektroenergetycznych 

oraz niski zasób terenów cennych przyrodniczo. Skutki dla środowiska wynikające z zaplanowanej 

funkcji przyjąć mogą charakter zarówno pozytywny, jak i negatywny. Mimo to w niniejszej prognozie 

obszary rozwoju aktywności gospodarczej oraz działalności górniczej zakwalifikowane zostały do 

obszarów o największej dynamice przekształceń i najwyższym ryzyku strat dla środowiska.  

 

9. Ocena rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych 

Obszar opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

obejmuje całą gminę. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego sporządza się w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad 

zagospodarowania przestrzennego. 

Ustalenia Studium zostały pogrupowane w IV rozdziałach. W rozdziale 1. „Wstęp” zawarta została 

semantyka zewnętrzna odnosząca się do podstawy prawnej sporządzania studium oraz określono 

główne cele sporządzanego dokumentu, w rozdziale 2. „Uwarunkowania zagospodarowania 

przestrzennego” zawarte zostały informacje na temat obecnej struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz 

potencjału gminy Malczyce, w rozdziale 3. „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” wskazano 

ramy rozwoju funkcjonalno-przestrzennego, a w rozdziale 4. „Synteza i uzasadnienie” dokonano 

podsumowania oraz  wskazano powiązania wynikowe między częścią uwarunkowań oraz kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. 

Za wiodący cel studium uznano zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy w oparciu o 

nowoczesne sposoby gospodarowania potencjałem materialnym i społecznym. Zakładają one dążenie 

w kierunku rozwoju mieszkalnictwa wraz z towarzyszącymi usługami i zapleczem społecznym oraz 

wzrostu aktywności gospodarczej na terenie gminy, a także rozwoju usług turystycznych w graniach 

zwartych układów przestrzennych poszczególnych jednostek urbanistycznych. Istotnym celem jest 

utrzymanie wysokich walorów środowiskowych i krajobrazowych gminy. Cele te realizowane są w 

Studium przez wyznaczenie terenów pod rozwój różnego typu kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. 

Na obszarze gminy przewiduje się następujące wiodące kierunki polityki przestrzennej: 

• rozwój systemu osadniczego w oparciu o istniejące struktury przestrzenne obszarów 

zainwestowanych w strefach dominującej funkcji mieszkaniowo-usługowej, zagrodowej oraz 

mieszkaniowej, 

• aktywizacja ekonomiczna w oparciu o funkcje mieszane, lokalizowane na terenach o dogodnych 

warunkach komunikacyjnych w strefach aktywności ekonomicznej o przewadze funkcji usługowych 

i produkcyjnych, 
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• ochrona środowiska w oparciu o narzędzia z zakresu ochrony przyrody, w tym obiekty i obszary o 

ustanowionej formie ich ochrony, 

• ochrona wartości kulturowych w oparciu o narzędzia z zakresu ochrony zabytków i dziedzictwa 

kulturowego, w tym strefy ochrony konserwatorskiej, 

• modernizacja i korekty przebiegu dróg, 

• modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej, 

• rozwój energetyki odnawialnej związanej z możliwością lokalizowania farm fotowoltaicznych i 

turbin wiatrowych, 

• wykorzystanie zasobów surowców naturalnych gminy w oparciu o istniejące punkty eksploatacji, 

• rozwój produkcji rolnej na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 

• zachowanie istniejących zasobów leśnych z dopuszczeniem zalesień. 

 

W studium wskazano następujące kategorie kierunków zmian w przeznaczaniu terenów: 

• MW - tereny dominującej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,  

• MM - tereny zabudowy mieszanej o dominującym przeznaczeniu mieszkaniowo- 

       usługowym i zagrodowym,  

• MNU - tereny dominującej zabudowy usługowo-mieszkaniowej,  

• Up - tereny dominującej zabudowy usługowej – usługi publiczne,  

• U - tereny dominującej zabudowy usługowej – usługi pozostałe,  

• PU - tereny dominującej zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów oraz 

       zabudowy usługowej,  

• PRU - tereny dominującej zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, zabudowy 

       usługowej oraz obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych,  

• PG - tereny powierzchniowej eksploatacji,  

• US - tereny sportu i rekreacji,  

• ZP - tereny zieleni parkowej,  

• ZC - tereny cmentarzy,  

• ZL - tereny lasów,  

• R - tereny rolnicze,  

• WS - tereny śródlądowych wód powierzchniowych,  

• IT - tereny infrastruktury technicznej,  

• KUS - tereny komunikacji kolejowej lub sportu i rekreacji,  

• KK - tereny komunikacji kolejowej,  

• KD - tereny komunikacji drogowej. 

Dla każdej z wymienionych jednostek określono wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy 

oraz kierunki zmian w przeznaczeniu terenów, opisane w kartach terenowych dla każdej jednostki.  

 Na obszarze gminy Malczyce wyznaczone zostały obszary i obiekty, objęte ochroną przyrodniczą, 

na mocy przepisów odrębnych z zakresu ochrony przyrody, ustanawiające zakres ich ochrony. W 

zakresie ochrony środowiska projekt studium zakłada szereg działań, odnoszących się bezpośrednio do 

celów polityki przestrzennej, m. in. poprzez: 

• zachowanie istniejących drzew, zarówno przyulicznych szpalerów jak i drzew na terenach 

przeznaczonych pod zainwestowanie (poprzez zalecenie wprowadzania w mpzp istniejących drzewa 

do zachowania wraz ze strefami ich ochrony), 

• ochronę bioróżnorodności jako nadrzędnego elementu mającego znaczenie dla ewolucji i trwałości 

gatunków (poprzez zachowanie w mpzp istniejących zadrzewienia, w tym także zadrzewienia 

śródpolne, zakrzewienia, wody powierzchniowe, torfowiska, miedze, ekstensywne łąki i pastwiska, 

jak również siedliska przyrodnicze i stanowiska przyrodnicze), 
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• kształtowanie zieleni w sposób systemowy i spójny, intensyfikujący dyspersję, migrację i ochronę 

obszarów siedliskowych, jak również ograniczający fragmentaryzację środowiska przyrodniczego 

(wprowadzać ograniczenia w zabudowie na terenach lasów (ZL) i terenach rolniczych (R), a w 

miejscach przerwania ciągłości ekosystemu umożliwić realizację łączników przyrodniczych, np. w 

formie szpalerów drzew), 

• rozwój błękitnej i zielonej infrastruktury jako nadrzędnego elementu dywersyfikującego system 

przyrodniczy gminy (poprzez zalecenie w mpzp wprowadzania zasad zagospodarowania ścieków w 

miejscu ich opadu poprzez realizację studni chłonnych, muld, bioswali, naturalnych drenaży, jak 

również zaleca się wprowadzać parametry i wskaźniki urbanistyczne umożliwiające naturalną 

kompensację obszarów zabudowanych względem obszarów o wysokich wartościach 

przyrodniczych), 

• integrację istniejącej i planowanej zabudowy z zielenią (poprzez zalecenie wprowadzania w mpzp 

zieleni (zarówno urządzoną jak i nieurządzoną) w formie odrębnych wydzieleń planistycznych w 

liniach rozgraniczających, w szczególności umożliwiających realizację obszarowych form zieleni w 

powiązaniu z funkcją sportowo-rekreacyjną). 

W zakresie ochrony środowiska i jego zasobów wskazano: 

• stanowiska zwierząt chronionych, 

• stanowiska roślin chronionych, 

• siedliska przyrodnicze,  

• granice Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 319 „Prochowice – Środa Śląska”, 

• granice Obszaru Specjalnej Ochrony Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie” i granice Specjalnego Obszaru 

Ochrony Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie”, 

• granice Jednolitych Części Wód Powierzchniowych, 

• strefy 50 m i 150 m ochrony sanitarnej od cmentarzy, 

• obszary występowania złóż kopalin, 

• granice terenów i obszarów górniczych, 

• granice stref ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych, 

• Główny międzynarodowy korytarz Doliny Odry. 

• obszary szczególnego zagrożenia powodzią. 

W celu zapewnienia niezbędnej ochrony środowiska w zakresie lokalnych warunków 

nasłoneczniania i przewietrzania w projekcie studium zakłada się dążenie do uwzględnienia lokalnych 

warunków nasłoneczniania w kształtowaniu zabudowy pod kątem optymalnego wykorzystania energii 

solarnej do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej oraz minimalizacji zjawiska kumulacji cieplnej 

oraz do uwzględnienia warunków przewietrzania w kształtowaniu zabudowy poprzez: 

• kształtowanie układu drogowego w sposób determinujący kierunki sytuowania zabudowy, 

• kształtowanie wysokości zabudowy z uwzględnieniem sąsiedztwa, 

• dopasowanie rodzajów dachu i ich kąta nachylenia do lokalnych warunków, 

• nasycania zabudowy zielenią – w szczególności wysoką, 

• ograniczania powstawania dużych połaci terenu o utwardzonej nawierzchni, cechujących się 

wysokim poziomem akumulacji cieplnej, 

• defragmentację dużych połaci terenu o utwardzonej nawierzchni elementami wprowadzającymi 

zacienienie. 

• kształtowanie układu przestrzennego zabudowy i zagospodarowania terenu zapewniających 

odpowiednie warunki przewietrzania na terenach zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę, 

• uwzględniania systemu zieleni jako elementu wpływającego na warunki przewietrzania, 

• określania udziału terenów biologicznie czynnych oraz zieleni wysokiej, w tym na terenach 

komunikacyjnych. 
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Na obszarze gminy wprowadzono ponadto trzy strefy w ramach Jednostek Zielonej Infrastruktury, 

wyznaczonych w Planie Zagospodarowania Województwa Dolnośląskiego: w strefie 2 (PZC_2), w 

strefie 3 (PZC_3) oraz związanych z wodami płynącymi w strefie 3 (PZC_WP_3). W ramach ww. 

jednostek studium zakłada: 

• zapewnienie odpowiednich stosunków wodnych poprzez dostosowanie systemu melioracyjnego do 

nowych warunków zagospodarowania oraz poprzez zachowanie naturalnego poziomu retencji przy 

zmianie przeznaczenia, 

• zachowanie odpowiednich proporcji między publicznymi obszarami zieleni a zabudową 

mieszkaniową, produkcyjną i usługową,  

• separowanie obszarów zabudowy podlegającej ochronie przed hałasem od zwartych kompleksów 

zabudowy produkcyjnej lub usługowej (poprzez wprowadzenie w mpzp stref buforowych o 

minimalnej szerokości 50 m między obszarami zabudowy podlegającej ochronie przed hałasem od 

zabudowy produkcyjnej lub usługowej w ramach zwartych kompleksów, w szczególności poprzez 

odsunięcie linii zabudowy lub zagospodarowanie zielenią), 

• separowanie obszarów zabudowy podlegającej ochronie przed hałasem od zabudowy związanej z 

potencjalną emisją fetoru (poprzez wprowadzenie w mpzp stref buforowych o minimalnej szerokości 

50 m między obszarami zabudowy podlegającej ochronie przed hałasem od zabudowy związanej z 

potencjalną emisją fetoru, w szczególności poprzez odsunięcie linii zabudowy lub zagospodarowanie 

zielenią). 

W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

wprowadzono ochronę konserwatorską obszarów i obiektów realizowaną w podziale na trzy polityki 

przestrzenne – strefową, punktową oraz uzupełniającą. Wprowadzono strefy: „A” ścisłej ochrony 

konserwatorskiej, „B” ochrony konserwatorskiej zabytkowych układów przestrzennych, „OW” ochrony 

konserwatorskiej zabytków archeologicznych, „W” ścisłej ochrony konserwatorskiej zabytków 

archeologicznych. Dodatkowo wprowadzono strefę „K” ochrony krajobrazu kulturowego oraz strefę 

„E” ochrony ekspozycji. W zakresie punktowej polityki ochrony konserwatorskiej wprowadzano zapisy 

dla obiektów w rejestrze i wykazie zabytków, obszarów w rejestrze zabytków oraz stanowisk 

archeologicznych. W ramach polityki uzupełniającej wprowadzono zapisy dla stref zieleni 

ruralistycznej, terenów cmentarzy i dawnych cmentarzy oraz ważniejszych rozwinięć widokowych.  

W zakresie systemu komunikacji projekt Studium zakłada uporządkowanie struktury funkcjonalno-

przestrzennej w sąsiedztwie istniejącego układu drogowego. Główną osią rozwoju układu 

komunikacyjnego jest istniejąca sieć dróg transportu kołowego oraz kolejowego oparta o dwie drogi: 

krajową oraz wojewódzką, uzupełnione o drogi powiatowe i gminne. W dokumencie założono 

kontynuację układu komunikacyjnego w oparciu o drogi krajowe i wojewódzkie, przy czym zakłada się 

modernizację i rozbudowę drogi krajowej nr 94 do standardu drogi dwujezdniowej ze skanalizowanymi 

skrzyżowaniami oraz odpowiednimi zabezpieczeniami akustycznymi, chroniącymi w szczególności 

tereny mieszkaniowe przed uciążliwościami akustycznymi ruchu kołowego. Ponadto w studium 

przewiduje się rozwój układu komunikacyjnego, oparty o wprowadzone rezerwy terenowe pod 

komunikację – w postaci drogowego obejścia drogi wojewódzkiej nr 345, w tym projektowane obejście 

obrębu Chełm oraz postulowane obejścia obrębów Dębice i Kwietno. Pozostała obsługa komunikacyjne 

odbywać się będzie poprzez drogi niższego rzędu oraz niepubliczne drogi wewnętrzne, których klasa i 

parametry techniczne ustalone zostaną w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. W 

ramach studium przewiduje się integrację systemów transportowych, w tym w szczególności integrację 

transportu kołowego i szynowego, przemieszczeń pieszych oraz rowerowych. W miejscowości 

Malczyce wyróżniono zintegrowany węzeł komunikacyjny, umożliwiający dogodną zmianę środka 

transportu, wyposażony w niezbędną dla obsługi podróżnych infrastrukturę, w szczególności: miejsca 

postojowe, przystanki komunikacyjne, punkty sprzedaży biletów, systemy informacyjne umożliwiające 

zapoznanie się zwłaszcza z rozkładem jazdy, linią komunikacyjną lub siecią komunikacyjną. W ramach 

omawianego węzła przewiduje się m. in. modernizację dworca kolejowego w Malczycach oraz 
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realizację parkingu w systemie P+B&R. Kształtowany w ten sposób system komunikacyjny wraz z 

przyszłym rozwojem kolei aglomeracyjnej we Wrocławskim Obszarze Metropolitalnym przyczyni się 

do lepszej integracji gminy z ośrodkami miejskimi wyższego rzędu oraz zmniejszenia udziału podróży 

przy wykorzystaniu komunikacji kołowej na rzecz transportu publicznego, czy przemieszczeń 

rowerowych. Przewiduje się również rozwój połączeń rowerowych, w szczególności w oparciu o rozwój 

szlaków rowerowych oraz ścieżek rowerowych (w szczególności, jako powiązanie jednostek 

osadniczych z miejscami pracy, szkołami, usługami, przystankami i węzłem transportowym) oraz w 

oparciu o Odrzańską Drogę Rowerową. W systemie komunikacyjnym gminy wyróżnia się ponadto 

podsystem transportu wodnego, w oparciu o Odrzańską Drogę Wodną. Studium zakłada w tym zakresie 

działania mające na celu udrożnienie żeglugi śródlądowej, modernizację infrastruktury wodnej oraz 

integrację transportu wodnego z rekreacyjnym wykorzystaniem rzeki. 

W ramach kierunków rozwoju infrastruktury technicznej projekt Studium przewiduje dalszy rozwój 

i modernizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej o charakterze dystrybucyjnym. Wytyczne i 

zalecenia dotyczące podsystemów: wodociągu, kanalizacji, elektroenergetyki, telekomunikacji, 

gazownictwa, ciepłownictwa i gospodarki odpadami, odniesiono głównie do przepisów odrębnych, w 

szczególności ustawowych nakazów i dopuszczeń, odnoszących się indywidulanie do każdego z 

podsystemów. W granicach gminy wyznaczono również obszary pod rozwój odnawialnych źródeł 

energii – hydroenergetyki, energetyki wiatrowej oraz z promieniowania słonecznego. 

W ramach kierunków i zasad kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej projekt Studium 

zakłada dalszy rozwój rolnictwa na całym obszarze przestrzeni rolniczej gminy. Z uwzględnieniem 

dalszej restrukturyzacji procesu produkcji rolniczej, jak i przetwórstwa rolniczego, utrzymania 

dominującego charakteru produkcji rolnej na obszarze większości obrębów i koncentracji zabudowy 

obsługującej rolnictwo na terenach zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, zabudowy 

usługowej oraz obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych (tereny PRU). 

Pod sferze kształtowania leśnej przestrzeni produkcyjnej zakłada się dalszy rozwój leśnictwa na 

całym obszarze przestrzeni leśnej gminy, zachowanie oraz wprowadzanie ciągłości ekosystemów 

leśnych poprzez zachowanie istniejących użytków leśnych, zalesienie gleb o niskich klasach 

bonitacyjnych V-VI oraz gleb na stokach o średnich spadkach powyżej 15% (z wyłączeniem obszarów 

Natura 2000). 

Sporządzając projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wzięto 

pod uwagę wieloaspektową ochronę środowiska. Przygotowano zapisy i ustalenia w taki sposób, by w 

jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki oddziaływania proponowanych form 

użytkowania terenu na środowisko naturalne, a także na zdrowie i życie mieszkańców.  

 

9.1 Ocena planowanego zagospodarowania na terenach położonych poza granicami 

obszarów chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody  

Na terenach położonych poza granicami obszarów chronionych na mocy ustawy o ochronie 

przyrody studium zidentyfikowano stanowiska zwierząt chronionych, stanowiska roślin chronionych 

oraz siedliska przyrodnicze. Stanowiska oraz siedliska położone są zazwyczaj poza obszarami 

przeznaczonymi pod zainwestowanie i głównie na terenach rolnych, bądź leśnych. Dla większości 

terenów, na których stwierdzono występowanie ww. cennych gatunków, bądź siedlisk przyrodniczych, 

nie przewiduje się zmiany dotychczasowego przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania. Obszary 

te pozostawione zostały w obecnym zainwestowaniu bądź wprowadzono w ich obrębie przeznaczenie, 

które ze względu na charakter zagospodarowania lub biologię gatunków, nie powinno negatywnie 

oddziaływać na poszczególne elementy przyrody (tereny: MM, R, ZL, WS). Wymienione powyżej 

stanowiska przyrodnicze oraz siedliska stanowią wartość naturalną, którą jednoznacznie 

usankcjonowano w ramach projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. Studium ogranicza możliwość zabudowy, tym samym wprowadza w obrębie i 
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sąsiedztwie nagromadzenia gatunków kierunki przyrodnicze (leśne, bądź rolne). W ramach oceny 

oddziaływania zaplanowanych w projekcie studium kierunków zmian w przeznaczeniu i 

zagospodarowaniu na florę, nie wskazuje się negatywnego oddziaływania na istniejące formy ochrony 

tego elementu przyrody. Poszczególne oddziaływania na formy ochrony przyrody ocenione zostały w 

Rozdziale 11 Podrozdziale 11.2. 

 

9.2 Ocena oddziaływania zaplanowanych obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia 

wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW 

 

9.2.1 Ocena oddziaływania zaplanowanych obszarów pod rozwój urządzeń wytwarzających energię z 

energii kinetycznej wiatru 

 

W granicach gminy Malczyce zaplanowano rozwój odnawialnych źródeł energii, między innymi 

poprzez wskazanie obszarów, na których mogą być realizowane farmy wiatrowe. Wytyczenie tych 

obszarów poprzedziła analiza możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych w granicach gminy, z 

uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych (w tym przepisów, wynikających z ustawy z dnia 

20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych), uwarunkowań środowiskowych (w 

tym w szczególności obszarów objętych prawną), uwarunkowań planistycznych oraz możliwości 

technicznych lokalizacji i budowy turbin wiatrowych. Podstawą do wyznaczenia obszarów rozwoju 

energetyki wiatrowej były przyjęte w projekcie studium odległości, tj.: 

• co najmniej 600 m od istniejących i planowanych terenów, dla których możliwe jest umiejscowienie 

budynku mieszkalnego lub budynku o funkcji mieszkalnej, w skład którego wchodzi funkcja 

mieszkaniowa, na terenie gminy Malczyce i gmin sąsiednich, 

• o najmniej 600 m od form ochrony przyrody, 

• co najmniej 600 m od granic administracyjnych gminy, 

• co najmniej 250 m od istniejących i planowanych terenów lasów. 

Ponadto przy wytyczeniu obszarów pod przyszły rozwój energetyki wiatrowej wzięto pod uwagę 

uwarunkowania, wynikające ze strategicznych opracowań sporządzonych na szczeblu wojewódzkim. 

Zgodnie z opracowaniem analityczno-środowiskowym, tj. Aktualizacji studium przestrzennych 

uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej w województwie Dolnośląskim, lokalizacja elektrowni 

wiatrowych w gminie Malczyce stanowić może przedsięwzięcie zarówno korzystne, jak i obarczone 

ryzykiem wystąpienia konfliktu na styku ze środowiskiem przyrodniczym oraz lokalnym ekosystemem. 

Zgodnie z ww. opracowaniem obszar gminy Malczyce zakwalifikowany został do dwóch kategorii 

obszarów, związanych z ograniczeniami w rozwoju energetyki wiatrowej, tj. 

• obszaru wysokiego ryzyka lokalizacji elektrowni wiatrowych (Kategoria II), w granicach którego 

znajduje się północna część gminy, w tym obręby Rusko, Wilczków, Malczyce, Mazurowice i 

Chomiąrza. Przylega on bezpośrednio do obszarów objętych ochroną prawną (Natura 2000) oraz 

charakteryzuje się występowaniem na jego terenie licznych, cennych gatunków ptaków, jak również 

stanowi element ważnego korytarza ekologicznego wzdłuż Odry i Średzkiej Wody. 

• obszaru potencjalnie najmniej konfliktowego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych (Kategoria IV), 

w graniach którego znajduje się południowa cześć gminy.  

Stwierdzono, że potencjalnie najkorzystniejszymi obszarami pod realizację elektrowni wiatrowych 

są tereny, położone w południowej części gminy. Stanowią je głównie grunty, na których uprawiana 

jest aktywnie gospodarka rolna. Obszary te są również potencjalnie najkorzystniejsze dla lokalizacji 

turbin wiatrowych ze względu na odległości pomiędzy terenami zabudowanymi funkcją mieszkaniową. 

Biorąc pod uwagę powyższe, w projekcie studium wyznaczono dwa obszary, na których rozmieszczone 

będą elektrownie wiatrowe o mocy przekraczającej 100 kW na terenach rolnych pomiędzy Kwietnem, 

a Dębicami oraz pomiędzy Dębicami, a Szymanowem-Zawadką o łącznej powierzchni ok. 49 ha. 
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Krajobraz terenów pod rozwój farm nie odznacza się bogactwem istotnych dla fauny i awifauny 

elementów krajobrazu i tym samym nie wyróżnia się na tle innych intensywnie uprawianych obszarów 

rolniczych. Obszary pod lokalizację turbin wiatrowych znajdują się w wystarczającej odległości od 

rozległych dolin rzecznych, terenów podmokłych, cieków, wzniesień, grzbietów górskich i przełęczy. 

W ich obrębie nie występują również takie elementy środowiska, jak zadrzewienia śródpolne, cieki i 

zbiorniki wodne, mogące stanowić element korytarza dla zwierząt, stwarzając w szczególności ryzyko 

negatywnego oddziaływania turbin na migrujące ptactwo. Przy wytyczaniu obszarów pod lokalizację 

farm wiatrowych wzięto ponadto pod uwagę uwarunkowania planistyczne gmin sąsiednich, w 

szczególności obowiązujące w gminie Ruja miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, na 

których przewidziano lokalizację elektrowni wiatrowych. Najbliższy obszar pod lokalizację turbin 

znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie gminy Malczyce, w obszarze pomiędzy obrębami Ruja i 

Strzałkowice. Wokół terenów przeznaczonych pod lokalizację tego typu funkcji wprowadzono 

dodatkowo strefy ochronne związane z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i 

użytkowaniu terenów, w granicach których zakazuje się m. in. sytuowania budynków mieszkalnych lub 

budynków o funkcji mieszanej, wyznaczonej w postaci pasa buforowego terenu o szerokości 600 m. 

Strefy te zlokalizowane są jednak w większości na terenach rolnych (R), częściowo na terenach 

usługowych (U), przemysłowych (PRU) i poza terenami przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową 

(MM, MU). Zakaz ten nie obowiązuje w przypadku, gdy miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego w odległości równej lub większej od dziesięciokrotności wysokości elektrowni 

wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli nie wprowadza przeznaczenia 

umożliwiającego realizację elektrowni wiatrowych. 
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Rysunek 9 Rozmieszczenie obszarów, przewidzianych pod rozwój energetyki wiatrowej w gminie 

Malczyce na tle Studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej w województwie 

Dolnośląskim 

 źródło: Opracowanie własne na podstawie: WBU, Aktualizacja studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju 

energetyki wiatrowej w województwie Dolnośląskim, Wrocław: WBU, 2011 

 

Możliwe oddziaływanie turbin wiatrowych 

Elektrownie wiatrowe stanowią obecnie jeden z najszybciej rozwijających się sektorów 

energetyki na świecie. Uznawane są za odnawialne źródła energii, a produkowana przez turbiny 

wiatrowe energia jest czysta, nie emituje szkodliwych gazów i pyłów oraz nie wymaga spalania żadnego 

paliwa kopalnego, jak przypadku elektorowi konwencjonalnych. Turbiny wiatrowe nie emitują 

szkodliwych substancji do atmosfery, które mogłyby negatywnie wpływać na środowisko i powodować 

szkodliwe i daleko idące zmiany w środowisku, np. powodować smog, czy kwaśne deszcze. Ich rozwój 

jest bardzo ważny w kontekście dynamicznych współcześnie zmian klimatycznych. Produkcja energii 

ze źródeł odnawialnych, w tym z wiatru, przyczynia się do redukcji gazów cieplarnianych, CO2, emisji 

siarki i pyłów, tlenków azotu, jak również nie generuje odpadów stałych, gazowych i ścieków, odorów, 

nie zanieczyszcza gleb, wód powierzchniowych i podziemnych oraz nie degraduje terenu. Energia 

pochodząca z siły kinetycznej wiatru jest darmowym i niewyczerpywalnym źródłem prądu. Wraz z 

rozwojem energetyki wiatrowej rośnie moc energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii, co 

wyraźnie przyczynia się do ograniczenia produkcji energii metodami konwencjonalnymi i zużycia 

ograniczonych zasobów paliw kopalnych. Elektrownie wiatrowe są również o wiele mniej narażone na 

wystąpienie poważnych awarii, które mogłyby zagrażać środowisku, jak w przypadku awarii, 

występujących w elektrowniach tradycyjnych, np. jądrowych (awaria reaktora) czy węglowych (awaria 

kotła, rurociągu, czy turbiny). Elektrownie wiatrowe zajmują również relatywnie niewielką 

powierzchnię terenu, a do produkcji energii nie wymagają rozległej terenowo infrastruktury, jak ma to 

miejsce w przypadku technologii tradycyjnych (infrastruktura elektorowi, sieci napowietrzne, bocznice 

kolejowe i linie kolejowe, składowiska paliw kopalnych, kopalnie).  
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Choć energetyka wiatrowa jest „czystą” i bez emisyjną metodą, rozwój turbin wiatrowych i ich 

praca może mieć wpływ na część komponentów środowiska. Sama praca turbin nie generuje stałej 

uciążliwości dla środowiska, np. w zakresie emisji szkodliwych gazów i pyłów czy produkcji odpadów. 

Badania naukowe przeprowadzone na świecie wykazują, że prawidłowa lokalizacja i praca turbin 

wiatrowych nie ma znaczącego wpływu na środowisko, w tym w szczególności na awifaunę. Ochrona 

bioróżnorodności jest aspektem równie ważymy jak produkcja czystej energii elektrycznej, wobec 

czego realizacja projektów wiatrowych musi respektować wszelkie aspekty ochrony środowiska, w tym 

w szczególności ochronę fauny i flory. Niewłaściwa lokalizacja turbin wiatrowych oraz brak 

uwzględnienia wszelkich pozostałych aspektów ochrony środowiska może pogorszyć stan lokalnego 

ekosystemu, w tym wpłynąć na populacje ptaków, czy komfort zamieszkania ludzi. W związku z 

powyższym należy mieć na uwadze, że potencjalna realizacja farm wiatrowych wiąże się m. in. z: 

• wpływem na zwierzęta, w tym w szczególności na ptaki i wiąże się z: 

− śmiertelnością bezpośrednią na skutek zderzeń ptaków z siłowniami (collision mortality), 

− efektywną utratą lęgowisk lub żerowisk wywołaną odstraszaniem ptaków przez turbiny lub inną 

infrastrukturę farmy (displacement due to disturbance), 

− zmianą tras przelotów wymuszoną unikaniem siłowni (barrier effect), 

− bezpośrednią utratą lęgowisk lub żerowisk wskutek przekształceń terenu wywołanych budową 

farmy (habitat change & loss), 

• kontekstem krajobrazowym i wizualnym realizacji turbin wiatrowych (choć jest to każdorazowo 

subiektywna ocena), 

• generowaniem efektów akustycznych przy pracy siłowni wiatrowych (tworzenia się hałasu 

infradźwiękowego i niskoczęstotliwościowego), 

• generowania wibracji, 

• zakłócenia komunikacji elektromagnetycznej, w tym wpływu na działanie radarów. 

Ocena wpływu lokalizacji poszczególnych urządzeń wytwarzających energię z siły kinetycznej 

wiatru musi być, wobec tego opatrzona szczegółową analizą i badaniem lokalnego ekosystemu, 

zwłaszcza pod kątem oddziaływania na występujące w bezpośrednim otoczeniu gatunki ptaków i 

nietoperzy. Należy poddać ocenie oddziaływanie tego typu przedsięwzięć na zdrowie ludzi. 

Szczegółową lokalizację elektrowni wiatrowych należy uzależniać od wyników całorocznego 

monitoringu chiropterologicznego oraz ornitologicznego, określającego stopień wykorzystania obszaru 

przez poszczególne gatunki. Tego typu badania powinny być przeprowadzone w pierwszej kolejności 

na etapie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także na etapie 

konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budowy elektrowni wiatrowych. 

 

Wpływ na zdrowie ludzi 

Za jeden z czynników mogących potencjalnie wpływać na zdrowie ludzkie wyróżnia się efekty 

akustyczne pracy turbin wiatrowych. Praca elektrowni wiatrowej wiąże się z generowaniem hałasu 

pochodzenia aerodynamicznego (podczas ruchu łopat) oraz mechanicznego (podczas pracy generatora 

i przekładni). Poziom uciążliwości akustycznej jest jednak uzależniony od wielu czynników, m. in. 

odległości turbin od zabudowy mieszkaniowej, pokrycia i ukształtowania terenu czy warunków 

pogodowych, prędkości wiatru oraz indywidualnej wrażliwości człowieka. Współcześnie hałas 

pochodzenia mechanicznego (praca generatora i przekładni) został praktycznie wyeliminowany. 

Uciążliwe natomiast mogą być dźwięki pochodzenia aerodynamicznego (wytwarzane podczas ruchu 

łopat wirnika). Jednostajny szum w ciągu dnia nie powinien być słyszalny z uwagi na podobne wartości 

tła akustycznego. Słyszalny w związku z tym dźwięk może być dokuczliwy w porze nocnej, dlatego też 

należy dążyć do ograniczenia jego oddziaływania na tereny zamieszkane bądź poprzez okresowe 

wyłączenia pracy turbin (np. w porze nocnej). W Polsce brakuje jednak dodatkowych norm regulujących 

dopuszczalny poziom hałasu powodowany pracą turbin wiatrowych, dlatego dla turbin wiatrowych 



 

 

 

47 Prognoza oddziaływania na środowisko do Studium Uwarunkowań i Kierunków … 

stosuje się ogólne przepisy dotyczące emisji akustycznej do środowiska i na ogół traktuje się je jako 

stacjonarne źródła hałasu o charakterze przemysłowym. Należy mieć na uwadze, że hałas ten występuje 

głównie w bezpośrednim sąsiedztwie turbiny i słabnie wraz z odległością od turbiny. Przyjmuje się, że 

w odległości ok. 500 metrów od turbiny natężenie hałasu osiąga ok. 37dB. Jest to wartość hałasu w 

granicach dopuszczalnej normy dla terenów ochrony akustycznej wynoszącej 40dB.  Za szkodliwe dla 

zdrowia człowieka są znaczne poziomy hałasu, powyżej 100 dB, które współcześnie nie są osiągalne w 

przypadku turbin wiatrowych.  

Oprócz hałasu turbiny wiatrowe generują infradźwięki (dźwięki o niskiej częstotliwości poniżej 

20 Hz) oraz hałas niskoczęstotliwościowy (do ok. 500 Hz). Poziom tego hałasu jest każdorazowo 

zależny od konstrukcji turbin wiatrowych, położenia łopat wirnika względem gondoli czy ustawienia 

rotora. Współcześnie brakuje natomiast potwierdzonych naukowo dowodów o szkodliwości wpływu 

infradźwięków generowanych przez turbiny wiatrowe na organizm człowieka. Poziom infradźwięków 

generowanych przez siłownie wiatrowe jest zazwyczaj niższy od poziomu dźwięków tzw. tła 

akustycznego, czyli dźwięków pochodzenia naturalnego, np. szumu fal morskich, wiatru, czy 

poruszających się liści. Praca elektrowni wiatrowych nie stanowi źródła infradźwięków, które mogłyby 

zagrażać zdrowiu ludzi (tj. ich poziom jest poza granicą odczuwalną przez człowieka), zwłaszcza, gdy 

turbiny wiatrowe położone są w bezpiecznej odległości od zabudowy mieszkaniowej.  

Niekorzystny może być również efekt optyczny, generowany podczas pracy turbin. W trakcie 

pracy turbiny i łopat, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych pojawia się tzw. efekt 

stroboskopowy i efekt przesuwającego się cienia. Są to jednak uciążliwości występujące w skali 

lokalnej, w bezpośrednim sąsiedztwie turbin, które nie powinny przełożyć się na jakość i komfort życia 

mieszkańców. Obecnie skutki optyczne pracy turbin uważane są za mniej istotne. Efekt stroboskopowy 

(odbijania się światła od poruszających się łopat) jest uzależniony od lokalnych warunków terenowych 

i klimatycznych, warunków atmosferycznych i nasłonecznienia. Zasięg rzucanego cienia uzależniony 

jest od pory dnia i roku, przy czym najdłuższy jest w okresie zimowym (po wschodnie i przed zachodem 

słońca). Efekt migotania cienia odczuwalny może być w odległości do ok. 500 m od elektrowni, zaś 

maksymalne częstotliwości migotania będącego efektem pracy turbin wiatrowych, przy współczesnych 

technologiach turbin wolnoobrotowych znajduje się poniżej progu efektu stroboskopowego (2,5 Hz) i 

nie przekracza 1 Hz. Kolejnym oddziaływaniem związanym z pracą turbin wiatrowych może być efekt 

odbicia, powodowany przez odbijające się od pracujących łopat światło. Przy współczesnych 

rozwiązaniach efekt ten został praktycznie wyeliminowany poprzez stosowanie matowych powłok do 

malowania łopat turbin, zapobiegających odbiciu światła. Celem ograniczenia negatywnych efektów 

optycznych pracy elektrowni wiatrowych w studium zalecono stosowanie matowego pokrycia turbin i 

łopat. 

Przyjęcie w projekcie studium minimalnych odległości planowanych turbin wiatrowych od 

terenów istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej (minimum 600 m) wraz ze strefami 

ograniczeń w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów w tej samej odległości od obszarów 

potencjalnej lokalizacji turbin eliminuje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi związane z m. in. emisją 

hałasu (infradźwięki, hałas niskoczęstotliwościowy), drgań, zakłóceń komunikacji 

elektromagnetycznej, czy wpływu na mikroklimat. Odległość ta przy współczesnej i stale rozwijanej 

technologii w zakresie konstrukcji turbin pozwala na niedopuszczenie do przekroczenia 

obowiązujących norm w zakresie hałasu. W studium wprowadzono ograniczenie dotyczące strefy 

przejściowej pomiędzy obszarami potencjalnej lokalizacji turbin, a obszarami chronionymi pod kątem 

akustyki, w tym zabudowy mieszkaniowej. Należy zatem przyjąć, że przekroczenie dopuszczalnych 

norm hałasu na skutek oddziaływania turbin na komfort i jakość zamieszkania oraz życie i zdrowie ludzi 

nie wystąpi, bądź zamykać się będzie jedynie w bezpośrednim otoczeniu urządzeń. 
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Oddziaływanie na krajobraz 

W zakresie wpływu na jakość zamieszkania wskazuje się dodatkowo aspekt wizualny i 

krajobrazowy. Lokalizacja turbin wiatrowych niewątpliwie wpływa na lokalny krajobraz poprzez 

budowę na otwartych terenach wysokich obiektów inżynieryjnych, choć najczęściej jest to kwestia 

subiektywna, mniej istotna w porównaniu ze znacznie większą pulą pozytywnych aspektów energetyki 

odnawialnej. Turbiny wiatrowe stanowić będą dominanty w przestrzeni, zwłaszcza otwartej przestrzeni 

rolniczej, jednakże zakres dominacji przestrzennej tych instalacji będzie wiązał się każdorazowo z 

czynnikami zewnętrznymi, np. ukształtowaniem terenu, przesłonami terenowymi (np. zedrzewieniami 

i lasami), warunkami atmosferycznymi, itd. Biorąc pod uwagę przepisy odległościowe w projekcie 

studium wprowadzono strefy ograniczające maksymalną wysokość turbin wiatrowych. Obszary 

rozmieszczenia farm wiatrowych wyznaczono w odległości minimum 600 m od zabudowy 

mieszkaniowej przewidzianej w studium. W zdecydowanej większości jednak odległość obszarów pod 

rozwój turbin od planowanej i istniejącej zabudowy mieszkaniowej jest zdecydowanie większa. 

Wysokość turbin ograniczono do maksymalnie 90 m, zaś minimalną wysokość ograniczono do 60 m. 

Współcześnie dąży się do ograniczenia wpływu siłowni wiatrowych na lokalny krajobrazu, m. in. 

poprzez stosowanie odpowiedniej kolorystyki wież siłowni, kolorystyki masztów i łopat, w tym w 

szczególności stosowania matowego pokrycia.  

 

Oddziaływanie na ochronę awifauny 

Realizacja farm i praca turbin wiatrowych może wpływać na ornitofaunę poprzez m. in. kolizję 

ptaków z pracującymi siłowniami, powodować zaburzenie funkcjonowania populacji ptaków, w 

szczególności poprzez tworzenie się tzw. efektu bariery w przemieszczaniu ptaków, zmniejszać 

liczebności ptaków poprzez utratę, bądź fragmentację siedlisk, powodowaną odstraszaniem przez 

pracujące turbiny. Turbiny wiatrowe mogą ponadto zmieniać orientację przestrzenną ptaków i sposób, 

w jaki korzystają one z przestrzeni. Ptaki przelatując przez przestrzeń farm wiatrowych, przy 

odpowiednich zabezpieczeniach stosowanych na konstrukcjach siłowni wiatrowych (np. poprzez 

kolorystykę siłowni i łopat) omijają turbiny, zmieniając kierunek lotu w płaszczyźnie poziomej i 

pionowej.  Istotnym oddziaływaniem turbin wiatrowych jest efekt odstraszania, który minimalizuje 

ryzyko kolizji ptaków z pracującą siłownią, z drugiej strony zaś wyłącza pewne obszary z użytkowania 

przez ptaki. Efekt ten jest zróżnicowany w zależności od składu gatunkowego ptaków oraz sposobu 

wykorzystania przez nie przestrzeni (żerowania, noclegowania czy lęgowisk). W przypadku ptaków 

lęgowych efekt ten jest praktycznie minimalny i ogranicza się głównie do bezpośredniego sąsiedztwa 

turbin. Ptaki lęgowe szybko przyzwyczajają się do pracujących turbin. Nieco silniejsze może być 

oddziaływanie na awifaunę żerującą i odpoczywającą na ternach otwartych (np. rolniczych, na których 

lokalizowane są farmy). Turbiny wiatrowe najmniej odstraszać mogą jednak ptaki przelotne, które nie 

są przyzwyczajone do bytowania w przestrzeni farm wiatrowych i nie są zaznajomione z lokalnie 

występującymi zagrożeniami. W ich przypadku kolizje występują najczęściej, lecz głównie w 

warunkach słabej widoczności, złych warunków atmosferycznych, czy w czasie przelotu nocnego. W 

momencie, gdy mamy do czynienia z dobrą widocznością turbin wiatrowych ptaki te omijają pracujące 

turbiny podczas przelotu. Stopień oddziaływania elektrowni wiatrowych na awifaunę jest zróżnicowany 

i zależy od lokalizacji farm wiatrowych. Ryzyko negatywnego wpływu elektrowni wiatrowych na ptaki 

jest większe w przypadku, gdy elektrownie wiatrowe są zlokalizowane a terenach intensywnie 

wykorzystywanych przez ptaki, np. terenach o wysokim natężeniu przemieszczania się ptaków w 

przestrzeni. Im intensywniejsze wykorzystanie przestrzeni przez ptaki oraz natężenie ich 

przemieszczania tym większe prawdopodobieństwo negatywnego oddziaływania turbin na ptaki. Na 

oddziaływanie to ma również wpływ konstrukcja wież siłowni i zabezpieczenia stosowane na 

elektrowniach, w tym wysokość, średnica wirnika, prędkość, stosowane oświetlenie, materiał 

pokrywający turbiny czy kolorystyka. Istotne jest również zagęszczenie turbin na obszarach farm 

wiatrowych.   
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W przypadku gminy Malczyce dokonano analizy możliwości lokalizacji turbin wiatrowych w 

kontekście awifauny. Zgodnie z ekspertyzą ornitologiczną, przeprowadzoną na potrzeby „Aktualizacji 

studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej w województwie dolnośląskim 

2011” na obszarze województwa dolnośląskiego opracowano listę 47 obszarów określonych jako 

szczególnie niekorzystne dla lokalizacji elektrowni wiatrowych na obszarze województwa, które zostały 

podzielone na 4 kategorie17. Obszary wskazane pod lokalizację elektrowni wiatrowych w gminie 

Malczyce znajdują się poza strefą buforową obszaru A3, tj. obszaru ważnego dla ptaków o znaczeniu 

regionalnym, zawierającego obszary specjalnej ochrony ptaków OSO Natura 2000. Południowa cześć 

gminy charakteryzuje się zatem najkorzystniejszymi warunkami do rozwoju tego typu energetyki 

odnawialnej.  

Planowane obszary pod rozwój urządzeń wytwarzających energię z siły kinetycznej wiatru, 

wytyczono poza obszarami Natura 2000, zwłaszcza poza obszarami ochrony ptaków, zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej 

ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z późn. zm.). Obszary te położone są w odległości ok. 6 km 

od zaplanowanych w studium turbin wiatrowych. Jednym z takich obszarów jest Obszar Specjalnej 

Ochrony Ptaków: PLB 020008 „Łęgi Odrzańskie”, którego południowa granica przebiega częściowo w 

północnym obszarze gminy Malczyce. Obszar ten wskazany został jako szczególnie niekorzystny dla 

lokalizacji elektrowni wiatrowych z punktu widzenia wymogów ochrony ornitofauny na terenie 

województwa Dolnośląskiego. Przedmiotem ochrony OSO „Łęgi Odrzańskie” jest 14 gatunków ptaków 

z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 2 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi, natomiast na całym obszarze 

gnieździ się ok. 100 gatunków ptaków. W okresie lęgowym obszar zasiedla m. in. kania czarna, 

muchówka białoszyja, dzięcioł średni, kania ruda, dzięcioł zielonosiwy, czapla siwa, świerszczak, 

trzmielojad, srokosz oraz żuraw. Z opracowania pdt. Ekspertyza ornitologiczna dla określenia 

przyrodniczych uwarunkowań lokalizacji elektrowni wiatrowych w województwie dolnośląskim 

wynika, że w granicach Doliny Odry poniżej Wrocławia, w graniach której znajduje się OSO Natura 

2000 „Łęgi Odrzańskie” znajduje się co najmniej 40 gatunków ptaków rzadkich lub nielicznych na 

Dolnym Śląsku, w tym 39 gatunków ptaków lęgowych oraz tylko 4 gatunki przelotne i zimujące (w tym 

Bielik, Gągoł, Krzyżówka oraz Nurogęś). 

Ze względu na położenie obszarów pretendowanych do rozwoju energetyki wiatrowej w 

wystarczającej odległości od granicy obszarów Natura 2000 (najbliższy obszar zlokalizowany w 

odległości 6 km od OSO i SOO Natura 2000) nie przewiduje się, aby lokalizacja tego typu funkcji 

wpłynęła negatywnie na występujące w nim siedliska i żerowiska ptaków. Nie powinno również 

wystąpić zaburzenie stanu żerowisk i lęgowisk ptaków. Obszary planowane pod lokalizację energetyki 

wiatrowej wyznaczone zostały w znacznej odległości od dwóch obszarów Natura 2000 w granicach 

gminy, na terenach najmniej konfliktowych dla lokalizacji elektrowni wiatrowych (kategoria IV) 

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdza się, że tereny przeznaczone docelowo pod rozwój farm 

wiatrowych na terenie gminy Malczyce cechuje przeciętna wartość ornitologiczna. Obszary te położone 

są głównie na terenach rolnych, nie użytkowanych intensywnie przez ptaki, poza obszarami Natura 2000 

oraz poza obszarami intensywnej migracji ptaków. Dotychczas na obszarze gminy nie przeprowadzono 

szczegółowych badań dot. ornitofauny, wobec czego realizacja zaplanowanych farm wiatrowych 

wymagać będzie szczegółowego monitoringu gatunków ptaków, zarówno będących pod ochroną w 

ramach obszarów Natura 2000, jak i pozostałych potencjalnie występujących na obszarze gminy 

gatunków. Zgodnie z zasadami realizacji inwestycji w energetyce wiatrowej tereny przeznaczane pod 

elektrownie wiatrowe winny każdorazowo podlegać szczegółowej analizie przyrodniczo-

środowiskowej, analizie stanu środowiska przyrodniczego oraz ocenie wpływu farmy na poszczególne 

elementy przyrody. Takie badania powinny być sporządzone na etapie miejscowych planów 

 
17 Ibidem; 
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zagospodarowania przestrzennego bądź projektów poszczególnych przedsięwzięć, związanych z 

budową turbin wiatrowych.   

 

Rysunek 10 Rozmieszczenie obszarów, przewidzianych pod rozwój energetyki wiatrowej w gminie 

Malczyce na tle obszarów o znaczeniu regionalnym ważnych dla ochrony ornitofauny 

źródło: Opracowanie własne na podstawie: WBU, Aktualizacja studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju 

energetyki wiatrowej w województwie Dolnośląskim, Wrocław: WBU, 2011 

 

Oddziaływanie na ochronę chiropterofauny 

Zagrożenia związane z budową elektrowni wiatrowych na chiropterofaunę dotyczą głównie 

śmiertelności na skutek kolizji z elektrownią, urazu ciśnieniowego, utraty żerowisk i kryjówek lub 

zmiany tras przelotu nietoperzy. Skala tego oddziaływania uzależniona jest jednak głównie od sposobu 

rozmieszczenia siłowni wiatrowych. Nietoperze posiadają naturalną zdolność do przemieszczania się i 

unikania przeszkód, dzięki echolokacji i wytwarzaniu ultradźwięków. Wytwarzany przez nietoperze 

dźwięk waha się w przedziale od ok. 25 do ok. 200 kHz. Dzięki temu nietoperze skutecznie omijają 

większe przeszkody, a w przypadku farm wiatrowych – wieże turbin wiatrowych. Potencjalne 

oddziaływanie turbin na nietoperze jest działaniem okresowym, albowiem zwierzęta te zapadają w 

okresie zimowym w sen. Istotnymi miejscami żerowania nietoperzy są przede wszystkim zbiorniki 

wodne bądź obszary zadrzewione (zwłaszcza starodrzewia), zaś trasy przelotów między kryjówkami, a 

żerowiskami stanowią elementy krajobrazu, sprzyjające wędrówkom tych ptaków, m. in. szpalery 

drzew. Aktywność nietoperzy jest wyraźnie mniejsza na obszarach otwartych, a w przypadku gatunków 

intensywnie żerujących nad polami uprawnymi ogranicza się głównie do obszarów półotwartych i 

zadrzewień śródpolnych. Biorąc pod uwagę powyższe w studium ograniczono potencjalne 

oddziaływanie negatywne na gatunki nietoperzu poprzez odsunięcie obszarów, na których mogą być 

rozmieszczone turbiny wiatrowe o minimum 250 m od obszarów zwartych lasów i zadrzewień 

śródpolnych. Podczas wędrówek nietoperzy głównymi punktami orientacyjnymi są dla nich rzeki i cieki 

wodne, stanowiące drogi migracyjne, a także atrakcyjne żerowiska ze względu na zwiększoną 
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liczebność owadów. Z obszarów pod potencjalny rozwój odnawialnych źródeł energii wyłączono 

również cieki wodne oraz zbiorniki wodne. Najbliższy zbiornik zlokalizowany jest w obrębie Kwietno. 

Pod kątem lokalnie występujących nietoperzy brakuje szczegółowych danych badań dotyczących 

gatunków, występowania oraz miejsc pobytu i żerowania chiropterofauny na terenie gminy Malczyce. 

Na podstawie ekspertyzy chiropterologicznej, sporządzonej dla Studium rozmieszczenia elektrowni 

wiatrowych w woj. Dolnośląskim określono uwarunkowania lokalizacji elektrowni wiatrowych w z 

uwzględnieniem rozmieszczenia stanowisk gatunków poszczególnych nietoperzy w środowisku 

przyrodniczym Dolnego Śląska. Analiza rozmieszczenia stanowisk nietoperzy dała podstawę do 

wyznaczenia obszarów zalecanych do wyłączenia z lokalizacji na nich farm wiatrowych. Wśród tych 

obszarów znalazły się: 

• obszary o dużej koncentracji zimowisk nietoperzy, 

• obszary o dużej koncentracji stanowisk kolonii rozrodczych, 

• obszary o dużych zwartych lub blisko siebie położonych kompleksach leśnych, w których znajdują 

się żerowiska i kryjówki oraz wzdłuż których mogą przebiegać trasy migracji nietoperzy, 

• doliny dużych rzek stanowiące dobre żerowiska i korytarze migracyjne nietoperzy. 

Dodatkowo wyznaczono obszary odległości: 

• 3 km wokół stanowisk kolonii rozrodczych liczących powyżej 50 osobników, 

• 1 km wokół stanowisk kolonii rozrodczych liczących poniżej 50 osobników, 

• 3 km wokół obszarów, na których blisko siebie zlokalizowanych jest kilka stanowisk kolonii 

rozrodczych liczących łącznie powyżej 50 osobników, 

• 3 km wokół dużych zimowisk, w których łącznie hibernuje powyżej 50 osobników, 

• 1 km wokół dużych zimowisk, w których hibernuje poniżej 50 osobników, 

• 3 km wokół obszarów, na których blisko siebie zlokalizowanych jest kilka zimowisk liczących 

łącznie powyżej 50 osobników, 

• 1 km od dużych obszarów leśnych i obszarów z rozproszonymi kompleksami leśnymi, 

• 1 km od doliny Odry i jej większych dopływów, stanowiących stwierdzone lub potencjalne szlaki 

migracyjne nietoperzy. 

Z opracowania pdt. Ekspertyza chiropterologiczna dla określenia przyrodniczych uwarunkowań 

lokalizacji elektrowni wiatrowych w województwie dolnośląskim wynika, że w granicach gminy nie 

występują stanowiska kolonii rozrodczych gatunków nietoperzy. W większości gmina Malczyce 

zlokalizowana jest poza wyznaczonymi w ekspertyzie obszarami, na których zlokalizowane są cenne 

gatunki, bądź obszary o mniejszej lub mniej rozpoznanej liczbie stanowisk. Na tych terenach liczba 

stanowisk jest niewielka lub niezbadana. Jedynie północna część gminy (powyżej Średzkiej Wody oraz 

Odry) znajduje się w Strefie I – obszarze szczególnie cennym dla zachowania populacji nietoperzy. W 

strefie tej występuje nagromadzenie cennych gatunków nietoperzy, jak również przebiegają bądź 

przebiegać mogą przez nie korytarze przez które migrują nietoperze podczas sezonowych wędrówek. 

W graniach Łęgów w Dolinie Odry między Brzegiem Dolnym, a Głogowem występuje ok. 200-300 

osobników Borowca Wielkiego (Nyctalus noctula) – jednego z gatunków najbardziej narażonych na 

śmiertelne kolizje z turbinami wiatrowymi. Opracowanie ekspertyzy nie wskazuje jednak dokładnej 

lokalizacji tych gatunków, wobec czego nie ma możliwości jednoznacznego określenia wpływu na 

wspomniany gatunek zaplanowanych obszarze gminy przedsięwzięć. Szczegółowe badania dot. miejsc 

bytowania nietoperzy powinny być sporządzone na etapie opracowanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Duża populacja (ok. 124 liczebników) nietoperzy zlokalizowana jest 

w klasztorze w Lubiążu – ok. 5 km na północ od granicy gminy. 

Trasy migracji nietoperzy nie są dobrze rozpoznane, zarówno w skali krajowej, jak i lokalnej. 

Badania aktywności nietoperzy w dolinie środkowej Odry wskazały na migrację kilku gatunków, w tym 

bobrowca wielkiego, karlika drobnego, karlika malutkiego i nocka rudego. Potencjalnymi trasami 

migracji, jednak bez dodatkowych danych, są dopływy Odry oraz korytarze utworzone przez fragmenty 
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lasów i zadrzewienia śródpolne. Brak jest natomiast informacji dot. m. in. szerokości pasa migracyjnego 

oraz czy migracja ograniczona jest tylko do nurtu wody, czy obejmuje całą dolinę rzeczną. Aby 

zminimalizować ryzyko śmierci nietoperzy w wyniku kolizji z turbinami elektrownie wiatrowe powinny 

być zlokalizowane w odległości większej niż 200 m od granicy lasu. Te odległość są w przypadku 

planowanych w projekcie studium obszarów pod rozwój turbin zachowany. 

Ogólny opis chiropterofauny dla powiatu średzkiego przedstawia się następująco18: 

• pojedyncze, mało liczne zimowiska, 

• nierozpoznane stanowiska godowe, 

• średnio liczne kolonie nocka dużego i gracka brunatnego / szarego, 

• nieliczne kolonie mroczka późnego, nocka rudego, nocka wąsatka / nocka Brandta, 

• nieliczne powierzchnie leśne służą jako żerowiska, szczególnie w pobliżu doliny Odry, 

• trasy sezonowych migracji przebiegają głównie w dolinie Odry. 

W bezpośrednim otoczeniu gminy nie znajdują się również elementy sieci Natura 2000, których 

przedmiotem ochrony są te ssaki. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdza się, że tereny przeznaczone 

docelowo pod rozwój farm fotowoltaicznych na terenie gminy Malczyce cechuje przeciętna wartość 

chiropterologiczna. Obszary te położone są głównie na terenach rolnych, na których nie występują cieki 

wodne oraz większe zadrzewienia śródpolne, mogące stanowić kryjówkę dla nietoperzy. Położone są 

poza obszarami Natura 2000, których przedmiotem ochrony są te ssaki. W graniach obszarów 

przeznaczonych pod rozwój turbin wiatrowych nie stwierdzono również większych skupisk oraz 

żerowisk nietoperzy. Wobec powyższego szacuje się, że lokalizacja na wskazanych w studium terenach 

elektrowni wiatrowych nie spowoduje negatywnego oddziaływania na chiropterofaunę. Mimo to, 

zgodnie z zasadami realizacji inwestycji w energetyce wiatrowej, tereny przeznaczane pod elektrownie 

wiatrowe winny każdorazowo podlegać szczegółowej analizie przyrodniczo-środowiskowej, analizie 

stanu środowiska przyrodniczego oraz ocenie wpływu farmy na poszczególne elementy przyrody. Takie 

badania powinny być sporządzone na etapie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

bądź projektów poszczególnych przedsięwzięć, związanych z budową turbin.   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
18 Ibidem; 



 

 

 

53 Prognoza oddziaływania na środowisko do Studium Uwarunkowań i Kierunków … 

Rysunek 11 Lokalizacja obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z 

odnawialnych źródeł energii – energetyka wiatrowa, na tle obszarów chronionych 

źródło: opracowanie własne 
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9.2.2 Ocena oddziaływania zaplanowanych obszarów pod rozwój urządzeń wytwarzających energię z 

promieniowania słonecznego 

 
W granicach gminy Malczyce zaplanowano rozwój odnawialnych źródeł energii, w postaci farm 

fotowoltaicznych, wykorzystujących promieniowanie słoneczne do produkcji energii elektrycznej wraz 

z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą techniczną. W studium wskazano, wobec tego 

obszary, na których mogą być rozmieszczone instalacje fotowoltaiczne o mocy przekraczające 100 kW, 

których lokalizację poprzedziła analiza uwarunkowań techniczno-środowiskowych dla tego typu 

przedsięwzięć. Ponadto na pozostałych terenach przewidzianych pod zabudowę panele fotowoltaiczne 

mogą być realizowane w postaci mikroinstalacji, o mocy nieprzekraczającej 100 kW. W procesie 

wyznaczania obszarów przewidzianych pod rozwój fotowoltaiki wzięto pod uwagę przede wszystkim 

aspekty środowiskowe, czyli obszary objęte ochrona prawną i siedliska przyrodnicze, stanowiące 

miejsce zamieszkania dla wielu gatunków cennych zwierząt, a w przypadku obszarów Natura 2000 – 

licznych chronionych gatunków ptaków, chronione gatunki roślin i zwierząt oraz rzeki i cieki wodne, 

istniejące lasy i zadrzewnia śródpolne, tworzące lokalny ekosystem. Projektowane obszary rozwoju 

farm fotowoltaicznych wytyczone zostały z uwzględnieniem niezbędnych buforów, zapewniających 

ochronę dla chronionych gatunków w odległościach: co najmniej 100 m od granicy Obszaru Specjalnej 

Ochrony Natura 2000 "Łęgi Odrzańskie" PLB020008, granicy Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 

2000 "Łęgi Odrzańskie" PLC020002, 100 m od rzek: Odry, Średzkiej Wody i Cichej Wody, 100 m od 

siedlisk przyrodniczych i stanowisk roślin chronionych oraz 250 m od stanowisk zwierząt chronionych.  

Obszary wskazane do rozwoju farm fotowoltaicznych ograniczone zostały do terenów rolniczych oraz 

części terenów przeznaczonych pod zabudowę, w tym terenów związanych z przemysłem PU, PRU, 

terenów usługowych U, terenów powierzchniowej eksploatacji PG oraz terenów infrastruktury 

technicznej IT. Lokalizację farm oddalono ponadto o minimum 50 m od terenów przewidzianych pod 

zabudowę mieszkaniową MW, MM z zaleceniem stosowania stref przejściowych w postaci zieleni 

izolacyjnej lub szpalerów drzew w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Celem ograniczenia 

negatywnego wpływu farm fotowoltaicznych na migrujące gatunki zwierząt w projekcie studium 

wprowadzono korytarze umożliwiające bezpieczną wędrówkę zwierząt, m. in wzdłuż cieków wodnych. 

Dodatkowo zaleca się stosować strefy przejściowe pomiędzy instalacjami fotowoltaicznymi, 

umożliwiające swobodną wędrówkę zwierząt. Dla potencjalnych obszarów lokalizacji omawianych 

urządzeń obowiązują ponadto strefy ochronne związane z ograniczeniami w zabudowie oraz 

zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów, tożsame z granicami terenów, na których mogą być 

lokalizowane. Wprowadzone ustalenia dotyczące rozlokowania farm fotowoltaicznych oraz obostrzenia 

z nimi związane przyczynią się do uzyskania balansu pomiędzy ekosystemem gminy, a 

bezpieczeństwem i komfortem życia mieszkańców, jak również przyczynią się do ograniczenia 

konsumpcji energii pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych na rzecz źródeł odnawialnych. 

Szacuje się, że przy prawidłowej eksploatacji farmy fotowoltaiczne nie będą powodować 

negatywnego oddziaływania na środowisko, a przy uwzględnieniu współczesnych technologii oraz 

zabezpieczeń efekt ich oddziaływania zredukowany będzie do minimum. Energia elektryczna 

wytwarzana przez panele fotowoltaiczne jest energią czystą, przyjazną środowisku i pochodzącą z 

odnawialnych źródeł energii. Eksploatacja paneli fotowoltaicznych pozytywnie wpłynie na jakość 

powietrza atmosferycznego, bowiem podczas produkcji energii elektrycznej nie są generowane 

zanieczyszczenia, jak również panele fotowoltaiczne nie emitują do atmosfery szkodliwych gazów 

cieplarnianych. Dzięki realizacji elektrowni fotowoltaicznych, w tym również indywidualnych 

mikroinstalacji w okresie długoterminowym zredukowane zostanie wykorzystanie konwencjonalnych 

źródeł energii opartych na paliwach stałych, w tym w szczególności opartych na węglu i emitujących 

do atmosfery szkodliwe gazy i pyły. Poprawa jakości powietrza pojawi się zarówno w wymiarze 

lokalnym, jak i globalnym. Ewentualne zanieczyszczenie powietrza związane będzie wyłącznie z 

etapem budowy farm fotowoltaicznych, w tym prowadzenia robót ziemnych i budowlanych, jednakże 
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oddziaływanie to będzie wyłącznie krótkotrwałe. W zakresie uciążliwości akustycznej również nie 

przewiduje się, aby elektrownie fotowoltaiczne mogły trwale przyczyniać się do pogorszenia lokalnego 

klimatu akustycznego. Ewentualny hałas generowany może być przez infrastrukturę towarzyszącą 

instalacjom fotowoltaicznym, w tym poprzez np. wentylatory czy chłodnice bądź maszyny budowlane 

na etapie budowy elektrowni.  

Efektem realizacji elektrowni fotowoltaicznych będzie przekształcenie krajobrazu, jednakże biorąc 

pod uwagę niewielką wysokość instalacji fotowoltaicznych oraz nizinny krajobraz gminy Malczyce 

szacuje się, że oddziaływanie elektrowni wiatrowych na krajobraz wystąpi wyłącznie w skali lokalnej. 

Przy większych powierzchniowo instalacjach, w szczególności na otwartych terenach rolniczych farmy 

fotowoltaiczne stanowić będą element obcy tego typu terenom i niewątpliwie wpłyną na lokalny 

krajobraz. Należy podkreślić, że przekształcenie tereny pod elektrowniami fotowoltaicznymi jest 

procesem odwracalnym. Tego typu instalacje są tak samo proste w montażu, jak i ich demontażu, w 

związku z czym w przypadku rezygnacji z przedsięwzięcia teren, na którym zlokalizowane będą ogniwa 

łatwy będzie do rekultywacji i przekształcenia. Współcześnie dąży się do zminimalizowania 

negatywnego odbioru wizualnego farm fotowoltaicznych, np. poprzez zwiększenie odstępów między 

rzędami paneli, wprowadzanie między instalacje elementów zieleni, czy również stosowanie rozwiązań 

hybrydowych, np. agrofotowoltaiki – systemów stanowiących synergię energetyki odnawialnej i 

rolnictwa (poprzez stosowanie takich konstrukcji instalacji fotowoltaicznych, pod którymi możliwa jest 

aktywna gospodarka rolna, czy uprawa roślin). Jednym z negatywnych skutków realizacji farm 

fotowoltaicznych może być zmniejszenie powierzchni aktywnej biologicznie, powodujące wzrost 

temperatury w skali lokalnej. Nie jest to jednak na tyle szkodliwe ze względu na niewielką powierzchnię 

zajętą przez konstrukcję paneli, odstęp między instalacjami, jak również kąt nachylenia paneli.  

Szacuje się, że wskazane w studium obszary pod rozwój fotowoltaiki na obszarze gminy Malczyce 

nie wpłyną negatywnie na lokalną faunę i florę. Rozwój farm fotowoltaicznych nie będzie miał 

znacznego negatywnego wpływu na lokalną faunę i florę, ponieważ lokalizację farm fotowoltaicznych 

wytyczono na obszarach położonych w bezpiecznej odległości od stanowisk zwierząt i roślin 

chronionych, siedlisk przyrodniczych, czy obszarów chronionych pod kątem przyrodniczym.  

Przekształceniu ulegną głównie tereny rolnicze, intensywnie użytkowane poprzez aktywną gospodarkę 

rolną, która stanowi znacznie większe zagrożenie dla środowiska, m. in. poprzez stosowanie nawozów 

sztucznych i pestycydów. Potencjalne oddziaływanie związane będzie ze zmniejszeniem się siedlisk 

lokalnego, pospolitego ptactwa bądź pozostałych gatunków zwierząt, przebywających na terenach 

rolnych. Biorąc pod uwagę fakt, że intensywnie uprawiane tereny rolne nie stanowią na ogół ważnego 

schronienia dla zwierząt przewiduje się, że wpływ lokalizacji instalacji fotowoltaicznych na siedliska 

lokalne zwierząt będzie znikomy. Lokalizacja na terenach rolnych farm fotowoltaicznych przyczyni się 

do zwiększenia udziału terenów zielonych, na obszarach dotychczas podlegających uprawom. W 

obrębie paneli fotowoltaicznych i pod nimi wykształcić mogą się bowiem liczne siedliska łąkowe, trawy 

i ziołorośla, które sprzyjać będą rozwinięciu się bogatej bioróżnorodności, np. owadów, ssaków czy 

ptaków i przyczyniać się dodatkowo do powstania dodatkowych miejsc żerowania poszczególnych 

gatunków. Ze względu na ograniczenia lokalizacyjne farm fotowoltaicznych od ważnych obszarów 

chronionych, rzek, cieków wodnych oraz korytarzy ekologicznych wskazuje się, że przyszłe 

przedsięwzięcia nie będą negatywnie oddziaływać na te obszary, ani nie zaburzą integralności tychże 

obszarów.  

Ryzykiem związanym z realizacją paneli fotowoltaicznych na zwierzęta jest przede wszystkim 

kwestia niepokoju optycznego mogącego odstraszać i oślepiać ptaki, a wywołanego refleksami 

świetlnymi paneli fotowoltaicznych. Efekt ten dotyczy zarówno ptaków migrujących, jak i tych 

zatrzymujących się w pobliżu instalacji. Błyszczące powierzchnie elektrowni mogą powodować efekt 

optyczny nawet na znaczną odległość, dlatego nie zaleca się lokalizować tego typu przedsięwzięć w 

pobliżu np. lotnisk i tras przelotu samolotów. Połyskujące powierzchnie elektrowni mogą być ponadto 

mylone z lustrem wody, co negatywnie wpłynąć może na ptaki, w szczególności ptactwo wodno-błotne. 
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Celem zabezpieczenia tworzenia się niekorzystnego efektu optycznego w projekcie studium zalecono 

stosowanie na instalacjach fotowoltaicznych powłok antyrefleksyjnych, które ograniczą efekt odbicia 

światła, przez co panele fotowoltaiczne nie będą oślepiać przelatujące nad nimi ptaki. Dodatkowo 

stosowanie powłok antyrefleksyjnych przyczynia się do większej absorbcji energii, co pozytywnie 

wpłynie na produkcję czystej energii elektrycznej. W związku z powyższym nie przewiduje się 

negatywnego oddziaływania elektrowni słonecznych na środowisko ptaków. Ewentualne oddziaływanie 

związane będzie wyłącznie z pracami budowlanymi bądź konserwacyjnymi instalacji (oddziaływanie 

krótkotrwałe) i powodować może odstraszanie zwierzyny i ptaków. Tereny pod rozwój elektrowni 

fotowoltaicznych wyznaczone zostały poza obszarem doliny Odry oraz Średzkiej Wody jak również 

głównego korytarza doliny Odry, w związku z czym nie przewiduje się, aby przyszłe instalacje 

fotowoltaiczne spowodowały barierę dla migracji ptaków. 

Nie przewiduje się również negatywnego wpływu na chiropterofaunę, głównie ze względu na 

lokalizację farm fotowoltaicznych na terenach rolnych, które nie stanowią miejsca schronienia ani 

bytowania nietoperzy. Istotnymi miejscami żerowania nietoperzy są przede wszystkim zbiorniki wodne 

bądź obszary zadrzewione (zwłaszcza starodrzewia), zaś trasy przelotów między kryjówkami, a 

żerowiskami stanowią elementy krajobrazu, sprzyjające wędrówkom tych ptaków, m. in. szpalery 

drzew. Aktywność nietoperzy jest wyraźnie mniejsza na obszarach otwartych i ogranicza się głównie 

do obszarów półotwartych i zadrzewień śródpolnych. Trasy migracji nietoperzy nie są dobrze 

rozpoznane, zarówno w skali krajowej, jak i lokalnej. Badania aktywności nietoperzy w dolinie 

środkowej Odry wskazały na migrację kilku gatunków, w tym bobrowca wielkiego, karlika drobnego, 

karlika malutkiego i nocka rudego. Potencjalnymi trasami migracji, jednak bez dodatkowych danych, 

są dopływy Odry oraz korytarze utworzone przez fragmenty lasów i zadrzewienia śródpolne. Brak jest 

natomiast informacji dot. m. in. szerokości pasa migracyjnego oraz czy migracja ograniczona jest tylko 

do nurtu wody, czy obejmuje całą dolinę rzeczną.  

Reasumując, biorąc pod uwagę przytoczone argumenty nie przewiduje się, aby lokalizacja na 

terenie gminy Malczyce instalacji fotowoltaicznych negatywnie wpłynęła na lokalne środowisko roślin 

i zwierząt. Obszary lokalizacji tego typu instalacji wyznaczono w bezpiecznej odległości od 

chronionych gatunków roślin i zwierząt, jak również od siedlisk przyrodniczych i obszarów objętych 

ochroną prawną, zwłaszcza obszarów Natura 2000. Zaplanowane tereny pod rozwój energetyki z 

promieniowania słonecznego nie będą stanowiły również bariery dla migrujących gatunków zwierząt. 

W projekcie studium wprowadzono pomiędzy obszarami rozwoju fotowoltaiki korytarze umożliwiające 

bezpieczną wędrówkę zwierząt, m. in wzdłuż cieków wodnych. Dodatkowo zalecono wyznaczenie stref 

przejściowych pomiędzy instalacjami fotowoltaicznymi, umożliwiające swobodną wędrówkę zwierząt. 

Instalacje fotowoltaiczne nie będą miały również negatywnego oddziaływania na migrujące ptactwo w 

zakresie niepokoju optycznego ze względu na zalecenie stosowania na panelach powłok 

antyrefleksyjnych. Ze względu na położenie na terenach rolnych instalacje fotowoltaiczne nie 

spowodują również zubożenia siedlisk lokalnej zwierzyny, ptactwa czy nietoperzy, a ich związane z ich 

budową wyksztalcenie się nowego środowiska trawiastego bądź łąkowego pod panelami przyczynić 

może się paradoksalnie do zwiększenia bioróżnorodności, w tym tworzenia się alternatywnych 

kryjówek dla zwierząt. Realizacja instalacji fotowoltaicznych wiązać się będzie z przekształceniem 

lokalnego krajobrazu, jednakże biorąc pod uwagę niewielką wysokość instalacji fotowoltaicznych oraz 

nizinny krajobraz gminy Malczyce szacuje się, że oddziaływanie elektrowni wiatrowych na krajobraz 

wystąpi wyłącznie w skali lokalnej. Lokalizacja energetyki ze źródeł odnawialnych przyczyni się do 

poprawy jakości środowiska gminy poprzez ograniczenie zużycia energii ze źródeł konwencjonalnych, 

kształtowanie rozproszonego, lokalnego systemu energetycznego, tym samym przyczyni się do 

poprawy jakości powietrza energetycznego, zrównoważenia bilansu energetycznego, ograniczenia 

emisji CO2 oraz korzystnie wpłynie na środowisko przyrodnicze gminy.  
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Rysunek 12 Lokalizacja obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z 

odnawialnych źródeł energii – energetyka promieniowania słonecznego, na tle obszarów chronionych 

 
źródło: opracowanie własne 
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Ocena oddziaływania potencjach urządzeń hydroenergetycznych 

 

W granicach gminy projekt studium przewiduje również możliwość realizacji urządzeń 

hydroenergetycznych o mocy przekraczającej 100 kW, a w szczególności elektrowni wodnych w 

rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jako lokalizację tego typu przedsięwzięć 

wskazano tereny śródlądowych wód powierzchniowych, w szczególności w ramach Odrzańskiej Drogi 

Wodnej oraz Portu Malczyce na Średzkiej Wodzie, jak również ich bezpośrednim sąsiedztwie – do 100 

m od terenów. Dla hydroelektrowni wprowadzono strefy ochronne związane z ograniczeniami w 

zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów, tożsame z granicami terenów, na których 

mogą być one lokalizowane. Jednocześnie zalecono zapewnienie zrównoważonego gospodarowania 

zasobami wodnymi oraz ochronę walorów przyrodniczych wód, w celu zminimalizowania negatywnego 

oddziaływania elektrowni wodnych na ekosystem, występujący w szczególności w środowisku 

wodnym. W realizacji oraz eksploatacji potencjalnych elektrowni wodnych wystąpić może 

oddziaływanie na środowisko przyrodnicze. W związku z realizacją hydroelektrowni potencjalne 

oddziaływanie odnosić będzie się do procesu budowlanego i montażowego urządzeń wytwarzających 

energię (turbiny wodne). W trakcie eksploatacji nie przewiduje się wystąpienia potencjalnych 

negatywnych oddziaływań elektrowni na wody powierzchniowe, faunę i florę czy jakość życia i zdrowie 

ludzi. Potencjalne oddziaływanie wystąpić może w zasadzie wyłącznie w wyniku powstania 

poważniejszych awarii (np. spowodowanych brakiem nadzoru i kontroli nad urządzeniami, 

uszkodzeniem elementów urządzeń generujących energię elektryczną, czy wycieku szkodliwych 

substancji, np. smarów i olejów do wód).  

 

9.3 Zachowanie właściwych proporcji pomiędzy terenami o różnych formach 

użytkowania 

W projekcie Studium zaproponowano rozwój funkcjonalny w oparciu o obecne, realne 

zagospodarowanie gminy, które ma zapewnić zarówno zachowanie właściwych proporcji pomiędzy 

terenami o różnych formach użytkowania, jak również pozwolić na minimalizację konfliktów 

przestrzennych mogących pojawić się na styku dwóch różnych form użytkowania. Studium 

racjonalizuje lokalizacje terenów przeznaczonych pod rozwój zabudowy, zwiększając (w większości 

przypadków) obszary przewidziane do wykorzystania wyłącznie rolniczego. Dla terenów 

przeznaczonych pod zabudowę w Studium zastosowano zapisy, których celem było zapewnienie 

odpowiedniego wyposażenia w zieleń. Dotyczą one wskaźników dotyczące zagospodarowania oraz 

użytkowania terenów takich jak: współczynnik terenów biologicznie czynnych, współczynnik 

zabudowania terenu budynkami, współczynnik intensywności rolniczo hodowlanej, ilość kondygnacji 

budynków, rodzaj dachu, tereny wyłączone z zabudowy. Wprowadzono ograniczenia terenów pod 

realizacje nowej zabudowy, co spowodowało zwiększenie w tym rejonie terenów rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej, gdzie zakazuje się realizacji budynków o funkcji pozarolniczej. 

 

10. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego planu 

miejscowego oraz sposoby w jakich te cele i inne problemy  

Podstawą dla formułowania ustaleń przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego była zapisana w ustawie zasadniczej zasada zrównoważonego rozwoju, która zakłada 

taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, 

gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych 

procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb 

poszczególnych społeczności lub obywateli, zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych 
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pokoleń. Strategicznym celem polityki ekologicznej państwa, a także województwa dolnośląskiego jest 

zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju 

społeczno- gospodarczego. 

 

10.1 Cele ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowy 

Na szczeblu międzynarodowym określono szczegółowe cele i zadania na rzecz ochrony środowiska, 

które zostały przyjęte w ramach następujących konwencji, deklaracji i porozumień, mających znaczenie 

dla prawa wspólnotowego: 

1. Szczyt Ziemi – Światowy Szczyt Zrównoważonego Rozwoju, Johanesburg, 2002 r., 

2. Agenda 21 „Środowisko i Rozwój”, Rio de Janeiro 1992 r.,  

3. Protokół z Kioto – Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmiany klimatu, 

Kioto, 1997 r., 

4. Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmiany klimatu UNFCCC, Nowy Jork, 

1992 r., 

5. Konwencja z Aarhus ONZ/EKG o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu 

decyzji oraz dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, Aarhus, 

1998 r., 

6. Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, Espoo, 1991 

r., 

7. Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, Berno, 1979 

r., 

8. Konwencja Londyńska, Londyn, 1972 r., 

9. Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako 

środowisko życiowe ptactwa wodnego, Ramsar, 1971 r., 

10. Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, Bonn, 1979 r., 

11. Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, Zgromadzenie Ogólne ONZ, Nowy Jork, 2015 

r., 

12. Konwencja Wenecka w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, Montreal, 1987 r., 

13. Konwencja Sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, Sztokholm, 2001 r. 

 

10.2 Cele ochrony środowiska na szczeblu wspólnotowym 

Na szczeblu wspólnotowym określono szczegółowe cele i zadania na rzecz ochrony środowiska, 

które zostały przyjęte w ramach następujących konwencji, deklaracji i porozumień: 

1. Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, 16.04.2013 r., 

2. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu, komunikat Komisji Europejskiej, 3 marca 2010 r., 

3. Europejska konwencja krajobrazowa, Florencja, 20.10.2000 r. 

 

10.3 Cele ochrony środowiska na szczeblu krajowym 

Planowane działania w obszarze ochrony środowiska w Polsce wpisują się w priorytety w skali Unii 

Europejskiej i cele 6. Wspólnotowego programu działań w zakresie środowiska naturalnego. Zgodnie z 

ostatnim przeglądem wspólnotowej polityki ochrony środowiska do najważniejszych wyzwań należy 

zaliczyć: 

• działania na rzecz zapewnienia realizacji zasady zrównoważonego rozwoju;  

• przystosowanie do zmian klimatu;  

• ochrona różnorodności biologicznej. 
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Polityka ekologiczna Państwa 2030 - strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej 

w systemie dokumentów strategicznych stanowi doprecyzowanie zapisów Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (w skrócie SOR). Dokument 

zarysowuje cele główne oraz cele szczegółowe, dotyczące m. in. ochrony zdrowia, gospodarki i klimatu, 

które są wspierane poprzez tzw. cele horyzontalne (dotyczące m. in. efektywności instrumentów 

ochrony środowiska). Celem głównym Polityki Ekologicznej Państwa 2030 (w skrócie PEP2030) jest 

Rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców, który stanowi jednocześnie jeden 

z celów SOR. PEP2030 wyznacza trzy cele szczegółowe19: 

• Cel szczegółowy I: Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa 

ekologicznego; 

• Cel szczegółowy II: Środowisko i gospodarka. Zrównoważone gospodarowanie zasobami 

środowiska; 

• Cel szczegółowy III: Środowisko i klimat. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich oraz 

zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych. 

Celami horyzontalnymi są: 

• Środowisko i edukacja. Rozwijanie kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) ekologicznych 

społeczeństwa; 

• Środowisko i administracja. Poprawa efektywności funkcjonowania instrumentów ochrony 

środowiska. 

W realizacji celów środowiskowych dokument często podkreśla istotną rolę planowania 

przestrzennego jako narzędzia do kształtowania przestrzeni i racjonalnego gospodarowania 

środowiskiem przyrodniczym. Rolą polityki przestrzennej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa 

ekologicznego państwa, które to powinno być zapewnione poprzez odpowiednie zarządzanie państwem 

na wszystkich szczeblach administracji publicznej oraz w podziale kompetencji i zadań, pozwalającym 

na wyznaczenie celów na każdym szczeblu w oparciu o zidentyfikowane potrzeby, zaś środki niezbędne 

do ich osiągnięcia dobierane z uwzględnieniem kryteriów efektywności ekologicznej i ekonomicznej. 

Podkreślona została rola Jednostek Samorządu Terytorialnego, w których gestii powinno leżeć 

racjonalne gospodarowanie przestrzenią oraz prowadzenie racjonalnej polityki przestrzennej, 

pomagającej chronić ludność m. in. przed zanieczyszczeniem powietrza, hałasem, suszą, powodzią oraz 

presją człowieka na środowisko przyrodnicze. Podkreślone zostało również dążenie do poprawy jakości 

życia, które powoduje stałą potrzebę rozwoju, co jednak jest możliwe tylko dzięki zrównoważonemu 

korzystaniu z zasobów przyrodniczych. Istotna jest również rola kształtowania i ochrony krajobrazu, 

które mają wyraźny wpływ na utrzymanie łączności ekologicznej. W tym zakresie planowanie 

przestrzenne powinno uwzględniać wszystkie istotne elementy krajobrazu oraz środowiska 

przyrodniczego, ponieważ tylko w taki sposób możliwe będzie zagwarantowanie prawidłowego 

utrzymania oraz odbudowy łączności ekologicznej w środowisku przyrodniczym.20 

Planowanie przestrzenne wskazywane jest również w kierunkach interwencji, realizujących cele 

szczegółowe oraz odpowiadających poszczególnym celom zrównoważonego rozwoju. Rola, jaką pełni 

planowanie przestrzenne w tych kierunkach przedstawiona została poniżej21: 

• Zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie dostępu do czystej wody dla 

społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód – poprzez m. in. opracowanie i 

aktualizację dokumentów strategicznych/planistycznych w zakresie gospodarowania wodami oraz 

działania, obejmujące kształtowanie krajobrazów sprzyjających zatrzymywaniu wody i ochronę wód 

morskich; 

 
19 Polityka Ekologiczna Państwa 2030, przyjęta uchwałą nr 67 Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia 

"Polityki ekologicznej państwa 2030 - strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej" (M.P. 2019 poz. 794); 
20 Ibidem; 
21 Ibidem; 
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• Likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne zmniejszenie ich 

oddziaływania – poprzez m. in. ograniczenie niskiej emisji, odpowiednie planowanie przestrzenne 

i ochronę korytarzy i klinów napowietrzających; 

• Ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb – poprzez m. in. utrzymanie zadrzewień i zakrzaczeń 

śródpolnych, przeciwdziałanie zanieczyszczania gleby i ziemi substancjami mającymi negatywne 

oddziaływanie na zdrowie ludzi i stan środowiska  oraz kierowanie się zasadą pierwszeństwa wtór-

nego użytkowania przestrzeni w procesach inwestycyjnych, która służy m.in. ograniczeniu 

zasklepiania powierzchni, prowadzącego do nieprzepuszczania wód opadowych i powietrza., w tym 

poprzez przekształcanie ich dotychczasowych funkcji. Kluczowe znaczenie dla ochrony gleb 

przypisuje się zasadom planowania przestrzennego, umożliwiającym ponowne wykorzystanie ob-

szarów poprzemysłowych; 

• Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego, 

jądrowego i ochrony radiologicznej - m. in. poprzez badania dotyczących potencjalnych skutków 

oddziaływania pól elektromagnetycznych oraz stosowanie instrumentów zapewniających ochronę 

oraz zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, szczególnie w kontekście 

planów budowy jądrowych bloków energetycznych; 

• Zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym ochrona i poprawa 

stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu – m. in. poprzez przeciwdziałanie czynnikom i 

zjawiskom negatywnie oddziałującym na stan różnorodności biologicznej, do których należą w 

szczególności: przekształcenia i degradacja siedlisk, zmiany użytkowania terenu, nadmierna 

eksploatacja zasobów naturalnych, zanieczyszczenia środowiska czy rozprzestrzenianie się 

inwazyjnych gatunków obcych, działań zmierzających w kierunku zachowania różnorodności 

biologicznej, rozwoju zielonej i błękitnej infrastruktury oraz projektów dotyczących ochrony in-situ 

lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych; 

• Wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej – m. in. poprzez 

prowadzenie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej; 

• Gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym – m. in. poprzez 

zapobieganie wytwarzaniu odpadów, tworzenie niezbędnej infrastruktury do selektywnego zbierania 

odpadów u źródła, aby zapewnić przygotowanie odpadów do ponownego użycia, lub recyklingu, 

zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych z sektora gospodarowania odpadami, przede wszystkim 

ze składowisk odpadów, wspieranie inwestycji związanych z recyklingiem odpadów, przeróbką i 

wykorzystaniem surowców z wtórnego obiegu, przedsięwzięcia w zakresie wdrażania gospodarki 

odpadami o obiegu zamkniętym na poziomie gminnym oraz prace badawczo-rozwojowe i 

wdrożeniowe związane z innowacyjnymi technologiami środowiskowymi, dotyczącymi 

wykorzystania surowców wtórnych i gospodarki odpadami, realizowane m.in. przez podmioty 

tworzące system nauki i szkolnictwa wyższego oraz ich konsorcja z przemysłem; 

• Zarządzanie zasobami geologicznymi poprzez opracowanie i wdrożenie polityki surowcowej 

państwa – poprzez budowę sprawnego i efektywnego systemu zarządzania i gospodarowania 

wszystkimi rodzajami surowców mineralnych, w tym surowców wtórnych, w całym łańcuchu 

wartości oraz posiadanymi przez Polskę zasobami; 

• Wspieranie wdrażania ekoinnowacji oraz upowszechnianie najlepszych dostępnych technik 

BAT; 

• Przeciwdziałanie zmianom klimatu – m. in. poprzez ograniczenie emisję gazów cieplarnianych, 

działania na rzecz adaptacji do prognozowanych skutków zmian klimatu, wprowadzanie 

innowacyjnych technologii, wykorzystania dostępnych źródeł energii, wspierania działań na rzecz 

produkcji energii ze źródeł odnawialnych, magazynowania energii, rozwoju hybrydowych instalacji 

OZE; 
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• Adaptacja do zmian klimatu i zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych – m. in. poprzez 

opracowanie i wdrożenie dokumentów strategicznych/planistycznych w zakresie gospodarowania 

wodami, wsparcie opracowania i wdrażania planów adaptacji do zmian klimatu dla obszarów 

zurbanizowanych, budowę niezbędnej infrastruktury przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji 

(tam, gdzie to uzasadnione ekonomicznie, ekologicznie oraz społecznie), renaturyzację rzek i ich 

dolin, renaturyzację mokradeł oraz realizacji inwestycji mających na celu ochronę wybrzeża, 

połączonych z renaturyzacją wybranych fragmentów wybrzeża (wszędzie tam, gdzie jest to 

uzasadnione, celowe i możliwe) oraz poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury na terenach 

zurbanizowanych, zarządzanie wodami opadowymi na obszarach zurbanizowanych poprzez różne 

formy retencji i rozwój infrastruktury zieleni, ograniczenie zajmowania gruntów oraz zasklepiania 

gleby, czy zagospodarowanie terenów oraz tworzenie warunków zabudowy obszarów, które są 

narażone na występowanie powodzi, podtopień oraz erozję brzegów morskich; 

• Edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców zrównoważonej konsumpcji; 

• Usprawnienie systemu kontroli i zarządzania ochroną środowiska oraz doskonalenie systemu 

finansowania – m. in. poprzez dokonanie bieżącej oceny efektywności i skuteczności udzielanej 

pomocy, zidentyfikowanie wszystkich znaczących przedsięwzięć środowiskowych realizowanych z 

udziałem środków publicznych, koordynację priorytetów inwestycyjnych w obszarze ochrony 

środowiska czy ułatwienie realizacji projektów zintegrowanych. 

 

11. Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko wynikające 

z projektowanego przeznaczenia terenu i realizacji ustaleń studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

11.1. Możliwe oddziaływania na elementy środowiska 

Obszar objęty prognozą jest w znacznej mierze przekształcony, stąd nowe funkcje spowodują 

nieznaczną zmianę wszystkich składowych środowiska. Jednak zmiany te nie będą miały charakteru 

gwałtownego i nie spowodują istotnego pogorszenia stanu środowiska.  

 

Tabela 11 Przewidywane oddziaływanie na środowisko wynikające z projektowanego przeznaczenia 

terenu i realizacji ustaleń SUIKPZ 
Typ / zasięg 

oddziaływania: 

Źródło oddziaływania 

Oddziaływania 

bezpośrednie 

• produkcja ścieków komunalnych i bytowych na obszarach przewidzianych pod zabudowę 

mieszkaniową, 

• wzrost emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych związanych z zaopatrzeniem w ciepło, 

• wzrost powierzchni terenów zabudowanych i utwardzonych; 

Oddziaływania 

pośrednie 

• wzrost ilości spływów powierzchniowych z powierzchni terenów nowo zabudowanych i nowo 

utwardzonych; 

• emisja z silników spalinowych używanych w samochodach i innych urządzeniach używanych 

przez mieszkańców i użytkowników planowanej zabudowy; 

Oddziaływania 

wtórne 

• zanieczyszczenie powierzchni ziemi spowodowane opadami deszczu zanieczyszczonego 

pyłami i gazami pochodzącymi komunalnego i komunikacyjnego; 

Oddziaływania 

skumulowane 

• ze względu na zachowanie odpowiednich odległości między obszarami potencjalnego rozwoju 

farm wiatrowych, a terenami przeznaczonymi pod zamieszkanie oraz poszczególnymi 

obszarami chronionymi nie przewiduje się, że planowane elektrownie wiatrowe powodować 

będą wzrost uciążliwości na skutek kumulacji ich oddziaływania; 

Oddziaływania 

krótkoterminowe 

• prace budowlane związane z realizacją infrastruktury i budynków; 

• prace budowalne związane z realizacją urządzeń wytwarzających energię elektryczną z 

odnawialnych źródeł (farm wiatrowych, farm fotowoltaicznych, hydroelektrowni); 
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Oddziaływania 

średnioterminowe 

• brak; 

Oddziaływania 

długoterminowe 

• wzrost powierzchni terenów zabudowanych i utwardzonych; 

• zanieczyszczenie gleb związane z wprowadzaniem gleb nawozów i związków chemicznych 

zanieczyszczających gleby; 

Oddziaływania 

stałe 

• proporcjonalny do skali realizacji nowych obiektów mieszkalnych, gospodarczych, 

inwentarskich i usługowych wzrost natężenia ruchu komunikacyjnego; 

• trwałe przekształcenie powierzchni terenu pod zabudową i utwardzeniami; 

• promieniowanie elektromagnetyczne z istniejących i projektowanych elementów infrastruktury 

technicznej- linie elektromagnetyczne, sieci trakcyjne, stacje transformatorowe, maszty 

telefonii komórkowej, turbiny wiatrowe; 

• przekształcenie krajobrazu lokalnego na skutek realizacji turbin wiatrowych i farm 

fotowoltaicznych; 

Oddziaływania 

chwilowe 

• uciążliwości powodowane przez prace budowlane w trakcie realizacji zabudowy; 

•  

Oddziaływania 

pozytywne 

• regulacja w zakresie minimalnej powierzchni terenu biologicznie czynnego; 

• wprowadzenie zakazu przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska poza 

terenem, na którym jest prowadzona działalność; 

• wprowadzenie ustaleń związanych z ochroną obszarów i obiektów zabytkowych; 

• możliwość zalesiania terenów rolniczych, wskazanie gleb niskich klas bonitacyjnych do 

zalesiania;  

• docelowa realizacja sieci kanalizacyjnej i zmniejszenie niekontrolowanego zrzutu ścieków do 

gleb i wód powierzchniowych; 

• produkcja energii odnawialnej i w skali globalnej dostęp do tańszej energii elektrycznej na 

skutek realizacji energetyki z siły kinetycznej wiatru i promieniowania słonecznego; 

• stopniowe ograniczanie energetyki konwencjonalnej na rzecz odnawialnych źródeł energii; 

Oddziaływania 

negatywne 

• zmniejszenie wielkości powierzchni nieprzepuszczalnych - ograniczenie infiltracji; 

• wzrost emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych związanych z zaopatrzeniem w ciepło i 

komunikacją; 

• wzrost produkcji ścieków bytowych na obszarach przewidzianych pod zabudowę;  
• przekształcenie krajobrazu na skutek realizacji turbin wiatrowych oraz zabudowy; 

 

11.2. Analiza i ocena oddziaływania na poszczególne elementy środowiska: 

Tabela 12 Ocena oddziaływania na poszczególne elementy środowiska 

Zasób środowiska Ocena 

oddziaływania 

Charakter oddziaływania 

Różnorodność biologiczna pozytywne Zmiany przyjęte w projekcie Studium chronią różnorodność biologiczną 

poprzez wskazanie kompleksów leśnych do zachowania oraz 

umożliwienie migracji fauny i flory, pozostałe składowe nie wpłyną 

negatywnie na różnorodność biologiczną obszaru objętego analizą. 

Ludność umiarkowane / 

brak 

Dopuszczone w projekcie studium kierunki dotyczące realizacji nowej 

zabudowy przyczynią się do poprawy jakości życia ludności 

zamieszkującej gminę pod względem ekonomicznym oraz społecznym. 

Realizacja tychże kierunków obarczona jest jednak szeregiem zarówno 

pozytywnych, jak i negatywnych aspektów. W przypadku realizacji 

zabudowy, związanej z aktywnością gospodarczą, zwiększy się emisja 

zanieczyszczeń, zintensyfikuje się poziom hałasu, wykorzystanie zasobów 

środowiskowych, czy produkcja odpadów i ścieków. Powstanie obiektów 

przemysłowych, usługowych bądź rozpoczęcie eksploatacji 

powierzchniowej złóż przyczynić może się również do zwiększenia 

komunikacji samochodowej, co istotnie odbije się na jakości życia 

mieszkańców. Mimo to przyjęte w studium ograniczenia dot. emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery, poziomu dopuszczalnego hałasu, 

odprowadzania ścieków, gospodarowania odpadami, czy oddziaływania 
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na środowisko przyjęte zostały w celu ograniczenia negatywnego 

oddziaływania. W przypadku zabudowy mieszkaniowej lub 

mieszkaniowo-usługowej studium przewiduje realizację ekstensywnej 

zabudowy o niskiej intensywności, której realizacja nie przyczyni się do 

pogorszenia jakości życia mieszkańców. Przyjęte w studium ograniczenia 

m. in. gabarytów zabudowy, dopuszczonego rodzaju działalności czy 

oddziaływania na środowisko przyczynią nie wpłyną negatywnie na 

bezpośrednie otoczenie poszczególnych wsi. 

Fauna i flora umiarkowane / 

brak 

Zainwestowanie terenów ograniczy środowisko życia występującym tam 

nielicznie pod względem gatunkowym roślin i zwierząt. Realizacja 

nowego zainwestowania, a w szczególności obiektów związanych z 

produkcją, usługami czy terenową eksploatacją złóż wpłynie negatywnie 

na występujące gatunki w bezpośrednim otoczeniu. Mimo to projekt 

studium wprowadza szereg zapisów, które przyczynią się do 

zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko rośli i zwierząt. 

Ograniczenie ekspansji terytorialnej zabudowy (względem obecnie 

obowiązującego studium) na tereny rolnicze oraz użytki zielone umożliwi 

migracje zwierząt, w związku z czym przyczyni się do poprawy stanu 

środowiska przyrodniczego. Wyznaczone w obszarze gminy tereny pod 

rozwój odnawialnych źródeł energii, w postaci turbin wiatrowych może 

stanowić potencjalne zagrożenie dla migrujących ptaków. 

Rozmieszczenie obszarów potencjalnego rozwoju energetyki wiatrowej 

oraz farm fotowoltaicznych poprzedzona została jednak szczegółową 

delimitacją, uwzględniającą szereg aspektów, takich jak obszary objęte 

ochroną prawną, niezbędna odległość od zabudowy mieszkaniowej czy 

minimalna odległość od terenów leśnych. Szacuje się, że realizacja tego 

typu turbin, wraz z postulatami studium w zakresie minimalizacji 

negatywnego oddziaływania na środowisko nie stanowić będzie 

znaczącego zagrożenia dla fauny i flory na obszarze gminy, jak i poza nią. 

Wody powierzchniowe i 

podziemne 

umiarkowane / 

brak 

Niewielka skala przekształceń oraz przyjęte zapisy Studium w zakresie 

gospodarki cieplnej, wodnej i ściekowej sprawiają, że realizacja ustaleń 

studium nie wpłyną znacząco na zmianę lokalnych warunków wodnych. 

Studium wprowadza postulaty dotyczące gospodarowania wodami 

opadowymi i roztopowymi m. in. poprzez podniesienie pojemności 

retencyjnej (zagospodarowanie wód w miejscu ich opadu). Tego typu 

zapisy, przeniesione do miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego przyczynią się do zwiększenia tzw. małej retencji, a w 

ostateczności do zminimalizowania zjawiska suszy. 

Powietrze pozytywne Wymóg wyposażenia realizowanych obiektów w wysokosprawne 

systemy grzewcze, skutkować będzie polepszeniem stanu i jakości 

powietrza atmosferycznego. Nowe inwestycje i nowi użytkownicy 

spowodują jednak wzrost emisji zanieczyszczeń. Dodatkowo 

wprowadzono zapisy dotyczące adaptacji do zmian klimatycznych oraz 

ograniczenia w stosunku do indywidualnych i zbiorowych źródeł energii 

oraz ciepła, które przyczynią się do polepszenia jakości powietrza na 

obszarze gminy i zminimalizowania zjawiska tzw. niskiej emisji. Projekt 

studium zakłada rozwój odnawialnych źródeł energii w postaci farm 

fotowoltaicznych lub farm wiatrowych, których realizacja z pewnością 

przyczyni się do zmniejszenia emisji toksycznych substancji do atmosfery 

z indywidualnych źródeł energii. Produkcja energii elektrycznej z 

odnawialnych źródeł energii w sposób rozproszony (rozwiązanie 

prosumenckie) przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii 

konwencjonalnej, a tym samym do minimalizacji związanych z tym 

kosztów. 

Powierzchnia ziemi  umiarkowane / 

brak 

Skala przekształceń jest niewielka (relatywnie do obowiązującego 

studium). Dodatkowo wprowadzono ograniczenia w zainwestowaniu 

(maks. wskaźniki zabudowy, min. powierzchnia ter. aktywnych 

biologicznie, min. powierzchnia działki), które minimalizują 

powierzchnię, która ulegnie przekształceniu na skutek realizacji nowej 



 

 

 

65 Prognoza oddziaływania na środowisko do Studium Uwarunkowań i Kierunków … 

zabudowy. W przypadku inwestycji wielkopowierzchniowych (np. hal 

produkcyjnych, bądź składów lub magazynów) wymagać będzie 

znacznych prac niwelacyjnych oraz trwałego przekształcenia terenu. W 

przypadku zabudowy mieszkaniowej przekształcenie gruntów pod 

zabudową rekompensowane będzie dzięki terenom aktywnym 

biologicznie, których udział ustalono w projekcie studium. 

Krajobraz umiarkowane / 

brak 

Przyjęte ograniczenia gabarytów projektowanej zabudowy sprawiają, że 

projektowane zainwestowanie będzie nawiązywało do regionalnego 

charakteru zabudowy i korespondowało z lokalnym krajobrazem. 

Wyznaczono strefy ochrony konserwatorskiej i archeologicznej wokół 

historycznej zabudowy, które zapobiegają przed realizacją zabudowy 

odmiennej od regionalnego charakteru. 

Klimat pozytywne Lokalny charakter inwestycji gwarantuje brak oddziaływania na składowe 

klimatu. Postulaty dotyczące adaptacji do zmian klimatycznych, zapisy 

ograniczające wykorzystanie konwencjonalnych źródeł energii oraz 

zapisy dotyczące pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł pozytywnie 

wpłyną na lokalny klimat. 

Zasoby naturalne znaczące 

oddziaływanie 

Wydobycie złóż na obszarze gminy przyczyni się do stopniowego 

wyeksploatowania i zubożenia gminy w zasoby surowców naturalnych. 

Zabytki i dobra materialne pozytywne Studium wprowadza ustalenia chroniące przed degradacją zabytków 

(zarówno pojedyncze i obiekty jak i układy przestrzenne) oraz chroniące 

inne dobra materialnych. 

 

Podsumowując wystąpią zarówno negatywne jak i pozytywne skutki dla środowiska wynikające z 

realizacji zapisów projektu Studium. Przyjęte ograniczenia w planowanych kierunkach zmian 

przeznaczania, przyjętych kierunkach i wskaźnikach zagospodarowania oraz użytkowania oraz 

ustalonych rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej minimalizują negatywne oddziaływanie na 

środowisko i zdrowie ludzi. Nieznacznie wzrośnie poziom hałasu oraz wytwarzane będą odpady, 

zarówno stałe jak i ciekłe. Realizacja dopuszczonej zabudowy wiąże się ze zniszczeniem warstwy gleby 

i zmniejszeniem powierzchni przepuszczalnych dla wód opadowych, jednak przyjęte ograniczenia w 

zabudowie nie dopuszczą do zaburzenia naturalnej infiltracji na omawianym obszarze. Realizacja 

kanalizacji sanitarnej będzie ograniczać możliwość zanieczyszczenia gruntu i wód. Ponadto, względem 

obecnie obowiązującego studium, przyjęto ograniczenia kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

polegające na racjonalizowaniu terenów pod zabudowania – ograniczono możliwość rozwoju 

przestrzennego zabudowy mieszkaniowej na obecnych użytkach rolnych wyłącznie do tzw. „luk w 

zabudowie” oraz rezerw wyznaczonych w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego, co w efekcie nie doprowadzi do negatywnego oddziaływania na środowisko oraz 

zmniejszenia śladu ekologicznego.  

 

12. Ocena skutków dla istniejących form ochrony przyrody oraz innych 

obszarów chronionych 

Na terenie gminy Malczyce znajdują się obszary objęte ochroną przyrody na podstawie ustawy o 

ochronie przyrody, są to: Natura 2000 ochrona siedlisk Specjalny Obszar Ochrony „Łęgi Odrzańskie”, 

Natura 2000 ochronna ptaków Obszar Specjalnej Ochrony „Łęgi Odrzańskie”, stanowiska chronionych 

zwierząt, stanowiska chronionych roślin oraz siedliska przyrodnicze. Dodatkowo przez północną część 

gminy przebiega Korytarz ekologiczny doliny Odry. Ocenę skutków realizacji Studium przedstawiono 

w formie tabelarycznej w Tabeli 13. 
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Tabela 13 Ocena skutków dla istniejących form ochrony przyrody oraz innych obszarów chronionych 

Formy ochrony Skutki realizacji zapisów studium Ocena 

skutków 

realizacji 

zapisów 

studium 

Wprowadzone zapisy ograniczające 

negatywne oddziaływanie na formy 

ochrony przyrody 

Obszary Natura 2000 - studium nie wprowadza na obszarach 

Natura 2000 funkcji, które mogłyby 

pogorszyć jakość zasobów 

przyrodniczych, występujących w ich 

granicach, 

-  

pozytywne - zakazy oraz nakazy dotyczące 

ograniczeń w funkcjonowaniu ww. 

obszarów określone zostały w 

ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody. 

Główny 

międzynarodowy 

korytarz ekologiczny 

doliny Odry. 

- potencjalne oddziaływanie związane 

będzie z realizacją zainwestowania, 

wyznaczonego w obowiązujących 

miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego, m.in. zabudowy 

mieszkaniowej, czy aktywności 

gospodarczej, 

- projekt studium zachowuje ciągłość 

korytarza ekologicznego, pod względem 

przebiegu terenów wolnych od 

zagospodarowania (tereny leśne i 

rolnicze), a poszczególne funkcje 

zaplanowane zostały w taki sposób, aby 

minimalizować tworzenie barier 

przestrzennych. 

Umiarkowane - zaleca się zachowanie ciągłości 

ekosystemu przyrodniczego, 

- zaleca się zapewnienie ochrony 

siedlisk oraz swobodnej migracji 

roślin, zwierząt lub grzybów,  

- zaleca się przeciwdziałanie 

fragmentaryzacji systemu 

przyrodniczego. 

Stanowiska zwierząt 

chronionych 

- brak negatywnych skutków dla 

istniejących form ochrony gatunków 

zwierząt, ze względu na występowanie 

głównie na obszarach 

nieprzekształconych i 

niezagospodarowanych, 

- wyznaczone w studium obszary 

docelowego zainwestowania wyznaczone 

zostały poza zidentyfikowanymi 

stanowiskami chronionych zwierząt, 

jednocześnie uwzględniono i 

podtrzymano funkcję dla ekosystemów, 

na których owe gatunki występują, 

- ewentualne oddziaływanie związane 

będzie z działalnością rolniczą, bądź 

górniczą, występującą w sąsiedztwie 

udokumentowanych stanowisk, 

pozytywne - zakazy oraz nakazy dotyczące 

ograniczeń w funkcjonowaniu ww. 

obszarów określone zostały w 

ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody, 

- postuluje się wprowadzenie w 

mpzp zagospodarowania, w ramach 

którego zamierzenia inwestycyjne i 

prowadzona działalność nie będzie 

stanowić zagrożenia wystąpienia 

znacząco negatywnych odziaływań 

na stanowiska zwierząt 

chronionych, stanowiska roślin 

chronionych i siedliska 

przyrodnicze, wskazane na rysunku 

Studium (Kierunki zbiorcze). 

Stanowiska roślin 

chronionych 

- brak negatywnych skutków dla 

istniejących form ochrony gatunków 

roślin, ze względu na występowanie 

głównie na obszarach 

nieprzekształconych i 

niezagospodarowanych, 

- wyznaczone w studium obszary 

docelowego zainwestowania wyznaczone 

zostały poza zidentyfikowanymi 

stanowiskami chronionych roślin, 

jednocześnie uwzględniono i 

podtrzymano funkcję dla ekosystemów, 

na których owe gatunki występują, 

pozytywne - zakazy oraz nakazy dotyczące 

ograniczeń w funkcjonowaniu ww. 

obszarów określone zostały w 

ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody, 

- postuluje się wprowadzenie w 

mpzp zagospodarowania, w ramach 

którego zamierzenia inwestycyjne i 

prowadzona działalność nie będzie 

stanowić zagrożenia wystąpienia 

znacząco negatywnych odziaływań 

na stanowiska zwierząt 

chronionych, stanowiska roślin 

chronionych i siedliska 
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- ewentualne oddziaływanie związane 

będzie z działalnością rolniczą w 

sąsiedztwie udokumentowanych 

stanowisk, 

przyrodnicze, wskazane na rysunku 

Studium (Kierunki zbiorcze). 

Siedliska 

przyrodnicze 

- wyznaczone w studium obszary 

docelowego zainwestowania 

zdelimitowane zostały poza terenami 

zidentyfikowanych siedlisk 

przyrodniczych, przy jednoczesnym 

uwzględnieniu i podtrzymaniu 

ekosystemów, na których owe gatunki 

występują; 

- ewentualne oddziaływanie związane 

będzie z działalnością rolniczą w 

bezpośrednim sąsiedztwie; 

pozytywne - zakazy oraz nakazy dotyczące 

ograniczeń w funkcjonowaniu ww. 

obszarów określone zostały w 

ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody, 

- postuluje się wprowadzenie w 

mpzp zagospodarowania, w ramach 

którego zamierzenia inwestycyjne i 

prowadzona działalność nie będzie 

stanowić zagrożenia wystąpienia 

znacząco negatywnych odziaływań 

na stanowiska zwierząt 

chronionych, stanowiska roślin 

chronionych i siedliska 

przyrodnicze, wskazane na rysunku 

Studium (Kierunki zbiorcze). 

Grunty rolne - w przypadku realizacji nowych terenów 

zabudowy nastąpi wyłączenie gruntów 

rolnych z użytkowania rolniczego, 

- w przypadku wyłączenia gruntów klas I-

III nastąpi trwałe zmniejszenie zasobu 

gminy w grunty od dobrych klasach 

bonitacyjnych, 

- w przypadku realizacji zabudowy 

dojdzie do trwałego przekształcenia i 

zniszczenia warstwy glebowej, wzrostu 

produkcji zanieczyszczeń i odpadów, a w 

przypadku braku kontroli tych procesów 

również do zanieczyszczenia gruntów i 

wód w bezpośrednim otoczeniu, 

- w przypadku intensywnej gospodarki 

rolnej z wykorzystaniem nawozów 

sztucznych bądź pestycydów może 

nastąpić zanieczyszczenie gleby oraz wód 

podziemnych szkodliwymi związkami 

chemicznymi, 

umiarkowane - dalszy proces restrukturyzacji 

rolnictwa, zarówno związanego 

bezpośrednio z produkcją rolniczą 

jak i przetwórstwem rolniczym,  

- utrzymanie dominującego 

charakteru produkcji rolnej na 

obszarze większości obrębów,  

- koncentracja zabudowy 

obsługującej rolnictwo na terenach 

zabudowy produkcyjnej, składów i 

magazynów, zabudowy usługowej 

oraz obsługi produkcji w 

gospodarstwach rolnych. 

Lasy - brak znaczącego oddziaływania na 

istniejące zasoby leśne – studium 

podtrzymuje i chroni wszystkie grunty 

leśne na obszarze gminy, 

- w przypadku ograniczenia powierzchni 

gruntów leśnych (wycinka lasów) 

nastąpiły trwałe zniszczenie drzewostanu, 

niemniej jednak zapisy studium docelowo 

chronią istniejące zasoby leśne, jak 

również zalecają dolesianie gruntów 

najmniej korzystnych do realizacji innych 

form zagospodarowania, co prowadzić 

będzie w takim przypadku do 

kompensacji przyrodniczej, 

- ewentualne wykorzystanie lasów do 

celów rekreacyjnych, ze względu na 

bardzo niski stopień oddziaływania na 

środowisko, nie spowoduje większych 

zmian w strukturze ekologicznej lasów, 

umiarkowane - zachowanie istniejących użytków 

leśnych,  

- rekreacyjne wykorzystanie lasów 

poprzez realizację urządzeń 

turystycznych z parkingami leśnymi 

(miejsca wypoczynku), dróg leśnych 

(w tym szlaków turystycznych i 

ścieżek rowerowych), zgodnie z 

ustawą o lasach, 

- zalesienie gleb o niskich klasach 

bonitacyjnych (V-VI), z 

wyłączeniem Obszaru Specjalnej 

Ochrony Natura 2000 „Łęgi 

Odrzańskie” PLB020008 oraz 

Specjalnego Obszaru Ochrony 

Natura 200 „Łęgi Odrzańskie” 

PLC020002, 

- zalesienie gleb na stokach o 

średnich spadkach powyżej 15%, z 
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wyłączeniem obszarów 

chronionych, których przedmiotem 

ochrony są nieleśne fragmenty 

przyrody, 

Strefy ochronne ujęć 

wód podziemnych 

- dla wyznaczonych w studium ujęć wód 

podziemnych wyznaczona została strefa 

ochrony wód podziemnych, w których 

obwiązują ograniczenia wynikające z 

przepisów odrębnych,  

pozytywne - obowiązują ograniczenia, nakazy 

oraz zakazy ustanowione na 

podstawie przepisów odrębnych, 

Jednolite Części 

Wód 

- stopień oddziaływania uzależniony 

będzie od rodzaju realizowanych 

inwestycji na obszarze gminy, jak 

również od rodzaju prowadzonej 

działalności, 

- negatywne oddziaływanie na wody 

podziemne i powierzchniowe związane 

będzie z prowadzoną gospodarką wodno-

ściekową, gospodarką odpadami, 

poziomem wnikania zanieczyszczeń do 

gleb i wód, w tym zanieczyszczeń 

pochodzących z działalności rolniczej i 

terenów aktywności gospodarczej, 

- przyjęte w studium zalecenia dążą do 

ograniczenia negatywnego wpływu 

działalności człowieka w granicach 

jednolitych części wód, 

umiarkowane - w granicach Jednolitych Części 

Wód należy dążyć do ograniczenia 

znacząco negatywnych oddziaływań 

i zagospodarowania 

umożliwiającego osiągnięcie celów 

środowiskowych, 

Główny Zbiornik 

Wód Podziemnych 

GZWP nr 319 

„Prochowice – Środa 

Śląska” 

- realizacja nowego zainwestowania 

powodować może obniżenie zwierciadła 

wód podzielnych oraz zmianę stosunków 

wodnych w obszarze GZWP – stopień 

zmian uzależniony będzie od 

realizowanej funkcji oraz rodzaju 

prowadzonej działalności, 

umiarkowane - wprowadzenie zagospodarowania 

nienaruszającego stanu tego GZWP, 

- wprowadzenie zakazu składowania 

odpadów niebezpiecznych oraz 

składowania odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w strefie 

zasilania GZWP, 

 

Tereny i obszary 

górnicze, 

udokumentowane 

złoża surowców 

- eksploatacja istniejących złóż surowców 

wpłynie na bezpośrednie sąsiedztwo w 

zakresie emisji pyłów, hałasu, oraz drgań, 

- w przypadku zakończenia eksploatacji 

studium zakłada ich rekultywację, 

negatywne - postuluje się o wprowadzanie stref 

przejściowych w postaci zieleni lub 

szpalerów drzew w sąsiedztwie 

zabudowy mieszkaniowej, w celu 

separacji optycznej i akustycznej 

stref zamieszkania 

- po zakończeniu eksploatacji złóż 

kopalin, dopuszcza się rekultywację 

w kierunku leśnym, wodnym lub 

sportowo-rekreacyjnym 

Strefy ochrony 

sanitarnej wokół 

cmentarzy 

- oddziaływanie ograniczone 

bezpośrednio do granic stref ochrony 

sanitarnej wokół cmentarzy, 

- w przypadku realizacji zabudowy w 

ww. strefach wystąpią ograniczenia 

wynikające z przepisów odrębnych, 

brak 

oddziaływania 

W zależności od stopnia 

zwodociągowania otoczenia 

cmentarza należy wziąć pod uwagę 

zakaz lokalizacji zabudowań 

mieszkalnych, zakładów 

produkujących artykuły żywności, 

zakładów żywienia zbiorowego 

bądź zakładów przechowujących 

artykuły żywności oraz studni, 

źródeł i strumieni, służących do 

czerpania wody do picia i potrzeb 

gospodarczych. 

Obiekty i obszary w 

rejestrze i wykazie 

zabytków, strefy 

- ochrona istniejącego dziedzictwa 

kulturowego, w tym obiektów i obszarów 

pozytywne Wyznaczono ochronę dziedzictwa 

kulturowego, zabytków i dóbr 

kultury współczesnej, zgrupowane 
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ochrony 

konserwatorskiej, 

stanowiska 

archeologiczne 

podlegających ochronie 

konserwatorskiej,  

- ochrona obszarów i stref podlegających 

ochronie konserwatorskiej, 

 - ochrona krajobrazu poprzez 

wprowadzenie stref „K” ochrony 

krajobrazu kultowego oraz strefy „E” 

ochrony ekspozycji dla istotnych 

rozwinięć widokowych, 

na trzech płaszczyznach – polityce 

strefowej, punktowej oraz 

uzupełniającej. 

 

Zapisy wprowadzone w Studium nie wpływają niekorzystnie na formę ochrony zasobów 

przyrodniczych oraz krajobrazowych, jak również zasobów kulturowych występujących na obszarze 

gminy. Skoncentrowanie zabudowy w sąsiedztwie zainwestowanych terenów ograniczy negatywne 

tendencje projektowania rozproszonej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej na obszarach 

chronionych, w tym gruntach rolnych klas I-III. Na terenie objętym studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego występuje sporo gleb charakteryzujących się wysokimi klasami. 

Realizacja dopuszczonej w kierunkach Studium zabudowy wiąże się ze zniszczeniem warstwy gleby i 

zmniejszeniem powierzchni przepuszczalnych dla wód opadowych, jednak przyjęte zalecenia dot. 

ograniczenia w zabudowie nie dopuszczą do zaburzenia naturalnej infiltracji na omawianym obszarze. 

Ponadto w ramach studium usankcjonowano, występujące na obszarze gminy oraz wyznaczone w 

Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego, Jednostki Zielonej 

Infrastruktury: w strefie 2 (PZC_2), w strefie 3 (PZC_3) oraz związane z wodami płynącymi w strefie 

3 (PZC_WP_3). W ramach ww. jednostek studium przewiduje następujące zalecenia:  

• zapewnienia odpowiednich stosunków wodnych poprzez dostosowanie systemu melioracyjnego do 

nowych warunków zagospodarowania oraz poprzez zachowanie naturalnego poziomu retencji przy 

zmianie przeznaczenia, 

• zachowania odpowiednich proporcji między publicznymi obszarami zieleni a zabudową 

mieszkaniową, produkcyjną i usługową,  

• separowania obszarów zabudowy podlegającej ochronie przed hałasem od zwartych kompleksów 

zabudowy produkcyjnej lub usługowej (poprzez wprowadzenie w mpzp stref buforowych o 

minimalnej szerokości 50 m między obszarami zabudowy podlegającej ochronie przed hałasem od 

zabudowy produkcyjnej lub usługowej w ramach zwartych kompleksów, w szczególności poprzez 

odsunięcie linii zabudowy lub zagospodarowanie zielenią), 

• separowanie obszarów zabudowy podlegającej ochronie przed hałasem od zabudowy związanej z 

potencjalną emisją fetoru (poprzez wprowadzenie w mpzp stref buforowych o minimalnej szerokości 

50 m między obszarami zabudowy podlegającej ochronie przed hałasem od zabudowy związanej z 

potencjalną emisją fetoru, w szczególności poprzez odsunięcie linii zabudowy lub zagospodarowanie 

zielenią). 

Ponadto w studium wprowadzono zalecenia, które w stopniu wystarczającym przyczynią się do 

ograniczenia negatywnych skutków oddziaływania na środowisko potencjalnego zainwestowania. 

Wśród zapisów studium pojawiły się zalecenia dot. m. in.: 

• wprowadzenia ograniczenia prowadzonych działalności, które nie powinny powodować 

ponadnormatywnych obciążeń środowiska uciążliwościami w zakresie hałasu, wibracji, emisji 

zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, 

pola elektromagnetycznego; 

• wprowadzania ograniczenia emisji substancji powodujących ryzyko w glebie, ziemi lub wodzie w 

sposób powodujący szkodę w środowisku; 

• zachowania istniejących zadrzewień zgodnie z klasyfikacją gruntów na terenach o nieleśnych 

kierunkach zagospodarowania przestrzennego; 

• wprowadzenia szpalerów drzew jako elementy kompozycji urbanistycznej;  
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• wprowadzenia zieleń separującą w miejscach konfliktowego zagospodarowania w celu odsunięcia 

zabudowy od potencjalnego emitora zanieczyszczeń. 

• realizacji urządzeń zapobiegających powodzi oraz urządzeń związanych z melioracją gruntów 

rolnych i odprowadzanie wód deszczowych, przy jednoczesnym zachowaniu priorytetu rozwiązań 

uwzględniających małą retencję i maksymalnie wysoki udział zagospodarowania wód deszczowych 

w miejscu ich opadu. 

Wprowadzono dodatkowo zapisy dot. adaptacji do zmian klimatu mają na celu uwzględnienia 

współczesnych wyzwań środowiskowych przy realizacji nowej zabudowy. Zalecenia te, wraz z rosnącą 

świadomością środowiskową mieszkańców oraz coraz dostępniejszymi formami proekologicznych 

rozwiązań, przyczynią się do poprawy jakości środowiska przyrodniczego, ograniczenia emisji 

szkodliwych substancji do atmosfery, zwiększenia udziału małej retencji, wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii oraz bardziej racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska. 

 

12.1 Ocena oddziaływania na Specjalny Obszar Ochrony „Łęgi Odrzańskie” oraz Obszar 

Specjalnej Ochrony „Łęgi Odrzańskie” 

Obszar SOP „Łęgi Odrzańskie” zajmuje powierzchnię ok. 18 tys. ha. Stanowi fragment doliny Odry 

o długości 101 km, rozciągający się od Brzegu Dolnego do Głogowa, od wysokości km 290 do km 385, 

w granicach dawnej terasy zalewowej rzeki, wraz z ujściem Baryczy. Granica obszaru poprowadzona 

jest zgodnie z aktualnym obszarem zalewowym wraz z planowanymi polderami. Obejmuje siedliska 

nadrzeczne zachowane w międzywalu oraz najlepiej wykształcone lasy, łąki i torfowiska niskie poza 

jego obrębem. Duża część terenu jest regularnie zalewana. Oba obszary ochrony znajdują się na styku 

północnej granicy gminy Malczyce, na pograniczu obrębów Malczyce oraz Chomiąża. 

Obszar SOO siedlisk Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie” leży w dolinie geomorfologicznej rzeki Odry 

od wysokości km 290 do 385, w granicach dawnej terasy zalewowej rzeki począwszy od Brzegu 

Dolnego aż po Głogów. Włączono tu też obszar tzw. Zielonych Łąk koło Miękini, z rezerwatem 

“Zabór”. Jest to więc najdłuższa ostoja na Dolnym Śląsku, o długości ponad 70 km, a dzięki swojemu 

położeniu w dolinie jednej z największych rzek europejskich jest także bardzo ważnym korytarzem 

ekologicznym w skali całego kontynentu. Zajmuje obszary w aż 11 gminach nadodrzańskich. Obejmuje 

siedliska nadrzeczne zachowane w międzywalu oraz najlepiej wykształcone lasy, łąki i torfowiska niskie 

poza jego obrębem. W strukturze powierzchniowej dominują lasy (prawie 50% pokrycia) oraz łąki i 

pastwiska (21%). Obszar odznacza się dużym bogactwem rzadkich i zagrożonych siedlisk 

przyrodniczych, charakterystycznych dla rzeki nizinnej. 

W granicach bądź bezpośrednim otoczeniu Specjalnego Obszaru Ochrony „Łęgi Odrzańskie” oraz 

Obszaru Specjalnej Ochrony „Łęgi Odrzańskie” zlokalizowanych jest łącznie 17 stanowisk w 

W ramach Specjalnego Obszaru Ochrony i Obszaru Specjalnej Ochrony „Łęgi Odrzańskie” na 

obszarze gminy stwierdzono występowanie gatunków zwierząt, wymienionych w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 

będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów 

kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713). 

Gatunki te występują gównie przy ujściu Średzkiej Wody do Odry. W granicach omawianych obszarów 

oraz ich bezpośrednim otoczeniu występuje łączne 17 stanowisk chronionych zwierząt, obejmujących 

łącznie 8 gatunków (owadów, ssaków oraz ptaków). Tereny podmokłe, w szczególności dolinę Odry 

oraz Średzkiej Wody licznie zamieszkuje wydra (lutra lutra). Najliczniej pojawiają się natomiast ptaki: 

gąsiorek (Lanius collurio), jarzębatka (Sylvia nisoria), ortolan (Emberiza hortulana), świerszczak 

zwyczajny (Locustella naevia) oraz bocian biały (Ciconia ciconia), zamieszkujące zmiennowilgotne łąki 

w dolinach Odry i Średzkiej Wody. Łąki te zamieszkują również owady: modraszek nausitous 

(Phengeris nausithous), modraszek telejus (Phengeris teleius). 
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Rysunek 13 Obszar Natura 2000 OSO i SOO „Łęgi Odrzańskie” w kontekście terenów przewidzianych 

pod zabudowę 

źródło: opracowanie własne 

Ocenia się, że zaplanowane w ramach studium zagospodarowanie oraz przewidziane funkcje nie 

wpłyną negatywnie na występujące licznie w pobliżu gatunki cennych zwierząt. Dla obszarów, na 

których gatunki te występują, studium nie przewiduje zmiany przeznaczenia, bądź zaplanowane funkcje 

wyznaczono zgodnie z obecnym sposobem zagospodarowania, respektują jednocześnie ochronę 

środowiska przyrodniczego. W sąsiedztwie obszarów Natura 2000 studium podtrzymuje dotychczasowe 

tereny zabudowy mieszanej o dominującym przeznaczeniu mieszkaniowo-usługowym i zagrodowym – 

MM.  Tereny umożliwiające realizację nowej zabudowy zlokalizowane są głównie w ramach zwartego 

obszaru ruralistycznego wsi, w ramach obszarów, które przeznaczone zostały pod mieszkalnictwo w 

obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, co zostało usankcjonowane 

w omawianym projekcie studium. Szacuje się, że sposób, w jaki rozwijać się będzie zabudowa, biorąc 

pod uwagę postulaty i ustalenia studium, zapewniające odpowiednią ochronę dla poszczególnych 

elementów przyrody (dot. m. in. ograniczenia prowadzonych działalności, ograniczenia szkodliwych 

emisji substancji czy zapewnienia dostatecznego udziału powierzchni biologicznie czynnej) nie wpłynie 

negatywnie na chronione komponenty środowiska. Ocenia się również, że wprowadzony kierunek 

zagospodarowania przestrzennego oraz ograniczenia zapisane w Studium w nie spowodują znaczącego 

negatywnego oddziaływania na Obszar Ochrony „Łęgi Odrzańskie”, w szczególności wskazuje się, że 

omawiany teren będzie wykorzystywany w takim samym stopniu jak dotychczas.  

Ryzykiem dla prawidłowej ochrony środowiska może być również działalność rolnicza. Źródłem 

zanieczyszczenia środowiska jest w tym przypadku współczesne rolnictwo, związane ze stosowaniem 

przez rolników nawozów sztucznych, czy użytkowaniem ciężkiego sprzętu rolniczego, powodującego 

zanieczyszczenie pyłem, czy generującego hałas. Tego typu intensywna gospodarka rolna możliwa jest 

jednak w przypadku ekstensywnych obszarowo kompleksów rolnych o dobrych warunkach glebowo-

rolniczych. W przypadku terenów, a których pojawiają się chronione gatunki zwierząt mamy do 

czynienia w większości z terenami podmokłymi, bądź zmiennowilgotnymi łąkami, na których w 

związku z uwarunkowaniami funkcjonalno-przestrzennymi studium podtrzymuje dotychczasowy 

kierunek rolniczej przestrzeni produkcyjnej – R. W ramach obszarów Natura 2000 uwzględnia się 
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ponadto wymagania związane z przedmiotem ochrony powyższego obszaru. Ponadto w granicach 

terenów w obszarze Natura 2000, na których występują licznie gatunki zwierząt, występują chronione i 

cenne przyrodniczo siedliska, charakterystyczne dla krajobrazu dolin rzecznych. Ocenia się, wobec 

tego, że zapisy dla terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej, jak i te dotyczące ochrony środowiska, 

przyczynią się do ograniczenia antropopresji (przy jednoczesnym umożliwieniu prowadzania 

niekolidującej działalności rolniczej) i w sposób wystarczający ochronią wartości przyrodnicze. W 

przypadku obszarów Natura 2000, siedlisk przyrodniczych oraz chronionych gatunków fauny i flory 

zapisy studium odwołują się wprost do ograniczeń na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody. 

Dodatkowym zagrożeniem dla środowiska, zarówno w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów i 

stanowisk zwierząt, chronionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody, jak i dla bezpośredniego 

otoczenia mogą być tereny górnicze - eksploatacji kruszywa naturalnego oraz związane z nimi 

uciążliwości, a także wyznaczony w sąsiedztwie teren sportu i rekreacji. Tego typu zagospodarowanie 

powodować może trwałe przekształcenie i pogorszenie jakości środowiska przyrodniczego. 

Nieuniknione będzie również uszczuplenie zasobów przyrodniczych na obszarach wskazanych dla 

powierzchniowej eksploatacji surowców. W wyniku działalności wydobywczej pomniejszona zostanie 

wierzchnia warstwa gleby i nadkład, tym samym różnorodność biologiczna ulegnie ograniczeniu. 

Proces ten będzie długotrwały, jednak zależny od czasu w jakim złoże będzie eksploatowane – do czasu 

zakończenia eksploatacji. Po wygaśnięciu koncesji oraz zakończeniu eksploatacji powinna nastąpić 

odpowiednia denaturacja i sukcesja przyrodnicza, które przywrócą tym terenom odpowiednie walory 

przyrodnicze. Negatywne oddziaływanie wydobycia na przyrodę związane jest w szczególności z 

drganiami, hałasem i zanieczyszczeniem środowiska (zapyleniem). W okresie wzmożonej eksploatacji 

działalność górnicza powodować może migrację chronionych gatunków (w szczególności ptaków) oraz 

stopniowe zubożenie gatunkowe tej części gminy. Niemniej jednak przy sankcjonowaniu 

przestrzennego zakresu obszarów eksploatacji powierzchniowej konieczne było uwzględnienie zarówno 

aspektów ochrony środowiska, jak i dodatkowych czynników, m. in. związanych z możliwościami 

dalszej eksploatacji złoża. Na mocy przepisów odrębnych, w granicach studium wyznaczono tereny do 

wydobycia ujawnionego w dokumentacji geologicznej złoża, które posiada obszar i teren górniczy. 

Stanowi ono logiczne rozwinięcie części złoża. Część obszaru wydobycia przestała być eksploatowana 

i poddana została częściowej denaturacji (wyrobisko wypełniło się wodami). Wydobycie sukcesywnie 

wygasa, wobec czego przewiduje się, że w przyszłości eksploatacja kruszyw na obszarze górniczym w 

Chomiąży realizowana będzie z intensywnością odpowiadającą starszej części. Ocenia się zatem z 

uwzględnieniem postępu technologicznego w wydobyciu, że inwestycja ta nie wpłynie znacząco 

negatywnie na obszary Natura 2000. Odległość inwestycji oraz przyjęte w studium ograniczenia m. in. 

dot. uniemożliwiania negatywnego oddziaływania, spowodują, że oddziaływanie na pobliskie obszary 

Natura 2000 oraz inne elementy przyrody będzie nieznaczne. 
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Rysunek 14 Obszar Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie” w kontekście obszaru górniczego Chomiąża I, 

terenów rolniczych oraz terenów sportu i rekreacji 

źródło: opracowanie własne 

12.2 Ocena oddziaływania na pozostałe formy ochrony przyrody 

Poza przytoczonymi w poprzedniej części obszarami chronionymi na terenie gminy występują 

licznie siedliska przyrodnicze, obejmujące lasy, łąki oraz doliny rzeczne – łącznie 120 siedlisk. Poza 

nimi gmina bogata jest również w liczne gatunki chronione roślin i zwierząt. W centralnej części wsi 

Malczyce – przy ul. Mickiewicza, na nieużytkowanym słupie energetycznym znajduje się gniazdo 

bocianie, na którym żeruje cenny gatunkowo bocian biały. Gniazda bocianie bardzo często występują 

na obszarach wiejskich (w szczególności na kominach czy słupach).  Bocian biały jest nieodłącznym 

symbolem polskiej wsi i jednym z najbardziej znanych i lubianych gatunków ptaków w kraju. Polskie 

bociany podlegają ochronie ścisłej i należą do gatunków wymagających ochrony czynnej. Bocian biały 

figuruje w załączniku I Dyrektywy 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, tzw. Dyrektywy 

ptasiej, stając się w krajach Unii Europejskiej przedmiotem ochrony w ramach sieci Natura 2000. 

Ponadto zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2015 

r. poz. 1651, ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w 

sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1348), w stosunku do bociana białego 

obowiązują zaostrzone zakazy m. in.: umyślnego zabijania, umyślnego okaleczania, chwytania, 

przetrzymywania, umyślnego niszczenia jaj i form rozwojowych, niszczenia siedlisk, niszczenia gniazd, 

umyślnego płoszenia i niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub 

wychowu młodych, lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących oraz 

inne. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania oraz prawną ochronę ocenia się, że istniejące i 

planowane zagospodarowanie nie wpłyną negatywnie na stanowisko bociana białego. 
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Rysunek 15 Siedliska przyrodnicze, stanowiska zwierząt chronionych oraz stanowiska roślin chronionych 

w kontekście zaplanowanego zagospodarowania – obszar pomiędzy Wilczkowem, a Kwietnem 

źródło: opracowanie własne 

Rysunek 16 Siedliska przyrodnicze, stanowiska zwierząt chronionych oraz stanowiska roślin chronionych 

w kontekście zaplanowanego zagospodarowania – obszar poniżej Kwietna 

źródło: opracowanie własne 

W lasach pomiędzy Wilczkowem, Kwietnem, a Dębicami pojawia się 5 stanowisk chronionych 

gatunków płazów – traszki grzebieniastej. Gatunek ten chętnie zamieszkuje zróżnicowane siedliska, w 



 

 

 

75 Prognoza oddziaływania na środowisko do Studium Uwarunkowań i Kierunków … 

tym niezarybione zbiorniki wodne oraz lasy, również na obszarze gminy Malczyce. Biorąc pod uwagę, 

że w przestrzeni gminy stanowiska płazów zidentyfikowano głównie poza obszarami zabudowanymi na 

terenach leśnych nie przewiduje się, aby dalszy rozwój przestrzenny gminy wpłyną negatywnie na ten 

gatunek zwierząt. Poza płazami zidentyfikowano również występowanie wydry (lutra lutra) (w dolinach 

rzecznych koło Szymanowa / Zawadki oraz mopka (barbastella barbastellus) (przy wschodniej granicy 

gminy na terenach leśnych). Dla obu gatunków, również w związku z och lokalizacją w ramach terenów 

leśnych nie przewiduje się, aby zaprojektowane w studium zagospodarowanie mogło wpłynąć na nie 

negatywnie. Niezbędny jest mimo wszystko odpowiedni monitoring poszczególnych gatunków oraz 

kontrola zagospodarowania sąsiadujących ze stanowiskami i siedliskami terenów w celu 

niedopuszczenia do pogorszenia warunków środowiskowych, w których chroniona fauna zapewnione 

ma odpowiednie warunki do życia i rozrodu.  

 

Rysunek 17 Stanowisko mopka w kontekście zaplanowanego zagospodarowania – obszar na wschód od 

Wilczkowa 

źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 18 Stanowisko wydry w kontekście zaplanowanego zagospodarowania – obszar na południe od 

Szymanowa - Zawadki 

źródło: opracowanie własne 

 

Spośród roślin podlegających ochronie na obszarze gminy występuje 5 gatunków. Najliczniej 

pojawia się kruszyna pospolita – aż na 20 stanowiskach. Inne chronione gatunki występujące na terenie 

gminy to: buławnik wielkokwiatowy, kalina koralowa, konwalia majowa oraz podkolan biały. Do 

interesujących obszarów gminy należy otoczenie glinianek na północny zachód od Kwietna. Pomimo 

wyraźnie antropogenicznego pochodzenia tych obiektów, na ich terenie występują gatunki całkowicie 

chronione, w tym przedstawiciele storczykowatych (buławnik wielkokwiatowy i podkolan biały). Poza 

wspomnianymi stanowiskami na terenie gminy licznie pod względem gatunkowym występują: topola 

czarna, dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, żywotnika zachodni, buk zwyczajny odmiana czerwono 

listna. Rośliny te pojawiają się głównie na ternach leśnych. Ocenia się, że zaplanowane w ramach 

studium zagospodarowanie nie będzie miało negatywnego wpływu na cenne gatunkowo rośliny. 

Niemniej jednak należy mieć na uwadze zagrożenia, jakie realnie pojawiają się w stosunku do 

chronionych gatunków roślin. Jednym z takich zagrożeń jest wymieranie gatunków – zjawisko w skali 

ogólnoświatowej, które przybrało na dynamice zwłaszcza w okresie intensywnej urbanizacji, 

eksploatacji zasobów przyrodniczych i wzrostu zanieczyszczeń pochodzących z działalności 

antropogenicznej. Konsekwencje wymierania gatunków będą miały istotne znaczenie dla zaniku 

różnorodności biologicznej. Poważnym problemem jest ponadto ustępowanie / ginięcie gatunków w 

skali regionalnej i lokalnej, a wiele chronionych gatunków roślin posiadających liczne stanowiska w 

szybkim tempie je traci. Do przyczyn tego zjawiska zaliczyć należy m. in.: niszczenie siedlisk i płatów 

roślinności, zaburzenie w układzie stosunków wodnych, trwałe zmiany warunków abiotycznych siedlisk 

- eutrofizacji wód i siedlisk mniej zasobnych, zanieczyszczenie powietrza i gleb, bezpośrednie 

niszczenie gatunków, czy zarzucenie tradycyjnych sposobów użytkowania ziemi, co uruchamia zmiany 

sukcesyjne. Niezbędny jest, wobec tego stały monitoring użytkowania przestrzeni oraz obszarów, na 

których gatunki te występują w celu zminimalizowania ryzyka zubożenia gatunkowego oraz zaniku 

siedlisk i stanowisk. 
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13. Generalna prognoza kierunków zagospodarowania przestrzennego na 

formy ochrony przyrody i poza nimi 

Tabela 14 Ocena kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Lp.       Komponenty  
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1.  Tereny dominującej zabudowy 
mieszkaniowej (MW, MM, 

MNU) 

              

2.  Tereny dominującej funkcji 
usługowej (U, Up, KUS) 

              

3.  Tereny aktywności gospodarczej 

i infrastruktury technicznej (PU, 

PRU, IT) 

              

4.  Tereny działalności górniczej 

(PG) 

              

5.  Tereny o wysokich pow. 

przepuszczalnych (US, ZP, ZC, 

ZL, WS) 

              

6.  Tereny komunikacji kolejowej 

(KK) 

          

 
    

7.  Tereny komunikacji kołowej 

(KD, KUS) 

              

 

 Zidentyfikowane, znaczące i korzystne oddziaływanie 

 Korzystne oddziaływanie 

 Oddziaływanie zmienne (korzystne i niekorzystne) lub trudne do zidentyfikowania na etapie Studium w zależności od przyjętej 
metody implementacji 

 Niekorzystne oddziaływanie 

 Zidentyfikowane, znaczące i niekorzystne oddziaływanie 

 Brak oddziaływania 

 

Generalna ocena kierunków zagospodarowania przestrzennego na formy ochrony przyrody, jak i 

poza nimi zawiera zarówno pozytywne jak i negatywne oddziaływanie. Nie stwierdza się znaczącego 

negatywnego oddziaływania na życie i zdrowie ludzi. Większość zidentyfikowanych niekorzystnych i 

znacząco niekorzystnych oddziaływań wiąże się z już istniejącymi sposobami zagospodarowania i 

struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy. Jednocześnie za pozytywne należy uznać ograniczanie 

antropopresji na tereny zabudowane wiążące się z ekspansją przestrzenną na tereny cenne krajobrazowo. 

W projekcie zaproponowano rozwój funkcjonalny w oparciu o obecne, realne zagospodarowanie gminy. 

Ponadto, względem obecnie obowiązującego studium, przyjęto ograniczenia kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, polegające na racjonalizowaniu terenów pod zabudowania - 

ograniczono możliwość rozwoju przestrzennego zabudowy mieszkaniowej na terenach rolnych, co 

spowodowało zwiększenie terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej, gdzie zakazuje się realizacji 

budynków o funkcji pozarolniczej. 
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14. Ocena zmian w krajobrazie 

Ustalenia przyjęte w Studium, dotyczące gabarytów pokrycia i kształtu dachu, wprowadzają ład 

przestrzenny na przedmiotowym terenie przewidzianym pod zabudowę. Przyjęte w Studium 

ograniczenia gabarytów realizowanych budynków zapobiegną wprowadzeniu obcych regionalnej 

tradycji budowlanej elementów do panoramy gminy Malczyce.   

 

15. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być 

rezultatem realizacji projektowanego dokumentu 

W projekcie Studium wprowadzono rozwiązania mające na celu ograniczenie oddziaływań na 

środowisko. Przede wszystkim ograniczono obszarowo tereny, które dotychczas wyznaczane zostały 

pod zabudowę na podstawie obowiązującego studium, dzięki czemu powiększyła się powierzchnia 

obszarów o funkcjach przyrodniczych – głównie rolniczych, bądź użytków zielonych. Lokalizację i 

zakres terenów przeznaczonych pod zainwestowanie poprzedził szczegółowy bilans zabudowy, który 

wskazał na ujemne trendy demograficzne, a co za tym idzie również ujemne zapotrzebowanie na 

realizację poszczególnych funkcji (głównie mieszkaniowych). Wobec powyższego możliwy rozwój 

zabudowy przewidziano wyłącznie w granicach obszaru o w pełni wykształconej, zwartej strukturze 

funkcjonalno-przestrzennej oraz na terenach przeznaczonych pod zainwestowanie w obowiązujących 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Kolejnym rozwiązaniem jest wprowadzenie 

współczynników w zagospodarowaniu terenów, mających na celu ograniczenie powierzchni terenów 

utwardzonych i zabudowanych, ograniczeń dotyczących wysokości zabudowy oraz kształtu i pokrycia 

dachów celem ujednolicenia krajobrazu antropogenicznego gminy, czy postulowane zalesiania gruntów 

niskich klas bonitacyjnych. Dodatkowo studium wprowadza szereg zapisów i postulatów, mających na 

celu w sposób bardziej efektywny ograniczyć negatywne oddziaływanie na środowisko powstających 

inwestycji oraz przeciwdziałać negatywnym skutkom zmian klimatycznych. Wprowadzono postulaty 

dotyczące kształtowania zielonej i niebieskiej infrastruktury, tworzenie racjonalnego systemu 

gospodarowania wodami, maksymalizowania i zwiększania udziału zieleni, szeroko rozumianej 

ochrony walorów przyrodniczych czy racjonalnego gospodarowania przestrzenią. studium 

usankcjonowano, występujące na obszarze gminy oraz wyznaczone w Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego, Jednostki Zielonej Infrastruktury, dla których 

wprowadzono odpowiednie ograniczenia. Ponadto wyznaczono obszary pretendowane do rozwoju 

urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych – wiatru i promieniowania słonecznego. 

Mając na uwadze współczesne wyzwania ekologiczne, wprowadzenie zapisów dot. przeciwdziałania 

globalnym zmianom klimatu przyczyni się do lepszego i bardziej racjonalnego gospodarowania 

przestrzenią gminy, zarówno w kontekście działań obszarowych, jak i pojedynczych inwestycji, które 

realizowane będą w przyszłości. Wprowadzenie rozdziału dot. odnawialnych źródeł energii oraz 

wytyczenie obszarów możliwego rozwoju energetyki odnawialnej potencjalnie przyczyni się do 

zmniejszenia wykorzystania konwencjonalnej energetyki oraz pozytywnie wpłynie na środowisko 

przyrodnicze gminy oraz życie mieszkańców. Wprowadzenie postulowanych ograniczeń dot. źródeł 

energii i ciepła w przypadku nowych inwestycji, w tym możliwości realizacji rozproszonej energetyki 

z promieniowanie słonecznego przyczyni się do zminimalizowania wykorzystania nieefektywnych 

źródeł ciepła oraz poprawy jakości powietrza atmosferycznego.  

 

16. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie planu 

Rozwiązania alternatywne do przedstawionych w projekcie studium polegać mogą na: 
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• wprowadzeniu bardziej rozbudowanego lub zawężonego katalogu przeznaczeń terenów, bądź 

wyznaczenie terenów o uniwersalnym przeznaczeniu; 

• na terenach istniejącego i planowanego zainwestowania zmiana ustalonych wskaźników zabudowy, 

w tym podniesienie wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, obniżenie wskaźnika powierzchni 

zabudowy czy manewrowanie intensywnością zabudowy; 

• wprowadzeniu przestrzennych form buforowych między potencjalnie konfliktogennymi terenami, 

np. poprzez wyznaczenie pasów zieleni izolacyjnej, czy wprowadzenie strefy ekotonowej, pomiędzy 

terenami lasów, a terenami przeznaczonymi pod zabudowę; 

• wprowadzeniu bardziej restrykcyjnych ustaleń do miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego m. in. w zakresie zasad ochrony środowiska bądź kształtowania ładu przestrzennego; 

• pozostawieniu dotychczasowego sposobu użytkowania na terenach niezagospodarowanych.  

Projektowane w Studium kierunki zagospodarowywania przestrzennego poprzedzone zostały 

szeregiem szczegółowych analiz i ustalone zostały na podstawie wniosków z syntezy występujących 

uwarunkowań. W związku z powyższym wprowadzenie innych niż wskazane w projektowanym 

Studium kierunków zmian w przeznaczeniu poszczególnych terenów stanowi dobrą alternatywę do 

obecnie obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Biorąc 

pod uwagę dobre gleby, rolniczy charakter gminy oraz fakt, że gmina posiada sporą rezerwę terenów 

pod rozwój funkcji mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej stwierdzić można, że rozwiązanie 

polegające na ograniczeniu terenów przewidzianych pod realizacje zabudowy na rzecz zachowania 

terenów rolnych jest najlepszym możliwym rozwiązaniem. Rozwiązania zawarte w projekcie studium 

mają przede wszystkim odpowiedzieć na potrzeby i możliwości rozwojowe gminy, uwzględnić 

dotychczasowe ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zabezpiecz 

obszar gminy przed niekontrolowaną zabudową, wprowadzając ściśle określony układ funkcjonalno-

przestrzenny, nadający ramy dla przyszłych prac inwestycyjno-budowlanych, przy jednoczesnym 

zachowaniu wartości środowiskowych. Wprowadzenie innej kategorii przeznaczeń terenów bądź 

ograniczenie możliwości realizacji zabudowy, np. poprzez wskaźniki zagospodarowania terenów 

mogłyby ponadto narazić gminę na roszczenia odszkodowawcze ze strony właścicieli gruntów. 

Pozostawienie dotychczasowego sposobu użytkowania na terenach niezagospodarowanych, nie 

uwzględniałoby potrzeb gminy oraz planów inwestycyjnych dla danego miejsca. Rozwiązanie, 

polegające na zachowaniu obecnych kierunków zagospodarowania, przyczynić może się do 

nieracjonalnego gospodarowania przestrzenią, bez uwzględnienia współczesnych trendów 

rozwojowych oraz wyzwań w kontekście ekonomicznym, demograficznym oraz środowiskowym. 

Obecne kierunki zakładają rozwój terenów aktywności gospodarczej i przemysłu w bezpośrednim 

sąsiedztwie terenów mieszkaniowych, co stanowi istotny konflikt przestrzenny w obecnym 

zagospodarowaniu tych terenów. Dodatkowo wyznaczona dotąd wysoka podaż terenów 

przeznaczonych pod zabudowę (głównie mieszkaniową) nie odpowiada współczesnym trendom 

demograficznym i powodować może niezrównoważony rozwój obszarów wiejskich oraz generować 

szereg konfliktów przestrzennych w przyszłości. Przeznaczenie terenów objętych Studium pod inne 

funkcje nie wynika z istniejących uwarunkowań i nie stanowi rozwiązania bardziej racjonalnego i 

korzystniejszego dla środowiska. 

 

17. Propozycje ustaleń sprzyjających ochronie środowiska: 

W celu uniknięcia bądź ograniczenia negatywnego oddziaływania nowych inwestycji na 

poszczególne komponenty środowiska w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy przyjęto rozwiązania, mające na celu ograniczenie 

oddziaływania na środowisko.  

Projekt obowiązującego studium zakłada i postuluje m.in.: 
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• ochronę terenów szczególnego zagrożenia powodzią, gdzie obowiązują m.in. zakazy dotyczące 

realizacji inwestycji na zasadach określonych w przepisach odrębnych,  

• skanalizowanie terenów zabudowanych oraz terenów, gdzie wprowadza się nową zabudowę, 

• podjęcie działań w ramach zapobiegania przed przesuszeniem gleb, m.in.: uzupełnienie krajobrazu 

rolniczego o nowe zalesienia i zadrzewienia, stosowanie odpowiedniej agrotechniki umożliwiającej 

poprawę struktury i żyzności gleby, 

• ograniczenie wysokości budynków na poszczególnych terenach przeznaczonych pod zabudowę, 

celem ochrony krajobrazu, 

• zachowanie istniejących drzew, zarówno przyulicznych szpalerów jak i drzew na terenach 

przeznaczonych pod zainwestowanie (poprzez zalecenie wprowadzania w mpzp istniejących drzewa 

do zachowania wraz ze strefami ich ochrony), 

• ochronę bioróżnorodności jako nadrzędnego elementu mającego znaczenie dla ewolucji i trwałości 

gatunków (poprzez zachowanie w mpzp istniejących zadrzewienia, w tym także zadrzewienia 

śródpolne, zakrzewienia, wody powierzchniowe, torfowiska, miedze, ekstensywne łąki i pastwiska, 

jak również siedliska przyrodnicze i stanowiska przyrodnicze), 

• kształtowanie zieleni w sposób systemowy i spójny, intensyfikujący dyspersję, migrację i ochronę 

obszarów siedliskowych, jak również ograniczający fragmentaryzację środowiska przyrodniczego 

(wprowadzać ograniczenia w zabudowie na terenach lasów (ZL) i terenach rolniczych (R), a w 

miejscach przerwania ciągłości ekosystemu umożliwić realizację łączników przyrodniczych, np. w 

formie szpalerów drzew), 

• rozwój błękitnej i zielonej infrastruktury jako nadrzędnego elementu dywersyfikującego system 

przyrodniczy gminy (poprzez zalecenie w mpzp wprowadzania zasad zagospodarowania ścieków w 

miejscu ich opadu poprzez realizację studni chłonnych, muld, bioswali, naturalnych drenaży, jak 

również zaleca się wprowadzać parametry i wskaźniki urbanistyczne umożliwiające naturalną 

kompensację obszarów zabudowanych względem obszarów o wysokich wartościach 

przyrodniczych), 

• integrację istniejącej i planowanej zabudowy z zielenią (poprzez zalecenie wprowadzania w mpzp 

zieleni (zarówno urządzoną jak i nieurządzoną) w formie odrębnych wydzieleń planistycznych w 

liniach rozgraniczających, w szczególności umożliwiających realizację obszarowych form zieleni w 

powiązaniu z funkcją sportowo-rekreacyjną), 

• tworzyć system gospodarowania wodami opadowymi i podnosić pojemność retencyjną 

(zagospodarowanie wód deszczowych w miejscu ich opadu) poprzez zachowanie i kształtowanie 

wysokiego udziału powierzchni biologicznie czynnej,  

• wprowadzać i maksymalizować udział zieleni oraz niekubaturowych elementów zagospodarowania 

przestrzeni publicznych, w tym niecek retencyjnych, fontann, zdrojów ulicznych, kurtyn wodnych, 

• dywersyfikować formy zieleni (przydomowa, przyuliczna, osiedlowa, skwery, parki, lasy, etc.) 

oraz ich wzajemne powiązania,  

• rozwijać rozwiązania w zakresie błękitnej i zielonej infrastruktury, zarówno w skali gminnej jak i 

miejscowej, 

• ochraniać obszary o wysokich walorach przyrodniczych, 

• kształtować kompaktowe osiedla mieszkaniowe z katalogiem obsługujących funkcji usługowych, 

zmierzające do redukcji zmotoryzowanych przemieszczeń indywidualnych,  

• przystosować obszary komunikacyjne i przestrzenie publiczne do zmian klimatu, m.in. poprzez 

zagospodarowanie zielenią dającą cień w upalne dni oraz zachowującą wartość retencyjną gruntów 

w sąsiedztwie, 

• promować inwestycje na obszarach już zainwestowanych (brownfields) oraz rekultywację terenów,  

• dywersyfikację energetyczną w oparciu o odnawialne źródła energii, 

• promocję budownictwa ekologicznego, 

• kształtowanie układu drogowego w sposób determinujący kierunki sytuowania zabudowy, 
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• kształtowanie wysokości zabudowy z uwzględnieniem sąsiedztwa, 

• dopasowanie rodzajów dachu i ich kąta nachylenia do lokalnych warunków, 

• nasycania zabudowy zielenią – w szczególności wysoką, 

• ograniczania powstawania dużych połaci terenu o utwardzonej nawierzchni, cechujących się 

wysokim poziomem akumulacji cieplnej, 

• defragmentację dużych połaci terenu o utwardzonej nawierzchni elementami wprowadzającymi 

zacienienie, 

• kształtowanie układu przestrzennego zabudowy i zagospodarowania terenu zapewniających 

odpowiednie warunki przewietrzania na terenach zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę, 

• uwzględniania systemu zieleni jako elementu wpływającego na warunki przewietrzania, 

• określania udziału terenów biologicznie czynnych oraz zieleni wysokiej, w tym na terenach 

komunikacyjnych, 

• w ramach Jednostek Zielonej Infrastruktury:  

− zapewnienie odpowiednich stosunków wodnych poprzez dostosowanie systemu melioracyjnego 

do nowych warunków zagospodarowania oraz poprzez zachowanie naturalnego poziomu retencji 

przy zmianie przeznaczenia, 

− zachowanie odpowiednich proporcji między publicznymi obszarami zieleni a zabudową 

mieszkaniową, produkcyjną i usługową,  

− separowanie obszarów zabudowy podlegającej ochronie przed hałasem od zwartych kompleksów 

zabudowy produkcyjnej lub usługowej (poprzez wprowadzenie w mpzp stref buforowych o 

minimalnej szerokości 50 m między obszarami zabudowy podlegającej ochronie przed hałasem 

od zabudowy produkcyjnej lub usługowej w ramach zwartych kompleksów, w szczególności 

poprzez odsunięcie linii zabudowy lub zagospodarowanie zielenią), 

− separowanie obszarów zabudowy podlegającej ochronie przed hałasem od zabudowy związanej 

z potencjalną emisją fetoru (poprzez wprowadzenie w mpzp stref buforowych o minimalnej 

szerokości 50 m między obszarami zabudowy podlegającej ochronie przed hałasem od zabudowy 

związanej z potencjalną emisją fetoru, w szczególności poprzez odsunięcie linii zabudowy lub 

zagospodarowanie zielenią). 

 

18. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień studium oraz częstotliwości jej przeprowadzania 

Z uwagi na fakt, że ustalenia studium nie przewidują realizacji inwestycji mogących wymagać 

szczególnego monitoringu, analiza skutków realizacji postanowień studium polegać powinna na 

kontynuacji monitoringu poziomów zanieczyszczeń w poszczególnych składowych środowiska z 

dotychczasową częstotliwością. Monitoring skutków realizacji postanowień przyjętego dokumentu w 

zakresie oddziaływania na środowisko powinien polegać na analizie i ocenie stanu poszczególnych 

komponentów środowiska w oparciu o wyniki pomiarów uzyskanych w ramach państwowego 

monitoringu środowiska, w ramach monitoringu środowiska prowadzonego w oparciu o wydane 

decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć zlokalizowanych na obszarze objętym 

projektem planu lub w ramach indywidualnych zamówień, na kontroli i ocenie zgodności wyposażenia 

terenu w infrastrukturę techniczną z ustaleniami przyjętego dokumentu. 

Analiza i ocena stanu poszczególnych komponentów środowiska w oparciu o wyniki pomiarów 

uzyskanych w ramach państwowego monitoringu środowiska powinna odnosić się do terenów objętych 

projektem planu.  

Wśród badanych składowych środowiska wymagających corocznego monitoringu są:  

• powietrze - w zakresie poziomów zanieczyszczeń substancjami chemicznymi, promieniowaniem 

elektromagnetycznym i hałasem w oparciu o dane zbierane przez stacje pomiarowe WIOŚ; 
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• woda – w zakresie poziomów zanieczyszczeń substancjami chemicznymi w oparciu dane zbierane 

przez WIOŚ; 

• gleba – w zakresie poziomów zanieczyszczeń substancjami chemicznymi.  

Częstotliwość badań monitoringowych powinna być zgodna z przepisami szczegółowymi. 

Poza wskaźnikami zanieczyszczeń poszczególnych składowych środowiska projekt studium określa 

własne wskaźniki, które pozwalają na dokonanie oceny i monitorowania efektów jego realizacji. Podane 

w formie ilościowej wskaźniki pozwolą na przeanalizowanie skutków poszczególnych działań i 

wynikające z nich zmiany w środowisku. W ramach prac nad prognozą dokonano oceny zapisanych w 

planie wskaźników. Uznano, że są one właściwe i pozwolą na dokonanie oceny skutków realizacji 

poszczególnych zamierzeń.  

Wskaźnikami ujętymi w projekcie planu miejscowego związanymi bezpośrednio z problematyką 

ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców są m. in.: 

• udział powierzchni biologicznie czynnej, 

• wielkość powierzchni zabudowy, 

• wskaźnik minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy. 

Weryfikacja wartości tych wskaźników prowadzona powinna być na etapie sporządzania 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowywania oceny zgodności 

zamierzenia planów miejscowych ze Studium, a w dalszym etapie przed wydaniem pozwolenia na 

budowę. Analiza tych wskaźników powinna być przeprowadzana przez wójta gminy. 

 

19. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 

Z uwagi na lokalny zasięg oddziaływania wprowadzonych w studium zmian oraz oddalenie obszaru 

objętego prognozą do granic państwa, transgraniczne oddziaływania na środowisko nie wystąpi. 

 

20. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Przedmiotem opracowania jest ocena oddziaływania na środowisko ustaleń projektu Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce. Zakres prognozy jest 

zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie (rozdz. 3). Głównym celem projektu Studium jest 

ustalenie kierunków zagospodarowywaniu przestrzennego gminy, w tym zmian kierunków 

przeznaczenia poszczególnych terenów oraz określenie kierunków i wskaźników zagospodarowania 

oraz użytkowania, stanowiących ograniczenia i zalecenia na etapie sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 4). W części prognozy dotyczącej uwarunkowań 

scharakteryzowano gminę Przeworno, głównie pod kątem stanu i funkcjonowania środowiska 

(rozdz.  5). W dalszej części prognozy odniesiono się do wpływu na środowisko ustaleń sporządzanego 

dokumentu projektu Studium. Ustalono, że w przypadku braku realizacji ustaleń Studium nie zajdą 

gwałtowne zmiany w środowisku (rozdz. 6). Obecny stan środowiska oceniono jako dobry, oceniając 

projekt Studium pod katem obszarów objętych potencjalnie znaczącym odziaływaniem, a także 

obszarów podlegających ochronie prawnej (rozdz. 7 i 8). 

W kolejnym punkcie oceniono przyjęte w Studium rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne 

(rozdz. 9). Pozytywnie oceniono zgodność ustaleń projektu Studium z uwarunkowaniami oraz 

przepisami środowiskowymi. Pozytywnie oceniono również zachowanie właściwych proporcji 

pomiędzy terenami o różnych funkcjach. Kolejny rozdział zawiera opis międzynarodowych, 

wspólnotowych i krajowych celów ochrony (rozdz. 10). Przewidywane oddziaływania na środowisko 

zostało opisane w rozbiciu na pozytywne i negatywne oddziaływania pośrednie i bezpośrednie, wtórne, 

skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, oraz stałe i chwilowe. W toku analizy stwierdzono, 

że większość oddziaływań wystąpi w mniejszym lub większym natężeniu (rozdz. 11). 
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W prognozie przeanalizowano również i oceniono wpływ ustaleń Studium na poszczególne 

elementy środowiska. Nie stwierdzono znaczącego oddziaływania na którąkolwiek ze składowych 

środowiska. W północnej części gminy występują dwa obszary Natura 2000: Specjalny Obszar Ochrony 

Siedlisk PLH 020018 „Łęgi Odrzańskie”, Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków: PLB 020008 „Łęgi 

Odrzańskie”. Ponadto na obszarze gminy występują stanowiska zwierząt chronionych, pomniki 

przyrody. Projekt Studium przewiduje zachowanie obecnego sposobu użytkowania obszarów 

chronionych i nie wskazuje na negatywny wpływ zaplanowanego zainwestowania na obszary o 

szczególnych cechach przyrodniczych, jak również na pozostałe elementy podlegające ochronie (rozdz. 

12).  

Wprowadzenie możliwości zabudowy na terenach dotychczas niezabudowanych nie wpłynie na 

zmianę stanu środowiska oraz lokalnego krajobrazu (rozdz. 14). Skutki dla środowiska, wynikające z 

planowanego zagospodarowania terenów będą nieznaczne i będą miały charakter zarówno pozytywny 

jak i negatywny. Ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające z ustaleń Studium powodują, że 

na obszarze nie wystąpią znaczne zagrożenia dla środowiska (rozdz. 15). Przeprowadzona analiza 

alternatywnych rozwiązań wykazała, że przyjęte w Studium kierunki przeznaczeń terenów są racjonalne 

(rozdz. 16).  

W celu uniknięcia bądź ograniczenia negatywnego oddziaływania nowych inwestycji na 

środowisko przyjęto rozwiązania, umożliwiające zapobiegnięcie powstawania negatywnych 

odziaływań oraz właściwe ich unieszkodliwianie (rozdz. 17). Analiza skutków realizacji postanowień 

Studium polegać powinna na kontynuacji monitoringu poziomów zanieczyszczeń w środowisku z 

dotychczasową częstotliwością (rozdz. 18). Oddziaływanie transgraniczne nie wystąpi (rozdz. 19) 
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Załącznik  

do Prognozy oddziaływania na środowisko do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Malczyce. 

 

OŚWIADCZENIE 

o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

 

Oświadczam, że jako jeden ze współautorów i zaraz kierujący zespołem, który opracował „Prognozę 

oddziaływania na środowisko do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Malczyce” spełniam wymagania, o których mowa w art. 74a ww. ustawy, tj.:  

• Ukończyłem studia magisterskie na kierunku gospodarka przestrzenna na Wydziale 

Architektury Politechniki Wrocławskiej 

• Posiadam co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracach w zespołach przygotowujących 

prognozy oddziaływania na środowisko do projektów miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a w 

tym czasie brałem udział w przygotowaniu co najmniej 5 raportów o odziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko lub prognoz oddziaływania na środowisko.  

 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” 

 

 

 

dr inż. Paweł Pach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


