URZĄD MIASTA OPOLA – BIURO URBANISTYCZNE
45-018 Opole, Pl. Wolności 7, tel. /fax: /077/ 45 11 924

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
„ZAKRZÓW II” W OPOLU
STRESZCZENIE NIESPECJALISTYCZNE

Opole, kwiecień 2019r.

Strategiczna

ocena

oddziaływania

na

środowisko

projektu

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego „Zakrzów II” w Opolu jest częścią procedury mającej na celu
uchwalenie planu. Potrzeba opracowania prognozy wynika z 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. Prognozę sporządza się w zakresie uzgodnionym z
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i Państwowym Powiatowy Inspektorem Sanitarnym.
Przedmiotem niniejszej Prognozy oddziaływania na środowisko jest projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Zakrzów II” w Opolu. Obszar zajmujący powierzchnię ok. 45,55 ha
zlokalizowany jest w centralnej części Opola, w dzielnicy Zakrzów.
Na obszarze wyróżnia się tereny mieszkaniowe, tereny przemysłowe, tereny rekreacyjnowypoczynkowe, pozostałe tereny zabudowane, grunty orne, łąki trwałe, nieużytki, tereny wód płynących
oraz tereny dróg. Występują tu gleby terenów zabudowanych oraz mady, lokalnie rędziny. Warunki
klimatyczne na obszarze objętym planem są zróżnicowane pod kątem rozwoju zabudowy.
Obszar obejmuje fragment rzeki Odry. Stan wód powierzchniowych w rejonie obszaru objętego
projektem jest zły, ale nie oceniono co jest przyczyna takiego stanu. Fragment obszaru jest szczególnie
zagrożony na wystąpienie powodzi. Istnieje również ryzyko zalania w przypadku przerwania walu
przeciwpowodziowego.
Obszar objęty planem znajduje się w zasięgu występowania wód podziemnych użytkowych
gromadzonych w głównych zbiornikach wód podziemnych p.n. Zbiornik Opole-Zawadzkie, Zbiornik
Krapkowice-Strzelce Opolskie i Niecka Opolska. Wody podziemne na tym obszarze maja dobry stan.
Na obszarze objętym projektem nie utworzono form ochrony przyrody. Ale obszar znajduje się w
zasięgu fragmentu węzła ekologicznego koryta Odry ze strefami międzywala od mostu we Wróblinie do
Zakrzowa oraz korytarza ekologicznego rzeki Odry o znaczeniu międzynarodowym. Stwierdzono, że
rzeka Odra jest siedliskiem minoga strumieniowego oraz siedliskiem bobra europejskiego. Ustalenia
projektu planu uwzględniają lokalizacje obiektów i obszarów cennych przyrodniczo, tzn. w ich rejonie
ustalono przeznaczenia, które nie stwarzają zagrożenia dla tych zasobów. W obrębie obszaru objętego
projektem zlokalizowane są zabytki oraz stanowiska archeologiczne.
Po analizie uwarunkowań przyrodniczych, stanu środowiska i aktualnego sposobu użytkowania
terenów dokonano analizy wpływu projektowanych rozwiązań na środowisko przyrodnicze w formie
tekstowej oraz tabelarycznej oraz zidentyfikowano najważniejsze zmiany, jakie wynikają z nowego
dokumentu. Przeprowadzenie takiej oceny jest trudne z uwagi na fakt, iż plan miejscowy dopuszcza
szereg możliwości, które wcale nie muszą powstać, albo będą zrealizowane jedynie częściowo. Rzadko
kiedy plany miejscowe realizowane są w pełnym zakresie. Poza tym plany miejscowe dopuszczają
zwykle kilka, pasujących do siebie kategorii przeznaczeń i nie jest oczywiste, która z nich zostanie
zrealizowana. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znaczących
negatywnych oddziaływań na środowisko. Uciążliwe niekorzystne oddziaływania mogą być w części
rekompensowane przez oddziaływania korzystne. Oceniono, że realizacja ustaleń planu może mieć
korzystny wpływ na środowisko przyrodnicze tzn. że sposób zagospodarowania terenów zgodnie z
projektem planu może mieć bardziej korzystny wpływ na środowisko, w przypadku przeznaczenia na
tereny zieleni urządzonej i tereny rolnicze. Oddziaływanie korzystne może nie powodować widocznych
zmian w środowisku lub mieć charakter widocznych zmian. Realizacja ustaleń planu nie zmieni stanu
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środowiska przyrodniczego, czyli sposób zagospodarowania terenów zgodnie z projektowanym planem
może mieć podobny wpływ na środowisko jak dotychczasowe zagospodarowanie - w przypadku
przeznaczenia na tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
częściowo tereny zabudowy usługowej, częściowo tereny rolnicze, tereny ogrodów działkowych, tereny
wód powierzchniowych, częściowo komunikacyjną (istniejącą). Przedmiotowe przeznaczenia są
realizowane na terenach, które pełnią już funkcje zgodnie z przeznaczeniem. Z kolei realizacja ustaleń
planu może mieć niekorzystny wpływ na stan środowiska przyrodniczego, czyli sposób
zagospodarowania terenów zgodnie z projektowanym planem będzie miał mniej korzystny wpływ na
środowisko, niż dotychczasowe zagospodarowanie. Dotyczy to terenów usług i nowo projektowanej
drogi zbiorczej. Oceniono, że oddziaływanie niekorzystne nie spowoduje widocznych zmian w
środowisku.
Celem przedmiotowego projektu planu jest uporządkowanie przestrzeni, ustalenie funkcji terenu
na podstawie dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania, dostosowanie do obecnych
przepisów, w tym także zachowanie potrzeb ochrony środowiska. Dla ograniczenia uciążliwości
zaproponowano rozwiązania chroniące środowisko przyrodnicze oraz zdrowie ludzi m.in. wprowadzenie
drobnych formy zieleni np. szpalery drzew, krzewy, rozwiązanie gospodarki ściekowej i odpadowej,
stosowanie najlepszych technik oraz rozwiązań technologicznych w przemyśle i usługach,
najkorzystniejszych dla środowiska etc.

3

