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1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany 
miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Łubniańska. 
 
1.1. Podstawa, zakres i cel opracowania, oraz metoda zastosowana przy sporządzaniu 
prognozy. 

Potrzeba sporządzenia prognozy wynika z ustawy z 3 października 2008 roku o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz.1227). 

Zgodnie z art.46 ww ustawy przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko wymagają projekty  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub ich zmiany. 

W art.51 ustawy został określony zakres informacji jakie prognoza powinna zawierać, jakie 
elementy powinna określać, analizować i oceniać, a także przedstawiać  rozwiązania mające na 
celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na 
środowisko. 

Organ opracowujący projekt dokumentu zobowiązany jest art.53 ustawy do uzgodnienia z 
właściwymi organami zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 
oddziaływania na środowisko.  
Realizując powyższy wymóg Wójt Gminy Łubniany wystąpił do : 
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu pismem Nr RB.6722.D.3.A-11a2015 
z dnia 02.06.2015r.,  oraz  
- do Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Opolu  pismem Nr RB.6722.D.3.A-
12.2015 z dnia 02.06.2015r.  o określenie zakresu i stopnia szczegółowości informacji 
wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko. 
 
W odpowiedzi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu w piśmie  
Nr WOOŚ.411.41.2015ER.  z dnia 12.06.2015r. i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Opolu w piśmie Nr NZ/4311.4.11.2015.EK z dnia  09.06.2015r. określiły zakres i stopień 
szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko  który 
powinien odpowiadać wymaganiom określonym w art.51 ust.2 ustawy z dnia 3 października 
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. 
 
Celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Łubniańska  jest  
przeznaczenie terenów do zabudowy uprzednio  wyznaczonych w studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany przyjętym w 2014r. dla wsi 
Dąbrówka Łubniańska i  określenie zasad i warunków ich  zabudowy i zagospodarowania  a 
także określenie  rozwiązań eliminujących lub ograniczających  potencjalne oddziaływania na 
środowisko. 
 
Niniejszą prognozę sporządzono z uwzględnieniem wytycznych określonych w ustawie 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 (Dz. U. Nr 
199, poz. 1227) z  uwzględnieniem wiedzy i doświadczenia autorów. 
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Przy sporządzaniu prognozy zastosowano metodę identyfikacji i oceny potencjalnych 
oddziaływań i zagrożeń mogących być rezultatem realizacji projektu planu miejscowego  
w związku z realizacją planowanej nowej zabudowy. 
W ocenie odniesiono się do zdiagnozowanego w prognozie stanu środowiska obszaru wsi 
Dąbrówka Łubniańska z uwzględnieniem wniosków i ustaleń wynikających z opracowań 
specjalistycznych. 

Podstawę merytoryczną opracowania stanowi  dostępna literatura (publikacje, wytyczne, 
mapy itp.) i dokumenty planistyczne wymienione poniżej: 
= Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany zatwierdzony uchwałą  
Nr XXXVII/96/84 Gminnej Rady Narodowej w Łubnianach z 27 lutego 1984r. zmieniony  
uchwałą Nr VII/35/95 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 23 czerwca 1995r., ( Dz. Urz. Woj.  
Op., z 1995r., Nr 9, poz.43) z późn. zmianami wprowadzonymi do tego planu ;  
= Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany  
uchwalone  uchwałą Rady Gminy Łubniany  Nr  XLII/294/14 z dnia 29 października 2014r., 
= Prognoza oddziaływania na środowisko sporządzona do projektu Studium uwarunkowań i  
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany przyjętego przez Radę Gminy  
uchwałą Nr XLII/294/14 z dnia 29 października 2014r., 
= Program ochrony środowiska gminy Łubniany – oprac. Atmoterm, 
= Plan ochrony środowiska – oprac. Atmoterm, 
= Plan gospodarki odpadami –  oprac. Atmoterm, 
= Opracowanie ekofizjograficzne dla gminy Łubniany oprac. autor dr Krzysztof Badora  
= Mapa geologiczna Polski w skali 1: 200 000; 
Obszar wsi Dąbrówka Łubniańska  posiada niewiele opracowań specjalistycznych, ale ostatnio 
wzrasta zainteresowanie jej wartościami zwłaszcza  kulturowymi.  
Wykorzystane dokumenty mają w większości charakter kompleksowy i odnoszą się do obszaru 
całej gminy Łubniany a nawet do całego województwa opolskiego. 
Z poszczególnych dokumentów uwzględniono te elementy, które wydają się być istotne  
z punktu widzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
wsi Dąbrówka Łubniańska. 
 
1.2.Metodyka sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko 
Prognozę oddziaływania na środowisko ,, zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Dąbrówka Łubniańska „ opracowano na podstawie analizy ustaleń 
zawartych w aktualnie obowiązującym planie miejscowym, informacji o istniejącym  
i projektowanym sposobie zabudowy i zagospodarowania, analizy uwarunkowań 
środowiskowych i kulturowych oraz wymagań w stosunku do ochrony środowiska  
i zapobiegania szkód w środowisku. 
Ocenę stanu środowiska dokonano na podstawie wizji w terenie i z uwzględnieniem informacji 
zarówno własnych autora jak i z dostępnych materiałów. Trzeba tu przyznać o stosunkowo 
małej ilości posiadanych przez wieś Dąbrówka Łubniańska  materiałów źródłowych  
i specjalistycznych . 
Ocenę oddziaływania na środowisko przeprowadzono analizując poszczególne, istotne z 
punktu widzenia wpływu na środowisko, ustalenia i rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne 
zawarte w planie miejscowym. 
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu ,, zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Łubniańska „ uwzględnia zakres i stopień 
szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko uzgodniony 
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu, pismo znak: Nr 
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WOOŚ.411.41.2015ER   z dnia 12.06.2015r. oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem 
Sanitarnym w Opolu, pismo znak: Nr NZ/4311.4.11.2015.EK z dnia  09.06.2015r. 
 
2. Informacja o projekcie  
  
2.1. Cele i zakres zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  oraz jego 
powiązania z innymi dokumentami planistycznymi obejmującymi obszar planu. 
 
Gmina Łubniany uchwaliła 29 października  2014r.  zmianę studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego  przyjętego uchwałą Rady Gminy w 1997r.  w którym 
nakreśliła nowe kierunki rozwoju gminy i poszczególnych wsi, w tym także dla wsi Dąbrówka 
Łubniańska. 
Celem planu jest przeznaczenie wyznaczonych w studium terenów pod planowaną zabudowę  
i określenie zasad  i warunków ich zabudowy i zagospodarowania zgodnie z wymogami ustawy 
z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i rozporządzeniem do tej 
ustawy  odnośnie formy i zakresu planu miejscowego. 
Dotychczas wieś Dąbrówka Łubniańska była objęta miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego gminy Łubniany uchwalonym w 1995r. sporządzonym w oparciu o ustawę  
z 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym,   aktualnie nie obowiązującą.  
Do projektu miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego  gminy Łubniany nie 
przeprowadzono strategicznej oceny na środowisko w związku z brakiem przepisów w tym 
zakresie. 
 
Zatem celem aktualnie sporządzanego  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru wsi Dąbrówka Łubniańska jest także dostosowanie  i określenie ustaleń planu do 
obowiązujących przepisów ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ( t.j. Dz.U. z 2015r., poz.199 ze zm.) oraz ustawy 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227). 
 
Wymogi ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zobowiązują w generalnym 
ujęciu do określenia w planie: 
- przeznaczenia terenów na określone cele i funkcje; 
- ustaleń dotyczących zasad zabudowy i  zagospodarowania wyznaczonych terenów,  
- określenie zasad i wymogów ochrony środowiska. 
 
W sporządzonym  projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Dąbrówka Łubniańska  wyznaczono i  przeznaczono pod zabudowę obszary zgodnie ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie obszaru wsi 
Dąbrówka Łubniańska oraz określono zasady i warunki realizacji wyznaczonej o różnych 
funkcjach zabudowy z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska z zasadami racjonalnej 
gospodarki zasobami i ochroną przyrody.  
 
Zgodnie z przepisami ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w art.15 ust.1 ustawy został określony zakres jaki miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego winien uwzględniać.  
W art.15 ust.2  ustawa określa, co powinien plan określać obowiązkowo a w ust.3 co plan 
określa w zależności od potrzeb. 
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W sporządzonym projekcie planu nie określa się: 
1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej, ze względu na brak dóbr kultury współczesnej na obszarze 

objętym planem; 
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie przepisów odrębnych tzn. obszarów osuwania się mas ziemnych oraz obszarów ochrony 
uzdrowiskowej, ponieważ takie obszary i tereny nie występują na obszarze objętym planem, 

3) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, ze względu na brak 
potrzeby wyznaczania takich obszarów, 

4) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, ze względu na brak 
potrzeby wyznaczania takich obszarów, 

5) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji, ze względu na brak potrzeby 
wyznaczania takich obszarów, 

6) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art.10 ust.2 pkt.8, ze względu na 
brak wyznaczenia takich terenów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy,  

7) granic terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, ze względu na 
brak takich inwestycji w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub ostatecznych 
decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

8) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, ze względu na brak pomników zagłady na obszarze 
objętym planem 

9) w planie nie określono terenów nie występujących na jego obszarze , a wymienionych jako obowiązkowy 
przedmiot planu miejscowego w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla 
parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, 

10) w planie nie określa się szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
użytkowaniu ponieważ takie tereny nie występują. 
 

 
3. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 
i krajowym, istotne z punktu widzenia projektu planu miejscowego oraz sposoby, w 
jakich te cele zostały uwzględnione podczas opracowania projektu planu miejscowego 
 
Prognoza tworzona jest w oparciu o uwarunkowania  wewnętrzne lokalne i gminne  a także 
zewnętrzne, na które składają się ustalenia innych dokumentów na szczeblu 
międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym.  
W tych dokumentach ważne miejsce zajmują zagadnienia ochrony środowiska i 
zrównoważonego rozwoju. 
 
* dokumenty na szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym  
Ochrona środowiska stanowi istotną część polityki Unii Europejskiej. Obejmuje swym 
zakresem wszystkie dziedziny życia społeczno – gospodarczego oraz działań o efektach 
długofalowych. 
Najważniejszymi dokumentami są: 
• Szósty Program Działań Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie Środowiska 
Obowiązujący Program zawiera następujące obszary priorytetowe: 
= zmiany klimatu; 
= ochrona przyrody i bioróżnorodność; 
= środowisko i zdrowie; 
= zasoby naturalne i odpady. 
Program ten promuje pełną integrację wymagań ochrony środowiska z innymi politykami  
i działaniami Wspólnoty. Zgodnie z założeniami Programu , wszelkie działania podejmowane 
na poziomie Wspólnoty cechować powinno całościowe podejście do zagadnień ochrony 
środowiska i zdrowia ludzi, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju. 
Cele programu opierają się na zapisach Traktatu z Maastricht, które zawierają główne zasady 
polityki w zakresie ochrony środowiska: zasada integrowania ,, zanieczyszczający płaci” , 
usuwania zanieczyszczenia u źródła, zapobiegania ochrony. Szczególna wagę przykłada się 
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także do tematyki zmian klimatycznych, co wiąże się z wypełnianiem zobowiązań Unii 
Europejskiej związanych z ratyfikacją Protokołu z Kioto, czy Traktatu Akcesyjnego. 
Ważnym celem ochrony środowiska na szczeblu wspólnotowym jest zachowanie zagrożonych 
lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt czy charakterystycznych siedlisk 
przyrodniczych, mających znaczenie dla ochrony wartości przyrodniczych Europy. 
 
• Strategia Lizbońska ( powstała w 2000r.) 
Zakłada przekształcenie UE w ciągu dziesięciu lat w najbardziej konkurencyjną gospodarkę 
światową.  
Wyznacza ona 5 głównych obszarów działań: 
= gospodarki opartej na liberalizacji, wiedzy i integracji rynków, przedsiębiorczości, spójności 
społecznej ( m.in. zatrudnienie, edukacje, zabezpieczenie społeczne). 
Piątym obszarem jest zrównoważony rozwój, a w nim 4 priorytety:  
- zapobieganie zmianom klimatu, 
- gospodarowanie zasobami naturalnymi, 
- ochrona zdrowia, 
- przeciwdziałanie presjom ze strony transportu. 
W tym ujęciu zrównoważony rozwój sprowadza się do ochrony środowiska. 
 
• Zrównoważona Europa dla lepszego świata, tzw. Strategia z Geteborga. 
Ze względu na środowisko założenia lizbońskie zostały uzupełnione o elementy trwałego  
i zrównoważonego rozwoju w kontekście rozwoju społeczno – gospodarczego. 
Dotyczy ona najpoważniejszych zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju w Europie i na 
świecie, tak zwanych tendencji niezrównoważonych. 
Należą do nich: 
- zmiany klimatyczne, 
- zdrowie publiczne, 
- transport i wykorzystanie gruntów, 
- zarzadzanie zasobami naturalnymi, 
- wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa, 
- ubóstwo i wyłączenie społeczne. 
 
* Dokumenty na szczeblu krajowym i wojewódzkim  
 
Najważniejszymi dokumentami na poziomie krajowym są: 
• Konstytucja Rzeczpospolitej Polski. 
Zgodnie z Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. ( Dz. U. z 20Nr 78, 
poz.483 zm. Dz. U. z 20Nr 200/2006 poz.1471) jedna z podstawowych funkcji państwa 
polskiego jest zapewnienie ochrony środowiska. 
U podstaw realizacji tej i innych funkcji leży zasada zrównoważonego rozwoju tzn. takiego 
rozwoju społeczno – gospodarczego, 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 pokoleń ( art.5). 
 
Na potrzeby ochrony środowiska Konstytucja RP pozwala na wprowadzanie pewnych – 
określonych ustawami – ograniczeń w korzystaniu z konstytucyjnych wolności i praw  
( art.31) oraz zobowiązuje władze publiczne ( art.74) : 
- do prowadzenia polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu  
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   i przyszłym pokoleniom, 
- do ochrony środowiska, 
- do wspierania działań obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska. 
Daje również prawo każdemu – każdej osobie fizycznej i prawnej, niezależnie od narodowości 
czy kraju pochodzenia do informacji o stanie i ochronie środowiska. 
Równocześnie Konstytucja zobowiązuje każdego ( art.86): 
- do dbałości o stan środowiska, 
- do ponoszenia odpowiedzialności za sprawowanie przez siebie pogorszenie stanu środowiska. 
 
• Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polski do roku 2015 
Wyznacza ona podstawy i związki dla rozwoju wiążące politykę społeczną, gospodarczą, 
ochrony środowiska oraz gospodarki przestrzennej i regionalnej w Polsce. 
 
• II Polityka Ekologiczna Państwa 
Zawiera cele i zasady i działania tej polityki oraz narzędzia instytucjonalne, prawne, 
gospodarcze mające zapewnić jej realizacje dla trzech horyzontów roku 2002, 2010 i do 2025.  
 
• Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2008-2010 z uwzględnieniem perspektywy na 
lata 2011-2014 
 
Nadrzędnym strategicznym celem polityki ekologicznej państwa sformułowanym w 
dokumencie Polityka ekologiczna państwa na lata 2008 – 2010 z perspektywą do roku 2014, 
jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju ( mieszkańców, zasobów przyrodniczych 
i infrastruktury społecznej) i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno – 
gospodarczego. 
Realizacja tego celu osiągana będzie poprzez niezbędne działania organizacyjne,  poprzez 
wzmacnianie systemu zarządzania ochroną środowiska, ochronę dziedzictwa przyrodniczego  
i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody, zrównoważone wykorzystanie materiałów, 
wody i energii, dalsza poprawa jakości środowiska oraz bezpieczeństwa ekologicznego, 
ochrona klimatu, inwestycyjne ( w tym wdrażanie postanowień Traktatu Akcesyjnego), 
tworzenie regulacji dotyczących zakresu korzystania ze środowiska. 
Stąd celami realizacyjnymi Polityki ekologicznej są: 
= wzmacnianie systemu zarzadzania ochrona środowiska; 
=  ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody; 
=  zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii; 
=  dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla ochrony zdrowia  
    mieszkańców Polski; 
=  ochrona klimatu. 
 
Oprócz powyższych dokumentów szczególne znaczenie w kształtowaniu nowej polityki 
ekologicznej mają: 
= Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, 
= Krajowy Program Zwiększania Lesistości, 
= Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, 
= Krajowa Strategia Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności Biologicznej. 
 
*  Dokumenty regionalne 
Najważniejszymi dokumentami na poziomie regionalnym są: 
 
• Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego 
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Strategia rozwoju województwa opolskiego , przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa 
Opolskiego Nr XXXIX/350/2005 w dniu 11 października 2005r., stanowi odpowiedź 
samorządu województwa na zmieniająca się sytuacje polityczną kraju i warunki społeczno – 
gospodarcze oraz przestrzenne regionu.  
Stanowiąc bazę do realizacji polityki regionalnej w województwie do 2020 roku, została 
opracowana przy zachowaniu najważniejszych zasad programowania i planowania 
strategicznego. 
Strategia bierze pod uwagę miedzy innymi stale zmieniająca się rzeczywistość i zakłada 
możliwość dostosowania zapisów do ewentualnych zmian, możliwych do identyfikacji dzięki 
corocznemu procesowi monitoringu. 
Strategia rozwoju województwa opolskiego jest strategia regionu, nie odnosi się jedynie do 
zadań obligatoryjnych realizowanych przez samorząd województwa, ale uwzględnia również 
inne działania ważne z punktu widzenia rozwoju całego województwa. 
W siedmiu celach strategicznych wskazuje najważniejsze kierunki rozwoju województwa 
opolskiego wytyczone na podstawie diagnozy sytuacji społeczno – gospodarczej  
i wypracowanie na jej podstawie tez charakteryzujących region opolski oraz przeprowadzonego 
bilansu strategicznego. 
 
• Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego 
Zarząd Województwa Opolskiego przystąpił do procesu przygotowania nowego regionalnego 
dokumentu strategicznego mając na względzie liczne przesłanki, do których zaliczyć należy 
przede wszystkim nowe uwarunkowania rozwojowe województwa, fundamentalne zmiany w 
sposobie przeprowadzenia polityki rozwoju zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym, 
a także uwarunkowania formalno – prawne wynikające ze zmian związanych z obowiązującym 
porządkiem instytucjonalnym i prawnym.  
Uruchomienie procesu opracowania nowej Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 
2020r. zostało poprzedzone: 
= przygotowaniem Raportu o sytuacji społeczno – gospodarczej województwa opolskiego. 
Diagnoza strategiczna – luty 2011., 
= analiza wniosków wynikających z Raportu z Monitoringu Strategii Rozwoju Województwa  
Opolskiego za okres 2004 – 2007, 
= zapoznaniem się z rozwiązaniami proponowanymi przez MMR w dwóch dokumentach: 
- Przewodniku do aktualizacji strategii rozwoju województw z uwzględnieniem  
uwarunkowań krajowych i unijnych, 
- Wytycznych do opracowania strategii rozwoju wskazanych w Planie uporządkowania  
strategii rozwoju, 
= analiza założeń nowej koncepcji polityki regionalnej oraz nadrzędnych unijnych  
i krajowych dokumentów strategicznych, 
= analiza zmian, jakie zaszły w otoczeniu prawnym, tj.: 
- w ustawie z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa ( Dz. U. z 2001r. Nr 142,  
poz.1590 z późn.zm.) 
- ustawie z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz. U. z 2009r. 
Nr 84, poz.712 z póxn.zm.). 
Celem strategii rozwoju województwa opolskiego jest podnoszenie poziomu życia 
mieszkańców, poprawa konkurencyjności regionu z uwzględnieniem zachowania zasad 
zrównoważonego rozwoju.  
Dąży się do identyfikacji i likwidacji skutków zagrożeń dla zdrowia, życia, mienia  
i środowiska, inwentaryzacji dziedzictwa cywilizacyjnego regionu, budowy infrastruktury 
zapewniającej jego bezpieczeństwo.  
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• Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego jest podstawowym 
narzędziem prowadzenia polityki przestrzennej na poziomie regionu, rozumianej jako celowe 
oddziaływanie władz województwa na rozmieszczenie funkcji i przestrzenne zróżnicowanie 
dynamiki rozwoju . 
Głównym zadaniem planu jest określenie przestrzennych uwarunkowań rozwoju oraz 
kierunków i priorytetów kształtowania środowiska przyrodniczego, kulturowego i 
zurbanizowanego w ciągu najbliższych lat, w dostosowaniu do strategicznych kierunków 
rozwoju społecznego i gospodarczego województwa zawartych w Strategii Rozwoju 
Województwa Opolskiego, z równoczesnym uwzględnieniem koncepcji przestrzennego 
zagospodarowania kraju. 
Dokument stanowi podstawę dla opracowania programów rozwoju województwa , zapewnia 
wiodącą role w zakresie przestrzennej koordynacji działań na poziomie regionu i na poziomie 
lokalnym. Umożliwia efektywne wybory priorytetów na zasadach zrównoważonego rozwoju 
przy zachowaniu możliwości negocjacji pomiędzy stronami w zakresie ważności i 
spodziewanych działań. 
W ramach sporządzonego w roku 2006 Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego 
województwa opolskiego stwierdzono, iż Plan zagospodarowania przestrzennego 
województwa opolskiego przyjętego uchwałą nr XLIX/357/2002 Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 24 września 2002r. uległ dezaktualizacji wskutek min.: zmiany Strategii 
Województwa opolskiego , zmiany planów inwestycyjnych podmiotów w gestii których 
znajdują się inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym oraz w skutek zmiany 
obowiązujących podstaw i wymogów prawnych. 
Po wejściu Polski do UE zmieniły się w istotnym zakresie wymogi i zasady przygotowania  
i realizacji dokumentów określających politykę społeczną, gospodarczą, środowiskową - 
decydujące dla zrównoważonego rozwoju: powstały liczne projekty zmian w regulacjach 
prawnych dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji 
inwestycji. 
Wobec tego, że nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 
2015r, .poz.199 z późn.zm.) obowiązująca od 11 lipca 2003r. stworzyła nowe uwarunkowania 
dotyczące zakresu planu zagospodarowania przestrzennego województwa, zaistniała 
konieczność weryfikacji i uzupełnienia zapisów tekstowych i graficznych planu. 
Powyższe przesłanki spowodowały, iż w dniu 26 września 2006r. Sejmik Województwa 
Opolskiego podjął uchwałę nr LII/529/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego. 
Dostosowano dotychczasowe ustalenia Planu, zarówno w jego części opisowej jak i graficznej 
do aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej, bieżących – strategicznych celów rozwojowych 
oraz do obowiązujących wymogów prawnych. 
Zmieniony plan został uchwałą Nr XLVIII/505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 
28 września 2010r. 
 
• Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2007-2010 z 
perspektywą do roku 2014 
W Wojewódzkim programie Ochrony Środowiska przedstawiono priorytety wraz z głównymi 
kierunkami działań zmierzających do systematycznej poprawy jakości środowiska i 
racjonalnego użytkowania jego zasobów.  
Są to: 
= Ochrona wód i gospodarka wodna : pomimo zauważalnej poprawy jakości wód 
powierzchniowych, ich stan jest wciąż niezadawalający. Ochrona wód przed 
zanieczyszczeniem i nadmierna eksploatacja oraz zabezpieczenie środowiska przed 
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zagrożeniami związanymi z woda wymagają realizacji szeregu przedsięwzięć inwestycyjnych 
i pozainwestycyjnych. 
 
= Ochrona powierzchni ziemi przed odpadami: działania w tym zakresie ukierunkowane 
będą na zapobieganie powstawania odpadów , zwiększenie gospodarczego wykorzystania 
odpadów wytworzonych oraz stworzenie systemowych rozwiązań w zakresie 
zagospodarowania odpadów. Rozwiązanie tego programu wymaga wsparcia ze strony 
samorządu województwa, ponieważ na szczeblu lokalnym możliwości wprowadzenia 
systemowych rozwiązań jest minimalne. 
Zgodnie z ,, Planem Gospodarki Odpadami województwa opolskiego” głównymi celami do 
2014r. są minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów, wprowadzenie systemowej gospodarki 
odpadami komunalnymi, utworzenie 4 Regionów Gospodarki Odpadami Komunalnymi, w 
których będą funkcjonowały Zakłady Zagospodarowania Odpadów, wprowadzanie 
nowoczesnego systemu odzysku i unieszkodliwiania odpadów powstających w sektorze 
gospodarczym, pełne zagospodarowanie odpadów ( uszczelnienie systemu). 
 
= Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami i środowiska człowieka przed hałasem: 
priorytet ten wymaga przede wszystkim kontynuacji działań realizowanych dotychczas dla 
poprawy jakości powietrza, zwłaszcza intensyfikacji działań ukierunkowanych na 
proekologiczne rozwiązania systemu transportu. 
= Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody: priorytet 
ten dotyczy przede wszystkim nowego podejścia do ochrony przyrody, uwzględniający 
europejskie wymogi w tym zakresie. Istotnymi zagadnieniami jest również ochrona i 
zrównoważony rozwój lasów. 
 
= Ochrona powierzchni ziemi i środowiska glebowego: priorytet dotyczy przede wszystkim 
działań rekultywacyjnych i rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych wskutek 
eksploatacji surowców mineralnych oraz ochrony gleb.  
Główne kierunki to: 
- bieżąca rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych, 
- rewitalizacja terenów dawnych wyrobisk górniczych, 
- zalesienie gruntów rolniczo nieprzydatnych do produkcji rolnej lub zdegradowanych. 
 
• Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego Opole marzec 
2008 
Dokument charakteryzuje gospodarkę wszelkimi odpadami powstającymi na terenie regionu. 
Istotnym elementem opracowania jest prognoza powstania odpadów oraz projekty działań na 
rzecz zmniejszenia zagrożenia środowiska. Plan pozwala na koordynacje działań gmin i 
powiatów w celu stworzenia regionalnych bądź ponadlokalnych systemów gospodarki 
odpadami. 
 
• Regionalny program operacyjny województwa opolskiego na lata 2007 - 2013 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 został przyjęty 
przez Komisje europejską 1 października 2007r. RPO WO 2007 – 2013 jest jednym z narzędzi 
realizacji Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego, co oznacza, że przyczynić się ma do 
osiągniecia celów w niej określonych poprzez podejmowanie działań, które uznano za 
najistotniejsze w latach 2007 – 2013 z punktu widzenia rozwoju regionu oraz które 
jednocześnie kwalifikują się do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
W zakresie gospodarki odpadami za konieczne uznano zwiększenie stopnia segregacji 
organizacji systemów zbierania odpadów oraz ponownego ich wykorzystania. 
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W ramach Programu wsparcie uzyskują między innymi działania dotyczące zamykania i 
rekultywacji składowisk odpadów, segregacji i recyklingu, ze szczególnym uwzględnieniem 
wykorzystania odpadów i biogazu pochodzącego ze składowisk oczyszczalni ścieków 
kompostowni do celów energetycznych i ciepłowniczych, zwłaszcza przez małe 
elektrociepłownie lub bezpośrednio do celów technologicznych. 
W programie istotną rolę  przypisano działaniom zmierzających do unieszkodliwiania  
i odzysku osadów z komunalnych oczyszczalni ścieków, jeżeli jest to możliwe wykorzystanie 
ich do celów energetycznych oraz podjęcie działań mających na celu selekcje  
i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych. 
Ze względu na brak w województwie opolskim składowisk na odpady zawierające azbest, 
szczególnie wspierane będą działania dotyczące budowy składowiska lub rozbudowy już 
istniejących składowisk o kwatery na te odpady.  
Z uwagi na ogólny charakter zapisów RPO WO 2007-2013 został przygotowany dodatkowy 
dokument pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WO 2007-2013. 
 
3.1. Cele i problemy ochrony środowiska uwzględnione w projekcie dokumentu 
wynikaj ące z dokumentów o szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym 
 
Przy sporządzaniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Dąbrówka Łubniańska przeprowadzona została procedura oceny wpływu ustaleń planu na 
środowisko uwzględniająca wszystkie jego komponenty.  
Plan miejscowy wyznacza nowe kierunki zagospodarowania uwzględniając przy tym 
uwarunkowania społeczne i gospodarcze oraz potrzebę utrzymania odpowiedniego stanu 
środowiska, w tym w szczególności zachowania jego walorów przyrodniczych , 
krajobrazowych i kulturowych, rozumiane jako zrównoważony rozwój. 
 
W projekcie planu miejscowego uwzględniono wymagania wynikające z unijnego 
prawodawstwa  dotyczące : ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, ochrony 
powietrza atmosferycznego , ochrony przed hałasem,  ochrony w szczególności  
najcenniejszych elementów  przyrody i krajobrazu w zakresie utrzymania jakości środowiska 
w dobrym stanie i nie pogarszania jego jakości w przyszłości. 
 
Ustalenia projektu planu są zgodne z unijnym prawodawstwem i uwzględniają krajowe i 
wojewódzkie programy ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. 
 
 
4. OCENA  STANU  ŚRODOWISKA  OBSZARU  OPRACOWANIA 
 
4.1. Stan środowiska przyrodniczego na obszarze objętym przewidywanym znaczącym 
oddziaływaniem   
 
4.1.1. Położenie administracyjne i geograficzne 
Sporządzeniem  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  objęto obszar wsi 
Dąbrówka Łubniańska  w granicach administracyjnych. 
Pod względem administracyjnym wieś należy do gminy Łubniany w powiecie opolskim, w woj. 
opolskim. 
W skład obszaru administracyjnego wsi oprócz wsi Dąbrówka Łubniańska wchodzi przysiółek 
Kosowce położony jako osada w enklawie leśnej  Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. 
Wieś  Dąbrówka Łubniańska  graniczy: 
- od południa z wsią gminną Łubniany 
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- od zachodu z wsią Brynica  
- od północy z gminą Murów (wieś Grabczok  przysiółek Mańczok , Stare Budkowice i Kały) 
- od wschodu z wsią  Jełowa . 
 
Wieś Dąbrówka Łubniańska wraz z przysiółkiem Kosowce jest jednym z największych 
obszarowo sołectw wśród  jedenastu sołectw w gminie , przy czym ponad 86% obszaru wsi 
stanowią lasy i grunty leśne. 
 
Przez obszar  wsi Dąbrówka Łubniańska  przebiegają: 
=  linia kolejowa nr 301; 
=  droga wojewódzka nr 461  Kup – Jełowa;  
=  droga powiatowa 1722 O relacji Łubniany - Zagwiździe wokół których po prawej i lewej  
     stronie rozwinęła się zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, także  
     w mniejszym zakresie zabudowa usługowa i techniczno - produkcyjna  ; 
=  gazociąg wysokiego ciśnienia DN500 PN6,3 MPa relacji Kluczbork – Opole – Przywory  
     ( rok budowy 1996) 
=  napowietrzne linie energetyczne średniego i niskiego napięcia . 
 
Dąbrówkę Łubniańską w generalnym ujęciu charakteryzują: 
=  tereny  zabudowane wsi  otaczają  użytki rolne,  które w dalszym oddaleniu w części  
     północnej i wschodniej   otoczone są zwartym  kompleksem leśnym  Stobrawskiego Parku  
     Krajobrazowego; 
= cieki wodne z których najważniejszym jest rzeka Brynica tworząca wyraźną dolinę o  
     równoleżnikowym przebiegu w północnej części gminy a przez południowy obszar wsi; 
= położenie w stosunkowo niedalekiej odległości od Opola  co przy posiadaniu przez wieś  
    korzystnych walorów środowiskowych stanowi atut dla rozwoju turystyki i rekreacji. 
 
4.2. Charakterystyka istniejącego i planowanego zagospodarowania obszaru wsi 
objętego projektem  planu miejscowego. 
 
4.2.1. Charakterystyka i ocena istniejącej zabudowy i istniejącego  zagospodarowania  
Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  został objęty  obszar  wsi Dąbrówka 
Łubniańska położonej w północnej części gminy Łubniany  w jej granicach administracyjnych. 
Zabudowa istniejąca charakteryzuje się znacznym rozproszeniem. 
Duży wpływ na ograniczenie dla rozwoju zabudowy mają stosunkowo niekorzystne warunki 
fizjograficzne wsi położonej w dolinie rzeki Brynicy i kompleksy lasów zajmujących znaczny 
areał  obszaru w północnej części wsi. 
 
Struktura funkcjonalno-  przestrzenna obszaru wsi pozwala na wyodrębnienie na jej obszarze 
3- ch jednostek urbanistycznych: 
1. Obszar wsi Dąbrówka Łubniańska obejmujący tereny istniejącego zainwestowania wraz z  
użytkami rolnymi do granicy leśnej – południowa część wsi objęta ustaleniami na rysunku nr1; 
 
2. Przysiółek Kosowce położony w enklawie leśnej kompleksu lasów Stobrawskiego Parku  
    Krajobrazowego objęta ustaleniami na rysunku nr 2; 
 
3. Kompleks leśny stanowiący część Stobrawskiego Parku Krajobrazowego obejmujący  
    północną część wsi objęty ustaleniami na rysunku nr 3; 
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1. Obszar wsi Dąbrówka Łubniańska : 
W stanie istniejącym na obszarze wsi dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w 
większości przekształcona i adaptowana  z zabudowy zagrodowej położona w dużej części w 
rozproszeniu.   
Zabudowa o innych funkcjach niż mieszkaniowa ( usługi, zabudowa techniczno - produkcyjna, 
zabudowa zagrodowa w tym agroturystyczna ) występuje w bardzo małym zakresie skupiona 
wokół drogi wojewódzkiej nie posiada znamion uciążliwej dla środowiska przyrodniczego  
i zdrowia ludzi. 
Istniejące zakłady produkcyjne zlokalizowane przy drodze wojewódzkiej nie należą do 
uciążliwych. Cechują je wysoki nowoczesny  standard zagospodarowania, co może być 
oceniane jako nie nawiązujące do tradycyjnej zabudowy.  
Jednak gabaryty budynków są dostosowane do skali istniejącej zabudowy otaczającej co 
stanowi, że zabudowa nie stanowi dominanty w krajobrazie wsi. 
Pierwotna zabudowa zagrodowa to głównie zabudowa powstała przed 1945 rokiem położona 
w rozproszeniu obecnie sukcesywnie zmienia swoją dotychczasową funkcje rolniczą 
hodowlaną i zbożową na rolniczo – usługową poprzez zakładanie gospodarstw 
agroturystycznych , stadnin koni itp. 
Zabudowa zagrodowa została przekształcona funkcjonalnie bez zmiany charakteru 
zainwestowania, co pozwala na zachowanie walorów historycznych wsi.  
W niezmienionej formie zachowało się kilka pojedynczych zespołów zabudowy zagrodowej. 
które uznano za obiekty zabytkowe . 
Kilka gospodarstw ma charakter dwuzawodowy związany z istnieniem indywidualnych 
gospodarstw rolnych . 
Mimo rozwoju i przekształceń miejscowość nie wykształciła wiejskiego ośrodka usługowego. 
Rozwinęła się na trzech ciągach dróg: drogi wojewódzkiej, powiatowej i gminnej. 
Dla uczestników gospodarstw agroturystycznych sprzyja położenie gospodarstw w 
rozproszeniu , co pozwala na zapewnienie ciszy i sprzyja  kontemplacji w otaczającym 
krajobrazie. 
Zgodnie z ustaleniami Studium.... wieś Dąbrówka Łubniańska  planowana jest do 
umiarkowanego  rozwoju w zakresie zabudowy zagrodowej, zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej , usług dla ludności i  zabudowy techniczno – produkcyjnej.  
Starzenie się ludności rolniczej, brak następców a także mało sprzyjające warunki dla rozwoju 
rolnictwa ( dolina rzeki Brynicy przewaga łąk i pastwisk ) wskazuje, iż nowe gospodarstwa 
rolne o charakterze hodowlanym i produkcji zbożowej będą zakładane w niewielkiej ilości a 
nawet będą stanowić tylko już istniejące.  
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna to zabudowa powstała zarówno z przekształcenia 
zabudowy zagrodowej jak i powstała przez ludność szukającej spokoju poza aglomeracjami 
miejskimi. 
Jej rozwój należy ocenić również na umiarkowanym poziomie z tendencją wzrastającą. 
Z uwagi na położenie części obszaru wsi w Obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego 
wieś posiada predyspozycje do rozwoju turystyki  rekreacji zwłaszcza weekendowej, 
jednodniowej. 
 
Istniejącej zabudowie towarzyszą podstawowe  usługi dla ludności, w tym publiczne ( szkoła 
podstawowa i przedszkole). 
Obecnie ilość punktów usługowych zaspokaja potrzeby mieszkańców wsi. Bliskie sąsiedztwo 
wsi gminnej Łubniany a także miasta Opola powoduje, że te potrzeby nie są wielkie. 
Z uwagi na rozwój funkcji turystycznych zapotrzebowanie na obsługę ruchu turystycznego 
będzie wzrastać, przy czym będą to obiekty małe i średnie w zakresie handlu i gastronomii. 
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Zabudowa o charakterze techniczno – produkcyjnym jest rozwinięta także w skali 
umiarkowanej pozwalającej na umiarkowany i zrównoważony rozwój wsi w zgodności  
z zasadami ochrony środowiska. 
Na obszarze gminy i także Dąbrówki Łubniańskiej nie ma dużych zakładów produkcyjnych, 
działają za to prężnie firmy średniej wielkości na stosunkowo wysokim poziomie zrealizowanej 
zabudowy i zagospodarowania. 
Podstawowe branże w jakich prowadzona jest działalność gospodarcza to: stolarstwo, 
mechanika pojazdowa, usługi ogólnobudowlane i instalacyjne, handel, gastronomia, 
krawiectwo, fryzjerstwo, naprawa sprzętu AGD, usługi blacharsko – dekarskie, hodowla koni, 
stadniny, gospodarstwa agroturystyczne, usługi transportowe. 
Jest to grupa przedsięwzięć nie stanowiących istotnego zagrożenia dla poszczególnych 
komponentów środowiska. 
Użytki rolne w Dąbrówce w głównej mierze rozpościerają się pomiędzy zabudową a linią lasu 
na północy oraz na południe od rzeki do granicy sołectwa. Pola uprawne, łąki i pastwiska 
pozostają w historycznym regularnym układzie pasmowym, prostopadłym do drogi głównej 
 i rzeki a na pozostałym obszarze w układach mieszanych spowodowanych działalnością 
współczesną podziału nieruchomości i realizacją zabudowy nie zawsze w zgodności  
z przeszłością. 
 
2. Przysiółek Kosowce 
Przysiółek Kosowce leży na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w niedalekiej 
odległości od przebiegającej aktualnie  nieczynnej linii kolejowej Opole – Namysłów.  
To dawna osada leśnych drwali i smolarzy zlokalizowana na leśnej polanie z dala od wiejskich 
zabudowań nad leśną strugą,, Brojecka Rzeką”, dopływem Budkowiczanki. 
Do przysiółka można dojechać drogą gminna i  drogami polno – leśnymi z Dąbrówki 
Łubniańskiej, od drogi powiatowej Łubniany – Zagwiździe oraz droga leśną z Jełowej. 
Zabudowa usytuowana jest po lewej stronie drogi gruntowej, leśnej, przebiegającej przez 
przysiółek. 
Aktualnie jest to w większości zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna . 
W części północno – zachodniej przysiółka rozwinęły się usługi agroturystyczne. 
 
3. Obszar kompleksu leśnego 
-  stanowiący część Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. 
Obejmuje północną część wsi. Lasy zostały objęte ochroną jako Stobrawski Park 
Krajobrazowy, który został powołany w celu ochrony wartości przyrodniczych i kulturowych. 
Wyróżniający się obszar parku powołany rozporządzeniem Wojewody Opolskiego w 1999 r. 
należy do największych parków krajobrazowych w kraju. 
Wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe tego obszaru to duża ilość cieków wodnych i 
stawów, silnie rozwinięta granica lasu, polodowcowa rzeźba terenu, występowanie wielu 
chronionych gatunków roślin i zwierząt. 
Przez obszar  kompleksu leśnego Stobrawskiego  Parku  Krajobrazowego przebiegają   
następujące tereny: 
1) gazociąg wysokoprężny Kluczbork -   oznaczony na rysunku planu  G500, 
2) trasa kolejowa oznaczona symbolem - 2KK; 3KK: 
3) drogi publiczne klasy: lokalnej, dojazdowej i drogi transportu leśnego  
4) udokumentowane na części obszaru Parku  i eksploatowane złoże piasku kwarcowego ,, 
Jełowa’ oznaczone symbolem 1PE, 
5) udokumentowane i eksploatowane złoże piasku kwarcowego ,, Jełowa II”, 
6) teren usług turystyki i rekreacji oznaczony na rysunku planu symbolem :1UTR. 
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Na terenie lasów położonych w granicach administracyjnych wsi w jej  północno – wschodniej 
części przy granicy z Budkowicami Starymi  gm. Murów został wyznaczony dla celów sportu 
i rekreacji teren 1UTR  o pow.110ha w tym na ok.45 ha terenów leśnych. 
W roku 1999, planowana była lokalizacja obiektów rekreacji całorocznej zorganizowanej w 
formie ośrodka wypoczynkowego ,, YPSILON” dla 2 tys. osób, w skład którego miało 
wchodzić:600 domków wypoczynkowych, basen kąpielowy, boiska sportowe, obiekty usług 
gastronomii, handlu obiekty konferencyjne itp. 
Do sporządzonej zmiany w miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego gminy 
Łubniany została sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko. 
Planowane przedsięwzięcie nie zostało dotychczas zrealizowane. 
 
Dokonana zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  gminy Łubniany 
przyjęta została przez Radę Gminy w  Łubnianach uchwałą Nr VIII/41/99 z dnia 21 września 
1999r.  
Do przedmiotowej zmiany uzyskano zgodę Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa  na docelowe wyłączenie gruntów leśnych na cele nieleśne ( 24,51 ha)  
jest przesłanką do realizacji planowanego przedsięwzięcia w przyszłości. 
Przedmiotowe przedsięwzięcie jest mało realne jeśli chodzi o realizację lub o takim zakresie w 
jakim było przygotowywane. 
Jednak na mocy przepisów musi być uwzględnione w sporządzanej zmianie planu. 
Ponadto na obszarze leśnym istnieją dwa udokumentowane złoża kruszywa naturalnego ,, 
Jełowa” i Jełowa II z których jedno  ,,Jełowa „jest eksploatowane, posiada ustanowiony teren  
i obszar górniczy i koncesje na wydobywanie do 2053r. 
 
4.2.2. Charakterystyka planowanego zagospodarowania obszaru wsi Dąbrówka 
Łubniańska objętego projektem  planu miejscowego 
Zasadniczym celem ustaleń planu jest utrzymanie umiarkowanej skali rozwoju wsi a 
jednocześnie dostosowanie do zachodzących tendencji rozwoju przy zachowaniu wymogów 
ochrony środowiska , tak aby  zgodnie z kierunkami przyjętymi w Studium.... przyjętym przez 
Radę Gminy Łubniany w 2014r. utrzymać na  jej obszarze zrównoważony rozwój . 
Niniejszy projekt zmiany planu  adaptuje do dalszej realizacji tereny wyznaczone pod 
zabudowę w dotychczasowym miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego gminy 
Łubniany uchwalonego w 1995r. i zmianami wprowadzonymi do tego planu.  
Część terenów wyznaczonych w planie z 1995r. do zabudowy wydaje się obecnie 
nieuzasadnione i  mało realne do realizacji .  
Rozszerzone, uzupełnione  i dostosowane zostaną natomiast ustalenia dotyczące zabudowy  
i zagospodarowania terenów  oraz ochrony środowiska do obecnych wymogów rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r.( Dz.U. Nr 80 poz.717) odnośnie wymaganego  
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do  ustawy z 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U. z 2015r., poz.199  ze 
zm.) . 
Generalnie ustalenia planu nie wprowadzają realizacji przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko . 
Na obszarze objętym planem wyznacza się następujące wyróżnione liniami rozgraniczającymi 
tereny funkcjonalne: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej : M  
2) tereny zabudowy mieszkaniowej i usług: M,U  
3) tereny usług publicznych: UP 
4) tereny zabudowy usługowej :U 
5) tereny usług turystyki: UT 
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6) tereny zabudowy letniskowej : UTL 
7) tereny usług turystyki i rekreacji : UTR 
8) tereny zabudowy zagrodowej: RM 
9) tereny obsługi i produkcji w gospodarstwach rolnych : RPU 
10) tereny sportu i rekreacji: US 
11) tereny użytków   rolnych łąk i pastwisk: R, RZ 
12) tereny lasów: RL  
13) tereny wód płynących :Wp 
14) tereny wód stojących: Ws 
15) tereny rowów melioracyjnych : Wr  
16) tereny zabudowy techniczno – produkcyjnej: obiektów usługowych, produkcji, składów i 

magazynów: U,P,S 
17) tereny eksploatacji surowców : PE 
18) tereny kolejowe : KK 
19)  tereny obsługi komunikacji: KP 
20) tereny komunikacji , oznaczone odpowiednio: 

a) tereny dróg publicznych klasy ,, L”( lokalna) :KDL  
b) tereny dróg publicznych klasy ,, Z” ( zbiorcza ) : KDZ  
c) tereny dróg publicznych klasy ,, D” ( dojazdowa ) : KDD  
d) tereny dróg transportu rolnego – Ktr  
e) tereny dróg transportu leśnego - Ktl  

21) tereny infrastruktury technicznej, oznaczone odpowiednio : 
a) tereny urządzeń energetyki – stacje transformatorowe :E 
b) trasa przebiegu linii  elektroenergetycznych : EE15kV 
c) trasa przebiegu gazociągu wysokoprężnego : G500 

 
4.2.3. Rzeźba terenu 
Zgodnie z podziałem fizyczno – geograficznym J. Kondrackiego i W. Walczaka obszar wsi 
Dąbrówka Łubniańska  położony jest w obrębie mezoregionu Równina Opolska, która jest 
fragmentem jednostki wyższego rzędu, tj. makroregionu Nizina Śląska. 
Wieś Dąbrówka Łubniańska   leży w części równinnej i falistej mezoregionu, gdzie występuje 
staroglacjalna rzeźba terenu.  
Pod względem hipsometrycznym obszar wsi wykazuje małe zróżnicowanie. W jej krajobrazie 
zaznacza się płaskorówninny i dolinny charakter związany głównie z doliną rzeki Brynicy i jej 
dopływami  .  
Na większości obszaru spadki terenu wynoszą poniżej 5%. Większość terenu leży na wysokości 
150-180 m n.p.m.  i opada łagodnie w kierunku zachodnim. 
Naturalnym urozmaiceniem płasko – równinnego krajobrazu gminy Łubniany i zarazem 
sołectwa Dąbrówka Łubniańska są zespoły wydm najlepiej wykształcone w środkowej i 
północnej części gminy na terenach leśnych w obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego 
stanowiące atrakcją geologiczną i krajobrazową parku. 
Dzisiaj wydmy te w większości porośnięte są suboceanicznym borem świeżym.  
Na przedpolu wydm i między wydmami wytworzyły się torfowiska z typową dla nich 
roślinnością - modrzewnicą zwyczajną, bagnem zwyczajnym i rosiczką okrągłolistną. 
 
Szczególnie wzbogacony jest obszar Dąbrówki Łubniańskiej gdzie wydmy wchodzą również 
w obszar siedliskowy wsi stanowiąc istotny element naturalnego krajobrazu  i podnoszą jej 
walory krajobrazowe. 
Ukształtowane w okresie polodowcowym,, piaskowe góry” wyniesione są na wysokość  
ok.30m ponad otaczający teren. 
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Podłoże i materiał wydm to przeważnie piaski moreny dennej i piaszczyste terasy. 
Na wschodnim krańcu wsi oraz na skraju parku krajobrazowego w pobliżu kapliczki 
Studzionka wydmy występują w odsłoniętych fragmentach. 
 
4.2.4. Wody powierzchniowe 
Obszar przedmiotowego opracowania położony jest w granicach jednostek planistycznych 
gospodarowania wodami – jednolitych części wód powierzchniowych ( JCWP): 
- Budkowiczanka od Wiszni do Stobrawy o kodzie PLRW 60001913289 
- Brojecka Rzeka o kodzie PLRW 6000017132849 
- Skrzypna o kodzie PLRW6000171328529 
- Budkowiczanka od źródła do Wiszni o kodzie PLRW6000171328349 
- Prądzienica o kodzie PLRW600017132869 
- Brynica od źródeł do dopływu spod Łubnian o kodzie PLRW 600017132884, które stanowią 
części scalonej częścią wód Budkowiczanka ( SO0304) . 
 
Sieć rzeczna obszaru wsi Dąbrówki Łubniańskiej związana jest głównie  z rzeką Brynicą 
przepływającą równoleżnikowo i licznymi jej małymi często bezimiennymi  dopływani 
rozlewiskami, staw utworzony przy jej korycie związany z dawnym młynem, antropogeniczne 
zbiorniki wodne śródleśne i śródpolne oraz siecią rowów melioracyjnych. 
Przepływająca przez obszar wsi rzeka Brynica jest dopływem Stobrawy poprzez potok 
Żydówka. Płynie ona ze wschodu na zachód zgodnie z nachyleniem terenu. 
W przeszłości Brynica pełniła ważną role w funkcjonowaniu wsi.  
Jej meandrujące koryto ukształtowało południową krawędź wsi i przyczyniło się do powstania 
charakterystycznego układu zabudowy opartego na drodze głównej równoległej do rzeki.  
W obrębie wsi pojawiły się mosty umożliwiające przeprawę do pól położonych w jej 
południowej części i do wsi Łubniany.  
Z czasem na Brynicy utworzono stawy stanowiące rezerwuary wody dla gospodarstw i dla 
miejscowego młyna oraz na wypadek pożaru, które później zaczęto wykorzystywać na cele 
rekreacyjne. 
Jej rozległa dolina w okresie wzmożonych opadów gromadzi wodę na powierzchni stwarzając 
zagrożenie powodziowe dla zabudowy powstałej w jej dolinie. 
Innymi  ważnymi ciekami wodnymi na obszarze opracowania to leśna struga ,, Brojecka 
Rzeka”  oraz Prążnica ( Pradzielnica) przepływające także przez obszary leśne  gminy Murów. 
 
4.2.5. Wody podziemne 
Obszar gminy znajduje się w obrębie czterech Głównych Zbiorników Wód Podziemnych  
(GZWP), z którymi związane są głębsze poziomy wodonośne: 
- GZWP nr 333 Opole – Zawadzkie - zbiornik triasu środkowego, graniczący z terenem obszaru 
wsi od strony południowej, którego granica przebiega zgodnie z doliną Swornicy; 
- GZWP nr 334 Dolina kopalna rzeki Mała Panew - związany z utworami czwartorzędowymi. 
Główna oś doliny kopalnej przebiega na wschód od terenu opracowania, ale występuje wieź 
hydrogeologiczna obszaru z doliną kopalną; 
- GZWP nr 335 Zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie - związany z triasem dolnym; 
- GZWP nr 336 Niecka Opolska - obejmuje kredowy poziom wodonośny. 
Zbiornik zaliczany jest do obszaru wysokiej ochrony (OWO).  
Południowy obszar wsi Dąbrówka Łubniańska  położony jest na obszarze głównego zbiornika 
wód podziemnych GZWP 335,, Krapkowice – Strzelce Opolskie” gromadzącego wody w 
triasowych utworach szczelinowo – porowych,  wymagającego wysokiej ochrony zasobów 
wodnych. Natomiast w obrębie terenów leśnych zalega czwartorzędowa dolina kopalna Knieja 
– Lasowice. 
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4.2.6. Wody gruntowe 
Poziom wód gruntowych wykazuje zależność od budowy geologicznej oraz rzeźby terenu.  
W gminie Łubniany najpłytsze wody gruntowe występują w dolinach cieków wodnych.  
Są to wody aluwialne, które zalegają na głębokości 0,5 – 2,0m p.p.t.. W ich sąsiedztwie oraz 
na stokach dolin, poziom wód gruntowych podlega znacznym wahaniom, w zależności od stanu 
wody w cieku, i wynosi generalnie od 1,0 do 4,0m  a nawet 5,0m p.p.t.  
Na obszarze wsi Dąbrówka Łubniańska poziom wód gruntowych zalega na głębokości ok. 0,20 
– 0,30m ppt.,  przy czym ten stan ulega wahaniom w zależności od stanu wód w ciekach, a 
także intensywności opadów atmosferycznych.  
Wysoki stan wód gruntowych i możliwość wezbrań w okresie wzmożonych opadów 
atmosferycznych powoduje, że warunki do posadowienia budowli w obszarze doliny Brynicy 
nie są korzystne z uwagi na możliwość wystąpienia podtopień. 
 
4.2.7. Budowa geologiczna 
Pod względem geologicznym obszar wsi Dąbrówka Łubniańska leży na obszarze Niecki 
Opolskiej stanowiącej część jednostki zwanej Monokliną Przedsudecką. 
W podłożu tego obszaru znajdują się utwory ilaste górnego triasu ( retyku i kajpru), na którym 
niezgodnie zalegają utwory Kredy Opolskiej – piaski i piaskowce glaukonitowe cenomanu oraz 
seria utworów marglisto – wapiennych turonu. 
Nad nimi występują utwory miocenu wykształcone jako miąższa na kilkadziesiąt metrów 
warstwa iłów barwy zielonej i niebieskiej z wkładkami iłów i mułków piaszczystych oraz 
piasków zasilonych. W częściach stropowych pojawiają się często szarozielone i szare iły z 
czerwonymi i brązowymi smugami tzw. iły płomieniste. Utwory te należą do najwyższych 
ogniw serii poznańskiej. Powstały one w stopniowo wysychającym zbiorniku wodnym. 
Proces wynoszenia Sudetów w pliocenie spowodował powstanie i rozwój kopalnych dolin 
rzecznych, wcinających się głównie w osady ilaste serii poznańskiej. 
Jedną z nich była czwartorzędowa dolina Knieja – Lasowice. Ta kopalna struktura ma kształt 
wąskiej rynny . 
W okresie zlodowaceń była kilkakrotnie rozcinana i ponownie zasypywana 
kilkudziesięciometrowej miąższości osadami piaszczysto – żwirowymi, przedzielonymi 
pokrywami glin zwałowych. 
Pradolina ta została pogrzebana ostatecznie przez osady młodoplejstoceńskie: 
- najpierw stadiału Warty , podczas którego powstały tarasy wysokiego zasypania rzeki, 
zbudowane z piasków i żwirów z wkładkami iłów i mułków o miąższości dochodzącej do kilku 
metrów, 
- następnie podczas zlodowacenia bałtyckiego, podczas którego powstały tarasy niskiego 
zasypania rzeki , o miąższości miejscami 15m, zbudowane z piasków i niewielkiej ilości 
żwirów i otoczaków. 
Ostatnie ogniwo budowy geologicznej terenu opracowania stanowią holoceńskie osady 
rzeczne. 
 
4.2.8. Kopaliny 
Z budową geologiczną bezpośrednio związane jest występowanie surowców mineralnych.  
Na terenie gminy Łubniany  występuje pięć udokumentowanych złóż surowców mineralnych 
z których 2  piasku kwarcowego występuje na obszarze wsi Dąbrówki Łubniańskiej. 
Charakterystyka złóż przedstawia się następująco: 

• Złoże Jełowa – eksploatowane złoże piasków kwarcowych o powierzchni 40,05 ha, 
zasobach przemysłowych w kategorii C1 3079 tys. m3 i miąższości 2-12 m. Złoże ma 
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koncesje na jego wydobywanie z terminem ważności do 2053r.  oraz wyznaczony 
obszar i teren górniczy – oznaczony na rysunku planu nr 3 – 1PE, 

• Złoże Jełowa II – nieeksploatowane złoże piasków kwarcowych o powierzchni 97,36 
ha, zasobach bilansowych 6952 tys. m3 i miąższości 2-13 m.  

Złoże ,,Jełowa,, eksploatowane  położone jest w części na obszarze Parku, większa część 
eksploatowanego kruszywa została wyłączona z granic parku. 
Złoże udokumentowane nieeksploatowane ,, Jełowa II” położone jest na obszarze 
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. 
 
4.2.9. Gleby 
Gmina Łubniany należy do opolskiego regionu glebowo-rolniczego. Charakteryzuje się on 
dominacją gleb słabych wytworzonych z piasków pochodzenia aluwialnego, współczesnych  
i starych teras akumulacyjnych. 
Na terenie gminy użytki rolne zajmują 5685ha, co stanowi ok. 45% powierzchni gminy.  
Na obszarze wsi Dąbrówka Łubniańska  występują w głównie utwory piaszczyste. 
Z utworów tych wytworzyły się typy gleb: 
• pseudobielicowych – gleb  kwaśnych w całym profilu,   jasnoszarych, o małej miąższości 

poziomie próchniczym, gdzie przeciętna zawartość próchnicy wynosi ok. 1,6 % . 
Pod względem bonitacyjnym są to grunty rolne klasy RIV, RV i RVI. 
Użytki rolne  zajmują 516,0ha co stanowi 13,9% powierzchni wsi. 
Grunty rolne zajmują: 
223ha – 6,0% , użytki zielone 293,0 ha – 7,9% 
Wg klasyfikacji JUNG Puławy dotyczącej kompleksów rolniczej przydatności gleb  gruntów 
rolnych na obszarze wsi Dąbrówka Łubniańska  dominuje  kompleks żytni dobry 80,2% ( 179,0 
ha) i żytni słaby 17,5% ( 39 ha) oraz zbożowo pastewny słaby 5,0 ha  ( 2,3%);  
nie występuje kompleks pszenny. 
Wśród użytków zielonych występują użytki zielone średnie 100% ( 293ha)  oraz słabe i bardzo 
słabe 0,3% ( 1,0ha). 
Analiza rolniczej przestrzeni produkcyjnej obszaru wsi Dąbrówka Łubniańska : 
Ocena gleb w punktach: 
- bonitacja 34,1 
- przydatność rolnicza 49,0 
Wskaźnik bonitacji: 
- jakości i przydatności rolniczej 41,5 
- agroklimatu 14,6 
- rzeźby terenu 4,7 
- warunków wodnych 3,4 
Ogólny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla Dąbrówki Łubniańskiej wynosi 
64,2,  co daje jej 8 miejsce wśród wsi gminy Łubniany i jest niższy od wskaźnika dla gminy 
Łubniany  wynoszący 67,5 oraz 780 miejsce wśród wsi w województwie. 
 
4.2.10. Szata roślinna  
Szata roślinna w gminie jest odzwierciedleniem dużej ilości siedlisk, jakie wykształciły się tu 
w wyniku różnej żyzności gleb, warunków wodnych i mikroklimatycznych oraz wysokiej 
lesistości obszaru.  
Szata roślinna gminy jest zróżnicowana  oraz stosunkowo bogata w gatunki chronione i rzadkie.  
Siedliska roślin chronionych i zagrożonych koncentrują się gównie w północnej części gminy 
( okolice Brynicy, Dąbrówki Łubniańskiej, Kobylna, Jełowej). 
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Największe kompleksy zbiorowisk półnaturalnych – łąk i pastwisk występują w północnej 
części gminy w miejscowościach : Brynica, Dąbrówka Łubniańska, Jełowa, Kobylno – 
zajmujące duże powierzchnie w dolinie rzeki Brynicy. 
Obszary o wysokich walorach przyrodniczych , objęte ochroną prawną zajmują w gminie 
ok.25% powierzchni.  
Większość najcenniejszych przyrodniczo i krajobrazowo terenów gminy zostało objętych 
ochrona prawną w formie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego ( północna część gminy ) i 
Obszaru Chronionego Krajobrazu ,, Lasy Stobrawsko – Turawskie” ( część północno – 
wschodnia ).  
Ponadto na terenie gminy znajdują się jeszcze obszary cenne pod względem przyrodniczym, 
wymagające szczególnej ochrony obszarowej bądź indywidualnej, z których  wymienić tu 
należy: 
- tereny łąk w dolinie Brynicy, 
- kompleks śródleśnych zbiorników poeksploatacyjnych na północy gminy, 
- drzewa pomnikowe. 
Do tej pory ochroną objęto jedynie łąki w okolicy Jełowej jako użytek ekologiczny,, Jełowa” 
oraz drzewa pomnikowe. 
Tereny leśne w północnej części gminy zostały częściowo waloryzowane w związku  
z pracami studialnymi prowadzonymi w ramach Planu Ochrony Stobrawskiego Parku 
Krajobrazowego. 
Ustanowienie kompleksu lasów parkiem krajobrazowym miało na celu ochronę 
najcenniejszych przyrodniczo gatunków roślin i zwierząt. które stosunkowo jeszcze licznie 
występują na obszarze parku . 
 
W tym celu w planie wyznacza się obejmuje ochroną  obszar ,, użytek ekologiczny Kały,, 
Jest to kompleks starych wyrobisk poeksploatacyjnych (żwirowni) zarastających roślinnością 
wodną i szuwarową. Jest to miejsce występowania wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt, 
w tym turzycy pęcherzykowatej, turzycy siwej, turzycy gwiazdkowatej, turzycy dziobkowatej, 
wełnianki wąskolistnej, skrzypa błotnego. Występują tu liczne populacje płazów, w 
szczególności traszka zwyczajna, żaba wodna, żaba trawna, ropucha szara. 
 
Jednak  część gatunków roślin i zwierząt  zagrożona jest wyginięciem na skutek 
nieodpowiedzialnej działalności człowieka. 
 
Gatunki dziko występujących roślin objęte ochroną ścisłą: 
Bagno zwyczajne Ledum Palustre 
Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine 
Kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis 
Kukułka krwista Dactylorhiza incarnata 
Orlik pospolity Aguilegia vulgaris 
Paprotka zwyczajna Polypodium vulgare 
Podrzeń żebrowiec Blechnum spicant 
Wawrzynem wilczełyko Daphne mezereum 
Widłak gwiaździsty Lycopodium clavatum 
Widłak jałowcowaty Lycopoddium annotinum 
Cis pospolity Taxus baccata 
Rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia 
Pomocnik baldaszkowaty Chimaphila umbellata 
Listera jajowata Neottia ovata 
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Gatunki dziko występujących roślin objęte ochroną częściową: 
 

Bluszcz pospolity Hedera helix 
Bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata  
Grążel żółty Nuphar lutea 
Kalina koralowa Viburnum opulus 
Konwalia majowa Convallaria majalis 
Kruszyna pospolita Frangula alnus 
 
Gatunki roślin rzadkich i ginących 
Czerwień błotna Cala palustris 
Goździk kropkowany Dianthus deltoidem 
Okrężnica bagienna Hottonia palustris 
Lepiężnik różowy Petasites hybridus 
Krwawnik kichawiec Achillea ptarmica 
Modrzewnica zwyczajna Andromeda polifonia 
Siedmiopalecznik błotny Comarum palustre 
Szczodrzeniec rozesłany Chamaecytisus ratisbonensis 
Traganek pęcherzykowaty Astragalus cicer 
Turzyca nitkowata Carex lasiocarpa 
Żurawina błotna Oxycoccus palustris  
 
 1.Wydmy śródlądowe z murawami szczotlichowymi: 
   - zespół murawy szczotlichowej Spergulo vernalis Corynephoretum 
2. Pionierskie murawy napiaskowe i naskalne: 
   - zespół z dominacją połonicznika nagiego Sclerantho – Herniaretum glabrae 
3. Zmiennowilgotne łąki trześlicowe: 
   - zespół łąk trzęślicowej z udziałem sitów Junco – Molinietum 
4. Mokre łąki użytkowane ekstensywnie: 
   - zespół ostrzenia warzywnego Anielico – Cirsietum oleracei 
   - zespół ostrożenia łąkowego Cirsietum rivularis 
5. Torfowiska przejściowe i trzęsawiska : 
   - zespół turzycy nitkowatej Caricetum lasiocarpae 
6. Grad środkowoeuropejski Galio sylvatici – Carpinetum beteli 
7. Łęg jesionowo – olszowy Fraxino – Alnetum 
8. Olsy i łozowiska Alnetea glutinosae 
 
4.2.11. Fauna  
Na terenie gminy stwierdzono występowanie wielu przedstawicieli świata zwierząt objętych 
ochrona gatunkową.  
Do miejsc cennych przyrodniczo   , uznanych za ostoje fauny zalicza się następujące tereny: 

• dolina rzeki Małej Panwi na całym odcinku w granicach gminy, łącznie z łąkami, 
zadrzewieniami i lasami, 

• dolina rzeki Brynicy na całej długości , za wyjątkiem niewielkich, znacząco 
przekształconych odcinków w Brynicy i Dąbrówce Łubniańskiej, 

• kompleks leśny na północ od Dąbrówki Łubnia ńskiej, 
• kompleks leśny na zachód od Masowa. 

 
Wybrane gatunki chronione, objęte ochroną gatunkową: 
Pajęczaki arachnida ( gatunki objęte ochroną) – tygrzyk paskowany Argiope bruennichi 
Owady insekta 
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- ważki odonata ( gatunki objęte ochroną) – trzepla zielona Ophiogomphus cecilia 
- chrząszcze coleoptera ( gatunki objęte ochroną) – biegacz ogrodowy Carabus hortensis, 
biegacz wręgaty Carabus cancellatus, biegacz złocisty Carabus auratus, biegacz granulowaty 
Carabus granulatus, 
- motyle dzienne rhopalocera ( gatunki objęte ochroną) – czerwończyk nieparek Lycaena 
dispar, 
- błonkoskrzydłe hymenoptera ( gatunki objęte ochroną) – trzmiele Bambus sp. 
Mi ęczaki Mollusca 
- ślimaki gastropoda ( gatunki objęte ochroną) – ślimak winniczek Helix pomatia 
- płazy amphibia ( gatunki objęte ochroną) – ropucha szara Bufo bufo, ropucha zielona 
Pseudepidalea viridis,  rzekotka drzewna Hyla arborea, żaba wodna Rana esculenta, traszka 
zwyczajna Triturus vulgaris 
Gady Reptilia ( gatunki objęte ochroną)- jaszczórka zwinka Lacerta agilis, jaszczurka 
żyworodna Lacerta vivipara, padalec Anguis fragilis, zaskroniec Natrix natrix, żmija 
zygzakowata Vipera berus. 
 
Ptaki Aves ( gatunki objęte ochroną) – bielik Haliaeetus albicilla ( omówiony wyżej) bocian 
biały Ciconia ciconia, jastrząb Accipiter gentilis,  krogulec Accipiter nisus, myszołów Buteo 
buteo, dudek Upupa epops, derkacz Crex crex, żuraw Grus grus, lelek Caprimulgus europaeus, 
puszczyk Strix aluco, zimorodek Alcedo atthis, dzięcioł zielony Picus viridis, dzięcioł czarny 
Dryocopus martius, dziecioł duży Dendrocopos major, dzięcioł średni Dendrocopos medius, 
dzięciołek Dendrocopos minor, pokląskwa Saxicola rubetra, kląskawka Saxicola rubicola, 
wilga Orolus oriolus. 
 
Ssaki Mammalia ( gatunki objęte ochrona) – jeż zachodni Erinaceus europaeus, kret Talpa 
europaea, ryjówka aksamitna Sorex araneus , rzęsorek rzeczek Neomys fodiens, ziębiełek 
karliczek Crocidura suaveolens, gacek brunatny Plecotus auritus, wiewiórka Sciurus vulgaris, 
łasica Mustela nivalis 
 
Do największych zagrożeń dla fauny występującej na terenie gminy Łubniany należą: 
- regulacja lub zwiększenie zanieczyszczenia Odry, 
- likwidacja starych, dziuplastych i martwych drzew w lasach, 
- zmiany stosunków wodnych prowadzące do osuszania terenów podmokłych, 
- zalesianie oraz samorzutne zarastanie przez drzewa śródleśnych łąk i bagien, 
- usuwanie pojedynczych i rosnących w grupach starych drzew na terenach otwartych, 
- likwidacja zbiorników wodnych, 
- likwidacja śródpolnych alei. 
 
Dostępne materiały charakteryzujące faunę gminy Łubniany i obszar wsi Dąbrówka 
Łubniańska  wskazują, iż na terenie wsi ( tereny zainwestowane i rolne)  występują pospolite 
w skali kraju gatunki zwierząt do których można zaliczyć:  
- z gatunku płazów i gadów – ropucha szara, ropucha zielona, rzekotka drzewna, żaba wodna,  
   traszka zwyczajna, jaszczurka zwinka, padalec, zaskroniec, 
- z ptaków – wróbel, jeżyk, muchołówka szara, kos, szpak, sikora modra, sikora bogatka,  
- z ssaków – jeż zachodni, kret, ryjówka aksamitna, gacek brunatny, łasica, wiewiórka, 
Wymienione wyżej gatunki objęte są w Polsce ochroną gatunkową. 
 
4.2.12. Klimat lokalny, higiena atmosfery, klimat akustyczny, pola elektromagnetyczne 
Gmina Łubniany leży w  nadodrzańskim regionie pluwiotermicznym. Średnia temperatura 
roczna oscyluje wokół 8,2°C. Średnia temperatura stycznia to – 2,5°C, a lipca 18,3°C. Bezzimie 
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trwa tu powyżej 294 dni, lato 89-100 dni, a okres wegetacyjny około 227 dni. Roczna suma 
opadów wynosi około 622 mm, a w okresie wegetacyjnym około 430 mm. Maksymalna ilość 
opadów przypada na miesiące letnie (VI-VIII). Częstym zjawiskiem meteorologicznym, 
szczególnie wiosną i jesienią, są mgły występujące w dolinach rzek. 
Agroklimat gminy Łubniany należy do najkorzystniejszych w województwie. 
Teren gminy ze względu na niewielkie różnice wysokości i mało urozmaiconą rzeźbę, posiada 
dość jednolite warunki klimatyczne. Mimo tego zaznaczają się tu pewne różnice w 
poszczególnych wsiach gminy min. w Dąbrówce Łubniańskiej. 
Najlepsze warunki klimatyczne na obszarze wsi posiadają najwyższe partie terenu, 
charakteryzujące się niższą wi1gotnością powietrza oraz położeniem poza zasięgiem 
występowania inwersji i zastoisk chłodnego, wilgotnego powietrza związane z doliną rzeki 
Brynicy.  
Mniej korzystne  warunki klimatyczne lokalne mają tereny płaskie z występującymi 
obniżeniami, rozcięte dużą ilością cieków, podmokłe są one mało korzystne dla lokalizacji 
zabudowy.  
Niekorzystnymi warunkami klimatycznymi charakteryzują się obszary dolinne - występują tu 
niższe wartości temperatur, znaczną wilgotność względną powietrza, dużą częstość 
występowania mgieł i przygruntowych  przymrozków.  
Korzystne warunki klimatyczne przejawiające się min. długością trwania sezonu 
wegetacyjnego stwarzają bardzo korzystne warunki rozwojowe dla form roślinnych i zwierząt 
również dziko żyjących, zwłaszcza tych o długim okresie rozmnażania i rozrodu.  
Szybsze rozpoczęcie sezonu wegetacyjnego i opóźnienie jego zakończenia sprawiają, że 
północny obszar wsi  jest korzystnym miejscem przystankowym dla migrujących ptaków. 
 
Higiena atmosfery 
Stan higieny atmosfery obszaru opracowania w generalnej ocenie należy uznać jako dobry. 
Negatywny wpływ na higienę atmosfery mają na obszarze opracowania jedynie istniejące 
źródła w postaci  pieców domowych opalanych koksem lub węglem. 
Biorąc pod uwagę niewielkie zainwestowanie wsi, stosunkowo duże rozproszenie zabudowy i 
brak źródeł przekraczających dopuszczalne normy środowiskowe problem emisji 
zanieczyszczeń z tych źródeł nie stanowi istotnego zagrożenia dla atmosfery na obszarze 
opracowania. 
Bardziej istotnym jest fakt dolinnego obszaru wsi i zaleganie warstw powietrza w dolinie przy 
małym jej przewietrzaniu zwłaszcza w okresie jesienno – zimowym. 
Powstająca nowa zabudowa zarówno mieszkaniowa jak usługowa, techniczno – produkcyjna 
jak źródła energetyczne  stosuje ekologiczne źródła ( gaz, energie elektryczną) co uznać należy 
na pozytywny aspekt wpływu na higienę atmosfery. 
 
Klimat akustyczny 
Klimat akustyczny na obszarze opracowania związany jest głównie z ruchem komunikacyjnym 
na drodze wojewódzkiej nr 461  Kup – Jełowa, w mniejszym stopniu na drodze powiatowej  
nr 1722 O relacji Łubniany – Zagwiździe. 
Z uwagi na natężenie ruchu komunikacyjnego nie występuje na terenach zabudowy problem 
ochrony przed hałasem.  
Ruch komunikacyjny na drodze wojewódzkiej nie jest duży i tym samym nie stanowi on 
uciążliwości dla zabudowy zlokalizowanej po jej prawej i lewej stronie.  
Znacznie większy problem stanowi bezpieczeństwo przejazdów na drodze.  
Droga posiada bowiem wiele zakrętów i nie jest wyposażona w chodniki dla pieszych , brak 
jest również ścieżki  rowerowej. 
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Promieniowanie elektromagnetyczne 
Źródłem szkodliwych pół elektromagnetycznych są główne punkty zasilania i linie 
elektroenergetyczne wysokich napięć.  
Na obszarze objętym planem miejscowym nie ma tego rodzaju obiektów. Występują one  poza 
obszarem objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w znacznej 
odległości. 
 
 
5. Walory środowiska kulturowego i krajobrazu 
 
5.1. Wartości kulturowe 
Wieś Dąbrówkę Łubniańską cechują duże walory środowiska kulturowego. 
Ulicówka jest układem przestrzennym występującym najczęściej na terenie gminy Łubniany 
obok wsi wielodrożnej.  
Jako nie przekształcony morfogenetyczny układ przestrzenny występuje we wsiach o 
rodowodzie średniowiecznym: Biadacz, Dąbrówka Łubniańska i Jełowa. 
 
DĄBRÓWKA ŁUBNIA ŃSKA /pol. – Dombrowska/ 1784r.  
Pierwsza wzmianka z końca XVI w. dotyczy pól usytuowanych na terenie wsi ,, Dombrowka „ 
i wymienia niejakiego Jana Dombrowka, który bezprawnie miał zagospodarować pusty 
mająteczek. Podczas zarazy, która nawiedziła Łubniany w 1633roku, prawdopodobnie 
chowano zmarłych w zbiorowym grobie w lesie przy drodze do Jełowej. Grób ten później 
ogrodzono i wzniesiono na nim kapliczkę, która dzisiaj stoi w centrum Dąbrówki.  
Z 1723 roku pochodzi informacja o młynie w Dąbrówce. Dopiero w 1736 roku na mapach 
pojawia się samodzielna osada, a z 1784 roku datuje się wzmianka wymieniająca Dąbrówkę 
jako niewielką wieś ,, Lugnian Dombrowka „. 
W 1933 roku , nazwę wsi zmieniono na Eichen ( Dąb) od wiekowych dębów, które rosły licznie 
w miejscowych lasach. Potem była przyłączona do Łubnian i dopiero od 1945 roku stała się 
ponownie samodzielna wsią.  
Wieś rozwijała się wzdłuż jednej drogi i do dania dzisiejszego zachowała układ przestrzenny 
ulicówki.  
 
Na obszarze wsi istnieją 2 zabytki wpisane do wojewódzkiego rejestru: 
Spichlerz murowano-drewniany XVIII / XIX w., ul. Oleska 30 , nr rejestr. 1793/66  
z 14.10.1966 
Spichlerz murowano- drewniany XVIII / XIX  w. ul. Oleska 67 nr rejestr. 1794/66 
 z 14.10.1966r 
 
Kosowce -  istniały jako osada leśnych drwali i smolarzy już w 1842roku.  
Na początku XXw. miejscowość występowała pod nazwa Kolonia Kossowzen.  
W 1936 roku zmieniono nazwę  na Schnitterfeld.  
Przed zakończenie II wojny światowej nazwa miejscowości brzmiała Kosowce. 
 
 

Zabytki architektury uj ęte w gminnej ewidencji zabytków 
 

W załączniku nr 2 Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Łubniany na lata 2011 – 2014 
przyjętym uchwałą Nr VII/51/11 Rady Gminy Łubniany  z dnia 27 czerwca 2011r. zostało 
ujętych 17 zabytków we wsi Dąbrówka Łubniańska. 
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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Dąbrówka Łubniańska Młyn z częścią mieszkalną Oleska  2 

1. Dąbrówka Łubniańska Sklep Oleska  1 

2. Dąbrówka Łubniańska Kapliczka "Studzionka"  15 

3. Dąbrówka Łubniańska Dom mieszkalny z częścią 
gospodarczą 

Oleska 17 

4. Dąbrówka Łubniańska Lamus Oleska 19 

5. Dąbrówka Łubniańska Dom mieszkalny z częścią 
gospodarczą 

Oleska 22 

6. Dąbrówka Łubniańska Dom mieszkalny Oleska  

7. Dąbrówka Łubniańska Dom mieszkalny z budynkami 
gospodarczymi 

Oleska  

8. Dąbrówka Łubniańska Dawna szkoła Szkolna  1 

9. Dąbrówka Łubniańska Dom mieszkalny z częścią 
gospodarczą 

Oleska  

10. Dąbrówka Łubniańska Kaplica - dzwonnica Oleska  

11. Dąbrówka Łubniańska Dom mieszkalny Oleska  

12. Dąbrówka Łubniańska Dom mieszkalny Oleska  

13. Dąbrówka Łubniańska Stodoła Leśna  

14. Dąbrówka Łubniańska Kaplica Leśna  

15. Dąbrówka Łubniańska Dom mieszkalny z częścią 
gospodarczą 

Oleska  

16. Dąbrówka Łubniańska Lamus Oleska  

 

 
 
Oprócz ww obiektów zabytkowych na obszarze wsi zostały ujawnione  2  stanowiska 
archeologiczne  -  ślady dawnego osadnictwa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dąbrówka 
Łubniańska 

1 punkt osadniczy średniowiecze 
 

2. Dąbrówka 
Łubniańska 

2 ślad osadnictwa mezolit, neolit 
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5.2. Wartości krajobrazowe 
Dąbrówka Łubniańska posiada elementy krajobrazu które wyrastają z rodzimej przyrody, 
kultury i obyczajów. 
Elementy te wymagają adaptacji ich cennych wartości oraz odpowiedniego wykorzystania dla 
rozwoju miejscowości i uatrakcyjnienia jakości życia jej mieszkańców jak również obcych 
przybyłych czasowo w celu rekreacji. 
Do elementów które  stanowią i podnoszą wartości krajobrazowe obszaru opracowania należą; 
- różnorodność krajobrazu : kulturowy osadniczy, kulturowo rolno – osadniczy, rolniczy, 
leśny, nadrzeczny, wydmowy, 
- dolina rzeki Brynicy  i towarzysząca jej zieleń urozmaicona stawami i ciekami, 
- zabudowa historyczna ulicy Oleskiej z zachowanymi fragmentami zagród i regularnej 
zabudowy domów usytuowanych szczytowo lub kalenicowo do drogi z towarzyszącą jej 
zielenią , 
- obecność zabytków architektury świeckiej wpisanej do rejestru ( spichlerze ) i zachowanych 
typowych dla tej części Opolszczyzny domów i zagród z zielenią przydomową oraz małej 
architektury sakralnej o regionalnym znaczeniu ( Studzionka), 
- zabudowa rozproszona ulicy Leśnej i Szkolnej z zachowanym historycznym układem 
siedlisk, 
- brak dużych i uciążliwych dla środowiska przyrodniczego zakładów produkcyjnych orz 
współczesnych obiektów stanowiących dominanty w krajobrazie. 
 
 

6. Obszary i elementy środowiska prawnie chronione i wymagające ochrony 
 
Obszary o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych 
 
Obszary bogate przyrodniczo na terenie gminy Łubniany skupione są wokół doliny rzeki Odry 
będącej korytarzem ekologicznym o znaczeniu międzynarodowym oraz wokół dolin rzek: 
Małej Panwi, Brynicy , a także kompleksów leśnych. 
Na terenie gminy Łubniany do obszarów i obiektów przyrodniczych objętych prawnie ochroną 
należą;  
- Stobrawski Park Krajobrazowy, 
- obszar chronionego krajobrazu ,, Lasów Stobrawsko – Turawskich”,  
- roślinność łąkowa uznana jako użytek ekologiczny,, Jełowa  ”  
- pomniki przyrody ożywionej. 
 
Na obszarze opracowania z wymienionych obszarów i obiektów  prawnie chronionych są: 
= pomnik przyrody  – lipa drobnolistna Tilia cordata nr rej.520,  na działce nr 533 – 9 obręb 
Dąbrówka Łubniańska  ( przysiółek Kosowce) objęta ochroną na podstawie uchwały Rady 
Gminy z 7 października 2002r uchwałą Nr XXX/169/2002 ( Dz.Urz.Woj.Op.nr 113  
z 7.XI.2002r. poz.1456). 
 
= Stobrawski Park Krajobrazowy – ustanowiony w 1999r. i ustanowionym planu ochrony 
dla Parku w rozporządzeniu Nr 0151/P/19/06 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 roku 
( Dz. Urz. Woj. Op. Nr 33, poz.1136) - jego część  położona jest na  obszarze objętym 
sporządzeniem miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka 
Łubniańska. 
 
Na obszarze wsi nie wyznaczono  obszarów  ,, Natura 2000”. 
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W granicach  obszar wsi i najbliższym sąsiedztwie nie są ujmowane i nie znajdują się strefy 
ochronne ujęć wód podziemnych. 
 
Stobrawski Park Krajobrazowy – jest najmłodszym oraz jedynym z największych w Polsce. 
Założony został 28 września 1999r.  
Położony jest w północnej części województwa opolskiego na Równinie Opolskiej, częściowo 
na Równinie Oleśnickiej i Pradolinie Wrocławskiej jako kompleks lasów sosnowych, będącymi 
pozostałościami dawnej Puszczy Śląskiej. 
Południowa część Parku – Dolina Odry- uznana jest za ostoje ptactwa wodno – błotnego  
o znaczeniu krajowym oraz za obszar węzłowy o znaczeniu międzynarodowym. 
Symbolem Parku jest kania czarna i ruda gnieżdżąca się w dolinie rzeki Odry. 
Na unikatowy klimat i osobliwe widoki Parku składa się przede wszystkim gęsta sieć rzek  
( Odra, Smortawa, dopływy Stobrawy: Bogacica, Budkowiczanka, Brynica ) starorzecza w 
dolinie Odry i przy ujściu Stobrawy, zespoły stawów hodowlanych ( głównie w okolicach 
Dąbrowy Namysłowskiej, Krogulnej i Siedlic) okazałe pola wydmowe porośnięte borami 
sosnowymi występujące w około 100 miejscach w tym koło Karłowic i Dąbrówki 
Łubniańskiej.   
Najciekawsze zespoły wydm występują na wschód od Ładzy, gdzie najwyższa z nich , 
osiągająca wysokość 166m n.p.m. jest doskonałym punktem widokowym. 
Na przedpolach wydm i między wydmami wytworzyły się torfowiska z typową dla nich 
roślinnością - modrzewnica zwyczajną, bagnem zwyczajnym i rosiczką okrągłolistną. 
Mieszkańcy Stobrawskiego  Parku to figuranci polskiej czerwonej listy gatunków zagrożonych 
wyginięciem jak: 
Koszatka, 
Orlik krzykliwy,  
Gągoł, 
Kania ruda, 
Bąk 
Bielik 
Gniewosz plamisty, 
Jelonek rogacz, 
Szklarnik leśny. 
Wśród roślin na uwagę zasługuje chroniona prawnie Lindemia mułowa w okolicy Pokoju, 
Podrzeń żebrowiec w borach w okolicach Ładzy, 
Salwinia pływająca, Kotewka orzech wodny, Wodna paproć, w starorzeczach w okolicach 
Stobrawy, 
Orzech wodny, 
Długosz królewski, 
Rosiczka okragłolistna, 
Kukułka fuchsa, 
Centuria pospolita. 
Także Kukułka krwista i szerokolistna, Nasięźrzał pospolity, Fiołek mokradłowy, Zimowit 
jesienny. 
 
Występują także rzadkie motyle: 
Czerwończyk nieparek 
Modraszka nausitos w dolinie Odry i Budkowiczanki, 
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Spotkać można także: 
Wydrę w okolicach Młodnika, 
Bobra w okolicach Murowa i Starych Budkowic 
A także kolonię Czapli  siwej w lesie Czapliniec koło Stobrawy.  
 
 

7. Ogólna ocena stanu środowiska i istniejące problemy istotne z punktu widzenia 
realizacji projektu planu miejscowego. 
 
Środowisko naturalne gminy Łubniany , wskutek intensywnej działalności gospodarczej 
człowieka uległo znacznemu przekształceniu.  
Dotyczy to głównie południowej części gminy, gdzie działalność przyczyniła się do zaniku 
zasobów leśnych oraz zanieczyszczenia wody i powietrza , co spowodowało zanik naturalnych 
siedlisk przyrodniczych oraz wielu gatunków flory i fauny.  
Aktualne zagospodarowanie terenów rolnych nie pozwala na pełną regenerację środowiska w 
sensie powrotu do stanu naturalnego. 
Warunkiem zrównoważonego rozwoju jest w tej sytuacji kształtowanie trwałych 
wieloprzestrzennych układów przyrodniczych opartych na zachowanych strukturach 
przyrodniczych obszaru.  
Struktury te zachowały się głównie w północnej części gminy w postaci kompleksów leśnych, 
i zieleni w ciągach dolin rzecznych, które uległy mniejszym przekształceniom i tworzą w miarę 
prawidłowy układ przyrodniczy stabilizujący środowisko przyrodnicze. 
Utwory czwartorzędowe pokrywające znaczną część obszaru gminy to głównie piaski i żwiry, 
które miejscami przyjmują formy czyste geologiczne – naturalne nagromadzenie minerałów , 
których wydobywanie może być przydatne dla celów gospodarczych.  
Dotychczas zostały udokumentowane  na obszarze wsi na terenach leśnych  dwa złoża 
kruszywa naturalnego ,, Jełowa” i ,, Jełowa II” z których  jedno ,, Jełowa „  jest eksploatowane, 
posiada ustanowiony obszar i teren górniczy i koncesje na jego wydobycie z terminem do 
2053r. 
Eksploatacja złoża spowodowała wyłączenie fragmentu kompleksu leśnego na którym złoże 
jest położone  z formy prawnej ochrony przyrody jako Park krajobrazowy a także obszaru 
chronionego krajobrazu ,, Lasów Stobrawsko Turawskich”. 
 
Założony umiarkowany rozwój wsi bez wprowadzania nowych nie związanych z 
dotychczasowym charakterem wsi funkcji mogących  zawsze negatywnie oddziaływać na 
środowisko powoduje, że realizacja ustaleń zawartych w projekcie planu nie wpłynie w sposób 
istotny na środowisko przyrodnicze i kulturowe obszaru wsi Dąbrówka Łubniańska. 
 
Założonym celem planu jest ochrona wartości kulturowych wsi, dawne zespoły zabudowy 
zagrodowej przeznacza się z możliwością zmiany na usługi z priorytetem na usługi 
agroturystyczne oraz wykorzystanie wsi do celów rekreacji weekendowej  i jedynie tzw. 
,, małego biznesu ,, nie stwarzającego uciążliwości dla otoczenia i środowiska. 
 
Dotychczasowa tradycja w uprawianiu małego biznesu uprawnia na przyszłość również do 
umożliwienia i przygotowania takich terenów na prowadzenia działalności gospodarczej o 
charakterze rzemieślniczym , co wynika z tradycji historycznej społeczności. 
Zakres i rodzaje tej działalności stanowią, iż jej uciążliwość dla środowiska będzie mała , na co 
będą miały wpływ także ulepszenia technologiczne wytwarzające małą emisje zarówno pod 
względem hałasu jak i  emisji zanieczyszczeń do środowiska wód powierzchniowych i 
podziemnych, powietrza atmosferycznego i gleby. 
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Prowadzane działania ze strony samorządu  gminy w kierunku wyposażenia obszaru 
opracowania w pełną infrastrukturę techniczną zwłaszcza w sieć kanalizacji sanitarnej dają 
przesłankę, że środowisko wód zarówno powierzchniowych i podziemnych będzie dostatecznie 
chronione. 
 
Gmina posiada uregulowany system gospodarki odpadami komunalnymi wraz z ich segregacją, 
a na swoim terenie. 
Gmina wyznaczyła i  przewiduje realizacje dla obsługi całej gminy  miejsca selektywnej zbiórki 
odpadów w Masowie. 
 
Ustalenia planu nie przewidują zmiany przeznaczenia istniejących obszarów i gruntów leśnych 
na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego , poza wyznaczeniem turystycznych, 
rekreacyjnych  ścieżek spacerowych i rowerowych i miejsc ewentualnego biwakowania. 
 
Podsumowując, 
należy stwierdzić, iż na obszarze opracowania  istniejące i planowane zagospodarowanie i stan 
środowiska  wskazuje na brak problemów istotnych z punktu widzenia realizacji projektu planu 
miejscowego. 
 
8. Stan prawny terenu 
Zdecydowana większość gruntów rolnych należy do rolników indywidualnych, niewiele do 
Skarbu Państwa i administrowanych  przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa. 
Prywatna forma własności jest elementem utrudniającym swobodny rozwój zabudowy zarówno 
mieszkaniowej jak i techniczno – produkcyjnej. 
Z dokonanej wizji terenowej wynika,  iż co najmniej 50% powierzchni terenu nie jest obecnie 
uprawiana rolniczo  na co wpływają  zarówno warunki fizjograficzne , dolinny charakter  a 
także w miejscach wyżynnych  niska klasa gleb a tym samym mała przydatność rolnicza. 
 
9. Ustalenia planu miejscowego 
Wyznaczone w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka 
Łubniańska tereny to w większości tereny wyznaczone w obowiązującym planie 
zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany uchwalonym w 1995r. w oparciu o   ustawę 
z 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym. 
Obecny będący przedmiotem oceny projekt planu miejscowego dla obszaru wsi Dąbrówka 
Łubniańska  ma charakter  porządkowania i uwzględnienia zmian wprowadzanych później do 
planu zasadniczego w większości sporządzonych w oparciu o obowiązująca ustawę o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku , uwzględnienia rozwoju 
zabudowy określonej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy przyjętego w 2014r. oraz uwzględnienia złożonych wniosków do planu.  
 
Obecny projekt planu uwzględnia wymogi ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym i rozporządzenie  do niej określające  wymagany zakres planu miejscowego. 
Obowiązujący jeszcze na dzień dzisiejszy plan gminy Łubniany nie  posiadał przeprowadzonej 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
 
Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Łubniany przyjętym w październiku 2014r.,  wieś Dąbrówka Łubniańska  planowana 
jest do umiarkowanego rozwoju w zakresie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej , usług 
dla ludności i  zabudowy techniczno – produkcyjnej ( obiektów usługowych, produkcyjnych , 
składów i magazynów).  
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Planowana nowa zabudowa zlokalizowana jest w ciągach istniejących dróg: wojewódzkiej, 
powiatowej i  gminnych generalnie jako wypełnienie istniejących luk w zabudowie, tym samym 
do intensyfikacji zabudowy. 
Ustalenia Studium... i planu miejscowego wsi  nie przewidują realizacji nowych dróg o 
charakterze publicznym a jedynie remonty istniejących  dla polepszenia parametrów 
technicznych i warunków bezpieczeństwa. 
 
Ustalenia Studium... i  planu miejscowego wsi nie wprowadzają realizacji nowych 
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko . 
 
Ustalenia Studium... i  planu miejscowego wsi w pełni chronią środowisko przyrodnicze 
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego i nie wprowadzają nowych obiektów budowlanych 
których realizacja mogłaby naruszyć jego walory. 
 
Ustalenia planu przewidują docelowo wyposażenie wsi w pełną infrastrukturę techniczną. 
 
Istnieje zgodność między kierunkami rozwoju wsi określonymi w Studium..... a 
przeznaczeniem terenów pod określone funkcje w sporządzonym projekcie planu miejscowego. 
 
Z wyznaczonych terenów w planie istotnych z punktu widzenia środowiska, których realizacja 
może potencjalnie  wpływać na stan  środowisko należą:  
- tereny zabudowy techniczno – produkcyjnej: obiektów usługowych, produkcji, składów i  
  magazynów i obsługi komunikacji  oznaczone symbolem : U,P,S; KP, 
w sposób bardziej istotny  
- teren  udokumentowanego i eksploatowanego złoża piasków kwarcowych ,, Jełowa” – 1PE 
 
W wyniku prowadzonej eksploatacji złoża ulega sukcesywnie zmiana krajobrazu i jego 
struktura przyrodnicza w obszarze prowadzonej eksploatacji poprzez ubytek drzewostanu  
i  powstanie wyrobiska wydobywczego z czasem  zawodnionego .  
Z uwagi na położenie i uwarunkowania terenowe , walory krajobrazowe terenu na którym jest  
prowadzona eksploatacja złoża w obszarze leśnym, zmiany w krajobrazie nie będą istotne a 
można nawet ocenić, że eksploatacja przyczyni się do jego urozmaicenia po jej zakończeniu. 
Sposób rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego dla celów rekreacyjno - sportowych, 
hodowlanych,  kiedy wyrobisko zostanie zagospodarowane   przyczyni  się do ożywienia 
gospodarczego w tej części gminy .  
Nie wyklucza się również częściowej rekultywacji poprzez przywrócenie zagospodarowania 
obszaru wyrobiska do celów leśnych. 
W wyniku eksploatacji w wyrobisku pojawia się woda a na obrzeżach wyrobiska nastąpi  
rozwój zbiorowisk roślinności wodnej, szuwarowej, turzycowej – nastąpi wzbogacenie 
różnorodności biologicznej flory i fauny. 
W przypadku rekultywacji wyrobiska w kierunku wodnym, może on stanowić zbiornik   
retencji wody dla celów gospodarki leśnej a także dla celów przeciwpożarowych.  
 
W mniejszym zakresie : 
-- tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolem : RM, 
- tereny wielkotowarowej gospodarki rolnej – RPU 
które funkcjonują i nie wymagały  procedury sporządzenia  raportu oddziaływania na 
środowisko. 
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Pozostałe tereny nie posiadają znamion negatywnych skutków dla środowiska poza 
przeznaczeniem gruntów rolnych pod ich zabudowę. 
 
W projekcie planu wprowadzono następujące ustalenia istotne z punktu realizacji ustaleń planu 
w aspekcie ochrony środowiska: 
 
W rozdz. 6 
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz związane z tymi zasadami 
szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy 

 
§54.1. Na obszarze objętym planem ustala się następujące zasady ochrony ładu przestrzennego 
Jeśli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej: 
1) na obszarze urbanizacji obowiązuje zasada koncentracji zabudowy; 
2) zakazuje się lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400m², 
3) zachowanie historycznego rozplanowania wsi oraz eksponowanie i sukcesywne  odtwarzanie 
zabytkowej panoramy wsi, 
4) utrzymanie zasadniczych proporcji wysokościowych ze szczególną ochroną istniejącej 
historycznej zabudowy, 
3) zachowanie zabytkowego układu ulic , 
4) kształtowanie nowej zabudowy w ramach strefy dopuszczalnego zainwestowania – 
tworzenie zabudowy zwartej ( wypełnianie luk , realizacja zabudowy w bezpośrednim 
sąsiedztwie terenów zainwestowanych wzdłuż istniejących dróg),  
5) nie wprowadzanie zmian do planu w celu wyznaczenia nowych terenów zabudowy na 
terenach otwartych, na dnie doliny rzeki Brynicy, na szczytach wzgórz oraz w punktach 
widokowych lub ich bezpośrednim sąsiedztwie, 
6) przy modernizacji obiektów architektoniczno – budowlanych ( mieszkaniowych, 
usługowych, rekreacyjnych i innych ) zachować zasady estetyki i spójności stylistycznej z 
otoczeniem i krajobrazem, 
7) przestrzeganie zasad estetyki i spójności stylistycznej z otoczeniem i krajobrazem wszelkich 
realizowanych i modernizowanych obiektów architektoniczno – budowlanych  
( mieszkaniowych, usługowych, rekreacyjnych), 
8) preferowanie regionalnych cech architektonicznych w projektach budowlanych, w tym: 
dwuspadowych , symetrycznych dachów wysokich, możliwości realizacji naczółków i lukarn, 
krycia dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym o odpowiedniej kolorystyce, 
stosowanie tradycyjnych miejscowych materiałów budowlanych ( cegła, dachówka 
ceramiczna, drewno), wykończenia elewacji materiałami typowymi dla regionu lub ich 
imitacjami( tynk, cegła),  
 
2. Jeśli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej: przy nadbudowie, rozbudowie, 
przebudowie i remoncie budynków: 
1) mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej , dla obu segmentów budynku zachować jednakowe 
wysokości do okapu i kalenicy dachu oraz jednolity rodzaj i kolor elewacji i pokrycia dachu, 
2) dopuszcza się nadbudowę istniejących budynków z dachem płaskim, przy nadbudowie 
obowiązują dachy strome, symetryczne, 
3) zakazuje się nadbudowy istniejących budynków zlokalizowanych od frontu działki 
budowlanej a usytuowanych bezpośrednio przy granicy z sąsiednia działką budowlaną, 
4) dach rozbudowy budynku mieszkalnego i usługowego należy pokryć takim samym 
materiałem i w takim samym kolorze , jak pokrycie dachu istniejącego, z wyjątkiem dachów 
płaskich; 
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5) dopuszcza się remont, przebudowę i rozbudowę istniejących budynków; rozbudowa nie 
może przekroczyć gabarytów obiektów określonych w planie; 
6) dopuszcza się rozbiórkę, a także odbudowę istniejących budynków; dopuszczenie rozbiórki 
dotyczy także obiektów wpisanych do Gminnej ewidencji Zabytków, jeżeli nie naruszy to 
przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 
7) w kolorystyce budynków stosować : 
a) na ścianach elewacji – odcienie kolorów pastelowych, z wyjątkiem koloru różowego i 
niebieskiego, 
b) pokrycie dachów – w odcieniach koloru czerwonego;  
8) dla ogrodzeń usytuowanych od frontu działek budowlanych na terenach zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową 
usługowa, terenach zabudowy zagrodowej w tym z agroturystyką, zabudowie rekreacji 
obowiązują następujące ustalenia  
a) wysokość ogrodzenia nie więcej niż 1,8m, 
b) zakazuje się ogrodzeń pełnych, 
c) zakazuje się ogrodzeń z prefabrykowanych płyt betonowych; 
d) zakaz, o którym mowa w pkt.8lit.b, nie dotyczy istniejących pełnych ogrodzeń wpisanych 
do gminnej ewidencji zabytków;  
9) poza obszarem urbanizacji obowiązuje zakaz zabudowy; 
10) zakazuje się lokalizacji elektroenergetycznych linii najwyższych napiec i wysokiego 
napięcia; 
11) zakazuje się lokalizacji elektrowni wiatrowych; 
12) zakazuje się lokalizacji antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji 
radiokomunikacyjnych, a także napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 
w bezpośrednim sąsiedztwie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego ; zakaz nie dotyczy 
istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia SN. 

 
W zakresie ochrony środowiska  
w rozdz. 7 
Zasady ochrony zdrowia ludzi,  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, w tym 
terenów i obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, a także 
szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu , w 
tym zakaz zabudowy 
 
§55.1. Położenie  części obszaru planu ( północna część wsi)  w obrębie Stobrawskiego Parku 
Krajobrazowego który zgodnie z   rozporządzeniem Nr 0151/P/07 Wojewody Opolskiego z 
dnia 19 stycznia 2007r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Stobrawskiego Parku 
Krajobrazowego został wskazany dla realizacji działań ochronnych jako jednostka 
przyrodniczo – krajobrazowa ,, C” z wyróżnionymi podjednostkami – tereny z dominacją lasów 
na południe od doliny Budkowiczanki tj. C11 – jednostka wysokiej ochrony i kształtowania 
obejmująca tereny zabudowane i użytki rolne w obrębie osady Kosowce oraz tereny leśne  
( w tym na wydmach) na której występują stanowiska chronionych i rzadkich gatunków roślin. 
 
2. Dla obszaru wsi  stanowiącego Park  wprowadza się następujące zasady ochrony i ustalenia: 
1) w zakresie zagospodarowania przestrzennego i budownictwa 
a) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w 
rozumieniu przepisów Prawo ochrony środowiska , w przypadku gdy przeprowadzona 
procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny wpływ na przyrodę 
Parku. 
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b) dla osady Kosowce zachowanie charakteru osady leśnej z dopuszczeniem jedynie w ramach 
wypełniania luk w zabudowie przy istniejących drogach, w tym również zabudowy zagrodowej  
na pozostałym dopuszczenie wyłącznie rekreacyjnej rekreacyjnej, 
c) nie dopuszczenia bez uzasadnienia niezbędnej konieczności zmiany w istniejącym 
zagospodarowaniu Parku dla  lokalizacji obiektów budowlanych wymagających wycinki 
drzew. 
 
2) w zakresie prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej: 
a) gospodarowanie w sposób zapewniający przyrost zasobów, wzbogacanie różnorodnych 
funkcji obszarów leśnych, zwiększenie różnorodności biologicznej z jednoczesnym 
rozwijaniem wodochronnych, klimatotwórczych i środowiskotwórczych funkcji lasów, 
b) zachowanie istniejących form ochrony przyrody i stosowanie ustaleń zawartych w jego 
planie ochrony , 
c) zachowanie i ochrona siedlisk i stanowisk roślin prawnie chronionych, 
d) zachowanie i pielęgnacja pomnika przyrody lipy drobnolistnej istniejącej na dz.nr 533 w 
przysiółku Kosowce 
e) zachowanie łąk śródleśnych i nieużytków ( bagien, torfowisk, oczek wodnych); objęcie 
ochroną użytek ekologiczny ,, Kały”, 
f) sukcesywna przebudowa drzewostanów niezgodnych z siedliskiem i roślinnością 
potencjalną;  preferowanie odnowień naturalnych z dosadzaniem drzew zgodnych z siedliskiem 
i roślinnością potencjalną, 
g) zalecenie nadania priorytetu w zwalczaniu szkodników metodom profilaktycznym, 
biologicznym i mechanicznym z ograniczeniem stosowania metod chemicznych, 
h) wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno – krajoznawczych i edukacyjnych Parku 
powinno odbywać się w oparciu o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe ścieżki 
przyrodnicze, wzbogacone w elementy racjonalnej infrastruktury technicznej, 
i) ochrona miejsc kulturowych w lasach poprzez zachowanie pozostałości dawnych osad jak  
cmentarzy, mogił , miejsc pamięci, kapliczek, itp. także tych dotychczas nieujawnionych, 
j) zakazuje się wykonywania wszelkich prac ziemnych prowadzących do dewastacji zieleni i 
zniekształcających rzeźbę terenu. 
 
3. Położenie części obszaru planu ( południowa część wsi)  w obrębie struktur Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych nr 335,, Krapkowice – Strzelce Opolskie” przyporządkowanego 
do obszaru dorzecza Odry gromadzącego wody w triasowych utworach porowo – 
szczelinowych wymagającego wysokiej ochrony zasobów wodnych  ( OWO) oraz w północnej 
części wsi (na obszarze leśnym) zaleganie czwartorzędowej doliny kopalnej Knieja – Lasowice. 
 
§56. 1.W związku z uwarunkowaniami  wymienionym w pkt.1, 2 i 3   na obszarze planu 
wprowadza się następujące zasady ochrony środowiska: 
1) w zakresie gospodarki wodno – ściekowej : 
a) zaopatrzenie w wodę pitną z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej z dopuszczeniem 
studni kopanych na terenach zabudowy rozproszonej, w znacznym oddaleniu od przewodów 
zbiorczego zaopatrzenia w wodę, 
b) ochrona ujęć wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, 
- nakaz uszczelniania powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem produktami 
ropopochodnymi i innymi substancjami szkodliwymi, mogącymi przenikać do gruntu i wód 
podziemnych oraz zabezpieczenie tych powierzchni przed spływem zanieczyszczeń na tereny 
przyległe; 
-  nakaz ujmowania wód opadowych i roztopowych z zanieczyszczanych twardych powierzchni 
komunikacyjnych i produkcyjnych w system kanalizacyjny i podczyszczania w odstojnikach 
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szlamów i piasku oraz w razie potrzeby także w separatorach olejów i substancji 
ropopochodnych przed odprowadzaniem wód opadowych do komunalnej kanalizacji 
deszczowej 
c) budowa sieci kanalizacyjnych z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni  ścieków w 
Kotorzu Małym ( gm.Turawa); w okresie przejściowym  dopuszcza się indywidualne 
rozwiązania ( szczelne szamba, oczyszczalnie zagrodowe, przydomowe) w sytuacjach 
uzasadnionych względami ekonomicznymi jak znaczne oddalenie od głównych przewodów 
sieci kanalizacji komunalnej ( zabudowa rozproszona ) wysokie koszty budowy sieci zbiorczej. 
d) zakaz deszczowania ścieków ( rozprowadzania ścieków na gruntach rolnych poprzez 
zainstalowane w tym celu stałe lub przenośne rurociągi i urządzenia zraszające ) oraz 
lokalizowania wylewisk ścieków; 
e) zakaz lokalizowania indywidualnych ( przydomowych ) oczyszczalni ścieków i zbiorników 
bezodpływowych ścieków bytowych z wyłączeniem urządzeń tego rodzaju istniejących przez 
wejściem w życie niniejszej zmiany planu i spełniających wymagania przepisów odrębnych ; 
dopuszcza się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków jedynie w sytuacjach 
uzasadnionych względami ekonomicznymi jak znaczne oddalenie zabudowy od głównych 
przewodów kanalizacji komunalnej, wysokie koszty budowy sieci zbiorczej; 
f) nakaz uszczelniania powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem produktami 
ropopochodnymi i innymi substancjami szkodliwymi, mogącymi przenikać do gruntu i wód 
podziemnych oraz zabezpieczenie tych powierzchni przed spływem zanieczyszczeń na tereny 
przyległe; 
g) nakaz ujmowania wód opadowych i roztopowych z zanieczyszczanych twardych 
powierzchni komunikacyjnych i produkcyjnych w system kanalizacyjny i podczyszczania w 
odstojnikach szlamów i piasku oraz w razie potrzeby także w separatorach olejów i substancji 
ropopochodnych przed odprowadzaniem wód opadowych do komunalnej kanalizacji 
deszczowej. 
 
2) w zakresie kształtowania bilansu wodnego: 
a) zwiększenie retencji zlewni  rzeki Brynicy oraz renaturyzacja układów hydrologicznych, 
b) zachowanie wszystkich istniejących antropogenicznych struktur zatrzymujących wodę tj. 
podpiętrzeń, młynówek oraz zbiorników wodnych i rowów melioracyjnych, 
c) zwiększenie retencji naturalnej, odbudowę naturalnej retencji gruntowo – glebowej poprzez: 
- zachowanie i ochronę obszarów wodno – błotnych, 
- ochronę lub odtworzenie prawidłowych stosunków wodnych na obszarach o glebach  
   organicznych, 
- wtórne zabagnienia odcinków zmeliorowanych dolin rzecznych nieużytkowanych rolniczo, 
- w miarę możliwości pozostawianie starorzeczy oczek wodnych, zadrzewień i wysokiej  
   roślinności podczas koniecznych prac regulacyjnych lub melioracyjnych, 
- doprowadzenie wód rzeki Brynicy  do klasy czystości odpowiadającej jej naturalnym cechom; 
 
3) w zakresie prowadzenia racjonalnej gospodarki rolnej:  
a) ochrona gruntów rolnych o najwyższych klasach bonitacyjnych przed zmianą sposobu 
użytkowania, 
b) utrzymanie i rozbudowa mozaikowatości w strukturze użytkowania terenu, 
c) utrzymanie istniejących miedz, oczek wodnych, zadrzewień, zakrzaczeń śródpolnych oraz w 
miarę możliwości dalsze wzbogacanie krajobrazu rolniczego o te elementy, 
d) utrzymywanie ekosystemów łąkowych w dolinach rzecznych, 
e) ograniczenie możliwości lokalizowania obiektów kubaturowych niezwiązanych z produkcją 
rolniczą, za wyjątkiem infrastruktury technicznej, 
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f) stosowanie racjonalnego poziomu nawożenia oraz stosowania chemicznych środków 
ochrony roślin; preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi, 
g) propagowanie rolnictwa ekologicznego realizowanego metodami biodynamicznymi, 
dostosowanego do lokalnych warunków glebowych, wodnych, klimatycznych,  
h) preferowanie hodowli bydła opartej na naturalny wypas metodą pastwiskową, 
i) preferowanie rozwoju pszczelarstwa, upraw roślin leczniczych i miododajnych, 
j) ograniczanie zanieczyszczeń wód substancjami pochodzenia rolniczego, w tym ściekami 
gospodarczymi, 
k) ochrona lokalnych starych odmian drzew i krzewów owocowych, 
l) ochrona zieleni wiejskiej oraz kształtowania zróżnicowanego krajobrazu rolniczego przez 
ochronę istniejących oraz formowanie nowych zadrzewień śródpolnych, 
m) prowadzenie  dolesień  wyłącznie na glebach o najsłabszych walorach użytkowych , 
 
4) w zakresie prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej: 
a) gospodarowanie w sposób zapewniający przyrost zasobów, wzbogacanie różnorodnych 
funkcji obszarów leśnych, zwiększenie różnorodności biologicznej z jednoczesnym 
rozwijaniem wodochronnych, klimatotwórczych i środowiskotwórczych funkcji lasów, 
b) zachowanie i ochrona siedlisk i stanowisk roślin prawnie chronionych, 
c) zachowanie łąk śródleśnych i nieużytków ( bagien, torfowisk, oczek wodnych), 
d) zachowanie w dolinie rzeki Brynicy i jej dopływów  drzewostanu łęgowego, olsów i innych 
naturalnych formacji przyrodniczych, 
e) przebudowa drzewostanów niezgodnych z siedliskiem i roślinnością potencjalną ; 
preferowanie odnowień naturalnych z dosadzaniem drzew zgodnych z siedliskiem  
i roślinnością potencjalną, 
f) w celu wykorzystania lasów dla celów rekreacyjno – krajoznawczych i edukacyjnych należy  
wyznaczać  szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe ścieżki przyrodnicze, wzbogacone w 
elementy racjonalnej infrastruktury technicznej, 
i) ochrona miejsc kulturowych w lasach poprzez zachowanie pozostałości dawnej  osady – 
przysiółek Kosowce, kapliczka Studzionka i objęcie ochroną miejsc i obiektów dotychczas 
nieujawnionych.  
 
5) w zakresie rozwoju zalesień, zadrzewień i terenów zieleni: 
a) dolesianie wyłącznie na najsłabszych glebach oraz w obszarach dolinnych rzeki Brynica i jej 
dopływów,  
b) zalesianie i zadrzewianie gatunkami zgodnymi z siedliskiem i roślinnością potencjalną, 
c) zachowanie i rozbudowa zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych,  
e) prowadzenie nasadzeń zieleni wysokiej wzdłuż cieków i dróg, 
f) utrzymanie bez zalesienia wilgotnych łąk wewnątrz kompleksów leśnych ; 
 
6) w zakresie rozwoju zagospodarowania turystycznego: 
a) rozwój turystyki i rekreacji wyłącznie  w sposób uporządkowany i skanalizowany na 
wyznaczonych w planie terenach ,  
b) należy preferować rozwój form turystyki jednodniowej lub weekendowej , w ciągu całego 
roku , agroturystyki,   formy turystyki kwalifikowanej, wędrówki piesze, rowerowe, konne,  
d) tworzenie ścieżek dydaktycznych w terenach cennych pod względem dydaktycznym i 
krajoznawczym, 
e) dopuszczalny rozwój infrastruktury turystycznej poprzez organizacje miejsc wypoczynku z 
wiatami, ławkami oraz rozbudowę systemu informacji turystycznej, utrzymanie we właściwym 
stanie istniejących szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych; 
 



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Łubniańska 
 

 

35 
 

7)  Na obszarze planu nie dopuszcza się działalności i zabudowy, której przedmiotem jest 
składowanie odpadów oraz działalności stwarzającej zagrożenie wystąpienia poważnych awarii 
w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska. 
 
8) W terenach zabudowanych ( M, M,U) i w miejscach dostępnych dla ludzi, należy zapewnić 
dotrzymanie dopuszczalnych poziomów natężenia pól elektromagnetycznych w sąsiedztwie 
napowietrznych linii średniego napięcia ( E15KV), zgodnie z wymaganiami przepisów 
szczególnych. 
2. Szczątki roślin lub zwierząt odkryte w trakcie robót ziemnych podlegają ochronie na mocy 
przepisów szczególnych; w razie ich odkrycia należy wstrzymać roboty mogące je uszkodzić 
oraz niezwłocznie zawiadomić Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a jeżeli nie jest 
to możliwe – Wójta Gminy. 
 
§57.1.Ustala się tereny, na których obowiązuje nieprzekraczanie dopuszczalnych poziomów 
hałasu, normowanych w przepisie szczególnym: 
1) na terenach  zabudowy mieszkaniowej ( M) obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu 
przewidziane dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) na terenach zabudowy zagrodowej ( RM) obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu 
przewidziane dla terenów zabudowy zagrodowej; 
3) w przypadku gdy na terenach M zostanie przeznaczona działka pod zabudowę: 
a) mieszkaniową z usługami obowiązują dla niej dopuszczalne limity hałasu jak dla terenów 
mieszkaniowo – usługowych (  M,U );  
b) w przypadku istniejących lub planowanych usług w zakresie oświaty i wychowania, domów 
opieki społecznej obowiązują na nich odpowiednio dopuszczalne poziomy hałasu przewidziane 
dla terenów związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, terenów domów 
opieki społecznej; 
b) wyłącznie usług nie obowiązują dla niej limity dopuszczalnego hałasu; 
c) dla terenów UT jako terenów w zakresie wypoczynku i rekreacji  dopuszczalne limity hałasu 
obowiązują jak dla terenów rekreacyjno – wypoczynkowych; 
4) na terenach pozostałych nie normuje się. 
 
§58.1.Na terenach, w których nie wykluczono lokalizacji przedsięwzięć mogących (U,P,S, 
RPU) potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, można te przedsięwzięcia  realizować 
pod zachowaniem następujących warunków: 
1) zgodności rodzaju i zakresu przedsięwzięcia z ustalonym w planie przeznaczeniem terenów 
i szczegółowymi warunkami ich zabudowy i zagospodarowania; powyższy wymóg nie dotyczy 
infrastruktury technicznej celu publicznego; 
2) zgodności rodzaju i zakresu przedsięwzięcia z ustalonymi w planie ograniczeniami, 
nakazami i zakazami; 
 
§59.1. Ustala się maksymalna obsadę inwentarza żywego określona liczbą dużych jednostek 
przeliczeniowych ( DJP) o których mowa w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko: 

1) do 60DJP – na terenie obsługi i produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych 
oznaczonym symbolem RPU, 

2) 5DJP na terenach zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych , hodowlanych 
oznaczonych symbolami RM 

3) 4 DJP na terenach zabudowy mieszkaniowej oznaczonej symbolem M : 
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§60. Na obszarze planu nie wskazano terenów objętych zalewem powodziowym ponieważ takie 
nie występują w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo wodne.  
Dla zabudowy narażonej na podtopienia w dolinie rzeki Brynicy wskazano lokalizowanie 
zabudowy bez podpiwniczenia podziemnego, 
 
§61.1 Na terenach, w których nie wykluczono lokalizacji przedsięwzięć mogących (U,P,S, KP)  
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, można te przedsięwzięcia  realizować pod 
zachowaniem następujących warunków: 
1) zgodności rodzaju i zakresu przedsięwzięcia z ustalonym w planie przeznaczeniem terenów 
i szczegółowymi warunkami ich zabudowy i zagospodarowania; powyższy wymóg nie dotyczy 
infrastruktury technicznej celu publicznego; 
2) zgodności rodzaju i zakresu przedsięwzięcia z ustalonymi w planie ograniczeniami, 
nakazami i zakazami; 
2. Stwierdzone i potencjalne oddziaływanie na środowisko przedsięwzięć zlokalizowanych na 
obszarze planu powinno być badane, monitorowane i analizowane w zakresie i  
z częstotliwością  wynikającą z przepisów szczególnych oraz decyzji administracyjnych; 
dotyczy to w szczególności oddziaływania  na klimat akustyczny, powietrze i wody podziemne. 
 
§62.W zakresie gospodarki odpadami: plan wprowadza ustalenia następujące: 
a) gromadzenie odpadów komunalnych zgodnie z zasadami przyjętymi w gminie i ich selekcja 
na terenie wyznaczonym dla obsługi gminy w tym zakresie w Masowie, 
b) odpady zaliczone do niebezpiecznych należy przechowywać w wyznaczonych  
i odpowiednio zabezpieczonych miejscach i postępować zgodnie z przepisami odrębnymi. 
 
Ponadto ustalenia planu regulują system odprowadzania ścieków : 
 
w §48.1. Odprowadzanie ścieków: 

1) bytowych, komunalnych i przemysłowych – włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej  
i odprowadzenie docelowo  na komunalną oczyszczalnie ścieków w Kotorzu Małym  
( gm.Turawa) 

2) opadowych i roztopowych: 
a) z powierzchni zanieczyszczonych, do sieci kanalizacji deszczowej lub do wód lub 

do ziemi, po oczyszczeniu w stopniu wymaganym przepisami odrębnymi w 
zakresie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 
do ziemi; 

b) z powierzchni nie zanieczyszczonych, można odprowadzać do wód lub do ziemi 
bez oczyszczenia; 

c) czyste, można retencjonować na terenach objętych planem oraz wykorzystywać je 
gospodarczo. 

2. Do czasu podłączenia obiektu do zbiorczego systemu sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza 
się odprowadzanie ścieków bytowych do zbiorników wybieralnych; 
1) sieć należy prowadzić w sposób pozwalający na prawidłowe zagospodarowanie działki, 
wskazany przebieg prostopadły lub równoległy do granic działki; zakazuje się prowadzenia w 
sposób skośny do granic nie pozwalający na posadowienie obiektu budowlanego zgodnie z 
obowiązującymi warunkami techniczno - budowlanymi, 
2) lokalizacja niezbędnych urządzeń związanych z siecią kanalizacyjna ( przepompownie 
ścieków) powinna nastąpić w oddaleniu co najmniej 50m od budynków mieszkalnych  
i usługowych, urządzenia te należy wyposażyć w filtry zapobiegające emisji nieprzyjemnych 
zapachów. 
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3. Dopuszcza się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków jedynie na terenach zabudowy 
o charakterze rozproszonym oraz w sytuacjach uzasadnionych względami ekonomicznymi jak 
znaczne oddalenie od głównych przewodów sieci kanalizacji komunalnej i wysokie koszty 
budowy sieci zbiorczej . 
 
 
Ustalenia planu obejmują ochrona najwartościowsze twory przyrody: 
w §81. Ochroną obejmuje się wyznaczony w kompleksie leśnym ,, użytek ekologiczny,, Kały”, 
kompleks starych wyrobisk poeksploatacyjnych (żwirowni) zarastających roślinnością wodną 
i szuwarową. Jest to miejsce występowania wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt, w tym 
turzycy pęcherzykowatej, turzycy siwej, turzycy gwiazdkowatej, turzycy dziobkowatej, 
wełnianki wąskolistnej, skrzypa błotnego.  
Występują tu liczne populacje płazów, w szczególności traszka zwyczajna, żaba wodna, żaba 
trawna, ropucha szara. 
 
10. Ocena wpływu realizacji ustaleń planu miejscowego  na środowisko 

 

10.1. Przewidywane negatywne oddziaływania na środowisko i zagrożenia mogące być 
rezultatem realizacji projektu planu miejscowego 

Uchwalenie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Łubniańska   
polega głównie na przeznaczeniu terenów objętych planem na cele: 
- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością lokalizacji  usług dla ludności ( M, 
M,U;); 
 
- zabudowy techniczno – produkcyjnej i obsługi komunikacji obejmującej zabudowę usługową, 
produkcyjną, składy i magazyny: U,P,S; KP;  
 
- sportu i rekreacji ; U,S; UTL; UTR, 
 
- zabudowy zagrodowej : RM 
 
- adaptacja przeznaczenia  terenu zgodnie z przesądzonym wcześniej przeznaczeniem i  
prowadzoną   eksploatacją złoża  piasku kwarcowego,, Jełowa,,. – ustanowiony teren i obszar 
górniczy - koncesja do 2053r. 
 
Poza tym plan nie wprowadza innych zasadniczych zmian w istniejącym sposobie użytkowania 
i zagospodarowania terenów na obszarze objętym planem, których funkcjonowanie mogłoby 
wpływać w sposób znacząco  negatywny na funkcjonowanie  środowiska i zdrowie ludzi.  

Tereny  zabudowy zagrodowej RM i gospodarki wielkotowarowej RPU już istnieją i ich zakres 
i wielkość w oparciu o przeprowadzona procedurę środowiskową nie jest zaliczona w 
przepisach ochrony środowiska do przedsięwzięć mogących negatywnie lub potencjalnie 
negatywnie oddziaływać na  środowisko. 

Na części wyznaczonych  terenów  U,P,S  istnieją zakłady produkcyjne   których  zakres i 
wielkość również nie jest zaliczona w przepisach ochrony środowiska do przedsięwzięć 
mogących negatywnie oddziaływać na środowisko wymagających uzyskania przez 
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prowadzącego działalność decyzji środowiskowej i sporządzenia raportu oddziaływania na 
środowisko. 

Zakłady zlokalizowane przy ul. Opolskiej są nowoczesne, posiadają zagospodarowanie z 
zielenią z urządzonymi miejscami postojowymi , parkingami na terenie prowadzonej 
działalności. 

Najistotniejsze oddziaływania na środowisko mogących być rezultatem realizacji miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego : 

1) negatywne oddziaływania : 
=  wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych użytkowanych dotychczas jako grunty orne  
    i łąki o powierzchni ok... ha ; 
2) pozytywne oddziaływania: 
= nie przewiduje się i zakazuje się  przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. 
=  zorganizowany system gospodarki ściekowej, 
= zorganizowany system gromadzenia i usuwania odpadów,  
= brak emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w stopniu znaczącym, 
= polepszenie warunków mieszkaniowych, 
= wzrost miejsc pracy. 
 

10.2. Określenie, analiza i ocena przewidywanych skutków realizacji  projektu 
planu miejscowego  na poszczególne elementy środowiska 

10.2.1. Prognoza wpływu na różnorodność biologiczną, rośliny, zwierzęta 

Realizacja ustaleń planu nie wprowadza  istotnych, znaczących zagrożeń na różnorodność 
biologiczną, rośliny i zwierzęta.  

Istotnym i znaczącym dla środowiska przy realizacji ustaleń projektu  planu miejscowego jest 
pełna ochrona wartości środowiska Stobrawskiego Parku Krajobrazowego określonych w 
rozporządzeniu Wojewody Opolskiego nr 0151/P/8/07 z dnia 19 stycznia 2007r. w sprawie 
ustanowienia planu ochrony Stobrawskiego Parku Krajobrazowego ( Dz. U. Woj. Op. z 2007r. 
nr 4, poz.76). 

Ustalenia planu nie wprowadzają nowego innego niż leśne przeznaczenie terenów na obszarze 
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego poza istniejącym zagospodarowaniem i przeznaczeniem 
ustalonym i przyjętym wcześniej, co należy uznać,  iż określone w ww rozporządzeniu zasady, 
nakazy i zakazy obowiązujące na obszarze parku  ustalenia planu miejscowego  respektują i są 
zapisane w§.... ustaleń planu w zakresie wymogów ochrony środowiska na obszarze Parku. 

Negatywne oddziaływania mogą nastąpić w przypadku podjęcia realizacji nowej zabudowy na 
pozostałym obszarze wsi,  ponieważ zostanie naruszona istniejąca struktura biologiczna 
obszaru poprzez zdjęcie wierzchniej warstwy powierzchni ziemi.  

Zdjęta wierzchnia humusowa  warstwa ziemi zostanie odpowiednio zagospodarowana, co 
należy uznać za efekt pozytywny . 
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Planowana nowa zabudowa została wyznaczona głównie w ciągach istniejących dróg  
( w lukach zabudowy) i w bezpośrednim sąsiedztwie i nie spowoduje naruszenia w sposób 
istotny istniejącej wykształconej dotychczas struktury funkcjonalno – przestrzennej wsi. 

Nie wyznacza się w związku z tym nowych dróg publicznych  a działalność inwestycyjna w 
tym zakresie winna obejmować działania w celu polepszenia parametrów i bezpieczeństwa na 
drogach ( budowa chodników, ścieżek pieszo-rowerowych,  oświetlenia a także ekranów 
akustycznych i sygnalizacji świetlnej jeśli będzie wymagane itp.)  

Z uwagi na niewielki, umiarkowany rozwój zabudowy skutki dla środowiska ocenia się jako 
małe i w długim okresie czasowym. 

10.2.2. Prognoza wpływu na ludzi 

Ze względu na niewielki rozwój zabudowy zarówno mieszkaniowej jak i  techniczno – 
produkcyjnej nie przewiduje się negatywnych oddziaływań na ludzi i ich zdrowie. 

Na obszarze wsi nie przewiduje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko o których mowa w przepisach ochrony środowiska. 

Efektem pozytywnym natomiast może być polepszenie warunków i standardów  
mieszkaniowych, a także wzrost miejsc pracy w związku  z podjęciem działalności 
gospodarczej związanej z zabudową techniczno – produkcyjną obejmująca obiekty usługowe, 
produkcyjne, składy i magazyny a także polepszenie warunków bezpieczeństwa na istniejących 
drogach publicznych poprzez budowę chodników, ścieżek pieszo-rowerowych,  oświetlenia itp. 

10.2.3. Prognoza wpływu na wody 

Na obszarze objętym planem miejscowym brak jest ujęć wody podziemnej  ujmowanej dla 
celów pitnych. 

Położenie części obszaru wsi Dąbrówka Łubniańskiej  na obszarze Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych GZWP335 Krapkowice – Strzelce Opolskie wymagającego szczególnej ochrony 
może być zagrożony w przypadku braku uszczelniania powierzchni które mogą powodować 
przenikanie substancji zanieczyszczonych do gruntu i wód gruntowych.  

Czwartorzędowa dolina kopalna Knieja – Lasowice zalega na obszarze leśnym i tym samym 
jest mniej narażona na zanieczyszczenia zewnętrzne. 

Ustalenia planu chronią wody podziemne przed wprowadzaniem zanieczyszczeń 
wprowadzając wymóg uszczelnienia powierzchni które mogą stanowić zagrożenie dla gruntu i 
wód podziemnych.  

Prowadzona przez gminę sukcesywna realizacja zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej  
pozwala na pozytywną ocenę w zakresie ochrony wód podziemnych  na obszarze wsi  
w przyszłości. 
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10.2.4 Prognoza wpływu na powietrze 

Na obszarze wsi brak jest źródeł emitujących do powietrza atmosferycznego zanieczyszczenia 
w stopniu znaczącym.  

Ustalenia planu nie wprowadzają realizacji przedsięwzięć będących źródłem emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery. 

Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami związana jest i będzie na terenie wsi Dąbrówka 
Łubniańska  głównie z terenami mieszkaniowymi i  stosowaniem do urządzeń grzewczych  
stałych paliw ( węgla, koksu) emitujących zanieczyszczenia  do powietrza zwłaszcza w okresie 
zimowym.  

Sukcesywne stosowanie w ramach remontów i w nowo zrealizowanej  zabudowie 
ekologicznych źródeł energii do celów cieplnych oraz możliwość podłączanie zabudowy do 
sieci gazociągu przewodowego wyeliminuje  z czasem emisję zanieczyszczeń do powietrza 
atmosferycznego. 

10.2.5. Prognoza wpływu na krajobraz 

Ustalenia planu w pełni respektują wymogi ochrony środowiska w zakresie ochrony walorów 
krajobrazowych. 
Ustalenia planu nie wprowadzają nowej zabudowy na obszarze Stobrawskiego Parku 
Krajobrazowego w tym obiektów infrastruktury technicznej mających znamiona dominant  
w krajobrazie jak słupy energetyczne, maszty telefonii komórkowej itp. 
Z uwagi na położenie i uwarunkowania terenowe rozwoju zabudowy przy istniejących ciągach 
drogowych poprzez jej intensyfikację oraz  dostosowanie nowej zabudowy  do skali zabudowy 
istniejącej w zakresie gabarytów wysokościowych  zmiany w krajobrazie wsi nie będą 
znaczące.  
Nie przewiduje się realizacji obiektów mogących  stanowić dominanty w krajobrazie wsi. 
 
Prowadzona eksploatacja piasku kwarcowego,, Jełowa” odbywa się w kompleksie leśnym i nie 
wpływa ona znacząco na krajobraz wizerunkowy wsi. 

10.2.6. Prognoza wpływu na klimat 

Planowany rozwój nowej zabudowy o niewielkiej skali nie będzie miało zasadniczego 
znaczenia na zmiany lokalnego klimatu i zdrowie ludzi.  

Obszar wsi posiada obniżenie dolinne o równoleżnikowym przebiegu związane z doliną rzeki 
Brynicy , co może powodować zastoiska wilgotnych  mgieł zwłaszcza w okresie jesienno – 
zimowym. 

Równoleżnikowy przebieg doliny Brynicy i przewaga wiatrów południowo - zachodnich 
powoduje, że obszar doliny ulega  przewietrzaniu i tym samym posiada pozytywny wpływ na 
klimat lokalny. 

Obecnie mała i także w przyszłości niska emisja zanieczyszczeń emitowanych do powietrza 
atmosferycznego ( zastosowanie ekologicznych źródeł emisji, wyposażenie wsi w gaz 
przewodowy) nie wpłynie na pogorszenie klimatu lokalnego. 



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Łubniańska 
 

 

41 
 

 

10.2.7. Prognoza wpływu na powierzchnie ziemi 

Obszar  wsi Dąbrówka Łubniańska  charakteryzuje się   urozmaiconym ukształtowaniem 
powierzchni ziemi ponieważ na jej obszarze występują  cenne  lokalne  formy rzeźby do których 
należy dolina rzeczna Brynicy . 

Intensyfikacja terenów zainwestowanych oraz niewielkie obszarowo nowe tereny pod 
zabudowę i ich realizacja w długim okresie czasowym nie wpłyną znacząco na ubytek 
powierzchni ziemi. Przewaga gleb o niskiej klasie bonitacyjnej na obszarze wsi i ich 
przeznaczenie pod zabudowę przy istniejącej w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy,  w ciągu 
istniejących dróg , realizacja nowej zabudowy nie przyniesie negatywnych znaczących skutków 
dla rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

Wielkość powierzchni ziemi przeznaczonej pod nowa zabudowę szacuje się na ok...,, ha. 

10.2.8. Prognoza wpływu na zasoby naturalne 

Na obszarze wsi objętej opracowaniem są zasoby naturalne   udokumentowane 2 złoża kopaliny 
piasków kwarcowych ,, Jełowa” i Jełowa II położone w kompleksie leśnym. 
Aktualnie eksploatowane jest złoże ,, Jełowa”.  
Prowadzący eksploatacje posiada koncesję do 2053r. 
Nie przewiduje się eksploatacji w najbliższym czasie złoża ,, Jełowa II” położonego w całości 
na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. 
 

10.2.9. Prognoza wpływu na zabytki 

Na obszarze objętym sporządzeniem projektu  planu miejscowego znajdują się obiekty  które  
- są ujęte w wojewódzkim rejestrze  oraz  
- obiekty ujęte w gminnej ewidencji które ze względu na wartości historyczne i architektoniczne 
obejmuje się ochroną ustaleniami planu. 
Obiekty zabytkowe zlokalizowane  na obszarze wsi oznaczone są odpowiednio  na rysunku 
planu. 
Ustalenia planu w pełni chronią  obiekty zabytkowe jak również nawiązują ustaleniami do 
istniejącej zabudowy w zakresie gabarytów i formy architektonicznej. 
Cechą charakterystyczną istniejącej zabudowy jest przeważający szczytowy układ zabudowy. 
Ustalenia planu wprowadzają wymóg szczytowego  usytuowania nowej zabudowy 
mieszkaniowej jeśli w otoczeniu taki charakter zabudowy występuje. 
Zostały także  ujawnione  2 stanowiska archeologiczne. 
Nie jest wykluczone, że w trakcie prac ziemnych pod nową zabudowę zostaną ujawnione 
przedmioty o cechach zabytku, bowiem wieś Dąbrówka Łubniańska posiada bogata przeszłość 
kulturową. 
Znalezione przedmioty podlegają ochronie na mocy ustawy z 23 lipca 2003r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. 2014r. , poz.1446).  
Ustalenia planu wprowadzają wymóg ochrony ewentualnych znalezisk mogących posiadać 
znamiona zabytku archeologicznego. 
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10.2.10. Prognoza wpływu na dobra materialne 

Wpływ na dobra materialne może się wiązać z chwilowymi oddziaływaniami negatywnymi np.  
takimi jak pożar istniejących w sąsiedztwie kompleksów leśnych .  

W związku z realizacją ustaleń projektu planu który nie przewiduje realizacji obiektów 
zagrażających dobrom materialnym tym samym nie przewiduje się negatywnego wpływu na 
dobra materialne. 

Jednocześnie wprowadzone w planie nowe funkcje terenów obecnie niezagospodarowanych 
pozostających   jako nieużytkowane   mogą potencjalnie wpłynąć na poprawę warunków życia 
mieszkańców poprzez uzyskanie nowych miejsc zamieszkania a także pracy w zakładach 
usługowych i agroturystyce. 

10.2.11. Zagrożenie odpadami 

Gmina posiada uregulowany system gromadzenia i odprowadzania odpadów komunalnych 
pracujący w oparciu o gminny regulamin czystości i porządku.  

Gromadzenie odpadów następuje do pojemników usytuowanych na posesjach a następnie ich 
wywóz przez firmy na komunalne składowisko odpadów w Opolu.  

Na obszarze gminy wyznaczono teren w Masowie pod  urządzenie miejsca prowadzenia  
selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw domowych z obszaru gminy . 

Gromadzenie i odprowadzenie odpadów niebezpiecznych których źródeł generowania na 
obszarze jest stosunkowo mało następuje na podstawie decyzji przez uprawnione 
wyspecjalizowane firmy. 

10.2.12. Zagrożenie ściekami  

Nie przewiduje zagrożenia ściekami komunalnymi obszaru wsi. 
Aktualnie wieś nie posiada zbiorczego systemu odprowadzania ścieków. 
Odprowadzanie ścieków odbywa się do zbiorników wybieralnych a następnie wywóz do 
punktów zlewnych na oczyszczalni . Znaczna cześć zabudowy wsi to zabudowa rozproszona 
co powoduje zwiększenie kosztów realizacji sieci kanalizacyjnej. 

Plan dopuszcza do czasu realizacji zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej odprowadzanie 
ścieków do zbiorników wybieralnych oraz przydomowych zagrodowych oczyszczalni ścieków. 

Docelowo na obszarze wsi Dąbrówka Łubniańska zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna 
i  włączona do zbiorczego gminnego systemu kanalizacji sanitarnej  z odprowadzeniem na 
oczyszczalnie ścieków w Kotorzu Małym ( gm.Turawa). 

Po wykonaniu sieci kanalizacyjnej ustalenia planu dopuszczają budowę przydomowych 
oczyszczalni jedynie  w sytuacjach uzasadnionych względami ekonomicznymi jak: zabudowa 
rozproszona,  znaczne oddalenie od głównych przewodów sieci kanalizacji komunalnej, 
wysokie koszty budowy sieci zbiorczej . 

W świetle powyższego  należy uznać , że dla obszaru wsi nie istnieje zagrożenie ściekami. 
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10.2.13. Inne zagrożenia 

Obszar objęty sporządzeniem projektem planu miejscowego z uwagi na uwarunkowania 
fizjograficzne w szczególności gruntowo – wodne , wysoki poziom wód gruntowych i 
obniżenie dolinne   rzeki Brynicy z jej dopływami jest narażony na podtopienia w okresie 
wzmożonych opadów atmosferycznych. 

Z uwagi na duże obszary rolniczego zagospodarowania oraz zwartego kompleksu leśnego  nie 
stanowi  to zagrożenia dla  środowiska przyrodniczego , ludzi i ich  dóbr materialnych. 
 
11. Wpływ na formy ochrony przyrody – obszary Natura 2000 
Uwarunkowania ekofizjograficzne obszaru   wsi  Dąbrówka Łubniańska  cechują się wybitnymi 
walorami i na obszarze wsi  wyznaczono obszary i obiekty chronione w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz.U. 2013r., poz. 637 z późn. zm.).  
Północna część obszaru wsi została objęta obszarem prawnie chronionym jako  Stobrawski 
Park  Krajobrazowy, których granice biegną wzdłuż granic gminy Murów i Łubniany i 
obejmują  obszar  terenu opracowania planu miejscowego wsi  Dąbrówka Łubniańska. 
 
Na obszarze wsi nie ma wyznaczonego obszaru Natura 2000.  
 
Najbliżej położone Obszary Natura 2000 to Obszar Ochrony Siedlisk Łąkowych położony w 
okolicach wsi Chrząstowice / gm. Chrząstowice , oddalony o ok. 3km oraz Obszar Grądy 
Odrzańskie którego fragment położony jest w gm. Lubsza stanowiący siedliska łęgów  
i grądów , roślinności wodnej i szuwarowej starorzeczy oraz siedlisk ptaków – siniak, dzięcioł 
zielonosiny , muchołówka białoszyja.  
Ustalenia planu w pełni respektują zasady ochrony Parku określone w rozporządzeniu  
Nr 0151/P/07 Wojewody Opolskiego z dnia 19 stycznia 2007r. w sprawie ustanowienia planu 
ochrony dla Stobrawskiego Parku Krajobrazowego ( Dz. Urz. Woj. Op. 2007r. nr 4 poz.76 ) 
zarówno w aspekcie ochrony walorów przyrodniczych jak i kształtowania nowej zabudowy. 
 
Na obszarze objętym planem  nie ma istniejących ani projektowanych Obszarów Natura 2000, 
co oznacza, że realizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego także  nie 
będzie miała wpływu na obszary Natura 2000.  
 
Ustaleniami planu obejmuje się ochroną użytek ekologiczny,, Kały” położony na obszarze 
Stobrawskiego Parku krajobrazowego  jako miejsca występowania wielu rzadkich gatunków 
roślin i zwierząt 
 
12. Ocena zgodności projektu planu z przepisami prawnej ochrony przyrody 
Na obszarze objętym planem  istnieją  projektowane form ochrony przyrody objęte ochroną 
prawną na podstawie ustawy z  dnia 16 kwietnia 2004r.  o ochronie przyrody. 
Jest  to  Stobrawski Park Krajobrazowy . 
Ustalenia i realizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka 
Łubniańska nie wpłynie na wymieniony obszar  ponieważ na obszarze Parku nie przewiduje 
się realizacji nowej zabudowy, poza sankcjonowaniem przeznaczonych wcześniej  terenów  
które są  przyjęte w obowiązującym na dzień dzisiejszy miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego gminy Łubniany uchwalonym w 1995r. 
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13. Ocena zgodności projektu planu miejscowego  ze stanowiskiem Wojewódzkiej Rady 
Ochrony Przyrody w Opolu 
Planowany rozwój zabudowy w przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług 
dla ludności, w mniejszym zakresie   techniczno - produkcyjnej na obszarze wsi Dąbrówka 
Łubniańska i brak wprowadzania jakiejkolwiek zabudowy na obszarze  Stobrawskiego Parku 
Krajobrazowego nie jest wyrażony negatywnym  stanowiskiem Wojewódzkiej Rady Ochrony 
Przyrody w Opolu w tym zakresie. 
Zgodnie z załącznikiem 3 do Stanowiska Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Opolu 
obszar zaliczany jest do strefy o wysokich walorach krajobrazowych . Ustalenia planu 
zapewniają ochronę najcenniejszych elementów środowiska przez wykluczanie zabudowy 
mogącej  naruszyć walory krajobrazowe . 
 
14. Oddziaływania krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe  
i skumulowane . 
Na etapie sporządzenia projektu  planu miejscowego i jego realizacji w przedziale czasowym 
zarówno krótkim, średnim jak i długoterminowym takie oddziaływania nie wystąpią.  
Nie przewiduje się również oddziaływań skumulowanych. 
Rozwój zabudowy wsi jest planowany  w umiarkowanej niewielkiej skali.  

15. Oddziaływanie transgraniczne  
Ustalenia projektu sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla 
obszaru wsi Dąbrówka Łubniańska   nie spowodują wystąpienia oddziaływania o charakterze 
transgranicznym.  
Wynika to zarówno ze względu na znaczną odległość  położenia obszaru wsi Dąbrówka 
Łubniańska od granicy państwa jak i lokalny zasięg przewidywanych oddziaływań będących 
skutkiem realizacji planu miejscowego. 
Również prowadzenie działalności inwestycyjnej nie spowoduje oddziaływań transgranicznych 
ze względu   zarówno na niewielki zakres jak i ze względu  na  znaczną odległość od granicy 
państwa. 
 
16. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii. 
Wg definicji zawartej w Prawie Ochrony Środowiska poważna awaria jest to,, zdarzenie , w 
szczególności emisja, pożar lub eksplozja powstałe w trakcie procesu przemysłowego, 
magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych 
substancji , prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi 
lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. 
 
W granicach opracowania nie występują i nie są planowane zakłady stwarzające ryzyko 
wystąpienia poważnych awarii. 
 
Istotnym zagrożeniem dla środowiska, zwłaszcza biotycznego, są pożary, których przyczyną 
na obszarze planu może być przede wszystkim wiosenne wypalanie traw i ściernisk , co może 
stanowić zagrożenie dla istniejących  kompleksów leśnych . 
Zjawisko pożaru może negatywnie lokalnie wpłynąć na skład gatunkowy zbiorowisk czy 
śmierć zwierząt bytujących na danym terenie i częściowo także na terenach sąsiednich. 
 
Ustalenia planu miejscowego  nie wprowadzają budowy nowych w tym dużych zakładów 
stwarzających zagrożenie dla terenów sąsiednich i nie spowodują wystąpienia ryzyka 
poważnych awarii zagrażających życiu , zdrowiu i dobrom materialnym ludzi. 
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17. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. 
Projekt miejscowego planu przewiduje działania o charakterze ,, prośrodowiskowym”, których 
realizacja przyniesie w efekcie ograniczenie lub zmniejszenie oddziaływań na środowisko. 
Z punktu widzenia przewidywanych ekologicznych skutków jego realizacji należy stwierdzić, 
że zawiera on rozwiązania zmierzające do minimalizacji negatywnych oddziaływań, ochrony 
zasobów środowiskowych poprzez jego racjonalne użytkowanie. 
Opracowany projekt planu jest zgodny ze wskazaniami zawartymi w opracowaniu 
ekofizjograficznym oraz z kierunkami określonymi w ,, Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany. 
W projekcie planu wprowadzono ustalenia określające zasady i sposób prowadzenia   
gospodarki ściekami , gospodarką odpadami a także wymogi ochrony Stobrawskiego Parku 
Krajobrazowego, zbiornika wód podziemnych GZWP 335 Krapkowice – Strzelce Opolskie  
i czwartorzędowej doliny  kopalnej Knieja – Laskowice które zalegają  pod powierzchnią na 
znacznej części obszaru wsi.  
 
Można zatem przyjąć, że projekt planu popiera jedynie te inicjatywy, które przyczyniają się do 
zachowania lub poprawy stanu środowiska naturalnego, racjonalnego wykorzystania 
dostępnych zasobów i walorów, zwłaszcza przyrodniczych oraz ograniczenie zanieczyszczenia 
środowiska powodowanego przez rozwój gospodarczy związany w tym przypadku  
z korzystaniem ze źródeł nie ekologicznych. 
Z przeprowadzonej analizy nie wynika potrzeba proponowania innych, niż przyjęte 
alternatywnych rozwiązań ograniczających negatywne oddziaływania na środowisko. 
 
Plan określa ramy przestrzenne dla inwestycji planowanych do realizacji  na obszarze 
opracowania oraz ustala katalog działań niezbędnych do zachowania w celu ochrony 
środowiska. 
Szczegółowe rozwiązania techniczne planowanych  zamierzeń inwestycyjnych w zakresie 
realizacji zabudowy techniczno – produkcyjnej będą również przedmiotem analiz na poziomie 
sporządzenia projektu technicznego i przeprowadzenia lub braku takiego wymogu 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
 
W analizowanym projekcie planu zagospodarowania przestrzennego brak jest rażących 
konfliktów zagospodarowani, które wymagałyby rozwiązań alternatywnych. 
 
18. Propozycje rozwiązań minimalizuj ących oddziaływania na środowisko  
Zawarte w treści planu miejscowego  ustalenia są dostateczne dla planowanych zamierzeń i w 
pełni chronią środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi.  
Charakter i sposób planowanej działalności inwestycyjnej nie wymaga rozwiązań 
minimalizujących oddziaływania na środowisko , bo oddziaływania na środowisko w ujęciu 
generalnym będą małe. 
Jedynym zaleceniem mogącym mieć wpływ na środowisko w przypadku podjęcia działalności 
inwestycyjnej i rozwiązaniem minimalizującym oddziaływanie na środowisko jest przede 
wszystkim racjonalna, sukcesywna realizacja nie prowadząca do dewastacji środowiska w 
obrębie inwestycji  i obszarze bezpośredniego otoczenia.  
Takie wymogi winny być określone w raporcie oddziaływania na środowisko jeśli będzie on 
wymagany. 
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19. Monitoring oddziaływania ustaleń planu miejscowego na środowisko 
Na etapie sporządzenia planu miejscowego i dla jego ustaleń  nie jest wymagane prowadzenie 
monitoringu środowiska. 
Plan nie wprowadza inwestycji których funkcjonowanie  taką potrzebę może wymagać. 
 
Ustalenie wymaganej częstotliwości prowadzenia monitoringu środowiska powinno wynikać 
na podstawie  projektu określającego min. wielkość i charakter prowadzonej działalności, 
w  raporcie oddziaływania na środowisko, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 
20. Propozycja dotycząca przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 
projektu planu miejscowego  oraz częstotliwości jej przeprowadzania 
Przedmiot, zakres i cel miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi 
Dąbrówka Łubniańska  polegający na przeznaczeniu terenów pod zabudowę na nowe funkcje 
wymaga prowadzenia metod analiz skutków realizacji  planu miejscowego, ponieważ 
spowoduje  mniejsze lub większe skutki dla środowiska bezpośredniego i dalszego otoczenia . 
 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określający przeznaczenie terenów 
podobnie jak  Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako 
dokumenty planistyczne do prowadzenia polityki przestrzennej przez gminę podlegają zgodnie 
z art.32. ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
ocenie i analizie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym dokonywanej przynajmniej raz w 
okresie kadencji samorządu gminnego.  
Gmina aktualnie uchwaliła  studium w oparciu o obowiązujące przepisy a następnie 
sukcesywnie przystępuje do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla poszczególnych wsi w gminie. 
Tak więc w przypadku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka 
Łubniańska istnieje określona ustawowo procedura pozwalająca przeanalizować i ocenić skutki 
jego realizacji. 
Monitorowanie skutków wdrożenia kierunków i form zagospodarowania proponowanych w 
miejscowym planie jest skomplikowanym procesem , szczególnie w krótkim przedziale 
czasowym, gdyż dopiero w dłuższej perspektywie mogą być zauważone zmiany w 
zagospodarowaniu tym bardziej że rozwój wsi Dąbrówka Łubniańska  nie jest duży i przebiegać 
będzie w sposób powolny w dłuższym okresie czasowym. 
 
Do metod analizy skutków realizacji postanowień planistycznych generalnie należeć może: 
- prowadzenie rejestru wydanych pozwoleń na budowę obiektów o różnym przeznaczeniu  w 
oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
- ocena i aktualizacja form ochrony przyrody i najcenniejszych siedlisk przyrodniczych, 
- oceny rozwoju gospodarczego- przedsiębiorczości, rozwoju budownictwa, przemian struktury 
agrarnej, powierzchni urządzonych terenów zieleni i wzrostu lesistości. 
 
Narzędziami przydatnymi w tej analizie powinny być: 
- wskaźniki dotyczące zmian w powierzchni zajętej przez poszczególne formy 
zagospodarowania. 
Zgodnie z art.25 ustawy Prawo ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001roku oraz w celu 
uniknięcia powielania monitorowania w myśl zasady Dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny 
wpływu niektórych planów i programów na środowisko wpływ ustaleń projektu tegoż Planu na 
środowisko przyrodnicze w zakresie jakości poszczególnych elementów przyrodniczych, 
dotrzymywania standardów jakości środowiska, obszarach występowania przekroczeń, 



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Łubniańska 
 

 

47 
 

występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych i przyczynach tych zmian 
kontrolowany będzie w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. 
Wyniki prowadzonego monitoringu prezentowane winny być corocznie w Raportach o stanie 
środowiska, wydawanych w formie ogólnie dostępnej publikacji, ale źródłami danych w tym 
zakresie mogą być: Wojewódzka Baza Danych prowadzona przez Marszałka Województwa, 
źródła administracyjne wynikające z obowiązków sprawozdawczych lub zapisów ustawowych 
( decyzje, zezwolenia, pozwolenia) czy badania statystyczne Głównego Urzędu 
Statystycznego. 
Ponadto w zakresie monitoringu poszczególnych elementów środowiska odpowiedzialne są 
jednostki i instytucje związane z gospodarką wodną, zarządy dróg, starostwa powiatowe, 
urzędy wojewódzkie, a w zakresie ochrony przyrody Lasy Państwowe, Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska oraz inne jednostki wspomagające , zatrudniające ekspertów 
tej dziedziny ( np. IMGW, RZGW). 
 
Za najistotniejsze z punktu widzenia ochrony środowiska, należy uznać monitorowanie 
polegające na: 
- kontroli stanu jakości wód powierzchniowych oraz podziemnych, 
- inwentaryzacji gatunków będących przedmiotem ewentualnej ochrony prawnej na obszarze 
objętych planem. 
Monitoring ten powinien być zgodny przede wszystkim z rozporządzeniem Ministra 
środowiska z dnia 13 maja 2009r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu 
jednolitych części wód podziemnych ( Dz. U. Nr 81, poz.685), Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części 
wód powierzchniowych ( Dz.U.nr 162, poz.1008), Rozporządzeniem Ministra Środowiska  
z dnia23 grudnia 2002r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na 
zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych ( Dz. U. Nr 241, poz.2093), 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie kryteriów i sposobu 
oceny stanu wód podziemnych ( Dz. U. Nr 143, poz.896), Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku ( Dz.U.2007r. Nr 120, poz.826). 
 
W niniejszym opracowaniu proponuje się , aby analizy w sprawie aktualności studium  
i planów miejscowych były przeprowadzane raz na cztery lata w okresie kadencji samorządu 
lokalnego. 
Zaleca się również, by monitorowanie skutków wdrażania zapisów Planu ( w zakresach badań 
nie objętych monitoringiem WIOŚ) prowadziła Rada Gminy Łubniany. 
 

21 Podsumowanie i wnioski 

Jak wynika z powyższej oceny , wpływ na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Dąbrówka Łubniańska będzie zarówno 
pozytywny jak i negatywny, przy czym znamiona pozytywne rekompensują negatywne. 
 
W związku z przyjętymi kierunkami rozwoju przestrzennego  gminy Łubniany  w Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Łubniańska   następuje przeznaczenie 
terenów  na cele planowanej nowej zabudowy. 
 
Skala rozwoju zabudowy wsi  nie jest znacząca i obejmuje tereny które prowadzą do 
intensyfikacji istniejącego zainwestowania wsi skupionego wokół drogi wojewódzkiej, 
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powiatowej i gminnych przy czym nowa zabudowa  mieszkaniowa z usługami nieuciążliwymi 
zlokalizowana jest głównie w ciągach dróg gminnych. 
 
Poza istniejącymi przesądzeniami ( przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego gminy Łubniany  -1995r.)  nie wprowadzono nowych  terenów zabudowy 
mieszkaniowej w rozproszeniu. 
 
Planowane zamierzenia inwestycyjne i ich mała skala wielkości wskazuje, iż zagrożenia dla 
poszczególnych komponentów środowiska  w stopniu istotnym na obszarze wsi nie wystąpią. 
Ustalenia planu pozwalają na jej zrównoważony rozwój. 
Celem sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru wsi Dąbrówka Łubniańska  jest : 
= wyznaczenie i przeznaczenie pod zabudowę nowych terenów użytkowanych dotychczas  
   rolniczo a które w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
   gminy Łubniany przyjętym do realizacji w 2014r. zostały wskazane do zabudowy:  
    = na cele zabudowy mieszkaniowej i usługi, 
    = na cele usług sportu, turystyki i wypoczynku, 
    = na cele zabudowy techniczno – produkcyjnej i obsługi komunikacji, 
- określenie dla nowej zabudowy warunków jej realizacji i zagospodarowania  

z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska dla zachowania zrównoważonego jej 
rozwoju w najbliższym czasie. 

 
 


