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SPIS RYSUNKÓW 

RYS. 1 POŁOŻENIE TERENU OBJĘTEGO MPZP 

 

Oświadczenie zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.).  

Oświadczam, że ja, Tomasz Miłowski spełniam wymagania o których mowa w art. 74a ust. 2 pkt 1 i 2 ww. ustawy: w 
2003 r. ukończyłem studia wyższe z dziedziny geologii oraz w 2011 r. studia podyplomowe z zakresu prawnych 
problemów górnictwa i ochrony środowiska. W latach 2005 – 2018 wykonałem lub brałem udział w wykonaniu 
kilkuset prognoz oddziaływania na środowisko, raportów oddziaływania na środowisko oraz innych opracowań 
dotyczących ochrony środowiska. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
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1. WPROWADZENIE 

1.1 CEL, ZAKRES PRACY, POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI 

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Łubniany w 

sołectwie Kolanowice, który został sporządzony w Pracowni Urbanistycznej w Rybniku w 

sierpniu 2018 r.  

Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika z przepisu art. 51 ust 1 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze zm.). 

 Podstawowym celem prognozy jest wykazanie, jak określone w planie kierunki 

zagospodarowania przestrzennego gminy wpłyną na środowisko i czy, a jeśli tak to w jakim 

stopniu spowodują powstanie oddziaływań o charakterze znaczącym. Ze względu na dużą 

złożoność zjawisk przyrodniczych, ograniczony zakres rozpoznania środowiska oraz ogólny 

charakter dokumentów planistycznych, ocena potencjalnych przekształceń środowiska 

wynikających z projektowanego przeznaczenia terenu ma formę prognozy. Prognoza nie jest 

dokumentem rozstrzygającym o słuszności realizacji zamierzeń inwestycyjnych 

przewidzianych nowymi ustaleniami planu, a jedynie przedstawia prawdopodobne skutki 

jakie niesie za sobą realizacja ustaleń planu na poszczególne komponenty środowiska w ich 

wzajemnym powiązaniu, w szczególności na ekosystemy, krajobraz, a także na ludzi, dobra 

materialne oraz dobra kultury. 

 Niniejsza prognoza została sporządzona w oparciu o wymogi wynikające z przepisu 

art. 51 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  

i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1405 ze zm.). 

Zgodnie z wyżej wymienionym artykułem sporządzana prognoza: 

a) zawiera  

- ustalenia i główne cele projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu gminy Łubniany oraz jego powiązania z innymi 

dokumentami, 

- informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

- informacje na temat przewidywanych możliwości transgranicznego 

oddziaływania na środowisko, 

- propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień projektowanego planu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

- streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym, 

b) określa, analizuje i ocenia 

- istniejący stan środowiska, 
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- potencjalne zmiany stanu środowiska przy braku realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu, 

- przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko przy realizacji 

postanowień projektowanego dokumentu, 

- istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu, 

- cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym istotne z punktu widzenia projektowanego 

dokumentu oraz sposoby w jakich te cele zostały uwzględnione, 

c) przedstawia 

- rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, 

- możliwości rozwiązań alternatywnych  w odniesieniu do obszaru Natura 2000. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy 

Łubniany powiązany jest z następującymi dokumentami: 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego z 2010 r. przyjęty 

uchwałą nr XLVIII/505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 28 września 

2010 r.; 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Łubniany przyjęte uchwałą NR XLII/294/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 

października 2014 r.; 

 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany (cała 

gmina) przyjęta uchwałą Nr VII/35/95 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 czerwca 1995 r. 

– obowiązujący na analizowanym terenie mpzp;  

 Opracowanie ekofizjograficzne dla Gminy Łubniany, Ecosystem Projekt, 2012 r. – 

autor dr. Krzysztof Badora; 

 Opracowanie ekofizjograficzne dla mpzp dla terenu eksploatacji kruszywa w 

miejscowości Kolanowice, Geologic Tomasz Miłowski, Rybnik, sierpień 2018 r.; 

1.2 METODY ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY 

W celu sporządzenia prognozy przeprowadzono następujące prace: 

 zaznajomiono się z projektem miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, w tym z wnioskami do planu, 

 zaznajomiono się z danymi fizjograficznymi oraz innymi dostępnymi 

opracowaniami sozologicznymi obejmującymi obszar objęty prognozą, 

 dokonano oceny projektu MPZP w odniesieniu do obowiązujących aktów 

prawnych, w tym przepisów gminnych, 

 przeprowadzono wizję obszaru objętego prognozą w kwietniu 2018 r., 
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 dokonano analizy czynników potencjalnie mogących przynieść negatywne 

skutki dla środowiska, 

1.3 CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, 
WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO 
DOKUMENTU, ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA 
ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU 

W projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Łubniany powinny zostać uwzględnione priorytety w zakresie ochrony środowiska 

wynikające z dokumentów ustanowionych na szczeblu rządowym, samorządowym, 

porozumień międzynarodowych oraz projektów dokumentów i dyrektyw Unii Europejskiej. 

Poszczególne dyrektywy, międzynarodowe akty prawne zostały wdrożone do polskiego 

prawodawstwa i tym samym znalazły swoje odzwierciedlenie w projektowanym 

dokumencie. Projekt analizowanego dokumentu uwzględnia wytyczne i cele ochrony 

środowiska przyjęte w wyżej wymienionych dyrektywach i konwencjach, poprzez 

zamieszczenie zapisów dotyczących różnych aspektów środowiska, zwłaszcza w zakresie jego 

ochrony. Uzyskano w ten sposób wysoką zgodność z dokumentami planistycznymi różnego 

szczebla, co pozwala wnioskować, że związane z nimi cele będą osiągane również przez 

ustalenia funkcjonalne wynikające z projektu planu. Zostało utrzymane założenie 

strategiczne dokumentów wszystkich poziomów, że celem generalnym rozwoju jest rozwój 

zrównoważony, przez który należy rozumieć zrównoważony udział wszystkich istotnych 

czynników ekologicznych, gospodarczych i społecznych. 

1.4 USTALENIA I GŁÓWNE CELE PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wykonywany jest w związku z 

podjęciem przez Radę Gminy Łubniany uchwały nr XXXIV/238/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu eksploatacji kruszywa w miejscowości Kolanowice. Na 

analizowanym terenie znajdują się obecnie grunty rolne pozostające w uprawie, a w podłożu 

udokumentowano złoże kruszyw naturalnych „Kolanowice”. Celem zmiany planu jest 

umożliwienie eksploatacji tego złoża. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego z 2014 r. obszar ten został zakwalifikowany jako obszary 

R - rolnicze. SUIKZP jako podstawowe przeznaczenie wskazuje grunty orne, czyli bieżące 

zagospodarowanie. Jako przeznaczenie dopuszczalne wskazuje się tu również zalesianie 

gruntów. Są to dwa najbardziej podstawowe przeznaczenia dla tego terenu: rolny lub leśny. 

Kontynuowanie funkcji rolnej jest najbardziej wskazane, tym bardziej, że grunty orne 

pozostają w użytkowaniu, jednocześnie jednak ze względu na słabą jakość gleb możliwe jest 

dolesienie terenu, zwłaszcza od strony wschodniej, która sąsiaduje z większym kompleksem 

leśnym. Należy również mieć na uwadze, że na tym terenie udokumentowano złoże kruszyw 

naturalnych, a cała procedura sporządzania projektu mpzp związana jest z chęcią podjęcia 

eksploatacji. W projekcie mpzp wskazano tu następujące tereny: 
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1) PE – tereny eksploatacji powierzchniowej;   

2) KDW – tereny dróg wewnętrznych. 

 SUIKZP gminy Łubniany dopuszcza możliwość eksploatacji kopalin na terenach 

rolnych. Na analizowanym terenie nie występują jakiekolwiek przeciwskazania dla 

eksploatacji kopalin: nie występują grunty wysokich klas, wartościowe siedliska przyrodnicze, 

grunty leśne, cieki czy zbiorniki wodne. Na analizowanym terenie lub w pobliżu brak jest 

terenów zabudowanych, co mogłoby powodować ewentualny konflikt w związku z emisją 

nadmiernego hałasu czy zagrożeń pyłowych. Nie przewiduje się więc żadnych zagrożeń czy 

przeciwskazań dla ewentualnego podjęcia eksploatacji. 

 

 

 

 



Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

eksploatacji kruszywa w miejscowości Kolanowice  

 

 

 8 

2. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA 
2.1 POŁOŻENIE FIZYCZNO-GEOGRAFICZNE 

Opracowaniem objęty jest teren złoża kruszyw naturalnych „Kolanowice”. Złoże to 

położone jest w południowo-wschodniej części gminy Łubniany, w południowej części 

sołectwa Kolanowice, które z kolei administracyjnie przynależy do gminy Łubniany położonej 

w powiecie opolskim i województwie Opolskim. Powierzchnia obszaru objętego miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego, a zarazem powierzchnia złoża „Kolanowice” 

wynosi ok. 4,9 ha.   

Według podziału na jednostki fizyczno-geograficzne J. Kondrackiego  analizowany 

obszar znajduje się w obrębie prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego (31), podprowincji 

Niziny Środkowoeuropejskiej (318), makroregionu Niziny Śląskiej (318.5) i w granicach 

mezoregionu Równina Opolska (318.57). 

Zgodnie z podziałem geobotanicznym Polski analizowany obszar leży w Dziale 

Brandenbursko-Wielkopolskim B, Krainie Dolnośląskiej B.5, Okręgu Borów Stobrawskich, 

Turawskich i Niemodlińskich B.5.3, Podokręgu Jełowskim B.5.3.d.    

2.2 BUDOWA GEOLOGICZNA 

Pod względem strukturalno-tektonicznym analizowany obszar, jak i cała gmina, 

zlokalizowany jest w obrębie Monokliny Przedsudeckiej, której głębokie podłoże budują 

sfałdowane skały dolnokarbońskie występujące na głębokości 500-600 m p.p.t. Na nich 

zalegają utwory triasowe pochodzące z płytkiego, ciepłego morza szelfowego, w którym 

począwszy od środkowego triasu (wapień muszlowy) następowało osadzanie utworów 

węglanowych. W górnym triasie zbiornik ten wycofywał się ku północy pozostawiając 

izolowane, płytkie, wysładzające się zbiorniki wodne, w których następowała sedymentacja 

osadów pochodzących z niszczenia otaczających lądów. Z tego też okresu triasu górnego 

(retyk) pochodzą iłowce pstre, które choć zalegają w podłożu, jednak nie odsłaniają się 

nigdzie na powierzchni terenu. Po kolejnym morskim zalewie w górnej kredzie nie pozostały 

ślady żadnych osadów w podłożu, gdyż zostały one całkowicie zdarte i uprzątnięte podczas 

intensywnej denudacji trwającej nieprzerwanie aż do środkowego trzeciorzędu. Osady 

kredowe pojawiają się w podłożu bezpośrednio w rejonie Opola. W miocenie analizowany 

teren ponownie znalazł się w zasięgu płytkiego przybrzeżnego zalewu morskiego i do końca 

trzeciorzędu osadzały się tu na przemian osady lądowe i morskie: piaski, żwiry, iły, mułki. 

Bezpośrednio w podłożu analizowanego obszaru występują iły, mułki i piaski, miejscami 

węgle brunatne serii poznańskiej, które zalegają zwartą warstwą na triasowych iłach i 

iłowcach pstrych. Strop utworów trzeciorzędowych zalega na głębokości ok. 110 – 120 m 

n.p.m.1 

Bezpośrednio na powierzchni analizowanego obszaru i w jego pobliżu występują 

rozległe powierzchnie osadów deponowanych w okresach zlodowaceń. Na analizowanym 

obszarze są to piaski i żwiry wodnolodowcowe fgQp
3 deponowane w okresie Zlodowacenia 

                                                 
1 Badura J., Przybylski B., Mapa Geologiczna Polski w skali 1:200000 ark. Wrocław, PIG, Warszawa. 1996 r.; 
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Środkowopolskiego. W centralnej części obszaru, na utworach piaszczystych zalega 

niewielka, wąska warstwa osadów namułów rzecznych fQh związanych z górnym odcinkiem 

niewielkiego dopływu Małej Panwii. Obecnie na tym terenie ciek nie występuje, być może 

jednak w okresie zlodowaceń zasięg cieku był większy.2  

2.3 WODY POWIERZCHNIOWE 

Wody powierzchniowe płynące i stojące 

Na analizowanym obszarze nie występują jakiekolwiek wody powierzchniowe płynące 

lub stojące, nawet w postaci niewielkich rowów melioracyjnych. 

Zagrożenie powodziowe 

Na analizowanym obszarze nie występują zagrożenia powodziowe, w tym obszary 

szczególnego zagrożenia powodzią. 

Ujęcia wód powierzchniowych 

Na analizowanym obszarze nie znajdują się ujęcia wód powierzchniowych ani ich 

strefy ochronne. 

Jednolite części wód powierzchniowych 

Na analizowanym terenie brak jest cieków wydzielonych jako JCWP, natomiast całość 

terenu wchodzi w skład zlewni JCWP nr PLRW600019118899 Jemielnica od Suchej do Małej 

Panwi.  

2.4 WODY PODZIEMNE 

Regionalizacja hydrogeologiczna 

Według Mapy Hydrogeologicznej w skali 1:200000 ark. Wrocław3 cały analizowany 

obszar wchodzi w skład Regionu Kluczborsko-Lubliniecki (XIV). W tym regionie główny 

poziom wodonośny związany jest z utworami czwartorzędowymi, podrzędny zaś z 

triasowymi.  

Użytkowe poziomy wodonośne 

Według Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:500004 użytkowe poziomy 

wodonośne występują na analizowanym obszarze w utworach czwartorzędowych, a 

podrzędnie w utworach triasowych. Dla tego piętra użytkowego wyznaczono jednostkę 

hydrogeologiczną 9aQ/T1IV o zasobach dyspozycyjnych rzędu 300 - 400 m3/24 h/km2 i 

potencjalnej wydajności studni wierconej rzędu 50 -70 m3/h. Wody podziemne w utworach 

czwartorzędowych występują w piaskach wodnolodowcowych, w dwóch podpoziomach – 

pierwszy związany jest z dolinami mniejszych rzek i potoków i występuje na głębokości 0,7-

10 m p.p.t., ma wydajność 10-40 m3/h, drugi związany jest z dolinami kopalnymi i występuje 

na głębokości 20-40 m (na tym terenie związany jest z kopalną doliną Małej Panwi). 

                                                 
2 Biernat S., Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50000, ark M-33-48-D Opole Północ. PIG, Warszawa, 1963 r.; 
3 Michniewicz M. i inni., Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:200000, ark. Wrocław, WG, Warszawa 1983 r.; 
4 Bielecka H., Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50000, ark -33-48-D Opole Północ. PIG Warszawa, 1997 r.;  
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Opisywany poziom wodonośny na całym obszarze i w jego otoczeniu jest praktycznie 

nieizolowany, co ma odzwierciedlenie w odnotowanym na mapie hydrogeologicznej bardzo 

wysokim stopniu zagrożenia. Zasilanie wód podziemnych odbywa się poprzez bezpośrednią 

infiltrację opadów atmosferycznych, a także infiltrację wód powierzchniowych. 

Trzeciorzędowy poziom wodonośny związany z utworami miocenu nie ma charakteru 

użytkowego z uwagi na niewielką zasobność związaną z nieciągłością zalegania. Mimo to, 

ogólnie wydziela się w jego obrębie kilka izolowanych od siebie poziomów wodonośnych. 

Poziom triasowy związany jest z występującymi w podłożu osadami pstrego 

piaskowca i wapienia muszlowego. Analizowany teren leży w zasięgu głównego zbiornika 

wód podziemnych GZWP Nr 335 Zbiornik Krapkowice-Strzelce Opolskie. Jest to zbiornik 

dolnotriasowy wykształcony w utworach pstrego piaskowca, o charakterze szczelinowo-

porowym. Jego szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 30 tys. m3/d, zaś średnia 

głębokość ujęć na terenie gminy Łubniany waha się między 100 a 200 m. Ma on jednocześnie 

bardzo dużą wydajność od 100 do 200 m3/h. Na analizowanym terenie nie jest on 

eksploatowany żadnymi ujęciami, jest dobrze izolowany.   

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych 

Według Mapy wstępnej waloryzacji głównych zbiorników wód podziemnych 

(Skrzypczak [red], 2003) oraz materiałów Państwowej Służby Hydrogeologicznej na 

analizowanym terenie wydzielono Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 335 Zbiornik 

Krapkowice-Strzelce Opolskie. Zbiornik ten wydzielono w utworach permskich i triasowych. 

Dodatkowo w podłożu obszaru występuje Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 334 Dolina 

Kopalna rzeki Mała Panew (W), w którym utworami wodonośnymi są utwory 

czwartorzędowe. 

Jednolite Części Wód Podziemnych 

Według podziału Polski na jednolite części wód podziemnych analizowany teren 

znajduje się w JCWPd nr 110.  

Ujęcia wód podziemnych 

Na analizowanym obszarze nie znajdują się ujęcia wód podziemnych ani ich strefy 

ochronne. 

2.5 KLIMAT 

Wg regionalizacji rolniczo – klimatycznej (R. Gumiński 1948), analizowany obszar 

znajduje się w dzielnicy XIV wrocławskiej, związanej z pradoliną Odry. Średnia roczna 

temperatura powietrza wynosi 8,5oC, przy średniej dla stycznia ok. –1,5 °C i średniej lipca 

+17°C. Liczba dnia z przymrozkami, istotna szczególnie dla rolnictwa, średnio nieco 

przekracza 110 dni w roku. 
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Średnia wysokość opadów wynosi ok. 650 mm/rok. Średnia liczba dni z opadem 

śnieżnym jest niewielka i wynosi ok. 35-40 w roku, a czas zalegania pokrywy śnieżnej nie 

przekracza 55 dni w roku.5  

Cyrkulacja powietrza opisana na podstawie stacji w Opolu, jest wyraźnie 

zdominowana sektorami: W, SW i S. Jeszcze dość wyraźnie rysują się wiatry z sektora NW, 

natomiast pozostałe kierunki napływu powietrza są niewielkie. W we wszystkich sektorach 

przeważają wiatry bardzo słabe (0,2-2 m/s) i słabe (2-5 m/s) – ogółem ok. 14-18%. Wiatry 

umiarkowane (5-10 m/s) stanowią zaledwie ok. 3% i prawie nie pojawiają się z sektorów N, 

NE, E i SE. Udział dni bezwietrznych jest na wysokim, 10-procentowym poziomie. 

Bezpośrednio na analizowanym obszarze dominuje topoklimat terenów rolnych, choć ze 

względu na występujący w pobliżu kompleks leśny może on być nieco łagodzony 

topoklimatem leśnym. 

2.6 POWIERZCHNIA ZIEMI 

2.6.1 UKSZTAŁTOWANIE TERENU, ZAGROŻENIE OSUWISKOWE 

Ukształtowanie terenu 

Rzeźba analizowanego terenu ma genezę postglacjalną i związana jest głównie ze 

zlodowaceniem odry (środkowopolskim), które całkowicie przykryło obszar tej części gminy, 

pozostawiając po sobie pokłady gliny zwałowej i morenowej. Bezpośrednio na analizowanym 

terenie i w jego otoczeniu występuje rozległa równina wodnolodowcowa. Generalnie cały 

analizowany teren jest płaski, z nieznacznym nachyleniem w kierunku zachodnim, rzędne 

wynoszą ok. 158 m n.p.m. Nie występują tu znaczące formy morfologiczne, tak 

antropogeniczne, jak i naturalne.  

                                                 
5 Opracowanie ekofizjograficzne dla Gminy Łubniany, Ecosystem Projekt, 2012 r. – autor dr. Krzysztof Badora; 
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Rysunek 1 Ukształtowanie terenu na podstawie Numerycznego Modelu Terenu 

Zjawiska osuwiskowe 

Na podstawie analizy danych kartograficznych, wizji terenowej i danych Systemu 

Ochrony Przeciwosuwiskowej (PIG), na analizowanym terenie nie stwierdzono zjawisk 

osuwiskowych – aktualnych lub historycznych. Teren objęty mpzp pod względem 

ukształtowania terenu i litologii nie jest predysponowany do występowania tego rodzaju 

zjawisk. 

2.6.2 GLEBY 

Zgodnie z mapą glebowo-rolniczą na analizowanym terenie występują gleby w typie 

mad zaliczone do kompleksu żytniego słabego. Zgodnie z mapą ewidencyjną występują tu 

gleby słabych klas zaliczone do gruntów ornych RV, RVI oraz łąki klasy V i VI. Grunty te 

pozostają w uprawie. 

2.7 ZASOBY NATURALNE 

Cały analizowany teren znajduje się w obrębie złoża kruszyw naturalnych 

„Kolanowice” (ID Midas 18625). Złoże to zostało udokumentowane w 2017 r. 6 Powierzchnia 

złoża wynosi 4,9 ha, zaś jego zasoby zostały określone na 868 tyś ton. 

2.8 PRZYRODA OŻYWIONA 

Na analizowanym terenie występują wyłącznie grunty rolne pozostające w uprawie. 

Brak jest tu jakichkolwiek innych siedlisk. Pierwotnym siedliskiem na tym terenie była niżowa 

dąbrowa acidofilna typu środkowoeuropejskiego (Calamagostrio-Quercetum petraeae), 

jednak obecnie nie występuje ona tu nawet w najbardziej kadłubowej postaci. Poza 

                                                 
6 Dokumentacja geologiczna w kat. C1 złoża kruszywa naturalnego Kolanowice w miejsc. Kolanowice, gm. Łubniany, pow. 
opolski, woj. Opolskie, Geomorr Sp. J, Rybnik, 2017 r. 
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wschodnią granicą analizowanego obszaru występują powierzchnie leśne tworzone przez 

monokultury sosnowe o charakterze gospodarczym, miejscami występuje tu jedynie 

niewielka domieszka dębu czerwonego i szypułkowego. 

Nie stwierdzono na analizowanym terenie, ani w jego pobliżu stanowisk gatunków 

roślin chronionych ani szczególnie cennych siedlisk przyrodniczych, jest to teren o typowo 

rolniczym charakterze.  

2.9 OBSZARY CHRONIONE NA PODSTAWIE USTAWY Z 16 KWIETNIA 2004  

Na analizowanym obszarze nie występują ustanowione formy ochrony przyrody, brak 

jest tu również terenów wartościowych pod względem przyrodniczym, które wskazywane 

byłyby do objęcia ochroną prawną. 

2.10 KRAJOBRAZ 

 Na analizowanym obszarze dominuje krajobraz rolniczy w typie wielkoobszarowych 

gruntów rolnych, będący typowym krajobrazem wsi opolskiej. Od strony wschodniej 

występują tereny leśne, które stanowią ciekawe domknięcie krajobrazowe. Generalnie na 

całym analizowanym obszarze brak jest interesujących elementów krajobrazu, brak jest 

jednocześnie elementów dysharmonizujących krajobraz. 

2.11 ZABYTKI I OBIEKTY O WARTOŚCIACH KULTUROWYCH 

 Na analizowanym terenie nie występują zabytki oraz obiekty o wartościach 

kulturowych, brak jest tu również stanowisk archeologicznych.  

3. OCENA POTENCJALNYCH ZMIAN STANU ŚRODOWISKA PRZY BRAKU REALIZACJI 
USTALEŃ PLANU 

Na analizowanym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania z 1995 r. w 

którym ustalono przeznaczenie tereny rolne. W przypadku braku realizacji ustaleń planu 

teren ten pozostałby więc w użytkowaniu rolnym, nie zaszłyby jakiekolwiek zmiany stanu 

środowiska. 

4. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA 
REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE OBSZARÓW 
PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O 
OCHRONIE PRZYRODY  

 Na analizowanym terenie nie stwierdza się występowania szczególnych problemów 

ochrony środowiska związanych z formami ochrony przyrody, jak również z jakimikolwiek 

innymi. Jest to teren o charakterze rolnym, sąsiadujący z lasami, gdzie nie występują 

jakiekolwiek presje ze strony środowiska. 
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5. SKUTKI DLA ŚRODOWISKA WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI USTALEŃ PLANU 

5.1 WPŁYW NA WODY POWIERZCHNIOWE 

Na terenie objętym planem ani w jego pobliżu nie występują wody powierzchniowe, ani 

w postaci cieków, ani w postaci zbiorników, w związku z czym nie przewiduje się zagrożenia 

tego komponentu środowiska. W związku z prowadzeniem eksploatacji nie nastąpi 

konieczność zajęcia jakiegokolwiek cieku czy zbiornika, nie nastąpi również możliwość 

zanieczyszczenia jakiegokolwiek cieku czy zbiornika wód powierzchniowych. W związku z 

realizacją ustaleń planu nie przewiduje się zagrożenia dla wód powierzchniowych. 

5.2 WPŁYW NA WODY PODZIEMNE 

Na analizowanym terenie występuje czwartorzędowy użytkowy poziom wodonośny. 

W przypadku realizacji odkrywki może nastąpić lokalne zaburzenie poziomu wodonośnego 

oraz powstanie niewielkiego lokalnego leja depresji. Być może woda z odkrywki będzie 

musiała być odpompowywana. Na analizowanym terenie główny poziom wodonośny 

występuje na głębokości 20 – 40 m oraz związany jest z bardzo rozległymi osadami 

piaszczystymi, nie przewiduje się więc szczególnego zagrożenia dla wód podziemnych. 

Powierzchnia odkrywki będzie miała do ok. 5 hektarów, co powoduje, że zagrożenie nie jest 

duże. 

5.3 WPŁYW NA KLIMAT 

W szerszej skali realizacja ustaleń planu nie będzie miała wpływu na klimat ze 

względu na skalę planu. Natomiast na pewno zmianie ulegnie mikroklimat terenów na 

których będzie prowadzona eksploatacja. Obecnie występuje tu topoklimat rolny, w 

przypadku prowadzenia eksploatacji lokalny topoklimat będzie zmieniał się na topoklimat 

terenów otwartych. W przypadku prowadzenia eksploatacji zjawisko to będzie czasowe, gdyż 

po wyeksploatowaniu danego fragmentu złoża nastąpi rekultywacja w kierunku leśnym lub 

wodnym, zaistnieje tu więc topoklimat wodny lub leśny, co nie będzie miało negatywnego 

wpływu na środowisko. 

5.4 POWIERZCHNIA ZIEMI 

5.4.1 WPŁYW NA UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

Na skutek prowadzenia eksploatacji nastąpi przekształcenie powierzchni terenu, 

które będzie polegało na powstaniu odkrywki. Na dzień dzisiejszy nie jest znana jej przyszła 

głębokość, będzie ona uzależniona od warunków geologicznych oraz technologicznych 

uwarunkowań eksploatacji. Ze względu na jej stosunkowo niewielką powierzchnię (ok. 5 ha) 

nie można spodziewać się bardzo głębokich wykopów, niewątpliwie jednak nastąpią 

znaczące zmiany ukształtowania terenu w postaci wykopów, zwałów nadkładu oraz kruszywa 

przeznaczonego do sprzedaży. 

5.4.2 WPŁYW NA GLEBY 

Zgodnie z mapą ewidencyjną występują tu gleby słabych klas zaliczone do gruntów 

ornych RV, RVI oraz łąki klasy V i VI. W wyniku realizacji ustaleń planu nastąpi rozpoczęcie 

eksploatacji, co jest jednoznaczne ze zdjęciem nadkładu, do których zalicza się również 
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pokrywę glebową. Ze względu na słabą jakość gleb oraz niewielką powierzchnię nie będzie to 

oddziaływanie o charakterze znaczącym.   

 Należy pamiętać, że w świetle obowiązującego prawa zgodnie z ustawą z dnia 3 

lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) 

przekształcenie gleb klasy III na cele nierolnicze w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego poza obszarami miast wymaga zgody odpowiedniego organu. Na skutek 

ustaleń projektu planu nie następuje konieczność uzyskania tej zgody, jak również nie 

następuje konieczność przekształcania gruntów leśnych na cele nieleśne, gdyż nie występują 

tu grunty leśne ani rolne klasy III. 

5.5 WPŁYW NA ZASOBY NATURALNE 

Projekt planu nie wprowadza form zagospodarowania przestrzennego, które 

kolidowałyby ze złożami kruszyw naturalnych i uniemożliwiały w przyszłości ich eksploatację, 

a wręcz przeciwnie umożliwia ich racjonalną gospodarkę. Stosownie do art. 72 ust. 1 pkt. 2 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

799) w projekcie planu uwzględniono obszary występowania złóż kopalin oraz obecnych i 

przyszłych potrzeb eksploatacji tych złóż. Ujawnienie złóż udokumentowanych kopalin 

wymagane jest również art. 95 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze 

(t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2126 ze zm.). Projekt planu wypełnia również ustalenia art. 125 i art. 

126 prawa ochrony środowiska, które dotyczą ochrony kopalin.  Zgodnie z tymi przepisami:  

„Art. 125 Złoża kopalin podlegają ochronie polegającej na racjonalnym gospodarowaniu ich 

zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin, w tym kopalin towarzyszących.” 

„Art. 126. 1. Eksploatację złoża kopaliny prowadzi się w sposób gospodarczo uzasadniony, 

przy zastosowaniu środków ograniczających szkody w środowisku i przy zapewnieniu 

racjonalnego wydobycia i zagospodarowania kopaliny. 

2. Podejmujący eksploatację złóż kopaliny lub prowadzący tę eksploatację jest obowiązany 

przedsiębrać środki niezbędne do ochrony zasobów złoża, jak również do ochrony 

powierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych, sukcesywnie prowadzić 

rekultywację terenów poeksploatacyjnych oraz przywracać do właściwego stanu inne 

elementy przyrodnicze.”  

W wyniku realizacji ustaleń planu może nastąpić eksploatacja złoża, będzie ona 

jednak prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie koncesji na 

wydobycie, co należy uznać za element gospodarowania przestrzenią zgodny z zasadami 

zrównoważonego rozwoju. 

5.6 WPŁYW NA PRZYRODĘ OŻYWIONĄ 

Na terenach przeznaczonych w projekcie planu pod eksploatację nie występują 

stanowiska rzadkich roślin chronionych czy cenne siedliska przyrodnicze, które potencjalnie 

mogłyby zostać zniszczone, a projekt planu nie przyczyni się do pogorszenia stanu 

środowiska przyrodniczego. Występują tu wyłącznie tereny rolne pozostające w 

zagospodarowaniu, a w ich pobliżu lasy o charakterze gospodarczym. Po podjęciu 
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eksploatacji powstanie tu odkrywka, a tereny rolne przestaną istnieć, choć należy zaznaczyć, 

że w pobliżu w dalszym ciągu pozostaną rozległe powierzchnie gruntów rolnych i leśnych. Po 

zakończeniu eksploatacji teren zostanie zrekultywowany w kierunku wodnym lub leśnym, tak 

więc powróci on do zasobu przyrodniczego gminy. W sytuacji gdyby powstał tu zbiornik 

wodny w wyniku rekultywacji (co nie jest wiadome, gdyż mogą to uniemożliwiać lokalne 

warunki gruntowo-wodne) bioróżnorodność terenu wzrośnie. W projekcie planu wskazano 

kierunek rekultywacji wodny lub leśny, co umożliwi wariantowość w sytuacji gdyby któreś 

rozwiązanie nie było możliwe do zrealizowania. Reasumując nie przewiduje się zagrożenia 

dla przyrody ożywionej, gdyż brak tu wartościowych siedlisk. 

5.7 WPŁYW NA OBSZARY CHRONIONE NA PODSTAWIE USTAWY  
Z 16 KWIETNIA 2004 I NA KORYTARZE EKOLOGICZNE 

Na analizowanym terenie ani w jego pobliżu nie występują istniejące lub 

proponowane formy ochrony przyrody. Nie przewiduje się zagrożenia tego komponentu 

środowiska. 

Korytarze ekologiczne – Analizowany teren znajduje się poza wyznaczonymi w literaturze 

przedmiotu korytarzami ekologicznymi dla ssaków drapieżnych i dla ssaków kopytnych, jak 

również położony jest poza korytarzami ekologicznymi dla ptaków. Bez względu na fakt, że 

korytarze nie zostały tu wyznaczone, to cały ten rejon jest wolny od zabudowy i zwierzęta 

obecnie mają tu pełną możliwość migracji. Zakładając zajęcie całego terenu pod eksploatację 

w dalszym ciągu pozostanie pas o szerokości ok. 0,5 km do 1 km wolny od zabudowy (licząc 

od najbliższych zabudowań) i zwierzęta będą miały tu pełną możliwość migracji. Należy 

również zauważyć, że charakter przedsięwzięcia (powierzchniowa eksploatacja kopalin) 

powoduje, że teren ten nie będzie ogrodzony i zwierzęta będą miały tu możliwość migracji. 

Ewentualne szczegóły dotyczące zabezpieczenia wykopów przed możliwością wpadania w 

nie zwierząt (np. płazów) będą musiały zostać określone na etapie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach i koncesji na wydobycie.   

5.8 WPŁYW NA KRAJOBRAZ 

Nie przewiduje się wpływu na walory krajobrazowe, gdyż po wyeksploatowaniu złoża 

zostanie tu przeprowadzona rekultywacja w kierunku wodnym lub leśnym i teren wróci do 

obecnego, przyrodniczego stanu zagospodarowania. W przypadku rekultywacji w kierunku 

leśnym przesunie się nieznacznie strefa występowania krajobrazu leśnego, zaś w przypadku 

rekultywacji w kierunku wodnym powstanie oczko wodne czy staw, co niewątpliwie 

pozytywnie wpłynie na krajobraz analizowanego obszaru. Czasowo na analizowanym terenie 

będzie występował krajobraz terenów otwartych związanych z eksploatacją kopalin. 

Postrzeganie krajobrazu jest sprawą mocno subiektywną, nie mniej wydaje się, że budowa 

odkrywki może spowodować powstanie interesującego otwarcia widokowego na skarpy i na 

profile geologiczne, które obecnie są właściwie niewidoczne. Tak więc można również uznać, 

że eksploatacja piasku może prowadzić do urozmaicenia dość monotonnego krajobrazu, 

choć inne osoby mogą uznać odwrotnie, że krajobraz odkrywki to krajobraz o charakterze 
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przemysłowym, zdewastowany. Istotne jest tu to co już wspomniano powyżej, że zmiana 

krajobrazu związana z eksploatacją będzie wyłącznie czasowa. 

5.9 WPŁYW NA ZABYTKI I OBIEKTY O WARTOŚCIACH KULTUROWYCH 

Na analizowanym terenie nie występują zabytki oraz obiekty o wartościach 

kulturowych, w związku z czym nie przewiduje się zagrożenia dla tego komponentu 

środowiska. 

5.10 WPŁYW NA WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

5.10.1 JAKOŚĆ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 

Projekt planu nie wprowadza funkcji, które w sposób znaczący mogłyby wpłynąć na 

potencjalne pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego. Jedyną emisją, która może 

wystąpić w związku z eksploatacją kopaliny jest emisja niezorganizowana najdrobniejszych 

frakcji, gdyż eksploatowane złoże piasku jest niezorganizowanym powierzchniowym źródłem 

emisji pyłu. Od wschodu i północy teren złoża graniczy z terenami leśnymi, zaś od południa i 

zachodu z terenami rolnymi, w związku z czym zagrożenie pyleniem nie będzie tu 

oddziaływało na tereny zamieszkałe, które znajdują się w znacznym oddaleniu (ok. 370 m w 

kierunku południowym, 600 m w kierunku zachodnim). Ze względu na odległość, ale także i 

formę zalegania złoża i możliwy sposób jego eksploatacji nie przewiduje się jakiegokolwiek 

wpływu na tereny zabudowy mieszkaniowej. Na obecnym etapie, tj. na etapie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego nie sposób jest oszacować stopnia uciążliwości i czy 

w ogóle one wystąpią. Nie są znane takie parametry jak np. ilość zatrudnionych, ilość 

pracujących maszyn, czas prowadzonej eksploatacji itp., nie są to bowiem zagadnienia, które 

rozstrzyga miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nie będą tu również 

powstawały budynki trwale związane z gruntem, co także zmniejsza możliwość powstawania 

uciążliwości. W niniejszej prognozie wskazuje się jedynie, że w niesprzyjających 

okolicznościach uciążliwości mogłyby wystąpić (np. szczególnie duża ilość samochodów 

wożących urobek), jednak duża odległość od terenów zabudowy mieszkaniowej minimalizuje 

tę możliwość. Szczegółowe rozstrzygnięcie tej kwestii winno zostać zbadane na etapie oceny 

oddziaływania na środowisko przed wydaniem koncesji na wydobycie, kiedy to będą znane 

już bardziej szczegółowe, zastrzeżone dla tego etapu, dane o eksploatacji.  W razie 

stwierdzenia możliwości wystąpienia uciążliwości istnieje szereg zabezpieczeń, które można 

stosować, jak np. stosowanie zraszaczy, ograniczenie wydobycia w dni szczególnie wietrzne, 

natychmiastowe obsadzanie terenów otwartych zielenią, mycie pojazdów i dróg 

dojazdowych czy stosowanie zieleni izolującej lub tez innych elementów izolujących. 

Wprowadzenie tego typu zabezpieczeń wykracza jednak poza ramy ustawowe miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. Niezależnie od powyższego należy również 

przywołać art. 144 prawa ochrony środowiska: „Eksploatacja instalacji powodująca 

wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, emisję hałasu oraz wytwarzanie pól 

elektromagnetycznych nie powinna (...) powodować przekroczenia standardów jakości 

środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny”. Z tego 

artykułu jednoznacznie wynika, że zarządzający odkrywką będzie zobligowany do usunięcia 
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wszelkich przekroczeń standardów jakości środowiska, o ile te wykraczałyby poza teren do 

którego posiada tytuł prawny. 

5.10.2 KLIMAT AKUSTYCZNY 

Dopuszczalne poziomy hałasu powinny odpowiadać wymaganiom rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Prowadzenie działalności na terenach o 

funkcjach usługowych, infrastrukturalnych i przemysłowych nie powinno powodować 

przekroczenia standardów jakości środowiska, o czym wyraźnie mówi art. 144 ust. 1 ustawy 

Prawo ochrony środowiska. W dalszej części w ust. 2 tego artykułu jest wyraźny nakaz 

dotyczący ewentualnego oddziaływania na środowisko i tereny sąsiednie, tj. eksploatacja 

instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, emisje hałasu oraz 

wytwarzanie pól elektromagnetycznych nie powinna powodować przekroczenia standardów 

jakości środowiska, poza terenem do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny. Jak to 

już opisano w rozdziale od wschodu i północy teren złoża graniczy z terenami leśnymi, zaś od 

południa i zachodu z terenami rolnymi. Stosunkowo duża odległość odkrywki oraz istniejące 

zadrzewienia i las powoduje, że wystąpienie uciążliwości jest tu mało prawdopodobne. Na 

obecnym etapie, tj. na etapie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie 

sposób jest oszacować stopnia uciążliwości i czy w ogóle one wystąpią. Nie są znane takie 

parametry jak np. ilość zatrudnionych, ilość pracujących maszyn, czas prowadzonej 

eksploatacji itp., nie są to bowiem zagadnienia, które rozstrzyga miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego. W niniejszej prognozie wskazuje się jedynie, że w 

niesprzyjających okolicznościach uciążliwości mogłyby wystąpić. Szczegółowe rozstrzygnięcie 

tej kwestii winno zostać zbadane na etapie oceny oddziaływania na środowisko przed 

wydaniem koncesji na wydobycie, kiedy to będą znane już bardziej szczegółowe, zastrzeżone 

dla tego etapu, dane o eksploatacji.  W razie stwierdzenia możliwości wystąpienia 

uciążliwości istnieje szereg zabezpieczeń, które można stosować, jak np. czasowe 

ograniczenie wydobycia czy stosowanie ekranów akustycznych. Wprowadzenie tego typu 

zabezpieczeń wykracza jednak poza ramy ustawowe miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, a jednocześnie odległość od terenów zabudowy mieszkaniowej 

zdecydowanie minimalizuje jakiekolwiek oddziaływania. Bez względu na powyższe 

niewątpliwym jest, ze na terenie przyszłej odkrywki i w jej otoczeniu nastąpi pogorszenie 

klimatu akustycznego poprzez pracę maszyn oraz ruch ciężarówek, o skali tego zjawiska będą 

jednak decydowały szczegóły nieznane na etapie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, a jednocześnie brak tu terenów chronionych akustycznie. Niezależnie od 

powyższego należy również przywołać art. 144 prawa ochrony środowiska: „Eksploatacja 

instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, emisję hałasu oraz 

wytwarzanie pól elektromagnetycznych nie powinna (...) powodować przekroczenia 

standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł 

prawny”. Z tego artykułu jednoznacznie wynika, że zarządzający odkrywką będzie 

zobligowany do usunięcia wszelkich przekroczeń standardów jakości środowiska, o ile te 

wykraczałyby poza teren do którego posiada tytuł prawny. 
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5.10.3 POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 

W związku ze specyfiką przeznaczenia terenu ustalonego w projekcie planu nie 

wystąpią zagrożenia związane z ponadnormatywnym oddziaływaniem 

elektromagnetycznym. Należy również dodać, że zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o 

wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego nie może ustanawiać zakazów, a przyjmowane w nim rozwiązania nie mogą 

uniemożliwiać rozwoju telefonii komórkowej.  

5.10.4 GOSPODARKA ODPADAMI 

Specyfika planu (powierzchniowa eksploatacja kopalin) powoduje, że właściwie nie 

wystąpi wzrost wytwarzania odpadów. Będą tu powstawały minimalne ilości odpadów 

wytwarzane przez pracowników, czy też w trakcie pracy maszyn. Gospodarka odpadami 

obostrzona jest szeregiem przepisów oraz systemu kontroli, stojących poza systemem 

planowania przestrzennego. Problem ten regulują zarówno ustawy (ustawa z 14 grudnia 

2012 r. o odpadach, ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach) jak również odpowiednie uchwały Rady Gminy oraz programy gospodarki 

odpadami, nie ma więc potrzeby, ani delegacji ustawowej do regulowania tego zagadnienia 

przepisami miejscowego planu. 

5.10.5 ZAGROŻENIE POWODZIOWE 

Na analizowanym terenie nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią, 

ani możliwych potopień, nie zaistniała więc potrzeba wprowadzania zapisów w tym zakresie   

5.10.6 ZAGROŻENIE OSUWISKOWE 

Na analizowanym terenie nie występują osuwiska, ani tereny zagrożone ruchami 

masowymi ziemi, nie zaistniała więc potrzeba wprowadzania zapisów w tym zakresie.  

6. PRZEWIDYWANE MOŻLIWOŚCI TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA 
ŚRODOWISKO 

Projekt planu nie wprowadza funkcji, które mogłyby potencjalnie transgranicznie 

oddziaływać na środowisko. 

7. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB 
KOMPENSACJE PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 

Specyfika miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy 

Łubniany w sołectwie Kolanowice (jednolity teren rolny wskazany pod eksploatację piasku), 

powoduję, że w projekcie planu trudno było ująć  rozwiązania mające na celu zapobieganie i 

ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko. Zakres planu określony w ustawie z 

dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 

r., poz. 1073 z póź. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) przewiduje tylko w bardzo ograniczonym zakresie 

możliwość wprowadzenia jakichkolwiek ustaleń dla eksploatacji kopalin. Zgodnie z art. 4 ust. 

1 i art. 14 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  „ustalenie 
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przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów 

zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego.” Natomiast wydanie koncesji na eksploatację kopalin 

następuje na podstawie działu III ustawy prawo geologiczne i górnicze. Zgodnie z art. 30 ust 

1 i 2 ustawy prawo geologiczne i górnicze : 

„1. Koncesja określa: 

1) rodzaj i sposób wykonywania zamierzonej działalności; 

2) przestrzeń, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność; 

3) czas obowiązywania koncesji; 

4) termin rozpoczęcia działalności określonej koncesją, a w razie potrzeby – 

przesłanki, których spełnienie oznacza rozpoczęcie działalności. 

2. Koncesja może określać inne wymagania dotyczące wykonywania działalności 

objętej koncesją, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony 

środowiska.” 

Tak więc tylko porównanie tych dwóch delegacji ustawowych pozwala rozdzielić 

kompetencje wynikające z poszczególnych ustaw: domeną planowania przestrzennego jest 

ustalenie przeznaczenia terenu, natomiast domeną koncesji na wydobycie jest określenia 

zasad eksploatacji kopalin. Szczegółowe zasady ochrony środowiska, a także rozwiązania 

mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą będą musiały 

zostać ustalone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w koncesji na 

wydobycie. W projekcie planu, na ile na to pozwalały przepisy z zakresu ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadzono pewne zasady, dotyczące 

m.in. prowadzenia eksploatacji oraz zasad rekultywacji: 

 eksploatację prowadzić wyłącznie w obszarze wyznaczonym w koncesji na wydobycie 

i na warunkach w niej określonych, 

 kształtowanie wyrobisk i zwałowisk prowadzić w sposób umożliwiający ich przyszłe 

zagospodarowanie na cele wodne, 

 nadkład i nieużyteczne masy ziemne należy zagospodarować do celów rekultywacji, 

 w zakresie rekultywacji terenów – nakaz rekultywacji w kierunku wodnym lub 

leśnym. 

Istotne jest również znaczne oddalenie odkrywki od terenów mieszkaniowych, co 

pozwoli minimalizować ewentualne negatywne oddziaływania. 

W projekcie mpzp nie wprowadzono zapisów dotyczących kompensacji przyrodniczej. 

Zakres kompensacji przyrodniczej może zostać określony, zgodnie z art. 75 ust. 4 i 5 prawa 

ochrony środowiska w pozwoleniu na budowę lub w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Ze względu na charakter planu oraz brak znaczących negatywnych 

oddziaływań na elementy środowiska w prognozie oddziaływania na środowisko nie 
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proponuje się działań zapobiegawczych lub minimalizujących negatywne oddziaływania. 

Działaniem, które wskazano w projekcie planu, a które było możliwe do zawarcia w akcie 

prawa miejscowego jakim jest mpzp było wyznaczenie kierunku rekultywacji. W projekcie 

mpzp wskazano, że teren po przeprowadzeniu eksploatacji należy rekultywować w kierunku 

wodnym lub leśnym, co spowoduje powrót do przyrodniczego stanu zagospodarowania. Ten 

zapis można uznać za działanie jednocześnie zapobiegawcze, ograniczające oraz 

kompensujące negatywne oddziaływanie.  

8. MOŻLIWOŚCI ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000 

Na analizowanym terenie, ani w jego sąsiedztwie nie występują obszary Natura 2000. 

Projekt planu nie wprowadza funkcji, które mogłyby oddziaływać na cele, przedmiot ochrony 

i integralność jakiegokolwiek obszaru Natura 2000, więc nie ma potrzeby rozpatrywania 

rozwiązań alternatywnych.   

9. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW 
REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO PLANU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ 
PRZEPROWADZANIA 

Na etapie projektu planu nie wprowadzono konkretnych rozwiązań mających na celu 

analizę skutków realizacji oraz częstotliwości jej przeprowadzania. Zakres planu określony 

w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [t.j. 

Dz. U. z 2017 r., poz. 1073] oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego [Dz. U. Nr 164, poz. 1587] nie przewiduje możliwości określenia monitoringu 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wskazanie takie byłoby niezgodne 

z przepisami prawa i znacząco wykraczałoby poza ustawowe kompetencje Rady Gminy. 

Jednocześnie skutki realizacji postanowień planu będą podlegały bieżącemu monitoringowi 

odpowiednich służb ochrony środowiska, służb ochrony przyrody, organów administracji 

oraz organizacji ekologicznych. Bardzo ważna jest również postawa obywateli, którzy 

powinni reagować natychmiastową interwencją w przypadku stwierdzenia wystąpienia 

uciążliwości. 

10. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Łubniany w 

sołectwie Kolanowice, który został sporządzony w Pracowni Urbanistycznej w Rybniku w 

sierpniu 2018 r.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wykonywany jest w związku z 

podjęciem przez Radę Gminy Łubniany uchwały nr XXXIV/238/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu eksploatacji kruszywa w miejscowości Kolanowice. Na 

analizowanym terenie znajdują się obecnie grunty rolne pozostające w uprawie, a w podłożu 

udokumentowano złoże kruszyw naturalnych „Kolanowice”. Celem zmiany planu jest 

umożliwienie eksploatacji tego złoża. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 
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zagospodarowania przestrzennego z 2014 r. obszar ten został zakwalifikowany jako obszary 

R - rolnicze. SUIKZP jako podstawowe przeznaczenie wskazuje grunty orne, czyli bieżące 

zagospodarowanie. Jako przeznaczenie dopuszczalne wskazuje się tu również zalesianie 

gruntów. Są to dwa najbardziej podstawowe przeznaczenia dla tego terenu: rolny lub leśny. 

Kontynuowanie funkcji rolnej jest najbardziej wskazane, tym bardziej, że grunty orne 

pozostają w użytkowaniu, jednocześnie jednak ze względu na słabą jakość gleb możliwe jest 

dolesienie terenu, zwłaszcza od strony wschodniej, która sąsiaduje z większym kompleksem 

leśnym. Należy również mieć na uwadze, że na tym terenie udokumentowano złoże kruszyw 

naturalnych, a cała procedura sporządzania projektu mpzp związana jest z chęcią podjęcia 

eksploatacji. W projekcie mpzp wskazano tu następujące tereny: 

1) PE – tereny eksploatacji powierzchniowej;   

2) KDW – tereny dróg wewnętrznych. 

 SUIKZP gminy Łubniany dopuszcza możliwość eksploatacji kopalin na terenach 

rolnych. Na analizowanym terenie nie występują jakiekolwiek przeciwskazania dla 

eksploatacji kopalin: nie występują grunty wysokich klas, wartościowe siedliska przyrodnicze, 

grunty leśne, cieki czy zbiorniki wodne. Na analizowanym terenie lub w pobliżu brak jest 

terenów zabudowanych, co mogłoby powodować ewentualny konflikt w związku z emisją 

nadmiernego hałasu czy zagrożeń pyłowych. Nie przewiduje się więc żadnych zagrożeń czy 

przeciwskazań dla ewentualnego podjęcia eksploatacji.  

Opracowaniem objęty jest teren złoża kruszyw naturalnych „Kolanowice”. Złoże to 

położone jest w południowo-wschodniej części gminy Łubniany, w południowej części 

sołectwa Kolanowice, które z kolei administracyjnie przynależy do gminy Łubniany położonej 

w powiecie opolskim i województwie Opolskim. Powierzchnia obszaru objętego miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego, a zarazem powierzchnia złoża „Kolanowice” 

wynosi ok. 4,9 ha.   

Według podziału na jednostki fizyczno-geograficzne J. Kondrackiego  analizowany 

obszar znajduje się w obrębie prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego (31), podprowincji 

Niziny Środkowoeuropejskiej (318), makroregionu Niziny Śląskiej (318.5) i w granicach 

mezoregionu Równina Opolska (318.57). Bezpośrednio na powierzchni analizowanego 

obszaru i w jego pobliżu występują rozległe powierzchnie osadów deponowanych w 

okresach zlodowaceń. Na analizowanym obszarze są to piaski i żwiry wodnolodowcowe fgQp
3 

deponowane w okresie Zlodowacenia Środkowopolskiego. W centralnej części obszaru, na 

utworach piaszczystych zalega niewielka, wąska warstwa osadów namułów rzecznych fQh 

związanych z górnym odcinkiem niewielkiego dopływu Małej Panwii. Obecnie na tym terenie 

ciek nie występuje, być może jednak w okresie zlodowaceń zasięg cieku był większy. Na 

analizowanym obszarze nie występują jakiekolwiek wody powierzchniowe płynące lub 

stojące, nawet w postaci niewielkich rowów melioracyjnych. Według Mapy 

Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50000 użytkowe poziomy wodonośne występują na 

analizowanym obszarze w utworach czwartorzędowych, a podrzędnie w utworach 

triasowych. Rzeźba analizowanego terenu ma genezę postglacjalną i związana jest głównie ze 
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zlodowaceniem odry (środkowopolskim), które całkowicie przykryło obszar tej części gminy, 

pozostawiając po sobie pokłady gliny zwałowej i morenowej. Bezpośrednio na analizowanym 

terenie i w jego otoczeniu występuje rozległa równina wodnolodowcowa. Generalnie cały 

analizowany teren jest płaski, z nieznacznym nachyleniem w kierunku zachodnim, rzędne 

wynoszą ok. 158 m n.p.m. Nie występują tu znaczące formy morfologiczne, tak 

antropogeniczne, jak i naturalne. Zgodnie z mapą glebowo-rolniczą na analizowanym terenie 

występują gleby w typie mad zaliczone do kompleksu żytniego słabego. Zgodnie z mapą 

ewidencyjną występują tu gleby słabych klas zaliczone do gruntów ornych RV, RVI oraz łąki 

klasy V i VI. Grunty te pozostają w uprawie. Cały analizowany teren znajduje się w obrębie 

złoża kruszyw naturalnych „Kolanowice” (ID Midas 18625). Złoże to zostało 

udokumentowane w 2017 r. Powierzchnia złoża wynosi 4,9 ha, zaś jego zasoby zostały 

określone na 868 tyś ton. Na analizowanym terenie występują wyłącznie grunty rolne 

pozostające w uprawie. Brak jest tu jakichkolwiek innych siedlisk. Pierwotnym siedliskiem na 

tym terenie była niżowa dąbrowa acidofilna typu środkowoeuropejskiego (Calamagostrio-

Quercetum petraeae), jednak obecnie nie występuje ona tu nawet w najbardziej kadłubowej 

postaci. Poza wschodnią granicą analizowanego obszaru występują powierzchnie leśne 

tworzone przez monokultury sosnowe o charakterze gospodarczym, miejscami występuje tu 

jedynie niewielka domieszka dębu czerwonego i szypułkowego. 

Nie stwierdzono na analizowanym terenie, ani w jego pobliżu stanowisk gatunków 

roślin chronionych ani szczególnie cennych siedlisk przyrodniczych, jest to teren o typowo 

rolniczym charakterze. Na analizowanym obszarze nie występują ustanowione formy 

ochrony przyrody, brak jest tu również terenów wartościowych pod względem 

przyrodniczym, które wskazywane byłyby do objęcia ochroną prawną. Na analizowanym 

obszarze dominuje krajobraz rolniczy w typie wielkoobszarowych gruntów rolnych, będący 

typowym krajobrazem wsi opolskiej. Od strony wschodniej występują tereny leśne, które 

stanowią ciekawe domknięcie krajobrazowe. Generalnie na całym analizowanym obszarze 

brak jest interesujących elementów krajobrazu, brak jest jednocześnie elementów 

dysharmonizujących krajobraz. Na analizowanym terenie nie występują zabytki oraz obiekty 

o wartościach kulturowych, brak jest tu również stanowisk archeologicznych. 

Nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu na środowisko. W szczególności 

nie przewiduje się znaczącego wpływu na wody powierzchniowe, podziemne, klimat, 

przyrodę ożywioną, zabytki, krajobraz oraz na zdrowie i jakość życia mieszkańców. Zmianie 

ulegnie powierzchnia terenu na skutek eksploatacji złoża. Nie przewiduje się przekroczenia 

standardów powietrza i klimatu akustycznego gdyż najbliższe obszary zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej znajdują się w znacznym oddaleniu oraz istnieją możliwości 

ograniczenia ewentualnych uciążliwości. Ograniczenia jakichkolwiek uciążliwości, jeśli 

wystąpią, winny być wskazane na etapie uzyskiwania koncesji na wydobycie np. w raporcie 

oddziaływania na środowisko i w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Projekt planu nie wprowadza funkcji, które mogłyby potencjalnie transgranicznie 

oddziaływać na środowisko.  
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W projekcie mpzp nie wprowadzono zapisów dotyczących kompensacji przyrodniczej. 

Zakres kompensacji przyrodniczej może zostać określony, zgodnie z art. 75 ust. 4 i 5 prawa 

ochrony środowiska w pozwoleniu na budowę lub w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Ze względu na charakter planu oraz brak znaczących negatywnych 

oddziaływań na elementy środowiska w prognozie oddziaływania na środowisko nie 

proponuje się działań zapobiegawczych lub minimalizujących negatywne oddziaływania. 

Działaniem, które wskazano w projekcie planu, a które było możliwe do zawarcia w akcie 

prawa miejscowego jakim jest mpzp było wyznaczenie kierunku rekultywacji. W projekcie 

mpzp wskazano, że teren po przeprowadzeniu eksploatacji należy rekultywować w kierunku 

wodnym lub leśnym, co spowoduje powrót do przyrodniczego stanu zagospodarowania. Ten 

zapis można uznać za działanie jednocześnie zapobiegawcze, ograniczające oraz 

kompensujące negatywne oddziaływanie. 

 Projekt planu nie wprowadza funkcji, które mogłyby wpłynąć na cele, przedmiot 

ochrony oraz integralność jakiegokolwiek obszaru Natura 2000, w związku z czym nie ma 

potrzeby wprowadzenia rozwiązań alternatywnych. 
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Fot. 1 Analizowany teren od strony północnej 

 

Fot. 2 Analizowany teren w części południowej 

 

 

Fot. 3 Widok w kierunku zachodnim z południowej części terenu 

 
Fot. 4 Tereny leśne sąsiadujące z analizowanym terenem od strony wschodniej 

 


