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Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nakłada obowiązek sporządzania prognozy 
oddziaływania na środowisko m.in. dla projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin oraz ich 
zmian. Zakres prognozy określają: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 
a jej zawartość rozporządzenie Ministra Środowiska. Prognoza sporządzana jest w ramach strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, równolegle z projektem planu, tu planu zagospodarowania dla terenów eksploatacji 
powierzchniowej w gminie Olesno w obrębach: Stare Olesno, Wojciechów, Świercze, Łomnica. 
Punktem wyjścia dla prognozy jest stan istniejący środowiska, który konfrontowany jest z planowanym zagospodarowaniem. 
W prognozie analizuje się i ocenia wpływ zagospodarowania na poszczególne elementy środowiska oraz zmiany środowiska 
jakie planowane zagospodarowanie może spowodować. Szczególnie zwraca się uwagę na przyrodnicze elementy 
środowiska oraz konieczność zachowania struktur przyrodniczych i siedlisk. 
W przedmiotowym przypadku teren objęty projektem planu miejscowego obejmuje cztery wyodrębnione obszary, położone 
we wzajemnym oddaleniu, o łącznej powierzchni wynoszącej 100 ha. Zasięg obszarów objętych projektem planu pokrywa 
się z zasięgiem udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego: „Stare Olesno”, „Świercze” i „Łomnica”. Wszystkie wyżej 
wymienione obszary zlokalizowane są w terenach leśnych, o funkcji gospodarczej, w oddaleniu od zabudowy miejscowości. 
W ich zasięgu nie występują cieki wodne, ani zbiorniki wodne. Lasy, na obszarze których zlokalizowane są tereny objęte 
planem cechuje podobny potencjał przyrodniczy, zaliczane są do typu siedliskowego boru sosnowego świeżego lub boru 
sosnowego, wchodzą w skład większych kompleksów leśnych. 
Projekt planu ustala jedną kategorię przeznaczenia terenów: tereny powierzchniowej eksploatacji kruszyw, docelowo tereny 
lasów i gruntów leśnych oznaczone na rysunku symbolem PG/ZL. Są to tereny przeznaczone pod działalność górniczą 
w zakresie powierzchniowej eksploatacji kruszyw z możliwością lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, instalacji 
i urządzeń technologicznych związanych z prowadzoną działalnością wydobywczą, docelowo - po zakończeniu działalności 
górniczej oraz po przeprowadzeniu rekultywacji obszarów wyrobisk - tereny związane z gospodarką leśną. Ustalenia planu 
wynikają z zamiaru prowadzenia wydobycia kruszywa naturalnego – piasku, z przeznaczeniem na cel budowy obwodnicy 
Olesna realizowanej w ciągu drogi krajowej S11.  
Projekt planu miejscowego ustala zasady i standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego w okresie prowadzenia działalności górniczej, a także zasady i standardy zagospodarowania terenu 
oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego po zakończeniu prowadzenia działalności górniczej.  
W obrębie całego objętego projektem planu obszaru ustalenia planu umożliwiają prowadzenie powierzchniowej eksploatacji 
kruszyw, a po zakończeniu okresu eksploatacji ustalają nakaz demontażu tymczasowych obiektów budowlanych, a także 
likwidację dojazdów, oraz placów manewrowych i parkingowych. Ustalono ponadto granice obszarów wymagających 
rekultywacji – obowiązuje rekultywacja obszarów poeksploatacyjnych w kierunku leśnym. Planowane są prawidłowe, 
adekwatne do przeznaczenia terenu, rozwiązania w zakresie wyposażenia obszaru w infrastrukturę techniczną.  
Obszary objęte Uchwałą położone są poza zasięgiem obszarowych form ochrony przyrody, o których mowa w ustawie 
o ochronie przyrody. Wszystkie tereny, dla których sporządza się plan miejscowy położone są w zasięgu korytarza 
ekologicznego o znaczeniu paneuropejskim GKPdC 14 Stawy Milickie – Bory Stobrawskie, poza zasięgiem dolin rzecznych 
Stobrawy i Liswarty cechujących się wysokim potencjałem przyrodniczym. W ich zasięgu nie występują pomniki przyrody. 
W oddaleniu 0,5 km od obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Stare Olesno i Wojciechów przepływa strumień 
Wilcza Woda, a w nieco większym oddaleniu zlokalizowane są utworzone na tym strumieniu zbiorniki wodne. 
Z ekosystemem wodnym Wilczej Wody związane jest występowanie licznych objętych ochroną gatunków roślin i zwierząt, 
lasy w jej otoczeniu stanowią siedlisko bielika. Plan miejscowy uwzględnia przyrodnicze uwarunkowania obszaru 
wprowadzając szereg ustaleń w zakresie zasad ochrony środowiska i przyrody chroniących te ekosystemy, w tym 
zabezpieczających stan stanowiska bielika. Ograniczenie negatywnego wpływu projektowanego zainwestowania 
na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego zabezpiecza szereg zapisów planu, w tym między innymi: zakaz 
odprowadzania do wód powierzchniowych gruntu nieoczyszczonych ścieków bytowych i przemysłowych, zakaz stałego 
składowania odpadów i paliw płynnych, ustalających sposób wypełniania wyrobisk poeksploatacyjnych. 
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzić można, że realizacja ustaleń planu w postaci powierzchniowej eksploatacji 
piasku będzie związana z oddziaływaniem na szatę roślinną obszaru – spowoduje czasowe usunięcie lasu gospodarczego 
z powierzchni około 100 ha, przekształceniami terenu, a także oddziaływaniem na zwierzęta zasiedlające ten obszar. 
W znacznie mniejszym stopniu wywierać będzie wpływ na klimat akustyczny i stan sanitarny powietrza. Z uwagi 
na oddalenie od terenów zabudowy mieszkaniowej nie powinna negatywnie oddziaływać na ludzi. Większość tych 
oddziaływań będzie miało charakter negatywny, jednak ograniczony do czasu eksploatacji złóż. Po zakończeniu eksploatacji 
oddziaływania te ustąpią, a w związku z zakładaną rekultywacją tereny przywrócone zostaną do stanu zbliżonego 
do poprzedniego. 
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w gminie Olesno w obrębach: Stare Olesno, Wojciechów Świercze, Łomnica 

I. Wstęp 

Ustawą 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 wprowadzony został obowiązek przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko między innymi dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

i ich zmian. W ramach tej oceny sporządzana jest prognoza oddziaływania na środowisko, która stanowi podstawowy 

instrument monitorowania implementacji zasady zrównoważonego rozwoju w dokumentach planistycznych. Zrównoważony 

rozwój jest fundamentalną zasadą w planowaniu przestrzennym. Prognoza oddziaływania na środowisko ma na celu 

rozpoznanie, czy rozwiązania przyjęte w projekcie planu miejscowego, wyczerpują wymagania zasady zrównoważonego 

rozwoju. W prognozie rozpatrywany i oceniany jest możliwy wpływ projektowanych ustaleń mpzp (w przypadku ich realizacji) 

na istniejący stan środowiska i jego przemiany. 

1. Przedmiot prognozy 

W dniu 28 sierpnia 2019 r., Rada Miejska w Oleśnie podjęła Uchwałę Nr XIII/96/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji powierzchniowej w gminie Olesno 

w obrębach: Stare Olesno, Świercze, Łomnica. Opracowanie planu miejscowego ma na celu stworzenie warunków 

planistycznych umożliwiających realizację przedsięwzięcia polegającego na poborze kruszywa naturalnego - piasku 

z udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego: „ŁOMNICA”, „STARE OLESNO” i „ŚWIERCZE”, z przeznaczeniem 

dla sektora budowlanego - związane jest z projektowaną w pobliżu budową obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 

(S11). 

Przedmiotem prognozy jest ocena oddziaływania ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla tych terenów na środowisko. 

2. Zakres prognozy 

W dniu 16 października 2019 r. Burmistrz Olesna pismem znak: Z.III.6722.1.2019 wystąpił do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie o uzgodnienie zakresu 

prognozy dla projektu mpzp dla terenów powierzchniowej eksploatacji kruszyw położonych w obrębach: stare Olesno, 

Świercze, Łomnica oraz Wojciechów. 

W odpowiedzi z dnia 05 listopada 2019 r. pismem znak: WOOŚ.411.1.77.2019.ER organ ochrony środowiska uzgodnił 

zakres prognozy zgodny z art. 51 ust. 2 oraz art. 52 ust. 1 i 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 

(Dz. U. z 2018 poz. 2081 z późn. zm.), ze szczególnym uwzględnieniem wskazań:  

1. Przy wypełnianiu zapisów art. 51 ust. 2 pkt 2 lit a i b) należy uwzględnić przede wszystkim stan jakości: powietrza, 

wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleb, gospodarkę odpadami i wodno - ściekową, różnorodność 

biologiczną, zwierzęta, rośliny, zasoby naturalne, ukształtowanie powierzchni ziemi, krajobraz, korytarze 

ekologiczne 

2. Należy scharakteryzować i ocenić istniejący sposób zagospodarowania obszaru objętego postanowieniami 

projektowanego dokumentu oraz przedstawić te informacje w załączniku kartograficznym 

3. Należy uwzględnić zagadnienia dotyczące łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do jego zmian biorąc pod uwagę 

m.in. takie elementy jak: bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych oraz działania skutkujące 

ich pochłanianiem i zmniejszeniem ich emisji oraz klęski żywiołowe 

4. Należy zamieścić informacje na temat występowania na terenie objętym zapisami planu obszarów potencjalnych 

historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, o których mowa w art. 101 d ustawy Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.). 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie pismem znak: NZ.4311.10.2019.LŚ z dnia 28 października 2019 r. 

uzgodnił zakres i stopień szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko. Zgodnie z nim 

prognoza winna obejmować wymagania dotyczące wszystkich elementów wyszczególnionych w 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 (Dz.U.2018.2081 t.j.). 
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Zgodnie z art. 51 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy prognoza zawiera: 

 informacje o zawartości, głównych cechach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi 

dokumentami 

 informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy 

 propozycje przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu 

oraz częstotliwości jej przeprowadzania 

 informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 

 streszczenie w języku niespecjalistycznym 

określa, analizuje, ocenia: 

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

dokumentu 

 stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem 

 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 

 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 

 przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, 

krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne na cele 

i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, 

a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, 

krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne – z uwzględnieniem zależności między tymi 

elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy 

przedstawia: 

 rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 

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

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

 biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot obszaru Natura 2000 

oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym 

dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru, 

albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających 

z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

Informacje zawarte w prognozie opracowywane są stosownie do stanu wiedzy i metod oceny oraz dostosowane 

do zawartości i stopnia szczegółowości projektu planu. Niniejsza prognoza zawiera załącznik graficzny. 

 
W związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 17 marca 2020 r. 

(znak: WOOŚ.410.1.17.2020.MO) zawierającym negatywną opinię przedłożonej do zaopiniowania wraz z projektem mpzp 

prognozy, w miesiącu kwietniu 2020 r. sporządzona została aktualizacja prognozy.  

Podniesione uwagi organu opiniującego dotyczyły: 

 braku odniesienia w treści prognozy do korytarza ekologicznego „Stawy Milickie – Bory Stobrawskie”, 

 braku odniesienia do stwierdzonego w terenie 2.PG/ZL w ramach inwentaryzacji przeprowadzonej na potrzeby 

budowy obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11) stanowiska lerki Lullula arborea, gatunku objętego ochroną 

prawną na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016, poz. 2183 z późn. zm.), wobec którego obowiązują zakazy, o których mowa 

w §6 ust. 1 i ust. 3 ww. rozporządzenia. 

Niniejsza zaktualizowana wersja Prognozy do projektu mpzp dla terenów eksploatacji powierzchniowej w gminie Olesno 

w obrębach: Stare Olesno, Wojciechów Świercze, Łomnica uwzględnia wskazane w ww. piśmie uwagi.  
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3. Informacja o zastosowanych metodach przy sporządzaniu prognozy 
 

Przewidywanie prawdopodobnych wpływów planowanego zagospodarowania jest trudne, gdyż składniki tworzące strukturę 

i ekologiczne funkcje obszaru są dynamiczne i często niemierzalne. Prognoza wpływów wykonywana jest w ramach 

systematycznego, uporządkowanego podejścia z zachowaniem obiektywizmu. Identyfikacja rodzajów oddziaływań 

przeprowadzona została w oparciu o źródła: informacje ekologiczne oraz uzyskane od gminy i instytucji. 

Kierując się przywołanymi w poprzednim rozdziale niniejszego opracowania zasadami sporządzania prognoz określonymi 

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

oraz o ocenach oddziaływania na środowisk, analizowano wpływ i ewentualne skutki realizacji ustaleń projektu planu 

na funkcjonowanie struktur przyrodniczych i poszczególnych elementów środowiska takich jak: wody powierzchniowe, 

podziemne, powierzchnię ziemi, krajobraz, zdrowie ludzi, świat roślinny, zwierzęcy - we wzajemnym powiązaniu tych 

elementów środowiska. Oceniano również możliwość wystąpienia wpływu wynikającego z projektowanego przeznaczenia 

obszarów objętych planem na istniejące w otoczeniu formy ochrony przyrody. 

W analizie oceny skutków projektowanego zagospodarowania terenu na środowisko, brano pod uwagę jego wartość 

przyrodniczą, jak również odporność środowiska na degradację i zdolność do regeneracji. 

Analiza oceny skutków realizacji ustaleń projektu planu na środowisko nie ograniczała się wyłącznie do obszarów objętych 

Uchwałą Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, ale wykraczała poza ich granic, stosownie 

do przedmiotu analizy, w konsekwencji wynikającego z niej przewidywanego zasięgu oddziaływania.  

W prognozie analizowano zapisy ustaleń projektu planu w aspekcie skuteczności zabezpieczenia warunków niezbędnych dla 

ochrony środowiska przed wpływami jakie potencjalnie mogą wyniknąć z realizacji ustaleń planu. 

Zakres problemów omawianych w prognozie dostosowano do rodzaju zagospodarowania i specyfiki działalności 

projektowanej na terenie będącym przedmiotem opracowania oraz terenach sąsiednich. 

Do prognozowania zastosowano metodę opisową i analityczną przedstawioną w formie tabelarycznej. Punktem wyjścia dla 

analizy było rozpoznanie potencjału przyrodniczego obszarów objętych uchwałą i ich otoczenia, poszerzone kwerendą 

bibliograficzną i analizą dostępnych baz danych (geoportal, ePSH Portal, SOPO, Centralna Baza Danych Geologicznych, 

portal mapowy Bank Danych o Lasach), a także danymi statystycznymi i internetowymi.  

Istotne źródła informacji stanowiły: 

 Opracowanie ekofizjograficzne gminy Olesno z 2013 r. 

 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno z lipca 2019 r. 

 Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego „ŁOMNICA”. „GEOMORR” Sp. J., Kraków, Czerwiec 2019 

r. 

 Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego „STARE OLESNO”. „GEOMORR” Sp. J., Kraków, 

Czerwiec 2019 r. 

 Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego „ŚWIERCZE”. „GEOMORR” Sp. J., Kraków, Czerwiec 

2019 r. 

 Mapa geośrodowiskowa Polski. Arkusz 806 – Olesno. 

Analizę możliwego oddziaływania wynikającego z przyjęcia ustaleń dokumentu przeprowadzono posiłkując się miedzy 

innymi wytycznymi Komisji Europejskiej dotyczącymi podejmowania nowej działalności wydobywczej w zakresie surowców 

nieenergetycznych zgodnie z wymogami sieci natura 2000 zawartymi w podręczniku metodycznym Wydobycie surowców 

nieenergetycznych i sieć natura 2000. Część 3. Potencjalne oddziaływanie działalności wydobywczej surowców 

nieenergetycznych na środowisko naturalne (Komisja Europejska, lipiec 2010 r.), a także sporządzanymi w ramach 

procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć o podobnym charakterze - związanych wydobyciem piasku 

raportów o oddziaływaniu na środowisko. 

Założono, że w środowisku stale zachodzą i będą zachodzić różne procesy, zmienna będzie ich intensywność, która winna 

być odnoszona do odporności środowiska na degradację i zdolności do regeneracji  

Wyniki prognozy przedstawiono także w formie graficznej. 
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II. Informacje o zawartości, głównych cechach projektu mpzp 
oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami 

1. Informacje o terenie objętym projektem planu 

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego opracowywany jest przez mgr inż. Jacka Wolanina i składa się 

z części tekstowej i graficznej w skali 1: 2000, stanowiącej przedmiot uchwały nr XIII/96/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 

28 sierpnia 2019 r. Uchwałą objęto wyodrębnione obszary perspektywicznej eksploatacji powierzchniowej złóż kruszywa 

naturalnego (piasku) w obrębach Stare Olesno, Świercze i Łomnica w gminie Olesno, wskazane na załącznikach graficznych 

1 do 3 ww. Uchwały: 

- Obszar 1 

o powierzchni 45,91 ha 

obejmujący działkę o nr 

ew. 227/1 w obrębie 

Stare Olesno 

oraz działki nr ew. 

226/55 i 225/54 

w obrębie Wojciechów 

granice terenu objętego 

mpzp pokrywają się z 

zasięgiem granic 

obszaru złoża kruszywa 

naturalnego „Stare 

Olesno” 

 

Rys. 1 Granice obszarów objętych projektem mpzp. Załącznik graficzny Nr 1 do Uchwały XIII/96/19 Rady Miejskiej 

w Oleśnie z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

- Obszar 2 

o powierzchni 39,48 ha 

obejmujący działki 

nr ew. 293/18, 292/5, 

291/4 i 290/3 w obrębie 

Świercze 

granice terenu objętego 

mpzp pokrywają się 

z zasięgiem granic 

obszaru złoża kruszywa 

naturalnego „Świercze” 

 

Rys. 2 Granice obszarów objętych projektem mpzp. Załącznik graficzny Nr 2  do Uchwały XIII/96/19 Rady Miejskiej 

w Oleśnie z dnia 28 sierpnia 2019 r. 
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- Obszar 3 

o powierzchni 15,05 ha 

obejmujący działki 

nr ew. 82/3, 94/3 i 95 

w obrębie Łomnica 

granice terenu objętego 

mpzp pokrywają się 

z zasięgiem granic 

obszaru złoża kruszywa 

naturalnego „Łomnica” 

 

Rys. 3 Granice obszarów objętych projektem mpzp. Załącznik graficzny Nr 3 do Uchwały XIII/96/19 Rady Miejskiej 

w Oleśnie z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

 

Lokalizacja obszarów objętych projektem planu  

Obszary dla których sporządzany jest plan miejscowy stanowią oddalone od siebie tereny leśne położone zasięgu granic 

gminy Olesno w powiecie Oleskim: 

- działka o nr ew. 227/1 w obrębie Stare Olesno, działki nr ew. 226/55 i 225/54 w obrębie Wojciechów (załącznik nr 1 

do Uchwały) oraz działki nr ew. 293/18, 292/5, 291/4 i 290/3 w obrębie Świercze (załącznik nr 2 do Uchwały) 

położone są w północnej części gminy, w zasięgu Arkusza 806 – Olesno Mapy Geośrodowiskowej Polski, tereny 

te pomimo znacznego oddalenia powiązane są przestrzennie wchodząc w skład jednego kompleksu leśnego 

- działki nr ew. 82/3, 94/3 i 95 w obrębie Łomnica (załącznik nr 3 do Uchwały) zlokalizowane są w południowo 

wschodniej części gminy, w zasięgu Arkusza 843 – Lubliniec Mapy Geośrodowiskowej Polski, brak jest powiązań 

przestrzennych tego obszaru z pozostałymi obszarami objętymi uchwałą. 

Przez gminę Olesno przebiega droga krajowa nr 11 relacji Kołobrzeg – Bytom. Częściowo po śladzie obecnej drogi krajowej 

nr 11 realizowana jest budowa drogi ekspresowej relacji Koszalin – Piekary Śląskie o projektowanej łącznej długości 

ok. 550 km, łącząca kurorty środkowego wybrzeża Bałtyku przez Koszalin, Piłę, Poznań, Ostrów Wielkopolski, Lubliniec, 

Bytom i Górnośląski Okręg Przemysłowy. W ciągu drogi ekspresowej S11 zaprojektowana została obwodnica Olesna 

o długości około 28 km, która zgodnie z planami rządowymi ma zostać wybudowana do września 2022 roku.  

Zgodnie z przeznaczonym do realizacji północnym wariantem przedsięwzięcia obszary dla których sporządza się plan 

miejscowy wskazane w załącznikach 1 i 2 do Uchwały zlokalizowane są w bliskim sąsiedztwie projektowanego przebiegu 

obwodnicy. 
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Rys. 4 Lokalizacja obszarów, dla których sporządza się plan miejscowy wskazanych w załącznikach 1 i 2 do Uchwały na tle przebiegu 

obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11); źródo: https://www.s11-obwodnicaolesna.pl/schematy/, dostęp 30.09.2020 r. 

 

Tereny opracowania zlokalizowane są w oddaleniu od terenów zabudowy mieszkaniowej. Wchodzą w skład większych 

kompleksów leśnych i ich otoczenie stanowią lasy.  

 

 

Obszar wskazany 
w załączniku nr 1 
do Uchwały 

Obszar wskazany 
w załączniku nr 2 
do Uchwały 

 

https://www.s11-obwodnicaolesna.pl/schematy/
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Rys. 5 Lokalizacja obszarów objętych projektem mpzp na mapie topograficznej; źródło: dokumentacje geologiczne złóż kruszywa 

naturalnego: Stare Olesno, Świercze i Łomnica 

Uwarunkowania szczególne – zasięg terenów dla których sporządzany jest plan miejscowy pokrywa się z zasięgiem granic 

udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego Stare Olesno, Świercze i Łomnica. Jak dotąd nie została wydana koncesja 

na wydobywanie kopalin z ww. złóż. Realizacja ustaleń planu będzie tożsama z realizacją przedsięwzięcia wymagającego 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Obszar wskazany na załączniku 1 do Uchwały obejmujący działkę o nr ew. 227/1 w obrębie Stare Olesno oraz działki 

nr ew. 226/55 i 225/54 w obrębie Wojciechów zlokalizowany jest w sąsiedztwie strefy ochronnej podlegającego ochronie 

bielika. 

Formy ochrony prawnej – obszary objęte uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego nie leżą w zasięgu 

obszarowych form ochrony przyrody. Nie występują w ich granicach obiekty objęte ochroną konserwatorską, pomniki 

przyrody ożywionej i nieożywionej. Najbliżej położone obszarowe formy ochrony przyrody w stosunku do granic obszarów 

objętych projektem mpzp stanowią: 

- Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko - Turawskie - oddalony o 2,13 km od granic obszaru 

obejmującego działki o nr ew. 227/1 w obrębie Stare Olesno oraz działki nr ew. 226/55 i 225/54 w obrębie 

Wojciechów (złącznik nr 1 do Uchwały) oraz 7,36 km od granic obszaru obejmującego działki nr ew. 293/18, 292/5, 

291/4 i 290/3 w obrębie Świercze (złącznik nr 2 do Uchwały) 

- zespół przyrodniczo – krajobrazowy Duży Park Miejski - oddalony o 0,5 km od granic obszaru obejmującego działki 

o nr ew. 227/1 w obrębie Stare Olesno oraz działki nr ew. 226/55 i 225/54 w obrębie Wojciechów (złącznik nr 1 do 

Uchwały) oraz 2,54 km od granic obszaru obejmującego działki nr ew. 293/18, 292/5, 291/4 i 290/3 w obrębie 

Świercze (złącznik nr 2 do Uchwały) 

- użytki ekologiczne: Ostoja I (śródleśne bagno o pow. 0,25 ha), Torfowisko (bagno śródleśne o pow. 2,48 ha) 

i Lęgowisko (śródleśne bagno o pow. 1,64 ha) - oddalone o odpowiednio:1,21 km, 2,18 km i 2,63 km od granic 

obszaru obejmującego działki o nr ew. 227/1 w obrębie Stare Olesno oraz działki nr ew. 226/55 i 225/54 w obrębie 

Wojciechów (złącznik nr 1 do Uchwały) 

- rezerwat Cisy koło Sierakowa – oddalony o 2,03 km od granic obszaru obejmującego działki o nr ew. 82/3, 94/3 i 95 

w obrębie Łomnica (złącznik nr 3 do Uchwały) 

- park krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą (otulina) - oddalony o 4,07 km od granic obszaru obejmującego działki 

o nr ew. 82/3, 94/3 i 95 w obrębie Łomnica (złącznik nr 3 do Uchwały. 

Teren opracowania położony jest poza zasięgiem granic wyznaczonych w ramach sieci Natura 2000 ostoi. Najbliżej 

położonym obszarem sieci Natura 2000 w stosunku do obszarów objętych zamierzeniem planistycznym jest specjalny 
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obszar ochrony Łęgi w lasach nad Liswartą PLH240027 – oddalony o 4,4 km w kierunku południowo - wschodnim od granic 

obszaru obejmującego działki o nr ew. 82/3, 94/3 i 95 w obrębie Łomnica (złącznik nr 3 do Uchwały). W odległości 11 km 

w kierunku południowo – zachodnim od granic obszaru obejmującego działki o nr ew. 227/1 w obrębie Stare Olesno 

oraz działki nr ew. 226/55 i 225/54 w obrębie Wojciechów (złącznik nr 1 do Uchwały) zlokalizowany jest specjalny obszar 

ochrony Szumirad PLH160020. 

Zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2019 r. 

poz. 1798 z dnia 14 maja 2019 r.) teren opracowania leży w zasięgu projektowanego poszerzenia Obszaru Chronionego 

Krajobrazu „Lasy Stobrawsko - Turawskie”. 

Wielkość powierzchni –  łącznie około 100 ha, w tym: 

- 45,91 ha w obrębie Stare Olesno oraz działki w obrębie Wojciechów (załącznik nr 1 do Uchwały) 

- 39,48 ha w obrębie Świercze (załącznik nr 2 do Uchwały) 

- 15,05 ha w obrębie Łomnica (załącznik nr 3 do Uchwały) 

Dotychczasowy sposób użytkowania terenu – na terenach objętych projektem mpzp prowadzona jest gospodarka leśna. 

Są to lasy w zarządzie Nadleśnictwa Olesno (działki o nr ew. 227/1 w obrębie Stare Olesno oraz działki nr ew. 226/55 

i 225/54 w obrębie Wojciechów - złącznik nr 1 do Uchwały oraz działki nr ew. 293/18, 292/5, 291/4 i 290/3 w obrębie 

Świercze - złącznik nr 2 do Uchwały), w części natomiast w zarządzie Nadleśnictwa Lubliniec, Leśnictwa Sieraków - oddział 

79, 89 i 90 (działki o nr ew. 82/3, 94/3 i 95 w obrębie Łomnica - złącznik nr 3 do Uchwały. 

Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów i budynków - lasy (Ls). 

Najważniejsze informacje ekofizjograficzne 

Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Polski wg. Kondrackiego gmina Olesno położona jest na skraju dwóch 

makroregionów: Niziny Śląskiej – mezoregionu Równina Opolska (318.57) oraz Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej - 

mezoregionu Próg Woźnicki (341.23), Obniżenie Liswarty – Prosny (341.22) i Próg Herbski (341.24). Granice między 

makroregionami przebiegają na zachód od miejscowości Leśna, poprzez Łowoszów, Wojciechów i dalej w kierunku Praszki. 

Rzeźba terenu gminy Olesno ma charakter polodowcowy, ukształtowany głównie w okresie zlodowacenia 

środkowopolskiego oraz przez późniejszą działalność rzek. Posiada charakter równinno-falisty, przechodzący miejscami 

w pagórkowaty. Spadki terenu kształtują się w przedziale 0 - 5%, miejscami w strefach krawędziowych dolin i pagórków 

morenowych spadki mogą dochodzić do 15%.  

Najwyższe wzniesienie na terenie gminy położone jest na południe od Olesna i wynosi 280 m. n.p.m. Najniższy punkt 
położony jest w rejonie przysiółka Stara Chudoba na wysokości 198 m. Obszar gminy Olesno stanowi rozległą równinę 

wodnolodowcową, w obrębie której występują: pagóry kemów, wzgórza morenowe, pojedyncze wydmy oraz obniżenia 

związane z erozyjną działalnością wód roztopowych. 

Ukształtowanie obszarów dla których sporządza się plan miejscowy jest faliste, o deniwelacjach wynoszących: 

- 216,00 – 222,00 m n.p.m. – w przypadku działek: nr ew. 227/1 w obrębie Stare Olesno, nr ew. 226/55 i 225/54 

w obrębie Wojciechów (załącznik nr 1 do Uchwały) 

- 260,80 – 276,50 m n.p.m. – w przypadku działek nr ew. 293/18, 292/5, 291/4 i 290/3 w obrębie Świercze (załącznik 

nr 2 do Uchwały) 

- 251,00 – 258,00 m n.p.m. – w przypadku działek nr ew. 82/3, 94/3 i 95 w obrębie Łomnica (załącznik nr 3 

do Uchwały). 

Za wyjątkiem lokalnie występujących większych spadków terenu na krawędziach dolin rzecznych Stobrawy, Wilczej Wody 

i Liswarty, rzeźba terenu nie stwarza istotnych ograniczeń dla lokalizacji zabudowy.  

Zgodnie z „Przeglądową mapą osuwisk i obszarów predysponowanych do występowania ruchów masowych w skali 1: 

50 000” sporządzoną w ramach Etapu I Projektu System Ochrony Przeciwosuwiskowej (SOPO) obszar oparkowania nie jest 

predysponowany do występowania ruchów masowych, na terenie gminy Olesno nie wskazano terenów narażonych 

na osuwanie się mas ziemnych. 

Budowa geologiczna gminy Olesno sprzyja występowaniu surowców pospolitych, głównie piasków i żwirów oraz iłów. 
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Występowanie kruszyw naturalnych o znaczeniu przemysłowym związane jest tu z działalnością lodowca oraz osadami 

triasu i jury. W związku z opracowaniem dokumentacji geologicznej dla złóż kruszywa naturalnego „Stare Olesno”, 

„Świercze” i „Łomnica”, których zasięg pokrywa się z granicami obszarów, dla których sporządzany jest plan miejscowy 

(wskazanych w załącznikach odpowiednio 1, 2 i 3 do Uchwały), zawartą poniżej charakterystykę geologiczną obszaru 

opracowania podaje cytując ww. dokumentację: 

Złoża kruszywa naturalnego „Stare Olesno”, „Świercze” i „Łomnica” położone są w dolinie Odry, w zasięgu dużej jednostki 

strukturalnej – monokliny przedsudeckiej i monokliny śląsko-krakowskiej. Formację złożową, stanowią formacje 

plejstoceńskie, wodnolodowcowe lub lodowcowe związane ze stadiałem maksymalnym i stadiałem mazowiecko-podlaskim 

(Warty) zlodowacenia środkowopolskiego oraz działalnością rzek. Są to głównie piaski i żwiry wodnolodowcowe (najczęściej 

piaski średnioziarniste z domieszką żwirów drobno i średnioziarnistych), gliny zwałowe (występują na powierzchni w postaci 

rozległych płatów, częściowo przykrytych warstwą piasków i żwirów wodnolodowcowych). Złoża te mają budowę pokładową 

(składa się z jednego pokładu), regularną, bez większej zmienności litologicznej. Ze względu na regularną budowę 

geologiczną zostały one zaliczone do I grupy złóż. 

Spąg złoża stanowią gliny zwałowe, o pofałdowanej powierzchni, gliny są również podstawą czwartorzędowego poziomu 

wodonośnego. Strop złoża również jest pofałdowany i powtarza nachylenie spągu.  

Złoża kruszywa naturalnego „Stare Olesno”, „Świercze” i „Łomnica” stanowią pokład piasków wodnolodowcowych 

z domieszkami żwiru.  

Parametry geologiczno - górnicze poszczególnych złóż: 

 złoże kruszywa naturalnego „Stare Olesno” - działki: nr ew. 227/1 w obrębie Stare Olesno, nr ew. 226/55 i 225/54 

w obrębie Wojciechów (załącznik nr 1 do Uchwały: 

- miąższość złoża waha się w granicach 1,5 m – 5,9 m 

- w nadkładzie występują oprócz gleby, piaski pylaste i gliny. Grubość nadkładu waha się granicach 0,1 m – 1,8 m 

- stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża N/Z waha się w granicach 0,02 m do 0,43. Budowę geologiczną 

złoża przedstawiono również na przekrojach geologicznych zał. 6.1 – 6.3 

- warstwy neogenu i czwartorzędu nie wykazują zaburzeń tektonicznych 

 złoże kruszywa naturalnego „Świercze” - działki nr ew. 293/18, 292/5, 291/4 i 290/3 w obrębie Świercze (załącznik nr 2 

do Uchwały): 

- miąższość złoża waha się w granicach 0,6 m – 5,9 m  

- w nadkładzie występują oprócz gleby, piaski pylaste i gliny. Grubość nadkładu waha się granicach 0,1 m – 1,5 m  

- stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża N/Z waha się w granicach 0,02 m do 0,41  

- warstwy neogenu i czwartorzędu nie wykazują zaburzeń tektonicznych 

 złoże kruszywa naturalnego „Łomnica” -  działki nr ew. 82/3, 94/3 i 95 w obrębie Łomnica (załącznik nr 3 do Uchwały): 

- miąższość złoża waha się w granicach 1,0 m – 5,9 m  

- w nadkładzie występują oprócz gleby, piaski pylaste i gliny. Grubość nadkładu wynosi 0,1 m  

- stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża N/Z waha się w granicach 0,01 m do 0,06 

- warstwy neogenu i czwartorzędu nie wykazują zaburzeń tektonicznych. 

W zasięgu granic obszarów objętych Uchwałą nie występują cieki wodne, zbiorniki wodne ani podmokłości terenu. Obszar 

opracowania należy do dorzecza Odry. Przez teren gminy Olesno przebiega dział wodny II rzędu pomiędzy dorzeczami Odry 

i Warty. Cechą charakterystyczną jest tutaj występowanie licznych obszarów źródliskowych oraz rzek i cieków wodnych 

niższego rzędu, stanowiących dopływy Odry i Warty. Do największych rzek przepływających przez teren gminy zaliczane są: 

w zachodniej części gminy - Stobrawa, wraz z dopływami: Bogacicą i Budkowiczanką oraz w części wschodniej gminy - 

Liswarta z dopływami Łomnicą i Prądem.  

Teren objęty załącznikiem 1 do uchwały odwadniany jest przez Wilczą Wodę będącą prawobrzeżnym dopływem Stobrawy, 

oddaloną od jego granic o około 0,5 km. Teren objęty załącznikiem 3 do uchwały odwadniany jest przez lewobrzeżne 

dopływy Liswarty. W rejonie terenu wskazanego na załączniku nr 2 do Uchwały przebiega wododział III rzędu rozdzielający 

zlewnie Prosny i Liswarty oraz Stobrawy, Budkówki i Bogacicy. W rejonie tego obszaru, w odległości około 0,5 km w kierunku 

północnym bierze początek Kuczobski Potok uchodzący do Młynówki Kuczobskiej - cieku wodnego zasilającego Liswartę. 

Na sieć hydrologiczną składają się także liczne mniejsze cieki, stawy, wyrobiska poeksploatacyjne, torfowiska, starorzecza, 
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niewielkie oczka wodne, niecki bezodpływowe, tereny zalewowe oraz rozbudowana sieć kanałów i rowów melioracyjnych. 

Zbiornikami o szczególnych walorach przyrodniczych są: stawy w dolinie Wilczej Wody, staw Żurawiniec oraz staw 

w Borkach Wielkich. Za istotne z punktu widzenia niniejszego opracowania uwarunkowanie uznać należy śródleśne stawy 

utworzone na rzece Wilcza Woda oddalone o około 1 km w kierunku północno - zachodnim od granic terenu objętego 

projektem mpzp w miejscowości Wojciechów (objętego załącznikiem graficznym nr 1 do uchwały). Zbiorniki te pełnią szereg 

funkcji, jak: magazynowanie wody dla celów gospodarki rolnej, ochrona przeciwpowodziowa i rekreacja. Cechuje je wysoki 

potencjał przyrodniczy, w tym występowanie objętych ochroną gatunkową roślin i zwierząt. Istniejący na terenie gminy 

Olesno system licznych zbiorników wodnych uzupełniają torfowiska, które podobnie jak stawy posiadają bardzo wysoką 

wartość retencyjną i przyrodniczą. Największe obszary występowania torfowisk zlokalizowane są w dolinach rzecznych 

Liswarty, Prądu, Stobrawy oraz na terenach źródliskowych w okolicy Kucob i Leśnej. 

Tereny, dla których sporządzany jest plan miejscowy położone są poza zasięgiem wskazanych na mapach zagrożenia 

i ryzyka powodziowego obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. Na terenie gminy Olesno obowiązują mapy 

zagrożenia i ryzyka powodziowego sporządzone dla rzeki Liswarty, wskazujące występowanie obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią w dolinie tej rzeki. Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują przepisy regulujące 

zasady gospodarowania wodami.  

Zgodnie z informacją zawartą w opracowaniu ekofizjograficznym gminy Olesno z 2013 r. na obszarze gminy występują wody 

gruntowe poziomu wodonośnego plejstoceńsko - holoceńskiego związanego głównie z utworami wodnolodowcowymi 

i rzecznymi. Większa część gminy (ok. 60%), głównie na wysoczyźnie plejstoceńskiej charakteryzuje się korzystnymi 

dla zabudowy warunkami wodnymi. Wody gruntowe występują na głębokości, powyżej 2 - 3 m p.p.t. W pasie terenu 

przylegającym do dolin rzecznych wody wgłębne występują na głębokości ok. 2,0 m. 

Zgodnie z warunkami geologiczno - górniczymi eksploatacji złóż zawartymi w dokumentacji geologicznej złóż kruszywa 

naturalnego: „Stare Olesno”, „Świercze” i „Łomnica” złoża te są w całości suche, w związku z ich eksploatacją nie przewiduje 

się obniżenia lustra wody. Warunki geologiczno - górniczymi eksploatacji złóż w zasięgu granic objętych mpzp określono 

na podstawie przeprowadzonych badań - odwiertów wykonanych na głębokość 6 m ppt. 

Zgodnie z Mapą obszarów głównych zbiorników wód podziemnych w skali1:500 000 GZWP A.S. Kleczkowskiego tereny 

objęte projektem mpzp leżą poza zasiągiem głównych zbiorników wód podziemnych. Teren położony w miejscowości 

Wojciechów (załącznik graficzny nr 1 do uchwały) zlokalizowany jest w odległości około 4 km w kierunku wschodnim 

od zasięgu granic GZWP 324 Dolina Kopalna Kluczbork, teren zlokalizowany w miejscowości Świercze (załącznik graficzny 

nr 2 do uchwały) zlokalizowany jest w odległości około 4,5 km w kierunku południowo - zachodnim od zasięgu granic GZWP 

325 Zbiornik Częstochowa, natomiast teren zlokalizowany w miejscowości Łomnica (załącznik graficzny nr 3 do uchwały) 

zlokalizowany jest w odległości 6,5 km w kierunku północnym od GZWP 327 Zbiornik Lubiniec - Myszków. 

Pod względem klimatycznym omawiany obszar wchodzi w skład dzielnicy częstochowsko – kieleckiej. Średnia roczna suma 

temperatur powietrza waha się w granicach 7 – 8°, suma opadów rocznych wynosi około 650 – 700 mm, dni z przymrozkami 

jest ponad 100, pokrywa śnieżna zalega 70 – 80 dni, a okres wegetacyjny trwa 210 – 220 dni . Przeważają wiatry z kierunku 

zachodniego i południowo – zachodniego. 

 

2. Ustalenia projektu mpzp dla terenów powierzchniowej 
eksploatacji kruszyw położonych w obrębach: Stare Olesno, 
Świercze, Łomnica oraz Wojciechów 

 

Projektem planu ustalono jedną kategorię przeznaczenia terenów - tereny powierzchniowej eksploatacji kruszyw, docelowo 

tereny lasów i gruntów leśnych. Wyznaczone zostały tereny powierzchniowej eksploatacji kruszyw, docelowo tereny lasów 

i gruntów leśnych - oznaczone na rysunku symbolami 1.PG/ZL - 5.PG/ZL przeznaczone pod działalność górniczą w zakresie 

powierzchniowej eksploatacji kruszyw z możliwością lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń 

technologicznych związanych z prowadzoną działalnością wydobywczą, docelowo - po zakończeniu działalności górniczej 

oraz po przeprowadzeniu rekultywacji obszarów wyrobisk - tereny związane z gospodarką leśną; 
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Dla terenów 1.PG/ZL - 5.PG/ZL jako podstawowe przeznaczenie ustalono: 

- tereny powierzchniowej eksploatacji kruszyw, docelowo tereny lasów i gruntów leśnych, 

jako przeznaczenie uzupełniające terenu ustalono: 

- infrastrukturę techniczną. 

Zasady i standardy zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustalone w projekcie planu 

dla terenów 1.PG/ZL - 5.PG/ZL obejmują: 

 dla okresu prowadzenia działalności górniczej: 

- obowiązują wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy, w odległości 15,0 m od linii 

rozgraniczającej terenów, 

- ustalono maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy na działce wynoszący: 

- w terenach: 1.PG/ZL, 2.PG/ZL, 4.PG/ZL - 0,001,  

- w terenach: 3.PG/ZL, 5.PG/ZL - 0,0015,  

- ustalono maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy tymczasowych, kubaturowych obiektów budowlanych 

(rozumiany jako suma powierzchni pod kubaturowymi obiektami budowlanymi mierzona po zewnętrznym obrysie 

ich ścian w stosunku do powierzchni terenu) wynoszący: 

- w terenach: 1.PG/ZL, 2.PG/ZL, 4.PG/ZL - 0,1% powierzchni terenu, 

- w terenach: 3.PG/ZL, 5.PG/ZL - 0,0015 - 0,15% powierzchni terenu, 

- ustalono minimalną powierzchnię biologicznie czynną, wynosząca 99% powierzchni terenu, 

- w zakresie realizacji dojazdów oraz placów manewrowych i parkingowych związanych z prowadzoną działalnością 

górniczą, projektem planu dopuszczono stosowanie niezwiązanych z gruntem płyt betonowych, z zakazem 

lokalizacji trwale utwardzonych nawierzchni, z zastrzeżeniem nakazu ich likwidacji po zakończeniu działalności 

górniczej 

 dla okresu po zakończeniu prowadzenia działalności górniczej: 

- ustalono nakaz demontażu tymczasowych obiektów budowlanych, a także likwidacji dojazdów oraz placów 

manewrowych i parkingowych (dopuszczonych ustaleniami planu na czas prowadzenia działalności górniczej). 

Projekt planu ustala następujące zasady kształtowania zabudowy w okresie prowadzenia działalności górniczej:  

a) dopuszcza lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych w postaci przenośnych obiektów kontenerowych 

stanowiących zaplecze socjalne, sanitarne, administracyjne i techniczne zakładu górniczego, 

b) ustala maksymalną wysokość ww. obiektów - wynoszącą 6,0 m, 

c) ustala geometrię dachów ww. obiektów – dachy: płaskie, jednospadowe, dwuspadowe o dowolnym kącie 

nachylenia połaci dachu. 
 

Rozdział II projektu planu ustala zasady ochrony środowiska i przyrody oraz granice i sposoby zagospodarowania 

terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych. Do nich należą: 

1. zakaz wprowadzania do wód powierzchniowych i gruntu nieoczyszczonych ścieków; 

2. zakaz stałego składowania odpadów i paliw płynnych; 

3. prowadzenie eksploatacji kruszyw nie może prowadzić do zmian stosunków wodnych na obszarach sąsiednich, 

wpływających negatywnie na stan drzewostanu, siedlisk i stanowisk roślin chronionych; 

4. ustalenie sposobu wypełniania wyrobisk poeksploatacyjnych masami ziemnymi i skalnymi usuwanymi znad złoża 

wydobywanej kopaliny lub zgodnie z warunkami wynikającymi z koncesji, lub planu ruchu zakładu górniczego; 

5. zakaz działań i przedsięwzięć mogących w istotny sposób pogorszyć stan stanowisk zwierząt chronionych, położonych 

poza granicami opracowania planu; 

6. w terenach oznaczonych symbolami: 1.PG/ZL i 2.PG/ZL ustalenie obowiązku prowadzenia działalności górniczej 

w sposób zabezpieczający stanowisko orła bielika zlokalizowane w sąsiedztwie terenów powierzchniowej eksploatacji, 

z możliwością wyłączenia z eksploatacji określonych obszarów złoża. 

W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 

przepisów odrębnych na rysunku planu oznaczono granice udokumentowanych złóż kopalin: „Stare Olesno” – na załączniku 

nr 1.1., „Świercze” – na załącznikach nr: 1.2 i 1.3 oraz „Łomnica” – na załączniku nr 1.4. Ochrona ww. złóż polega na zakazie 

trwałej zabudowy kubaturowej uniemożliwiającej gospodarcze wykorzystanie złóż oraz na umożliwieniu prowadzenia 

działalności górniczej w zakresie ich eksploatacji. Ponadto projekt mpzp zawiera ustalenie odnoszące się do występowania 

w terenie oznaczonym symbolem 2.PG/ZL gatunku chronionego - stanowiska lerki (Lullula arborea) dotyczące 

obowiązywania zakazów oraz sposobów ochrony, określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony przyrody. 
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Istotne z punktu widzenia oddziaływania na środowisko są również zasady obsługi zakładów górniczych w zakresie 

infrastruktury technicznej oraz zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej. W tym 

zakresie ustalono: 

 zaopatrzenie w energię elektryczną maszyn i urządzeń związanych z funkcjonowaniem zakładu górniczego 

odbywać się będzie z agregatów prądotwórczych 

 odprowadzanie ścieków bytowych odbywać się będzie z zastosowaniem przenośnych kabin sanitarnych 

 zaopatrzenie w wodę dla celów sanitarnych odbywać się będzie poprzez dostawy wody w przystosowanych 

pojemnikach 

 zagospodarowanie odpadów następować winno zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obejmują ustalenie o dopuszczeniu na 

obszarach objętych planem dopuszczono lokalizacji infrastruktury technicznej związanej z łącznością publiczną. 

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji w projekcie planu ustalono powiązanie 

obszarów objętych planem z zewnętrznym układem komunikacyjnym: 

 obszary objęte planem przedstawione na załączniku nr 1.1 do uchwały – poprzez zewnętrzny system dróg leśnych 

prowadzących do drogi gminnej – ul. Kolejowej, 

 obszary objęte planem przedstawione na załącznikach nr: 1.2 i 1.3 do uchwały – poprzez zewnętrzny system dróg 

leśnych prowadzących do drogi powiatowej Nr P 1934O, relacji: Olesno – Radłów - Krzepice, 

 obszar objęty planem przedstawiony na załączniku nr 1.4 do uchwały – poprzez zewnętrzny system dróg leśnych 

prowadzących drogi krajowej nr 11; 

Po zakończeniu budowy drogi ekspresowej S-11, ustalono zakaz powiązania komunikacyjnego obszarów objętych planem 

z drogą ekspresową, w tym wykorzystywania dróg serwisowych drogi ekspresowej dla potrzeb wywozu wydobytego 

kruszywa, a w okresie budowy drogi ekspresowej S-11, za zgodą zarządcy drogi dopuszczono transport wydobytego 

kruszywa wykorzystywanego dla potrzeb budowy drogi, poprzez zewnętrzny system dróg leśnych prowadzących 

bezpośrednio na teren budowy drogi ekspresowej. Ustalono ponadto obowiązek zapewnienia niezbędnej liczby miejsc 

postojowych dla pojazdów samochodowych, nie mniejszą niż: 1 stanowisko postojowe przypadające na każde rozpoczęte 

10 miejsc pracy, jednak nie mniej niż 1 stanowisko. W zakresie sposobu realizacji miejsc postojowych ustalono zakaz ich 

trwałego utwardzenia. 

 

Po zakończeniu działalności górniczej na obszarach objętych planem, obowiązuje rekultywacja obszarów 

poeksploatacyjnych w kierunku leśnym lub innych określonym w stosowanych dokumentach wynikających z przepisów 

związanych z prowadzeniem działalności górniczej. 

 

3. Analiza zmian ustaleń obowiązujących dokumentów 
planistycznych na obszarze objętym mpzp 

Dotychczasowe przeznaczenie w planie zagospodarowania 

Obszar objęty projektem mpzp dla terenów eksploatacji powierzchniowej w gminie Olesno w obrębach: Stare Olesno, 

Wojciechów, Świercze, Łomnica nie posiada obowiązującego planu miejscowego.  

 

Ustalenia studium 

Treny objęte analizowanym projektem mpzp w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Olesno, wprowadzonym Uchwałą Nr XVIII/142/2019 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia                                 

26 listopada 2019 r. zlokalizowane są w zasięgu wyznaczonych terenów powierzchniowej eksploatacji złóż kruszyw 

naturalnych – piasków oznaczonych na rysunku studium symbolem PG. 
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Rys. 6 Załącznik nr 2 Kierunki zagospodarowania przestrzennego do Uchwały Nr XVIII/142/2019 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 

26 listopada 2019 r., wprowadzającego zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olesno. Fragmenty 

obejmujące tereny, dla których sporządzany jest plan miejscowy. 

 

Ustalenia Studium dla terenów objętych uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmują 

przeznaczenie jako tereny powierzchniowej eksploatacji złóż kruszyw naturalnych - piasków wraz z niezbędną infrastrukturą 

oraz obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. 



 

17 
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Studium zawiera szereg uwarunkowań dotyczących eksploatacji kruszyw: 

 po zaprzestaniu eksploatacji wskazano następujące kierunki rekultywacji: leśny, wodny, rolny, sportowo-

rekreacyjny. 

 zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 71), wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową na terenie 

gruntów leśnych zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

W przypadku podjęcia eksploatacji inwestycja będzie poddana procedurze oceny oddziaływania na środowisko 

przedsięwzięcia, której jednym z elementów powinien być raport oddziaływania na środowisko. W raporcie tym 

zostanie określony szczegółowy wpływ na poszczególne elementy środowiska, w oparciu o szczegóły techniczne 

wydobycia złóż. 

 przed przystąpieniem do eksploatacji złoża w obrębie Wojciechów i Stare Olesno niezbędne może okazać się 

wykonanie ekspertyzy hydrogeologicznej mającej na celu ocenić wpływ na zmianę stosunków wodnych 

w otoczeniu inwestycji, w szczególności na śródleśne stawy położone w dolinie rzeki Stobrawy na północny 

zachód od planowanej kopalni. W zależności od wyników tej ekspertyzy - w przypadku stwierdzenia wystąpienia 

negatywnego wpływu konieczne będzie podjęcie działań minimalizujących ten wpływ (np. zmniejszenie zasięgu 

inwestycji). 

 planowany teren wydobywczy w obrębie Stare Olesno i Wojciechów położony jest w lesie, w sąsiedztwie strefy 

ochronnej podlegającego ochronie bielika. Przed rozpoczęciem eksploatacji złoża konieczne może być 

przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej przez specjalistę ornitologa, która potwierdzi zasięg występowania 

gatunku. Znając szczegóły techniczne wydobycia złoża i faktyczny zasięg inwestycji, należy ocenić wpływ prac 

wydobywczych na bielika pod kątem emisji hałasu mogącego płoszyć patki. W przypadku stwierdzenia 

negatywnego oddziaływania na ww. gatunek, należy podjęć środki minimalizujące (ograniczenie zasięgu 

inwestycji, dostosowanie godzin i terminów pracy kopalni, właściwy wybór sprzętu wydobywającego piasek). 

 

Ustalone w Studium kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów: 

- maksymalna wysokość budynków: 6 m, 

- maksymalna wysokość pozostałej zabudowy: w dostosowaniu do potrzeb technologicznych – do określenia na etapie 

sporządzania planu miejscowego. 

 

Analizując planowane zagospodarowanie obszarów objętych projektem mpzp dla terenów eksploatacji powierzchniowej 

w gminie Olesno w obrębach: Stare Olesno, Wojciechów, Świercze, Łomnica w kontekście obowiązującego studium ocenia 

się, że odpowiada ono w pełni planowanej funkcji terenów, a także w celom rozwoju gminy Olesno. 

W zakresie wskaźników zabudowy – studium nie określa powierzchni zabudowy dla terenów powierzchniowej eksploatacji 

złóż kruszyw naturalnych ani dopuszczalnej intensywności ich zabudowy, czy wymaganej powierzchni biologicznie czynnej. 

W tym zakresie nie można oceniać zgodności projektu planu ze studium. 

 

III. Określenie, analiza i ocena istniejącego stanu środowiska 
oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku 
realizacji projektowanego dokumentu 

1. Istniejący stan środowiska 

Aktualny stan antropopresji środowiska przyrodniczego obszaru planu jest wypadkową kilku czynników, takich jak: charakter 

dotychczasowych procesów urbanizacyjnych, odporność środowiska na degradację oraz zdolność do regeneracji, zgodność 

dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania z cechami oraz uwarunkowaniami przyrodniczymi. 

Ocena stanu środowiska może mieć charakter wymierny (dane ilościowe i jakościowe w zakresie standardów powietrza 

atmosferycznego, wód i gleb), o ile obszar opracowania objęty był monitoringiem jakości poszczególnych jego elementów, 

jak i niewymierny (funkcjonowanie struktur przyrodniczych, ocena zachowania walorów krajobrazowych, ocena zakresu 

i charakteru degradacji środowiska wywołanej czynnikami antropogenicznymi, itp.). 

Najbardziej wymiernym sposobem określenia antropopresji jest ocena jakości poszczególnych elementów środowiska 
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przyrodniczego, dokonana w oparciu o ustalone kryteria.  

Obszar objęty niniejszym opracowaniem położony jest w zasięgu działalności Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Opolu, wyniki badań monitoringowych WIOŚ SA podstawą zawartej poniżej charakterystyki stanu środowiska. 

Powietrze 

Prowadzone przez WIOŚ w 2018 r. badania jakości powietrza na terenie strefy opolskiej, w zasięgu której zlokalizowana jest 

gmina Olesno wykazały przekroczony dopuszczalny poziom stężeń powiększony o zakres tolerancji dla zawartości 

szkodliwych pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Oznacza to, że poziom wymienionych zanieczyszczeń 

jest powyżej poziomu docelowego substancji. Oczekiwane działania to dążenie do osiągnięcia poziomu docelowego 

substancji w określonym czasie za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych 

oraz opracowanie programu ochrony powietrza, w celu osiągnięcia poziomów docelowych. Pozostałe badane substancje 

(SO2, NO2, CO, Pb, As, Cd, Ni, benzen, ozon) utrzymują poziom stężenia nie przekraczający wartości dopuszczalnych. 

Zgodnie z informacją zawartą w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno 

„głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy Olesno jest spalanie energetyczne, głównie paliw stałych, 

węgla, koksu, stanowiących podstawowe paliwo dla większości zakładów przemysłowych, warsztatów rzemieślniczych, jak 

również lokalnych kotłowni grzewczych i indywidualnych pieców C.O. Zarówno w mieście, jak i na terenach wiejskich 

problemem jest emisja związana ze spalaniem węgla w sezonie grzewczym, w gospodarstwach domowych. W lokalnych 

systemach grzewczych brak jest urządzeń ochrony powietrza. Emisja z tych źródeł jest trudna do oszacowania i wykazuje 

zmienność sezonową, która związana jest z okresem grzewczym.” 

Wody podziemne 

Główny użytkowy poziom wodonośny na terenie gminy Olesno stanowią wody podziemne związane są z utworami 

czwartorzędowymi. Zasoby wód podziemnych na terenie Miasta i Gminy Olesno kształtowane są przez Główny Zbiornik Wód 

Podziemnych GZWP 325 Zbiornik Częstochowa. Wody te ujmowane są poprzez studnie głębinowe i w większości służą 

zaspokojeniu potrzeb w zakresie zbiorowego zaopatrzenia miasta i wsi w wodę poprzez sieci wodociągowe. Budowa 

geologiczna terenu z dużym udziałem gruntów o średniej i dużej przepuszczalności, stwarza zagrożenie degradacji 

jakościowej wód. Badania fizykochemiczne wskazują na występowanie podwyższonej zawartości żelaza i manganu 

oraz azotanów w wodach czwartorzędowych, co skutkuje koniecznością prowadzania zabiegów uzdatniania wody dla celów 

pitnych.  

W procedurze przeprowadzania oceny ilościowego i jakościowego stanu wód podziemnych, jednostką wyznaczoną 

do bilansowania zasobów i poboru wód podziemnych jest jednolita część wód podziemnych oznaczająca określoną objętość 

wód podziemnych występującą w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych. Wydzielana jest jako 

zbiorowisko wód podziemnych, występujących w warstwie lub warstwach wodonośnych, stanowiących lub mogących 

stanowić źródło wody do spożycia znaczące w zaopatrzeniu ludności lub istotne dla kształtowania pożądanego stanu wód 

powierzchniowych i ekosystemów lądowych. Obszary objęte projektem planu miejscowego zlokalizowane są w obrębie 

jednolitych części wód podziemnych nr 97 i 98. Zgodnie z danymi uzyskanymi w ramach prowadzonego monitoringu 

diagnostycznego i operacyjnego prowadzonego przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie stan ilościowy 

i chemiczny JCWPd określony został w 2016 roku jako dobry.  

O stanie chemicznym wód decydują w głównej mierze zanieczyszczenia antropogeniczne i poligenetyczne, w mniejszym 

natomiast stopniu zanieczyszczenia geogeniczne (żelazo, mangan, glin). Zasadnicze znaczenie dla jakości wód 

powierzchniowych i podziemnych ma gospodarka ściekowa, a także zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego. 

Klimat akustyczny 

Na obszarach objętych projektem planu miejscowego nie występują tereny wymagające ochrony przed hałasem. 

W ich obrębie ani w otoczeniu nie występują tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny zabudowy zagrodowej. Standardy 

jakości klimatu akustycznego zależą od funkcji i przeznaczenia terenu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 

z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Na terenie opracowania 

nie identyfikuje się terenów wymagających ochrony akustycznej. 

Klimat akustyczny gminy Olesno kształtowany jest przez drogi o znacznym natężeniu ruchu oraz linię kolejową  
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Podstawowym źródłem hałasu na terenie gminy są szlaki komunikacyjne (w tym m.inn. droga krajowa nr 11, drogi 

wojewódzkie nr 487, 494 i 901) oraz linia kolejową. Przeprowadzone w 2010 r. pomiary hałasu komunikacyjnego na terenie 

miasta Olesno (pomiary Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu, pomiary GDDKiA oraz pomiary Zarządu 

Dróg Wojewódzkich) wykazują, że zdecydowana większość terenów zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w sąsiedztwie 

głównych szlaków komunikacyjnych, narażona jest na występowanie ponadnormatywnych poziomów hałasu, zarówno 

w porze dziennej jak i nocnej. Ponadto lokalny wpływ na klimat akustyczny wywierają istniejące na terenie gminy zakłady 

przemysłowe. 

Gleby 

Czynniki glebotwórcze takie jak: klimat, woda, organizmy żywe, ukształtowanie powierzchni, człowiek i czas kształtują gleby 

o rożnych profilach. Na obszarze gminy Olesno przeważają gleby pseudobielice. Materiałem glebotwórczym są głównie 

pisaki zwałowe, piaski i piaskowce jurajskie, a także gliny morenowe. W dolinach rzecznych występują gleby hydrogeniczne, 

takie jak torfy, gleby mułowo-torfowe oraz gliny. Pod względem mechanicznym przeważają gleby wytworzone na piaskach 

słabo gliniastych (około 65%), piaskach gliniastych (około 30%), a także glin zwałowych oraz piasków naglinowych lekkich 

i średnich. Są to gleby kwaśne, okresowo wymagające wapnowania. Badania jakości gleb prowadzone przez WIOŚ 

obejmują na tym terenie występowanie skażenia metalami ciężkimi. Gleby na terenie powiatu oleskiego, w tym gminy Olesno 

charakteryzują się wysoką zawartością kadmu. Udział ogółu użytków rolnych powiatu wyniósł ponad 25%, co stanowi jedną 

z wyższych wartości województwa opolskiego). Poziom zanieczyszczenia gleby pozostałymi metalami wyniósł kolejno: 

dla miedzi - 1,5%, dla niklu – 13,9%, dla ołowiu 8,8% i dla cynku 11,7% ogólnej powierzchni użytków rolnych. Średnia 

zawartość metali ciężkich kształtowała się na pozycji średniej w województwie opolskim, natomiast wartości 

zanieczyszczenia kadmem i ołowiem zbliżone były do wartości najwyższych. 

Informacja w zakresie występowania na terenie objętym zapisami planu obszarów 

potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi 

Zgodnie z art. 101 d ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) organem 

dokonującym identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi jest starosta. Organ ten sporządza 

wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz jego aktualizacje. 

Mając na względzie zawarty w uzgadniającym zakres prognozy piśmie Regionalnego Dyrektora Środowiska w Opolu z dnia 

05 listopada 2019 r. (znak: WOOŚ.411.1.77.2019.ER) wymóg zamieszczenia w treści prognozy informacji w zakresie 

występowania na terenie objętym zapisami planu obszarów potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi 

wystąpiono do Starosty Powiatu Olesno z wnioskiem o udostępnienie informacji o środowisku w tym zakresie. W udzielonej 

pismem z dnia 03 grudnia 2019 r. (znak: OŚR.604.18.2019) odpowiedzi Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa 

i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Oleśnie poinformował, że nie posiada informacji w zakresie dotyczącym 

występowania obszarów potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, na terenie działek objętych 

projektem mpzp: nr ew. 227/1 obręb Stare Olesno, nr ew.226/55 i 225/54 obręb Wojciechów, nr ew. 293/18, 292/5, 291/4 

i 290/3 obręb Świercze oraz nr ew. 82/3, 94/3 i 95 obręb Łomnica.  

Wobec braku ujęcia ww. nieruchomości w wykazie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziem, o którym 

mowa w art. 101d ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska należy przyjąć, że na obszarze dla którego sporządza się plan 

miejscowy historyczne źródła zanieczyszczeń nie występują, bądź nie zostały dotychczas ujawnione. 

 

2. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji 
projektowanego dokumentu 

Nie przewiduje się wystąpienia istotnych, negatywnych skutków dla środowiska wynikających z braku uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji powierzchniowej w gminie Olesno 

w obrębach: Stare Olesno, Wojciechów, Świercze, Łomnica, jakie mogłyby wystąpić na obszarze objętym opracowaniem.  

Przewidywać należy, że w przypadku braku uchwalenia planu miejscowego tereny w granicach uchwały o przystąpieniu 

do sporządzenia planu pozostaną w dalszym ciągu terenami leśnymi i prowadzona będzie w ich obrębie gospodarka leśna. 

Utrzymany zostanie dotychczasowy sposób użytkowania tych terenów, nie zmieniając przy tym istniejących warunków 

przyrodniczych i środowiskowych obszaru. 
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Rozpatrując sprawę w szerszym kontekście, związanym z celowością pozyskania kruszywa naturalnego, w związku 

z projektowaną budową drogi krajowej S11 uznać należy, że brak uchwalenia planu miejscowego dla pozyskania piasku 

z udokumentowanych złóż w obrębach Stare Olesno, Wojciechów, Świercze i Łomnica nie oznacza, że zasoby 

te nie zostaną pozyskane w innymi miejscu, powodując prawdopodobnie porównywalne przemiany w środowisku 

przyrodniczym. Uznać należy, że pomimo negatywnych oddziaływań na środowisko, jakie niewątpliwie wystąpią w związku 

z dopuszczonym ustaleniami planu miejscowego przeznaczeniem tych terenów, analizowane zmierzenie planistyczne 

nacechowane jest dużą dozą oddziaływań o charakterze pozytywnym. Wynika to z zasadności pozyskania kruszywa na cel 

budowy drogi w bezpośrednim sąsiedztwie zakładanej inwestycji drogowej – tereny objęte projektem planu miejscowego 

w obrębach Stare Olesno, Wojciechów i Świercze położone są w bezpośrednim sąsiedztwie przebiegu obwodnicy Olesna 

realizowanej w ciągu drogi krajowej S11. Uwarunkowanie to pozwala na zminimalizowanie obciążających środowisko 

przyrodnicze oddziaływań (w postaci np. emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych, hałasu, zapylenia) wynikających z 

konieczności transportu niezbędnego do budowy materiału – piasku z innych, bardziej oddalonych od tej inwestycji 

lokalizacji. 

3. Struktura przyrodnicza obszaru opracowania wraz z opisem siedlisk 
przyrodniczych, zbiorowisk roślinnych i gatunków roślin i zwierząt 
występujących na terenach, dla których zmieni się sposób 
zagospodarowania 

W procesie planowania zagospodarowania przestrzennego istotne jest określenie przyrodniczych predyspozycji 

kształtowania struktury funkcjonalno –przestrzennej, mające na celu zapewnienie warunków do realizacji zrównoważonego 

rozwoju obszaru. Podstawowym zadaniem jest wyznaczenie osnowy ekologicznej, która, choć nie przywróci spójności 

ekologicznej całego regionu, to jednak pozwoli na złagodzenie konfliktów funkcjonalno – przestrzennych pomiędzy terenami 

zurbanizowanymi, a terenami przyrodniczymi. Osnowa ekologiczna obszaru oznacza system terenów aktywnych 

biologicznie, przenikających dany obszar, umożliwiających przyrodnicze, horyzontalne powiązania funkcjonalne przez 

cyrkulację atmosferyczną, przepływ wody, migrację roślin i zwierząt i inne procesy przyrodnicze. Fundamentalne zasady 

kształtowania osnowy ekologicznej obejmują zasady ciągłości przestrzennej i czasowej ekosystemów, bioróżnorodności 

oraz adekwatności systemów biotycznych do warunków siedliskowych.  

Specyfika analizowanego dokumentu polega na objęciu Uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego gminy 

czterech, niewielkich powierzchniowo (w skali gminy Olesno) obszarów, dotąd niezainwestowanych i wyodrębnionych 

w przestrzeni terenów lasów gospodarczych, pełniących obecnie istotne funkcje przyrodnicze oraz pozostających 

w oddaleniu od terenów zurbanizowanych. Ponadto obszary te, zgodnie z projektem poddanego niniejszej analizie 

dokumentu, mają zostać w całości przeznaczone na inne niż dotychczas cele, tj. powierzchniową eksploatacje kruszyw, 

co wiąże się z daleko idącą ingerencją obejmującą całą ich powierzchnię. Jednocześnie w związku z zakładanym leśnym 

kierunkiem rekultywacji terenu, przekształcenia jakie nastąpią w ich obrębie będą miały charakter w przewidywalnym czasie 

odwracalny, choć prawdopodobnie średnio- lub nawet długookresowy. 

Mając na względzie ww. uwarunkowania uznano, że analiza ustaleń planu miejscowego dla terenów eksploatacji 

powierzchniowej w gminie Olesno w obrębach: Stare Olesno, Wojciechów, Świercze, Łomnica w kontekście jego 

oddziaływania na strukturę przyrodniczą obszaru opracowania winna zostać przeprowadzona w szerszym kontekście 

niż ramy terenów wyznaczone Uchwałą Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzenia mpzp.  

Gmina Olesno położona jest w zasięgu krajowego obszaru węzłowego systemu ECONET oznaczonego nr 10K – obszar 

węzłowy Borów Stobrawskich (wszystkie objęte projektem mpzp obszary położone są w granicach tego obszaru 

węzłowego), w znacznym oddaleniu od krajowego korytarza ekologicznego 37K - Prosny. Obszar węzłowy Borów 

Stobrawskich 10K zaliczany jest zgodnie z koncepcją krajowej sieci ekologicznej ECONET do obszarów nizinnych 

peryglacjalnych. Puszczańskie obszary węzłowe strefy nizin obejmują najlepiej zachowane na Niżu Środkowopolskim, 

na ogół zwarte kompleksy leśne, o dużym udziale zbiorowisk naturalnych i półnaturalnych. Dlatego też głównym kierunkiem 

gospodarki leśnej obszaru węzłowego Borów Stobrawskich (10K) jest półnaturalna hodowla lasu oraz naturalizacja 

drzewostanów o składzie gatunkowym odbiegającym od warunków siedliskowych.  

Zgodnie ze Strategią wdrażania krajowej sieci ekologicznej ECONRT – POLSKA obszar węzłowy Borów Stobrawskich (10K) 

należy do obszarów węzłowych, w których stabilność lasów może być zagrożona z uwagi na duży wpływ zanieczyszczeń 

powietrza na lasy o jednolitej strukturze oraz na ich zagrożenie pożarowe. Lasy nizinnych obszarów węzłowych odgrywają 
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szczególnie ważną rolę w tworzeniu warunków do zachowania różnorodności biologicznej w silnie gospodarczo 

przekształconej środkowej części kraju. Na nizinnych obszarach puszczańskich przeważa niski poziom zagrożenia przez 

patogeny grzybowe. W obszarze węzłowym 10K występuje natomiast wysoki poziom zagrożeń przez szkodniki owadzie. 

Poziom zagrożeń ze strony zanieczyszczeń powietrza nacechowany jest dużym depozytem SO2 oraz dużym NOx.  

W zasięgu obszarowym gminy Olesno, w oddaleniu około 1 km w kierunku północnym od obszarów objętych projektem 

mpzp położonych w obrębach geodezyjnych Stare Olesno i Wojciechów zlokalizowana jest europejska ostoja przyrody 

systemu CORINE nr 412 – Stawy w Starym Oleśnie. Ponadto, w większym oddaleniu od obszarów objętych mpzp 

w kierunku południowo zachodnim, wyznaczona została europejska ostoja przyrody 419 - Bory Stobrawskie.  

 

 

Rys. 7 Położenie arkusza Olesno na tle systemów ECONET (Liro, 1998) i CORINE/NATURA 2000 (Dyduch Falniowskai Inn.1999) ze wskazaniem 

przybliżonej lokalizacji obszarów dla których sporządzany jest plan miejscowy. (źródło: opis do mapy geologiczno gospodarczej Polski) 
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Tereny dla których sporządza się plan miejscowy położone są w zasięgu korytarza ekologicznego o znaczeniu 

paneuropejskim GKPdC 14 Stawy Milickie – Bory Stobrawskie. 

 

 

Rys. 8 Lokalizacja terenów, dla których sporządzany jest plan miejscowy na tle korytarza ekologicznego wyznaczonego w oparciu 

o analizy przeprowadzone w Zakładzie Badania Ssaków PAN w Białowieży w 2005 r., źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/, dostęp: 

01.04.2020 r. 

 

Obszar analiz zlokalizowany jest poza zasięgiem ostoi ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce (IBA), kluczowych 

dla efektywnej ochrony ptaków i ich siedlisk. Najbliżej zlokalizowaną ostoją IBA jest położona na zachód od gminy Olesno 

ostoja nr 146 Dorzecze Stobrawy. 

Osnowę ekologiczną obszaru gminy Olesno tworzą:  

- kompleksy leśne, w zasięgu których zlokalizowane są objęte projektem mpzp tereny przeznaczone na cel 

powierzchniowej eksploatacji kruszywa, 

- strefy ekologiczne rzeki Stobrawy i Liswarty oraz zasilających je mniejszych cieków odwadniających obszar, 

a także naturalne i sztuczne zbiorniki wodne utworzone na tych ciekach oraz obszary źródliskowe położone 

w rejonie Wojciechowa, 

- lokalne ciągi migracyjne zwierząt związane z dolinami potoków oraz kompleksami leśnymi, 

- płaty i mikropłaty ekologiczne. 

Poniżej zamieszcza się ich charakterystykę 

 

 kompleksy leśne, w zasięgu których położone są tereny objęte mpzp wraz ze strefą ekotonową 

Tereny leśne w zasięgu których zlokalizowane są tereny objęte projektem planu miejscowego zaliczają się do Krainy 

Śląskiej, Mezoregionu Wyżyny Woźnicko Wieluńskiej. Zaliczane są do typów siedliskowych: boru mieszanego świeżego 

oraz boru świeżego. Są to lasy gospodarcze, znajdujące się w różnym wieku i o zróżnicowanej strukturze oraz o zbliżonym 

skaldzie gatunkowym. 

Działki o nr ew. 227/1 w obrębie Stare Olesno oraz działki nr ew. 226/55 i 225/54 w obrębie Wojciechów - złącznik nr 1 

do Uchwały oraz działki nr ew. 293/18, 292/5, 291/4 i 290/3 w obrębie Świercze - złącznik nr 2 do Uchwały znajdują się 

w zarządzie Nadleśnictwa Olesno (Leśnictwo Siedem Źródeł i Leśnictwo Grodzisko). Działki o nr ew. 82/3, 94/3 i 95 

w obrębie Łomnica - złącznik nr 3 do Uchwały znajdują się w zarządzie Nadleśnictwa Lubliniec (Leśnictwo Sieraków).  

Na podstawie informacji zawartych w opisach taksacyjnych oraz pochodzących z portalu internetowego Bank Danych 

o Lasach (https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy, dostęp 12 grudnia 2019 r.) poniżej przedstawiono zestawienie 

najistotniejszych informacji dotyczących oddziałów leśnych, w których położone są mające podlegać przekształceniom 

Obszar 1 (45,91 ha) - 
działka nr ew. 227/1 
obręb Stare Olesno 
oraz działki nr ew. 
226/55 i 225/54 obręb 
Wojciechów 

Obszar 2 (39,48 ha) 
działki nr ew. 293/18, 
292/5, 291/4 i 290/3 

obręb Świercze 

Obszar 3 (15,05 ha ) 
działki nr ew. 82/3, 94/3 i 
95 obręb Łomnica 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy


 

23 

 

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu mpzp dla terenów eksploatacji powierzchniowej 
w gminie Olesno w obrębach: Stare Olesno, Wojciechów Świercze, Łomnica 

tereny mpzp: 

Oddział /  

Wydziele -   

nie 

Skład gatunkowy drzewostanu 

z uwzględnieniem udziału % i wieku drzew 

Gatunki występujące 

w podszycie 

Pokrywa lasu wraz z gatunkami runa 

S T A R E  O L E S N O  

22
5 

a 80% sosna 60l, 20% brzoza 60l, miejscowo 

występuje dąb, olcha i świerk 

świerk, czeremcha późna, 

dąb i brzoza 

pokrywa silnie zadarniona: 

borówka czarna, orlica pospolita, trawy 

c 100% sosna 50l, miejscami występuje brzoza, 

dąb i świerk 

świerk, czeremcha, dąb 

i kruszyna 

pokrywa zadarniona; 

borówka czarna, orlica pospolita 

d 100% sosna 40l, miejscami występuje brzoza 

i świerk 

dąb i brzoza pokrywa zadarniona; 

borówka czarna, orlica pospolita 

g 100% sosna 40l, z niewielkim udziałem brzozy 

i świerka 

świerk, brzoza, dąb pokrywa mszysta; 

rokitnik, borówka czarna, orlica pospolita 

f 100% sosna 40l, pojedynczo i miejscowo 

występuje brzoza, dąb i świerk 

czeremcha późna, 

kruszyna, jarząb, świerk 

pokrywa zadarniona; 

borówka czarna, orlica pospolita 

h 90% sosna 90l, 10% brzoza 90l, miejscowo 

występuje dąb, świerk i buk 

brzoza, kruszyna, jarząb, 

czeremcha późna i buk 

pokrywa zadarniona; borówka czarna, 

rokitnik, trawy runa 

i 50% sosna 64l, 50% brzoza 64l, miejscowo 

występuje świerk i dąb 

świerk, kruszyna, 

czeremcha późna 

pokrywa zadarniona; 

trzęślica modra, orlica pospolita, borówka 

czarna 

j I piętro: 

60% sosna 90l, 20 % buk 90l, 10% brzoza 90, 

10% brzoza 60l 

II piętro100% buk 40l, miejscowo świerk 40l 

występuje warstwa podrostu – 100% buka 20l 

świerk, buk pokrywa zadarniona; 

orlica pospolita, borówka czarna, trawy 

22
6 

a 100% sosna 96l, miejscami występuje dąb 

i świerk 

świerk, sosna, czeremcha 

późna, brzoza, dąb 

pokrywa zadarniona; 

borówka czarna, orlica pospolita 

b 100% sosna 86l, miejscami występuje brzoza, 

dąb i świerk 

czeremcha późna, świerk, 

brzoza, dąb 

pokrywa zadarniona; 

borówka czarna, orlica pospolita 

d 100% sosna 37l, miejscami występuje brzoza 

i dąb 

brzoza, czeremcha późna, 

świerk 

pokrywa mszysta; 

borówka czarna, orlica 

f 100% sosna 29l, miejscami występuje brzoza 

i dąb 

świerk, kruszyna, brzoza, 

czeremcha późna 

pokrywa mszysto – czernicowa; 

borówka brusznica, borówka czarna 

22
7 

k 100% sosna 106l, miejscami występuje brzoza, 

świerk i dąb 

świerk, sosna, brzoza pokrywa silnie zadarniona; 

borówka czarna, borówka brusznica, 

orlica 

c 100% sosna 75l, miejscami występuje modrzew 

europejski, czeremcha późna i świerk 

świerk, sosna, dąb, 

brzoza, czeremcha późna 

pokrywa zadarniona; 

borówka czarna, orlica pospolita 

d 50% sosna 15l, 20% modrzew 15l, 10% świerk 

15l, 10% dąb 15l, 10% buk 15l, miejscowo dąb, 

brzoza, dąb czerwony 

brzoza i czeremcha pokrywa zielona; 

borówka czarna, orlica pospolita 

Ś W I E R C Z E  

29
3 

a 100% sosna 95l, pojedynczo dąb, miejscowo 

brzoza, sosna, czeremcha późna 

podsadzenie 100% buk 5l 

czeremcha późna, świerk, 

dąb, brzoza 

pokrywa zadarniona; 

borówka czarna, jeżyna, narecznica 

samcza 



 

24 

 

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu mpzp dla terenów eksploatacji powierzchniowej 
w gminie Olesno w obrębach: Stare Olesno, Wojciechów Świercze, Łomnica 

b 100% sosna 40l, miejscami występuje brzoza, 

dąb, dąb czerwony 

dąb, czeremcha późna, 

sosna, kruszyna 

pokrywa zadarniona; 

borówka czarna, wrzos pospolity, 

narecznica samcza 

c 60% sosna 11l, 10% buk, brzoza modrzew 

i dąb 11l, pojedynczo występuje świerk 

występują przestoje lub nasienniki sosnowe 

w wieku 100l 

czeremcha późna pokrywa silnie zadarniona; 

trawy, jeżyna, borówka czarna 

l 100% sosna 95l, miejscami występuje 

modrzew, dąb, świerk,  

czeremcha późna, świerk, 

dąb, brzoza,  

pokrywa silnie zadarniona; 

trawy, narecznica samcza, szczawik 

zajęczy 

g 60% sosna 11l, 10% brzoza 11l, 20% buk11l, 

10% dąb 11l, pojedynczo występuje świerk 

i modrzew 

występują przestoje lub nasienniki sosnowe 

w wieku 125l 

czeremcha późna, brzoza pokrywa silnie zadarniona; 

trawy, jeżyna, orlica pospolita 

f 60% sosna 20l, 20% modrzew 20l, po 10% 

świerk i dąb 20l, miejscami brzoza, sosna, buk 

i dąb 

czeremcha późna pokrywa zadarniona; 

trawy, jeżyna, borówka czarna 

29
2 

a 90% sosna 81l, 10% dąb 120l, miejscowo 

brzoza, dąb, modrzew, świerki sosna 

świerk, buk, czeremcha, 

sosna 

pokrywa zadarniona; 

borówka czarna, trawy, narecznica 

samcza 

b 100% sosna 96l, miejscowo dąb, brzoza 

i świerk 

podsadzenie buk 5l 

świerk, brzoza, dąb, 

czeremcha 

pokrywa zadarniona; 

trawy, narecznica samcza, orlica pospolita 

c 60% sosna 13l, po 10% modrzew, buk, dąb, 

świerk 13l,miejscami brzoza 

brzoza i czeremcha pokrywa zadarniona; 

trawy, jeżyna, orlica pospolita 

h 100% sosna 96l, miejscowo brzoza i świerk 

 

świerk, brzoza, dąb, 

czeremcha 

pokrywa silnie zadarniona; 

trawy, jeżyna, narecznica samcza 

29
1 

a 90% sosna 55l, 10% brzoza 55l, miejscowo 

dąb, modrzew, robinia biała,  

czeremcha, dąb, brzoza pokrywa zadarniona; 

borówka czarna, trawy, orlica pospolita 

d 90% sosna 48l, 10% brzoza 48l, pojedynczo 

dąb, miejscami modrzew, buk i świerk 

czeremcha późna, świerk, 

jarząb kruszyna 

pokrywa zadarniona; 

borówka czarna, narecznica samcza, 

jeżyna 

29
0 

a 70% sosna 62l, 20% modrzew 62l, 10% brzoza 

62l, miejscami dąb, świerk, dąb czerwony, buk 

czeremcha późna, 

kruszyna, świerk, jarząb 

i dąb 

pokrywa zadarniona; 

borówka czarna, borówka brusznica, 

orlica pospolita 

c 100% sosna 81l, miejscami świerk modrzew, 

brzoza, dąb 

czeremcha późna, 

kruszyna świerk 

pokrywa zadarniona; 

borówka czarna, borówka brusznica, 

orlica pospolita 

Ł O M N I C A  

90
 

a 100% sosna 20l, pojedynczo modrzew, 

miejscami dąb, buk i lipa 

 pokrywa zadarniona 

b 100% sosna 4l – uprawa i 100% sosna 114 l 

rębnia zupełna, cześć terenu odnowiona sosną 

wieku 4l (3ha), na części terenu (6ha) sosna 

114 l, miejscowo świerk i buk 

sosna, buk, jałowiec pokrywa mszysta czernicowa 

c 100% sosna 94l, miejscami świerk, brzoza sosna i świerk  
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89
 

a 1005 sosna 114l, miejscami brzoza, sosna, 

świerk 

 pokrywa mszysta 

b 90% sosna 59l, 10% sosna Banksa 59l  pokrywa mszysta 

c 1005 sosna 69l, miejscami brzoza i sosna 

Banksa 

 pokrywa mszysta 

d 505 sosna 89l, 30% sosna Banksa 89l, 

20% sosna 69l 

sosna, jałowce, sosna 

Banksa 

pokrywa mszysta 

f 100% sosna 69l, miejscowo sosna Banksa 69l, 

pojedynczo brzoza 

brzoza, świerk, jałowiec, 

jarząb 

pokrywa mszysta 

g 1005 sosna 20l, pojedynczo modrzew, dąb, 

buk. lipa, brzoza 

 pokrywa zadarniona 

h odnowienie sosna 1,5ha 10l i 1,25ha 8l   

Jak obrazuje powyższa tabela na terenach objętych projektem planu miejscowego dominują drzewostany jednopiętrowe, 

drzewostan 2- piętrowy, z wykształconą warstwą podszytu, zajmuje jedynie niewielki fragment powierzchni w obrębie 

ewidencyjnym Wojciechów (obręb leśny 225 wydzielenie j), w południowo – wschodnim krańcu terenu wskazanego 

na załączniku 1.1 do projektu mpzp. 

Pod względem powierzchni dominujący udział mają lasy zaliczane do typu siedliskowego boru mieszanego świeżego, 

bór świeży w granicach terenów dla których projektowana jest zmiana przeznaczenia występuje jedynie w obrębie Łomnica, 

(obręb leśny 89 wydzielenie b) – na fragmencie powierzchni terenu wskazanego na załączniku nr 1.4 do projektu chwały. 

W większości w obrębie terenów objętych zamierzeniem planistycznym występują drzewostany młode, w wieku 10 – 80 lat, 

Drzewostany dojrzewające (81 – 120 lat), z różnicująca się strukturą warstwową drzewostanu zajmują znacznie mniejsze 

powierzchnie. Drzewostany dojrzałe (121 – 160 lat) oraz starzejące się (powyżej 161 l) w obrębie powierzchni objętych 

planem nie występują.  

Barak jest danych w zakresie występowania na obszarach objętych Uchwałą gatunków roślin objętych ochroną prawną, 

Okres sporządzania niniejszego dokumentu wyklucza możliwość przeprowadzenia szczegółowych badań florystycznych 

pozwalających na charakterystykę fitosocjologiczną i ekologiczną występujących ich zasięgu fitocenoz leśnych. Brak pełnych 

danych w zakresie składu gatunkowego istniejących na terenie opracowania asocjacji uniemożliwia identyfikację zbiorowisk 

roślinnych, tj. tworzonych przez powtarzalne, utrzymujące równowagę z pozostałymi elementami środowiska kompozycje 

roślin pozwalających na zaliczenie do wyróżnionych jednostek syntaksonomicznych Polski niższego rzędu. Występujące na 

obszarze opracowani lasy zaliczają się do klasy bory szpilkowe (lasy iglaste na siedliskach ubogich i kwaśnych) Vaccinio-

Piceetea – obejmującej acydofilne, oligotroficzne i mezotroficzne zbiorowiska z przewagą drzew szpilkowych, krzewinek 

i mezofilnych mszaków. Wśród gatunków występujących na ich obszarze nie można zatem wykluczyć występowania roślin 

objętych ochroną prawną (częściową), takich jak np. gruszyczka mniejsza (Pyrola minor), gruszyczka okrągłolistna 

(Vaccinio-Piceetea), widłoząb miotłowy (Dicranum scoparium), gajnik lśniący (Hylocomium splendens), rokietnik pospolity 

(Pleurozium schreberi), piórosz pierzasty (Ptilium crista-castrensis), które zgodnie z Atlasem roślin naczyniowych Polski 

(https://www.atlas-roslin.pl/pelna/zbiorowiska/Vaccinio-Piceetea.htm, dostęp 12 grudnia 2019 r.) stanowią gatunki 

charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl. Vaccinio-Piceetea występujące w tym rejonie Polski.  

Skład gatunkowy, jak i struktura przestrzenna oraz liczebność poszczególnych gatunków fauny są odbiciem istniejącego 

zróżnicowania szaty roślinnej oraz sposobu użytkowania terenu. Występowanie gatunków w konkretnym środowisku zależy 

przede wszystkim od tego, czy jego potrzeby życiowe mogą się w nim zrealizować. Lasy cechują się wysokim stopniem 

skomplikowania i złożoności, skąd wynika ich duże biotyczne bogactwo. Struktura lasu jest dynamiczna i podlega ciągłym 

przemianom. Zmiany struktury lasu powodują, że gatunki pojawiają się w lesie w sprzyjających warunkach, a kiedy te staną 

się niekorzystne, wycofują się. Podstawą zachowania różnorodności biologicznej lasów jest zachowanie ich złożonej 

struktury, rozumianej jako występowanie w nim kluczowych elementów ważnych dla występowania wielu gatunków. 

Zgodnie z danymi dotyczącymi zwierząt łownych pochodzącymi z obwodów łowieckich: nr 153 (obejmującego teren mpzp 

w obrębach Stare Olesno i Wojciechów), 156 (obejmującego teren mpzp w obrębie Świercze) i 37 (obejmującego teren 

https://www.atlas-roslin.pl/pelna/zbiorowiska/Vaccinio-Piceetea.htm
https://www.atlas-roslin.pl/pelna/slownik-fitosocjologia.htm#TRESC-229
https://www.atlas-roslin.pl/pelna/slownik-fitosocjologia.htm#TRESC-229
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mpzp w obrębie Łomnica) na obszarze objętym projektem planu miejscowego potencjalnie bytować mogą związane 

ze środowiskiem leśnym: jeleń, daniel, sarna, dzik, lis, jenot, kuna, tchórz zwyczajny i borsuk. 

Z punktu widzenia projektowanego przeznaczenia terenów objętych mpzp kluczowe znaczenie w ocenie sporządzającej 

prognozę posiadać będzie rozpoznanie awifauny obszaru. Ze środowiskiem borów sosnowych związane jest występowanie 

licznych gatunków ptaków. Skład gatunkowy awifauny zależny jest od wymagań środowiskowych poszczególnych gatunków, 

w tym przypadku od struktury drzewostanów wynikającej między innymi z ich fazy rozwojowej. Zgodnie z literaturą 

przedmiotu (M. Sławski. Zmiany struktury drzewostanów sosnowych a występowanie ptaków. Katedra Ochrony Lasu 

i Ekologii SGGW) prosta struktura monolitycznych sośnin w wieku poniżej 80 lat - na analizowanym obszarze objętym mpzp 

dominująca powierzchniowo, sprzyja występowaniu pospolitych gatunków ptaków. Lasy takie zasiedlane są przez gatunki, 

które budują gniazda opierając je na niezbyt grubych gałęziach lub poszukują osłony w kępach nieco lepiej rozwiniętego 

runa. Mając na względzie uwarunkowania w postaci struktury drzewostanów na obszarze mpzp należy zatem przyjąć, 

że możliwe jest tutaj występowanie gatunków takich jak: zięby, sójki, rudziki, a z grupy ptaków drapieżnych potencjalnie 

obszar ten może stanowić siedlisko krogulca.  

Drzewostany o bardziej skomplikowanej strukturze, w których pojawiają się grube drzewa o drewnie osłabianym przez huby 

stwarzają sprzyjające warunki dla bytowania dzięciołów, zwłaszcza dzięcioła dużego i czarnego. Pojawienie się podszytu 

stwarza warunki dla występowania grupy ptaków zakładających gniazda na krzewach i podrostach drzew, takich jak: kos, gil, 

śpiewak, pokrzywnica, strzyżyk czy piecuszek. Grubsze drzewa w tych drzewostanach - o rozbudowanych koronach dają 

podstawę dla gniazda jastrzębi. Tego rodzaju drzewostan o budowie pionowej obejmującej dwa piętra drzew oraz podrost, 

jak to wykazano powyżej, w zasięgu terenu objętego projektem mpzp rozwinął się jedynie na niewielkim fragmencie 

powierzchni w obrębie leśnym 225j. Występuje natomiast miejscami w otoczeniu innych terenów mających podlegać zmianie 

planu miejscowego, poza ich granicami, nie objętych projektowanymi przekształceniami, ale mogących podlegać wpływom 

z nich wynikającym. Na obszarze opracowania wykluczyć należy natomiast występowanie gatunków wyspecjalizowanych 

związanych ze starymi lasami – jak dziuplaków wtórnych: szpaka, kowalika, sóweczki, włochatki, mysikrólika, czyża, czubatki 

oraz dużych ptaków drapieżnych: bielika i rybołowa, wymagających siedlisk cechujących się obfitością dużych grubych 

drzew o rozbudowanych i mocnych konarach. Z uwagi na wiek i gospodarczy charakter lasów nie występują w granicach 

obszarów objętych Uchwałą grube martwe drzewa z dziuplami mogącymi stwarzać dogodne warunki dla bytowania 

puszczyka i gągoła. 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi w kręgu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP) w rejonie gminy 

Olesno z terenami lasów sosnowych związane jest występowanie gatunków takich jak: lerka, lelek, muchołówka żałobna, 

kruk, dzięcioł czarny, paszkot, sikora czarnogłówka, głuszec (jedynie w obszarach występowania), włochatka, sosnówka. 

Kierując się zasadą ostrożności przyjąć należy, że na obszarze lasów sosnowych występujących w rejonie obszarów 

objętych Uchwałą ww. gatunki, za wyjątkiem głuszca, mogą również potencjalnie występować. 

Wszystkie gatunki ptaków wymienione powyżej podlegają ochronie prawnej. 

Wyżej podana informacja pochodząca ze źródła OTOP dotycząca występowania na terenie objętym opracowaniem gatunku 

lerka Lullula arborea znajduje potwierdzenie w innych materiałach źródłowych przywołanych w piśmie Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 17 marca 2020 r. (znak: WOOŚ.410.1.17.2020.MO) zawierającym 

negatywną opinię przedłożonej uprzedniej wersji prognozy z grudnia 2019 r. W piśmie tym zamieszczono stwierdzenie: 

„na terenie oznaczonym jako 2.PG/ZL, zgodnie z inwentaryzacją przeprowadzoną na potrzeby „Budowy Obwodnicy w ciągu 

drogi krajowej nr 11 (S11)” stwierdzono stanowisko lerki Lullula arborea, gatunku objętego ochroną prawną na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016, 

poz. 2183 z późn. zm.), wobec którego obowiązują zakazy, o których mowa w §6 ust. 1 i ust. 3 ww. rozporządzenia.” Analiza 

wpływu wynikającego z uchwalenia projektu mpzp na gatunek lerka, wypełniająca wymóg uzupełnienia prognozy wynikający 

z negatywnej opinii rdoś, zamieszczona została w rozdziale VII. Przewidywane znaczące oddziaływania, na cele i przedmiot 

ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko na stronach 37 – 39 niniejszej 

prognozy. 

W związku z przeznaczeniem terenów w projekcie mpzp pod powierzchniową eksploatację piasku należy zwrócić ponadto 

uwagę na aspekt możliwości powstania innych niż dotychczas siedlisk, które potencjalnie mogą być wykorzystywane przez 

inne zespoły ptaków, niż dotychczas na tym terenie występujące. Pozyskiwanie piasku i żwiru jest jednym z przejawów 

ludzkiej działalności mogących wiązać się z tworzeniem siedlisk w postaci stromych piaszczystych ścian, wykorzystywanych 

przez ptaki gniazdujące w samodzielnie wygrzebanych norach umiejscawianych w stromych ścianach, w tym w skarpach 
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pochodzenia antropogenicznego, zarówno w obiektach czynnych, jak i wyłączonych z eksploatacji. Tereny otwarte jakie 

powstaną w wyniku wycinki lasu oraz przekształcenia i zmian konfiguracji terenu, jaka nastąpi w wyniku eksploatacji 

kruszywa, do czasu ich późniejszej rekultywacji, mogą potencjalnie zostać zasiedlone na tym obszarze przez jaskółkę 

brzegówkę. 

 

 korytarz ekologiczny Stawy Milickie – Bory Stobrawskie (GKPdC 14) 

Tereny objęte projektem mpzp (1.PG/ZL – 5.PG/ZL) położone są w kompleksie leśnym włączonym w zasięg korytarza 

ekologicznego GKPdC 14. Korytarz GKPdC 14 posiada znaczenie paneuropejskie – zapewnia przemieszczanie się 

wszystkich naziemnych gatunków zwierząt zamieszkujących liczne ostoje Natura 2000, w szczególności umożliwia wymianę 

osobników i dyspersję dużych ssaków – wilka oraz kopytnych, w tym łosia, z silnych populacji wschodnich, do siedlisk 

położnych w zachodniej Polsce. Odgrywa istotna rolę w zachowaniu łączności ekologicznej pomiędzy ostojami położonymi 

w Dolinie Wisły i Dolinie Noteci. 

Przyjęcie ustaleń mpzp stworzy warunki planistyczne umożliwiające w przyszłości istotne przekształcenia w obrębie czterech 

oddalonych od siebie terenów o łącznej powierzchni około 100 ha, rozmieszczonych na odcinku o długości około 16 km 

i oddzielonych od siebie barierą liniową w postaci drogi o dużym natężeniu ruchu oraz linii kolejowej. Z uwagi przeznaczenie 

terenów w projekcie mpzp zamierzenie planistyczne może być odczytywane jako przedsięwzięcie czasowo ingerujące 

przestrzennie w korytarz GKPdC 14, nie powodujące jednak przerwania jego ciągłości. Nie koliduje ono z cennymi 

kompleksami zbiorników wodnych i lądowych siedlisk hydrogenicznych, które stanowią kluczowe na tym terenie obszary 

rozrodu i dyspersji płazów, w tym zlokalizowanymi w kierunku północnym od terenów 1.PG/ZL i 2.PG/ZL w obrębie 

Wojciechów - stanowiących ubogie siedliska leśne postaci suchych monokultur sosnowych kompleksami stawów, zarośli 

i szuwarów związanymi z doliną Wilczej Wody (o których mowa w dalszej części niniejszego opracowania).  

W przypadku realizacji postanowień dokumentu oddziaływanie na korytarz ekologiczny Stawy Milickie – Bory Stobrawskie 

(GKPdC 14) wynikało będzie między innymi z: zajęcia terenu i jego przekształceń w związku z powierzchniową eksploatacją 

piasku, poprzedzającego eksploatację czasowego wylesienia terenów 1.PG/ZL – 5.PG/ZL, nie można też jednoznacznie 

wykluczyć na obecnym etapie wczesnej fazy planowania przedsięwzięcia wystąpienia barierowego oddziaływania emisji 

hałasu związanej z wydobyciem oraz transportem piasku na obszarach bezpośrednio przyległych do terenów                          

1.PG/ZL – 5.PG/ZL. 

Obecny brak wiedzy w zakresie chronologii i czasu trwania wydobycia, ilości i rodzaju użytego do tego celu sprzętu, a także 

tego, czy będzie ono następowało jednocześnie we wszystkich czterech obszarach, czy też sekwencyjnie, nie daje pełnego 

obrazu efektu barierowego jaki potencjalnie może wystąpić w związku z eksploatacją na położonych najbliższym sąsiedztwie 

terenach. Pełna analiza oddziaływania przedsięwzięcia na korytarz ekologiczny możliwa będzie dopiero na etapie 

sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i poddana zostanie ocenie w ramach procedury OOŚ. 

Na obecnym etapie stwierdzić można, że treny objęte projektem mpzp są rozproszone i oddalone od siebie, nie tworzą 

bariery liniowej w obrębie korytarza ekologicznego. Ich otoczenie w postaci terenów leśnych o zbliżonym charakterze 

siedliskowym umożliwia wybór alternatywnych dróg przemieszczania się zwierząt. Uwarunkowania te w zasadzie wykluczają 

możliwość wystąpienia zjawiska czasowej izolacji populacji roślin i zwierząt. 

Pod względem ciągłości i spójności struktury siedlisk leśnych na obszarze niniejszej analizy nie należy prognozować, aby 

w skali korytarza ekologicznego Stawy Milickie – Bory Stobrawskie (GKPdC 14) została ona przerwana, bądź istotnie 

zakłócona. Ościenne kompleksy leśne pozwalają na zachowanie połączeń funkcjonalnych. Istnieje ponadto możliwość, 

a nawet sformułowany w stanowisku Lasów Państwowych wymóg odtworzenia roślinności leśnej na obszarze terenów 

mających podlegać przemianom w związku z wydobyciem piasku, po zakończeniu procesu eksploatacji – przewidywana jest 

rekultywacja tych terenów w kierunku leśnym, co w dłuższej, nie mniej jednak przewidywalnej perspektywie, pozwoli 

na zachowanie pełnej spójności funkcjonalnej - przemieszczana się gatunków roślin i zwierząt w obrębie tego fragmentu 

korytarza ekologicznego. 

 

 strefy ekologiczne rzeki Stobrawy i Liswarty oraz zasilających je mniejszych cieków odwadniających 
obszar, a także naturalne i sztuczne zbiorniki wodne utworzone na tych ciekach oraz obszary źródliskowe 
położone w rejonie Wojciechowa 

Sieć wodna obszaru gminy jest bardzo dobrze rozwinięta, obfitująca zarówno w cieki wodne, starorzecza, naturalne 

i sztuczne zbiorniki wodne, jak i tereny źródliskowe, podmokłe i zabagnione. Głównymi ciekami odwadniającymi obszar 
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gminy Olesno są rzeki Stobrawa i Liswarta oraz sieć mniejszych cieków zasilających te rzeki. Zróżnicowane siedliska 

towarzyszące rzekom i strumieniom, obecność roślinności nadbrzeżnej drzewiasto –krzewiastej, mniejsza intensywność 

zagospodarowania terenów nadrzecznych, sprzyjają w miarę swobodnemu przemieszczaniu się gatunków. 

Doliny rzeczne stanowią naturalne liniowe struktury przyrodnicze i są łącznikiem pomiędzy ekosystemami rozciągającymi się 

poprzecznie do nich. Stanowią bogatą i uniwersalną formę korytarza ekologicznego. Dla wszelkich organizmów zwierzęcych 

zachowanie możliwości komunikacji wzdłuż cieku jest niezwykle istotne. Wymagają one różnych warunków życiowych 

w różnych stadiach rozwoju. Zapewnienie możliwości aktywnego poszukiwania przez te organizmy najkorzystniejszego 

środowiska warunkuje możliwość ich przeżycia. Brak odpowiednich miejsc dla którejkolwiek fazy wzrostu zwierząt, 

spowodowany chociażby przez pozbawienie ich szansy dotarcia do nich, eliminuje możliwość efektywnego rozwoju.  

W obrębie terenów wskazanych na załącznikach graficznych 1.1 – 1.4 do projektu mpzp nie występują ekosystemu wodne. 

Tereny dla których sporządza się plan położone są również poza strefami ekologicznymi związanymi z siecią wodną 

obszaru, niemniej jednak za istotne uwarunkowanie uznać należy stosunkowo niewielką odległość oddzielającą obszar 

objęty projektem mpzp położony w obrębach geodezyjnych Stare Olesno i Wojciechów od Wilczej Wody, będącej 

prawobrzeżnym dopływem Stobrawy. Stanowisko to wynika z wysokiego potencjału przyrodniczego cechującego ten ciek 

wodny oraz zlokalizowane na nim zbiorniki wodne. Ww. obszar objęty mpzp położony jest w oddaleniu około 0,5 km 

na południe od Wilczej Wody. 

W stawach w dolinie Wilczej Wody wykształciły się liczne zbiorowiska roślin podwodnych, pływających i szuwarowych w tym 

regionalnie rzadkich, bądź unikalnych w skali kraju. W ich obrębie stwierdzono miedzy innymi występowanie zespołu sitowia 

korzenioczepnego z grupy zbiorowisk szuwarowych, do której zalicza się zbiorowiska występujące w strefie przybrzeżnej 

zbiorników wód stojących i płynących. W sąsiedztwie stawów na brzegami Wilczej Wody rozwinęły się również ciekawe pod 

względem przyrodniczym bagna, torfowiska i bory bagienne W jednym ze stawów utworzonych na Wilczej Wodzie 

potwierdzono stanowisko rzadkiej w skali kraju, umieszczonej w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, szczeżui wielkiej. 

Zbiorniki wodne obfitują w liczne gatunki ryb w tym: karpia, suma, leszcza, amura, szczupaka, sandacza. Ponadto stawy 

te stanowią miejsce rozrodu licznych gatunki płazów m.in.: traszki zwyczajnej, żaby wodnej, ropuchy zielonej oraz rzekotki 

drzewnej. Z doliną Wilczej Wody związane jest występowanie ptaków lęgowych: bąka, błotniaka stawowego, zimorodka, 

i perkoza rdzawoszyjego. Jest ona również miejscem odpoczynku i żerowania dla ptaków migrujących. 

Lasy otaczające Wilczą Wodę stanowią siedlisko bielika (Haliaeetus albicilla), gatunku ptaka związanego ze środowiskiem 

wodnym – zdobywającego pokarm w płytkim litoralu stawów lub nad taflą wody. Jest to gatunek objęty ochroną czynną, 

wymagający ustalenia stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania. Ochrona miejsc rozrodu 

zagrożonych ptaków drapieżnych jest realizowana przez wytyczanie obszarów zwanych strefami, które trwale lub okresowo 

zabezpieczają otoczenie gniazd przed wszelkimi formami działalności ludzkiej. 

Zgonie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183) strefa ochrony całorocznej dla tego gatunku winna obejmować obszar w promieniu 

200 m od gniazda, natomiast strefa ochrony okresowej obszar w promieniu 500 m od gniazda. Ustalony dla tego gatunku 

termin obowiązywania strefy ochrony okresowej obejmuje okres pomiędzy 01 stycznia, a 31 lipca.  

Strefa ochrony całorocznej (ścisłej) funkcjonuje na zasadach rezerwatu ścisłego - wykonywanie jakichkolwiek czynności 

na tym obszarze wymaga uzgodnień z Generalną lub Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Dla ptaków drapieżnych 

jest to zwykle fragment starego lasu z jednym lub kilkoma (zamiennie wykorzystywanymi) gniazdami oraz drzewami 

odpoczynkowymi, noclegowymi i obserwacyjnymi. Wielkość i kształt strefy są określane indywidualnie dla każdego gatunku 

i każdego stanowiska w oparciu o zasady podane w rozporządzeniu. Strefa ochrony okresowej (częściowej) stanowi obszar 

wyłączony okresowo z działalności człowieka, obejmujący najbliższe otoczenie miejsca rozrodu opisanego strefą ścisłą. 

Odgrywa ona równie istotną rolę, zapewniając ptakom spokój i bezpieczeństwo w okresie lęgów.  

W rejonie obszaru objętego Uchwałą zlokalizowanego w obrębach geodezyjnych Stare Olesno i Wojciechów w związku 

z występowaniem bielika wyznaczona została strefa ochrony. Na etapie sporządzania prognozy nie pozyskano informacji 

określającej zasięg tej strefy, co uniemożliwia stwierdzenie, czy obszar objęty mpzp uwidoczniony na rysunku nr 1.1 

do projektu mpzp pozostaje w jej zasięgu, bądź w zasięgu przewidywanego oddziaływania wynikającego z realizacji ustaleń 

planu. 

Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody w strefach ochronnych bez zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska 

zabrania się: 
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- przebywania osób, z wyjątkiem właściciela nieruchomości objętej strefą ochrony oraz osób sprawujących zarząd 

i nadzór nad obszarami objętymi strefą ochrony, oraz osób wykonujących prace na podstawie umowy zawartej 

z właścicielem lub zarządcą; 

- wycinania drzew lub krzewów; 

- dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli nie jest to związane z potrzebą ochrony poszczególnych gatunków; 

- wznoszenia obiektów, urządzeń i instalacji. 

W uzasadnionych sytuacjach Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyraża zgodę na wykonanie określonych zabiegów 

w strefach ochronnych (określa rozmiar prac, odległość od gniazd, terminy wykonania). Dotyczy to przede wszystkim strefy 

ochrony całorocznej. W strefie okresowej zakazy obowiązują jedynie w określonych rozporządzeniem terminach. Tym 

niemniej, również w strefie okresowej należy unikać wykonywania zabiegów drastycznie zmieniających charakter siedliska. 

Ingerencja człowieka w strefy ochronne nie może też powodować zagrożenia dla lęgu i ptaków. 

Poddany niniejszej analizie projekt planu miejscowego w ramach zawartych w rozdziale II ustaleń ogólnych dotyczących 

zasad ochrony i przyrody ustala zakaz działań i przedsięwzięć mogących w istotny sposób pogorszyć stan stanowisk 

zwierząt chronionych. Ponadto w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.PG/ZL i 2.PG/ZL, ustala obowiązek 

prowadzenia działalności górniczej w sposób zabezpieczający stanowisko orła bielika zlokalizowane w sąsiedztwie terenów 

powierzchniowej eksploatacji, z możliwością wyłączenia z eksploatacji określonych obszarów złoża. Ustalenia te, 

w przypadku pozostawania terenów objętych planem miejscowym w zasięgu strefy ochrony okresowej (częściowej) bielika, 

pozwalają na realizację dopuszczonej planem aktywności w sposób nienaruszający warunków ochrony czynnej bielika.  

 

 lokalne ciągi migracyjne zwierząt związane z dolinami potoków oraz kompleksami leśnymi 

Jak zobrazowano na wstępie niniejszego rozdziału obszar gminy Olesno leży w obrębie regionalnego, przestrzennego 

systemu przyrodniczego, a podstawowe przyrodnicze powiązania gminy z systemem zewnętrznym tworzą doliny rzek 

Liswarty i Stobrawy oraz wielkopowierzchniowe kompleksy leśne. Dolina Liswarty i Stobrawy została wyróżniona jako 

korytarz ekologiczny o randze regionalnej powiązany z systemem krajowym i międzynarodowym (koncepcja krajowej sieci 

ekologicznej ECONET-PL). Korytarz ekologiczny doliny Liswarty łącząc się z korytarzem doliny Warty o randze krajowej 

oraz korytarz doliny Stobrawy z korytarzem doliny Odry o randze międzynarodowej, umożliwia rozprzestrzenianie się 

gatunków i zapewnia łączność pomiędzy stosunkowo dobrze zachowanymi ostojami przyrody (tzw. obszarami węzłowymi). 

Zgodnie z informacjami zawartymi w opracowaniu ekofizjograficznym gminy Olesno (2013 r.) w skali lokalnej istotne szlaki 

migracyjne dużych ssaków przebiegają dolinami rzek oraz mniejszych cieków wodnych, a także terenami leśnymi i obejmują 

całą północną i południową cześć gminy, z pominięciem zabudowy miejscowości Olesno oraz zabudowy poszczególnych 

wsi, a także położonych w centralnej części gminy kompleksów terenów upraw rolniczych. Wyżej opisane lokalne powiązania 

ekologiczne odzwierciedlone zostały na sporządzonej w ramach tego opracowania Mapie zasobów i walorów przyrodniczych 

z uwzględnieniem krajobrazu w skali 1:10.000. Zgodnie z ww. mapą obszary objęte projektem planu miejscowego położone 

są w zasięgu wskazanych szlaków migracyjnych dużych ssaków. 

 

 płaty i mikropłaty ekologiczne 

Generalnie przyjęto, iż każda większa grupa zadrzewień lub zakrzewień naturalnych, bądź pochodzących z nasadzeń 

(przydrożnych, śródpolnych, przydomowych, itp.), stanowi cenne siedlisko sprzyjające bytowaniu drobnych zwierząt. Ich 

zróżnicowanie biotyczne (drzewa, krzewy, rośliny zielne) wzmacnia bioróżnorodność charakteryzowanego terenu. Często 

płaty ekologiczne pełnią również funkcję przeciwerozyjną, stabilizującą grunt oraz funkcję krajobrazotwórczą. Szczególne 

znaczenie posiadają płaty i mikropłaty ekologiczne na terenach zainwestowanych, gdzie zdecydowanie poprawiają walory 

estetyczne. 
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IV. 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 roku o ochronie przyrody 

W zasięgu granic projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie występują obszarowe formy ochrony 

przyrody. W prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej w lipcu 2019 r. w związku ze zmianą Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie ustaleń dla terenów objętych obecnie 

projektem mpzp, zidentyfikowane zostały występujące na terenie gminy Olesno niżej wymienione problemy ochrony 

środowiska: 

- „zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych wynikające z niedostatecznego skanalizowania obszaru 

i nadmiernego zużycia środków chemicznych w rolnictwie, 

- emisja zanieczyszczeń atmosferycznych ze źródeł punktowych (użytkowanie instalacji grzewczych o niskiej 

sprawności opartych o paliwa stałe), 

- niekontrolowany rozwój zabudowy, czego skutkiem może być pogorszenie walorów krajobrazowych, 

- uciążliwości wynikające z eksploatacji złóż (m.in. emisja zanieczyszczeń do atmosfery, hałas, degradacja 

krajobrazu), 

- degradacja klimatu akustycznego w otoczeniu dróg i linii kolejowych”. 

W ocenie sporządzającej prognozę ustalenia dokumentu nie spowodują pogłębienia wyżej wymienionych, zidentyfikowanych 

na terenie gminy problemów środowiskowych. W związku z projektowanym przeznaczeniem terenów z wyżej wymienionego 

zakresu problemowego analizie należałoby poddać jedynie podnoszoną kwestę „uciążliwości wynikających z eksploatacji 

złóż (m.in. emisja zanieczyszczeń do atmosfery, hałasu, degradacja krajobrazu)”, bowiem pozostałe zagadnienia pozostają 

bez związku z ustaleniami mpzp.  

V. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu 
międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym 

Projekt mpzp jest zgodny z celami ochrony środowiska określonymi w nadrzędnych i równorzędnych dokumentach, 

ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym. Poniżej wymieniono najważniejsze 

z nich: 

Szczebel międzynarodowy: 

 VI Program Działań Wspólnoty w zakresie środowiska (Decyzja NR 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dn. 22 lipca 2002r ustanawiająca Szósty Wspólnotowy Program Działań w zakresie środowiska 

naturalnego) oraz VII Program Działań Wspólnoty w zakresie środowiska (dokument roboczy Komisji Środowiska, 

Zmiany Klimatu i Energii w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2020 r. „Dobrze 

żyć w granicach naszej planety” kierującego uwagę na potrzebę opracowania 7. programu działań w dziedzinie 

środowiska, stanowiącego przedłużenie prac nad rozwojem europejskiej polityki ochrony środowiska) 

 Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, Berno (1979), 

 Konwencja bońska o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (CMS) sporządzona 23 czerwca 1979 roku 

w Bonn celem ochrony dzikich zwierząt, które migrując przekraczają jedną lub więcej granic jurysdykcji państwowej 

w różnych cyklach życiowych 

 Konwencja Ramsarska o obszarach wodno-błotnych, mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza, 

jako środowisko życiowe ptactwa wodnego (1975), ze zmianami wprowadzonymi w Paryżu (1982) i Reginie (1987), 

 Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Rio de Janeiro (1992), 

 Ramowa Konwencja o Ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat sporządzona w Kijowie dnia 22 maja 2003 r. 

(Dz. U. 2007 Nr 96 poz. 634) 

 Konwencja o różnorodności biologicznej z Rio de Janeiro (1992), 

 Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Kioto, wraz z Protokołem (1997), 

 Europejska Konwencja krajobrazowa (2000). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bonn
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99dr%C3%B3wki_zwierz%C4%85t
https://pl.wikipedia.org/wiki/Granica_pa%C5%84stwowa
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 Odnowiona strategia Unii Europejskiej dotycząca trwałego rozwoju (2006) 

Szczebel krajowy: 

 Polityka ekologiczna państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej (2019) 

 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 przyjęta przez Radę Ministrów 13 grudnia 2011 r. 

 „Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie” dokument przyjęty 

przez Radę Ministrów dnia 13 lipca 2010 r. 

Cele wyżej wymienionych dokumentów opierają się o podstawowe zasady zrównoważonego gospodarowania 

zasobami naturalnymi. 

W zakresie użytkowania zasobów wodnych, cele ustanowione w wyżej wspomnianych dokumentach obejmują 

m.in. ograniczanie negatywnego wpływu na stosunki wodne i jakość wód powierzchniowych i podziemnych, racjonalizacje 

gospodarki wodnej, wzmocnienie ochrony dolin rzecznych, czy też ochronę obszarów wodno – błotnych. 

Z zakresu zasobów biotycznych i krajobrazowych postulowane są: wzbogacanie i racjonalna eksploatacja zasobów 

leśnych (zwiększenie lesistości), ochrona różnorodności biologicznej, zapewnienie ciągłości korytarzy ekologicznych, 

tworzenie spójnego przestrzennie systemu obszarów prawnie chronionych niezbędnych dla zachowania równowagi 

ekologicznej, jak również ochrona walorów krajobrazowych. Równie istotne cele to zachowanie korzystnych warunków 

aerosanitarnych, ograniczanie negatywnego wpływu na jakości powietrza oraz zmianę lokalnego klimatu, minimalizacja 

wpływu hałasu i promieniowania elektromagnetycznego, zmniejszenie emisji substancji i energii, a także ochrona gleb 

i zasobów kopalin. Wśród postulatów dotyczących gospodarki odpadami jako priorytety wymieniane są: minimalizacja 

wytwarzania oraz składowania odpadów, osiągnięcie maksymalnych poziomów odzysku odpadów, porządkowanie 

gospodarki odpadami. Na to wszystko nakładają się dodatkowo ochrona dziedzictwa kulturowego oraz konieczność 

kształtowania ładu przestrzennego, a także poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa. Wszystkie te postanowienia 

mają być realizowane poprzez konkretne działania, jakimi są m.in. zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości 

produkcji, zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 

(w tym geotermalnych). 

VI. Sposób uwzględnienia celów i problemów ochrony środowiska 
w projekcie mpzp 

Analizowany projekt mpzp uwzględnia opisane w poprzednich rozdziałach cele i problemy ochrony środowiska, w stopniu 

adekwatnym do wprowadzonych zmian i projektowanej możliwości zainwestowania terenu. Wyraża się to poprzez 

uwzględnienie przepisów prawnych oraz precyzyjne określenie zasad zagospodarowania, w tym wprowadzenie zapisów 

dotyczących ochrony środowiska i krajobrazu. Precyzyjnie określone zostały ramy i możliwości inwestowania na obszarach 

objętych planem. Do najważniejszych rozwiązań projektowych dokumentu w tym zakresie zaliczyć należy: 

- w związku ze strefą ochrony bielika zlokalizowana w rejonie obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Stare 

Olesno i Wojciechów – gatunku ptaka objętego ochroną na mocy prawa krajowego, jak również wymienionego 

w załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków 

(tzw. dyrektywy ptasiej) oraz chronionego na mocy Konwencji berneńskiej oraz Konwencji bońskiej za istotne, 

sprzyjające zachowaniu właściwego stanu ochrony tego gatunku uznać należy ustalenie projektu mpzp 

o obowiązku prowadzenia działalności górniczej w terenach oznaczonych symbolami: 1.PG/ZL i 2.PG/ZL w sposób 

zabezpieczający stanowisko orła bielika zlokalizowane w sąsiedztwie terenów powierzchniowej eksploatacji, 

z możliwością wyłączenia z eksploatacji określonych obszarów złoża 

- w związku z występowaniem w terenie oznaczonym symbolem 2.PG/ZL, stanowisko lerki - gatunku ptaka objętego 

ochroną na mocy prawa krajowego uprowadzono ustalenie o obowiązywaniu zakazów oraz sposobów ochrony, 

określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony przyrody. Działania związane z powierzchniową 

eksploatacją kruszyw w terenie oznaczonym symbolem 2.PG/ZL muszą uwzględniać występowanie tego gatunku 

chronionego, 

- ustalenie dotyczące obszarów wymagających rekultywacji - po zakończeniu działalności górniczej na obszarach 

objętych planem, obowiązuje rekultywacja obszarów poeksploatacyjnych w kierunku leśnym lub innych określonym 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyrektywa_ptasia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konwencja_o_ochronie_gatunk%C3%B3w_dzikiej_flory_i_fauny_europejskiej_oraz_ich_siedlisk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konwencja_o_ochronie_w%C4%99drownych_gatunk%C3%B3w_dzikich_zwierz%C4%85t
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w stosowanych dokumentach wynikających z przepisów związanych z prowadzeniem działalności górniczej, 

- ustalenie zasady, że prowadzenie eksploatacji kruszyw nie może prowadzić do zmian stosunków wodnych 

na obszarach sąsiednich, wpływających negatywnie na stan drzewostanu, siedlisk i stanowisk roślin chronionych 

oraz ustalenie zakazu działań i przedsięwzięć mogących w istotny sposób pogorszyć stan stanowisk zwierząt 

chronionych, położonych poza granicami opracowania planu 

Ponadto projekt jest zgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno, 

którego cele zostały uznane za zgodne z wymienionymi dokumentami w ramach prognozy oddziaływania na środowisko 

dla tego dokumentu.  

VII. Przewidywane znaczące oddziaływania, na cele i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, 
a także na środowisko 

Przyjęcie planu miejscowego dla terenów wskazanych w Uchwale ma na celu stworzenie warunków planistycznych 

dla wydobycia złóż piasku. Realizacja ustaleń analizowanego projektu planu miejscowego będzie polegała na wydobywaniu 

kopalin - piasku z trzech udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego: „Łomnica”, „Stare Olesno” i „Świercze”, których 

zasięg pokrywa się z obszarami wskazanymi w załączniku do Uchwały Rady Gminy Olesno o przystąpieniu do sporządzenia 

planu miejscowego. 

Projektem planu wyznaczono tereny powierzchniowej eksploatacji kruszyw, docelowo tereny lasów i gruntów leśnych  

(PG/ZL). Projekt planu nie wprowadza poza wyżej wymienionym żadnego innego przeznaczenia terenów. W analizowanym 

przypadku ocena oddziaływania wynikającego z przyjęcia projektowanych ustaleń planu miejscowego winna zatem odnosić 

się do specyfiki przedsięwzięcia związanego z eksploatacją piasku, która projektowana jest w obrębie terenów objętych 

projektem planu oraz oddziaływania z niego wynikającego. 

Zaznaczyć przy tym należy, że przyjęcie analizowanego dokumentu nie przesądza o wdrożeniu działań związanych 

z eksploatacją złóż kopalin, jako jeden z elementów złożonego procesu przygotowania przedsięwzięcia stwarza natomiast 

takie możliwości planistyczne.  

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

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020.283 t.j.) nakłada obowiązek 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji planowanych przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko: 

1) planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 

przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne (sporządzenie raportu o oddziaływaniu 

na środowisko jest obligatoryjne) 

2) planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeśli organ właściwy 

stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (sporządzenie raportu 

o oddziaływaniu na środowisko jest fakultatywne). 

Ustawa ta definiuje przedsięwzięcie jako: „zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą 

na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin” (art. 3, ust. 1, 

pkt. 13). 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839) do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 

zalicza się między innymi wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 

nie mniejszej niż 25 ha (§2 ust. 1 pkt 27 lit a), natomiast do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko zalicza się  wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 27 lit.a (§3 

ust. 1 pkt 40): 

a) bez względu na powierzchnię obszaru górniczego: 

- w przypadku wydobywania torfu lub kredy jeziornej, 

- na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi w rozumieniu art. 16 pkt 33 ustawy z dnia                          

https://sip.lex.pl/#/document/18625895?unitId=art(16)pkt(33)&cm=DOCUMENT
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20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, a jeżeli została sporządzona mapa zagrożenia powodziowego - na obszarach, 

o których mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 i 3 tej ustawy, 

- na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich, 

- na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 

pkt 1-3 tej ustawy, 

- w odległości nie większej niż 250 m od terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia                                     

27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.), 

- jeżeli działalność będzie prowadzona z użyciem materiałów wybuchowych, 

- jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metodą odkrywkową 

znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową, 

b) z obszaru górniczego o powierzchni większej niż 2 ha lub o wydobyciu większym niż 20 000 m3 na rok, inne niż 

wymienione w lit. a. 

Realizacja ustaleń projektu planu miejscowego dla terenów eksploatacji powierzchniowej w gminie Olesno w obrębach: 

Stare Olesno, Wojciechów Świercze, Łomnica polegająca na wydobywaniu kopalin, z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, 

powierzchnię złóż przeznaczonych do eksploatacji oraz ich lokalizację na terenie gruntów leśnych, zostanie zatem 

poprzedzona przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko - postępowaniem administracyjnym w sprawie 

planowanego przedsięwzięcia, obejmującym w szczególności: weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 

na środowisko, uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień oraz zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa 

w prowadzonym postępowaniu. 

Na obecnym etapie zamierzenia - tj. tworzenia warunków planistycznych dla ewentualnej realizacji przyszłych inwestycji 

związanych z wydobyciem piasku ze złóż „Łomnica”, „Stare Olesno” i „Świercze” nie można jednoznacznie określić, jaka 

będzie skala oddziaływania projektowanych ustaleń planu. Będzie to możliwe dopiero na etapie projektowania inwestycji                        

- na podstawie badań terenowych, opisowych i obliczeniowych, a także modelowania procesów środowiska naturalnego 

w latach projektowanej eksplantacji przedsięwzięcia i stanowiło będzie przedmiot analiz niezbędnych dla przeprowadzenia 

inwestycji, które ocenią oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z wyżej przywołanymi uwarunkowaniami 

prawnymi. 

Na obecnym etapie zamierzenia, wobec braku pełnej wiedzy w zakresie rzeczywistego obszaru objętego wydobyciem, 

technologii wydobycia, długości okresu eksploatacji złóż, planowanej wielkości rocznego wydobycia oraz innych 

uwarunkowań związanych z eksploatacją oraz z fazą rekultywacji, możliwa jest jedynie wstępna, hipotetyczna ocena 

oddziaływania wynikającego z przyjęcia ustaleń projektowanego dokumentu na środowisko przyrodnicze. 

Jak omówiono w poprzedniej części prognozy tereny eksploatacji powierzchniowej w obrębach Stare Olesno, Wojciechów, 

Świercze i Łomnica pod względem struktury funkcjonalno - przestrzennej położone są w strefie terenów leśnych, w znacznej 

odległości od zabudowań miejscowości. Odległość od najbliżej położonej zabudowy w przypadku poszczególnych terenów 

wynosi: 

- działka o nr ew. 227/1 w obrębie Stare Olesno, działki nr ew. 226/55 i 225/54 w obrębie Wojciechów (załącznik nr 1 

do Uchwały) – 0,5 km 

- działki nr ew. 293/18, 292/5, 291/4 i 290/3 w obrębie Świercze (załącznik nr 2 do Uchwały) – 2,2 km 

- działki nr ew. 82/3, 94/3 i 95 w obrębie Łomnica (załącznik nr 3 do Uchwały) – 1,5 km. 

Obszar zlokalizowany w obrębach geodezyjnych Stare Olesno i Wojciechów, wskazany na załączniku 1.1 do projektu mpzp, 

zgodnie z wariantem inwestycji przyjętym do realizacji położony jest stycznie do projektowanego przebiegu obwodnicy 

Olesna realizowanej w ciągu drogi krajowej S11, obszary zlokalizowane w obrębie Świercze, wskazane na załącznikach 1.2 

i 1.3 do projektu mpzp położone są w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej drogi, pozostały obszar objęty mpzp 

zlokalizowany w obrębie geodezyjnym Łomnica (wskazany na załączniku 1.4 do mpzp) położony jest pobliżu projektowanej 

drogi. W bliskim sąsiedztwie terenu eksploatacji powierzchniowej w obrębach Stare Olesno i Wojciechów przebiega linia 

kolejowa kształtująca klimat akustyczny tej części gminy. Linia ta oddziela kompleks leśny, w zasięgu którego zlokalizowane 

są tereny objęte projektem mpzp, od zainwestowanych terenów miejscowości Wojciechów. 

Obszary wskazane na załącznikach 1.1 – 1.4 do projektu mpzp posiadają łączną powierzchnię około 100 ha. 

https://sip.lex.pl/#/document/18625895?unitId=art(169)ust(2)pkt(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18625895?unitId=art(169)ust(2)pkt(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17091515?unitId=art(6)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17091515?unitId=art(6)ust(1)pkt(8)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17091515?unitId=art(6)ust(1)pkt(9)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17091515?unitId=art(6)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17091515?unitId=art(6)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16901353?unitId=art(113)ust(2)pkt(1)&cm=DOCUMENT
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Udokumentowane zasoby bilansowe wg. sporządzonej dokumentacji geologicznej dla poszczególnych złóż wynoszą: 

 

Złoże Zasoby bilansowe (t) Powierzchni obszaru 

udokumentowanego złoża (ha) 

- „Stare Olesno” 3 346 842 45, 91 

- „Świercze” 2 783 913 39, 48 

- „Łomnica” 822 436 15,05  

Pozostałe istotne parametry udokumentowanych złóż obejmują1: 

 Grubość 

nadkładu 

(m) 

Miąższość 

złoża (m) 

Głębokość 

spągu złoża (m) 

Stosunek grubość 

nadkładu do 

miąższości złoża 

- „Stare Olesno” 0,18 4,86 5,54 0,04 

- „Świercze” 0,17 4,70 4,94 0,06 

- „Łomnica” 0,1 4,16 4,78 0,03 

 

Złoża mają budowę pokładową - składają się z jednego pokładu, regularną, nie wykazują istotnej zmienności litologicznej. 

W ich obrębie nie udokumentowano kopalin towarzyszących. Zgodne z warunkami geologiczno - górniczymi eksploatacji 

złoża te są „w całości suche, tak więc eksploatacja nie przewiduje obniżenia lustra wody. Piaski budujące złoże jako materiał 

sypki powodują niekontrolowane osunięcia skarp eksploatacyjnych. Należy przyjąć, ze ostateczny kąt skarp złożowych 

będzie wynosił około 27º i tak zaprojektować eksploatację, aby uniknąć niepożądanych osunięć i zagrożenia dla gruntów 

sąsiednich.” 

Zamierzenie nie ma charakteru rozwojowego, związane jest z udokumentowaną zasobnością złóż i po ich wyczerpaniu teren 

zostać ma poddany rekultywacji. W odniesieniu lokalizacji terenów wydobycia, obecnego sposobu ich użytkowania 

i związanego z nim potencjału przyrodniczego oraz parametrów geologicznych złóż, poniżej przedstawia się hipotetyczny 

wpływ wynikający z przyjęcia ustaleń planu na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego: 

 

 Wpływ na powietrze: 

Eksploatacja piasku będzie związana z emisją zanieczyszczeń do powietrza. Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza 

będzie spalanie paliw zasilających maszyny i urządzenia służące od wydobycia piasku oraz środki transportu użyte 

do wywozu piasku. 

W ramach zasad obsługi zakładów górniczych w zakresie infrastruktury technicznej mpzp ustala zaopatrzenie w energię 

elektryczną maszyn i urządzeń związanych funkcjonowaniem zakładu górniczego – z agregatów prądotwórczych. 

Rozwiązanie to jest uzasadnione brakiem infrastruktury umożliwiającej pobór prądu z sieci i brakiem racjonalnych rozwiązań 

alternatywnych. 

Oddziaływanie ustaleń planu wynikające z emisji zanieczyszczeń do powietrza będzie miało charakter negatywny, 

średnioterminowy – związany z fazą przegotowania terenu oraz z fazą wydobywania kopaliny, prawdopodobnie chwilowy 

i lokalny - w związku z eksploatacją poszczególnych partii złoża oraz zakładanym prowadzeniem robot w porze dziennej. 

Emisja kształtowana będzie przez szereg czynników wynikających z przyjętej technologii robót, liczby zastosowanych przy 

                                                           
1 Wartości średnie podane wg. dokumentacji geologicznej dla poszczególnych złóż 
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wydobyciu maszyn, urządzeń i środków transportu, ich rodzaju i sprawności, intensywności wydobycia oraz innych 

czynników, na obecnym etapie nie rozpoznanych. Określenie wielkości emisji i wynikającego z niej wpływu na jakość 

powietrza atmosferycznego możliwe będzie przy wykorzystaniu metod obliczeniowych na etapie sporządzania raportu 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Analiza raportów o oddziaływaniu na środowisko sporządzanych 

dla przedsięwzięć o zbliżonym profilu i skali wydobycia pozwala jednak na zajęcie stanowiska, że oddziaływanie to nie 

będzie miało charakteru znaczącego. W związku z emisją zanieczyszczeń do powietrza z terenów odkrywkowej eksploatacji 

piasku ze złóż: Łomnica, Stare Olesno i Świercze, a także w związku z emisją zanieczyszczeń pochodzących ze spalania 

oleju napędowego, nie zostaną przekroczone standardy ochrony powietrza. 

 

 Wpływ na ludzi 

Oddziaływanie wynikające z przyjęcia ustaleń planu na ludzi w analizowanym przypadku rozpatrywać należy w aspekcie 

możliwości pogorszenia jakości powietrza oraz kształtowania klimatu akustycznego. Jak wykazano powyżej nie należy 

przewidywać, aby w wyniku jego realizacji wystąpił istotny wpływ na warunki aerosanitarnme na obszarze opracowania.  

Działalność wydobywcza będzie stanowiła źródło hałasu rożnego rodzaju i o różnym natężeniu. Oddziaływanie to będzie 

miało charakter negatywny, zarówno bezpośredni – związany z procesem wydobycia, jak i pośredni – związany 

z transportem urobku, skumulowany w zasięgu obszaru kopani piasku, średnioterminowy - związany z okresem 

wydobywania kopalin ze złoża i chwilowy – ograniczony do czasu pracy maszyn i urządzeń. 

Obszary objęte projektem planu miejscowego zlokalizowane są poza chronionymi akustycznie terenami zabudowanymi 

i w większości (z wyłączeniem obszaru w obrębie Wojciechów) w znacznym od nich oddaleniu. Najbliższa istniejąca 

zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości około 500 m i dalej w kierunku południowym od granic obszaru 

mpzp położonego w obrębie Wojciechów, a w przypadku pozostałych obszarów odległość ta przekracza znacznie 1 km. 

W związku z istniejącą na obszarze gminy Olesno siecią dróg, a także mając na względzie projektowany przebieg obwodnicy 

Olesna przyjąć należy, że transport piasku pochodzącego ze złóż wykonanymi na potrzeby zamierzenia tymczasowymi 

drogami dojazdowymi odbywał się będzie w przypadku terenów położonych w obrębach Stare Olesno, Wojciechów 

i Świercze w kierunku południowym, a w przypadku terenu w obrębie Łomnica w kierunku wschodnim, a więc również 

terenami wolnymi od zabudowy. W praktyce oznacza to, że hałas emitowany przez maszyny górnicze i samochody wożące 

piasek z terenu kopalni na odcinku wykonanych w tym celu dróg dojazdowych nie będzie docierać na tereny chronione 

akustycznie. Analiza raportów o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięć o zbliżonym profilu pozwala na przyjęcie tezy, 

że hałas emitowany przez maszyny górnicze i samochody wywożące piasek z terenu kopali nie będzie docierać na tereny 

chronione, bowiem już w odległości około 180 m od źródła hałasu nie powinien przekraczać 45dB(A).  

Należy także przewidywać, że wydobycie piasku będzie prowadzone równolegle z inwestycją budowy obwodnicy Olesna 

projektowaną w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów położonych w obrębach Stare Olesno, Wojciechów i Świercze. Klimat 

akustyczny w otoczeniu tych obszarów projektowanego wydobycia będzie w okresie realizacji drogi kształtowany przez tą 

inwestycję, co wiąże się z użyciem licznych maszyn i urządzeń oraz transportem w skali daleko większej niż dopuszczone 

przez mpzp zamierzenie. Na tym tle akustycznym samo wydobycie piasku w obrębie terenów objętych projektem planu 

będzie prawdopodobnie emitowało hałas nieodczuwalny dla otoczenia. 

 

 Wpływ na wody powierzchniowe 

W obrębie obszarów dla których sporządzany jest plan miejscowy nie występują cieki wodne, zbiorniki wodne, podmokłości. 

Najbliższym ciekiem w stosunku do granic obszarów objętych mpzp jest Wilcza Woda, oddalona o około 0,5 km w kierunku 

północnym. Wskazuje to na nikłe powiązania tych obszarów z siecią wodną w ich otoczeniu, bądź brak takich powiązań. Tym 

samym uznać należy że wyznaczenie planem miejscowym terenów powierzchniowej eksploatacji kruszyw, docelowo 

terenów lasów i gruntów leśnych (1.PG/ZL – 5.PG/ZL) nie generuje zagrożeń dla wód powierzchniowych obszaru. Ustalenia 

ogólne analizowanego projektu mpzp zawarte w rozdziale II obejmują m.inn.: 

- zakaz wprowadzania do wód powierzchniowych i gruntu nieoczyszczonych ścieków 

- zakaz stałego składowania odpadów i paliw płynnych. 

Ponadto w zakresie obsługi zakładów górniczych w zakresie infrastruktury technicznej ustalono odprowadzanie ścieków 

bytowych – z zastosowaniem przenośnych kabin sanitarnych. Ustalenia te, rozpatrywane na płaszczyźnie ogólnej, 

zabezpieczają środowisko glebowo - wodne obszaru inwestycji w stopniu adekwatnym do mogących wystąpić zagrożeń. 
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Szczegółowe wskazania jakie mogą zostać zastosowane w zakresie ochrony środowiska glebowo – wodnego w związku 

ze specyfiką projektowanego przeznaczenia i wykorzystania analizowanych terenów wydobycia winny zostać sformułowane 

na etapie sporządzania raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. 

 

 Wpływ na wody podziemne oraz stosunki wodne obszaru 

Obszary, dla których sporządzany jest plan miejscowy zlokalizowane są poza zasięgiem GZWP. Teren położony 

w miejscowości Wojciechów (załącznik graficzny nr 1 do uchwały) zlokalizowany jest w odległości około 4 km w kierunku 

wschodnim od zasięgu granic GZWP 324 Dolina Kopalna Kluczbork, teren zlokalizowany w miejscowości Świercze 

(załącznik graficzny nr 2 do uchwały) zlokalizowany jest w odległości około 4,5 km w kierunku południowo - zachodnim od 

zasięgu granic GZWP 325 Zbiornik Częstochowa, natomiast teren zlokalizowany w miejscowości Łomnica (załącznik 

graficzny nr 3 do uchwały) zlokalizowany jest w odległości 6,5 km w kierunku północnym od GZWP 327 Zbiornik Lubiniec                   

- Myszków. Z punktu widzenia ochrony GZWP lokalizacja obszarów, w obrębie których plan miejscowy dopuszcza 

powierzchniową eksploatację kruszyw nie wydaje się istotna, bowiem z charakteru przedsięwzięcia oraz rozpoznania 

hydrogeologicznego objętych mpzp obszarów wynika że, ustalenia planu nie wiążą się z zagrożeniem dla wód podziemnych. 

Pod pojęciem zmian stosunków wodnych rozumie się wszelkie działania, które ingerują w naturalny stan wody związany 

z ukształtowaniem terenu, warunkami przyrodniczymi, hydrologicznymi, w tym między innymi zmianę stanu wody na gruncie, 

kierunku odpływu wody opadowej, kierunku odpływu wody ze źródeł, odprowadzanie wody oraz ścieków na grunty 

sąsiednie. Według J. Szachułowicza w pojęciu tym mieści się również wykonanie studni głębinowej i pobór dużej ilości wody, 

prowadzący do obniżenia jej lustra i pomniejszenia zasobów wodnych na danym terenie (J. Szachułowicz, Prawo wodne. 

Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2010, s. 119).  

Zasadniczym skutkiem zmiany stosunków wodnych jest negatywny wpływ na grunty sąsiednie. Pojęcie gruntu sąsiedniego 

jest definiowane przez doktrynę dwojako. W znaczeniu wąskim chodzi o grunty bezpośrednio sąsiadujące z nieruchomością, 

na której działania powodują szkody. W znaczeniu szerokim chodzi o wszystkie nieruchomości w pobliżu, na których da się 

odczuć skutki zmiany stosunków wodnych. 

Odnośnie wpływu ustaleń planu sporządzonego dla terenów eksploatacji powierzchniowej w gminie Olesno w obrębach: 

Stare Olesno, Wojciechów, Świercze, Łomnica na wody płynące w ich otoczeniu, w tym na usytuowane na strumieniu Wilcza 

Woda zbiorniki wodne, należy wrócić uwagę, ze udokumentowane złoża kruszywa naturalnego: „Stare Olesno”, „Świercze” 

i „Łomnica” są zgodnie z dokumentacją geologiczną „w całości suche”.  

Złoże kruszywa naturalnego ‘Stare Olesno” rozpoznane zostało 29 otworami wiertniczymi, złoże „Świercze” 21 otworami 

wiertniczymi, złoże „Łomica” 11 otworami wiertniczymi. W toku badań w obrębie złoża piasku rozpoznawanego 

do głębokości 6 m p.p.t. woda o zwierciadle swobodnym stwierdzona została jedynie w obrębie tylko jednego otworu 

badawczego (OB24) wykonanego w obrębie pola badawczego II złoża kruszywa naturalnego „Stare Olesno”. Obserwowana 

była na głębokości 4,5 m p.p.t. W części otworów badawczych występowały jedynie sączenia nie stanowiące warstwy 

wodonośnej. Otwór badawczy OB24 zlokalizowany jest w skrajnej części pola II złoża „Stare Olesno”, od jego południowej 

strony, tj. obniżenia terenu związanego z doliną rzeki Stobrawy. Położenie otworu badawczego na skraju obszaru 

rozpoznania złoża, nie daje pełnego obrazu warunków geologicznych panujący w kierunku południowym 

od przeprowadzonego rozpoznania otworem B24 - nie pozwala zatem na zajęcie jednoznacznego stanowiska w zakresie 

istnienia lub braku więzi hydraulicznej z doliną rzeki Stobrawy. Niemniej jednak fakt, że w obrębie tylko jednego 

z 29 wykonanych otworów złoże piasku jest w części zawodnione posiada znaczenie pomijalnie małe w aspekcie oceny 

możliwego wpływu wynikającego z wydobycia piasku na stosunki wodne obszaru. Mając na uwadze powyższe nie 

przewiduje się wystąpienia wpływu zaproponowanych w projekcie mpzp ustaleń na zmianę stosunków wodnych obszaru, 

tym samym na ekosystemy zależne od wód związane z ciekiem Wilcza Woda i zbiornikami na nim utworzonymi. 

 

 Wpływ na rośliny 

Brak jest pełnej wiedzy w zakresie składu gatunkowego występujących na terenach objętych projektem planu miejscowego 

roślin naczyniowych. Wynika stąd brak możliwości przeprowadzenia pełnej oceny wartości przyrodniczej flory występującej 

na obszarze opracowania, a co za tym oceny oddziaływania przyjęcia ustaleń dokumentu na roślinność zasiedlająca obszar 

analiz. Z uwagi na rodzaj siedliska oraz brak występowania na obszarach opracowania ekosystemów wodnych, przyjąć 
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należy, że będą to wyłącznie gatunki leśne związane z borami sosnowymi, pospolicie występujące. 

Zasadnicze znaczenie dla oceny wpływu ustaleń dokumentu na florę obszaru ma projektowane przeznaczenie podstawowe 

terenów - jako terenów powierzchniowej eksploatacji kruszyw. Przeznaczenie terenu w projekcie mpzp jednoznacznie 

wskazuje, że realizacja ustaleń planu będzie związana z koniecznością wyrębu lasów porastających obszary złóż. Będzie 

to dotyczyło powierzchni 100 ha, w większości lasów, które nie osiągnęły jeszcze wieku rębnego (określanego dla lasów 

sosnowych na 100 – 120 lat). Lasy w granicach obszarów objętych projektem mpzp są lasami gospodarczymi, a co z tym 

związane podlegają prawom gospodarki leśnej i służą pozyskiwaniu drewna. Wycinka tych drzewostanów niezależnie 

od kolizji z ustaleniami mpzp miałaby miejsce, ale byłaby odsunięta w czasie i nie jednoczesna na całym obszarze. 

Kompleksy leśne, w granicach których położone są tereny objęte projektem planu nie leżą w zasięgu obszarów sieci Natura 

2000, ani proponowanych do objęcia tą siecią, stanowią natomiast fragmenty ciągów ekologicznych o znaczeniu lokalnym, 

zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym gminy, służących migracji dużych ssaków. 

Z uwagi na powyższe oddziaływanie wynikające z realizacji ustaleń ocenianego dokumentu na rośliny uznać należy 

za negatywne i bezpośrednie, natomiast w związku z zakładanym leśnym kierunkiem rekultywacji obszarów objętych 

przekształceniami jakie nastąpią w wyniku wydobycia piasku, jako oddziaływanie średnioterminowe i odwracalne. 

Analizowany projekt planu w rozdziale II § 12 Granice obszarów wymagających rekultywacji ustala obowiązek rekultywacji 

obszarów poeksploatacyjnych w kierunku leśnym lub innym określonym w stosowanych dokumentach wynikających 

z przepisów związanych z prowadzeniem działalności górniczej. Ustalone planem zasady i standardy zagospodarowania 

terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego po zakończeniu prowadzenia działalności górniczej obejmują nakaz 

demontażu tymczasowych obiektów budowlanych, a także likwidację dojazdów oraz placów manewrowych i parkingowych. 

 

 Wpływ na zwierzęta  

Zakłócenia w funkcjonowaniu fauny obszaru, jakie wystąpią w związku z wyznaczeniem terenów eksploatacji kruszyw 

w obrębach Stare Olesno, Wojciechów, Świercze i Łomnica dotyczyły będą zarówno samych obszarów wydobycia piasku, 

jak i ich bezpośredniego otoczenia. Analiza zebranych materiałów dotyczących potencjału przyrodniczego obszaru 

oraz zakresu i zasięgu projektowanych przekształceń prowadzi do wniosku, że w każdym z tych przypadków dotyczyły 

one będą zbliżonej grupy zwierząt, których siedliskiem zaspokajającym potrzeby bytowe jest las.  

Usuniecie drzew z czterech powierzchni leśnych objętych granicami planu miejscowego (łącznie około 100 ha) będzie 

związane z utratą tych siedlisk przez gatunki zwierząt dotąd je zajmujące i z koniecznością wyboru istniejących w pobliżu 

alternatywnych siedlisk, o podobnym potencjale ekologicznym. Istotność oddziaływania przedsięwzięć na zwierzęta określają 

skala i stopień zakłóceń, a także dostępność i jakość innych nadających się dla danego gatunku siedlisk, znajdujących się 

w pobliżu, które mogą przyjąć uciekające zwierzęta. Stopień zakłócenia wynika z wielu czynników, które powinny zostać 

poddane ocenie zarówno pod kątem ich rodzaju, jak i gatunków, które mogą być na nie narażone, co możliwe będzie 

na etapie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, po uzyskaniu pełnej wiedzy o zakresie i ramach czasowych 

zamierzenia. 

Za korzystne uwarunkowanie w analizowanym przypadku uznać należy położenie terenów objętych zamierzeniem 

planistycznym w otoczeniu lasów o tym samym lub bardzo zbliżonym typie siedliskowym oraz brak barier przestrzennych, 

które wpłynęłyby na ograniczenie możliwości przemieszczania się gatunków czasowo ustępujących. W związku 

z zagospodarowaniem terenów dopuszczonym planem miejscowym – wydobyciem piasku, wystąpić może również szereg 

czynników niepokojących zwierzęta na terenach przyległych do przeznaczonych na cele wydobycia, jak np.: hałas, pył, 

zanieczyszczenia, nasilenie obecności ludzi czy ich regularne przemieszczanie się (np. przy przewozie piasku). Może 

to wpłynąć na możliwość rozrodu, żerowania i odpoczynku zwierząt lub powodować ich rozproszenie oraz migrację 

na bardziej oddalone tereny. 

Wydaje się, że najistotniejsze oddziaływanie przyjęcie planu wywierać może na występujące na tym obszarze ptaki. Wpływ 

ten wystąpi w związku z utratą terenów lęgowych w wyniku usunięcia drzew i krzewów, przekształceniami powierzchni 

terenu, a także w związku z utratą bazy pokarmowej dla licznych par ptaków. Hałas może spowodować zmniejszenie 

sukcesu lęgowego poszczególnych par ptaków. W celu ograniczenia negatywnego wpływu eksploatacji złóż na awifaunę 

obszaru zasadne jest, aby działania wydobywcze rozpocząć po okresie lęgowym. Również związana z przygotowaniem do 

wydobycia kopaliny wycinka drzew winna zostać przeprowadzona poza sezonem lęgowym ptaków. 
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Za szczególnie istotne uznać należy poprzedzenie inwestycji rozpoznaniem zasięgu strefy ochrony bielika, którego 

występowanie w tym rejonie związane jest z pobliskimi lasami otaczającymi strumień Wilcza Woda i zbiorniki wodne na nim 

utworzone. Projekt planu miejscowego uwzględnia to uwarunkowanie w stopniu, na jaki pozwala obecny stan wiedzy 

o siedlisku bielika w rejonie obszaru opracowania, ustalając: 

- zakaz działań i przedsięwzięć mogących w istotny sposób pogorszyć stan stanowisk zwierząt chronionych 

- obowiązek prowadzenia działalności górniczej w sposób zabezpieczający stanowisko orła bielika zlokalizowane w 

sąsiedztwie terenów powierzchniowej eksploatacji, z możliwością wyłączenia z eksploatacji określonych obszarów 

złoża. 

W odniesieniu da gatunku lerka Lullula arborea, którego stanowisko zgodnie z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Opolu z dnia 17 marca 2020 r. (znak: WOOŚ.410.1.17.2020.MO) stwierdzone zostało w zasięgu terenu 

oznaczonego na rysunku projektu mpzp symbolem 2.PG/ZL podczas inwentaryzacji przeprowadzonej na potrzeby budowy 

obwodnicy w ciągu drogi S11, kierując się zasadą ostrożności przyjąć należy, że realizacja ustaleń dokumentu może 

(choć nie musi) wiązać się z brakiem możliwości zachowania zakazów, o których mowa w rozporządzeniu z dnia 16 grudnia 

2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Do zakazów tych należy między innymi wymieniony w § 6 ust. 1 pkt 7 

rozporządzenia zakaz niszczenia siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji 

lub żerowania, a w odniesieniu do przedmiotowego gatunku ptaka dodatkowo obowiązuje zakaz, o którym mowa w § 6 ust. 3 

rozporządzenia dotyczący umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach 

rozrodu lub wychowu młodych, lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących.  

Lerka jest gatunkiem skowronka, typowym dla borów sosnowych, w tym także intensywnie użytkowanych gospodarczo. 

Obecnie w Polsce jest to gatunek średnio liczny – jego krajowa populacja zgodnie z danymi z 2015 r. została oszacowana na 

270–490 tys. par lęgowych (Trendy liczebności ptaków w Polsce. GIOŚ, Warszawa 2018) i podlega dużym wahaniom. 

Gatunek ten cechuje się wysoką rozrodczością, wyprowadza dwa lub trzy lęgi rocznie. Dzięki dużej rozrodczości możliwe są 

szybkie zmiany liczebności lerki. Na długoterminowe trendy liczebności lerki, niezależnie od ilości dostępnego siedliska, 

dominujący wpływ wywierają zmiany klimatu. 

Areał lęgowy lerki stanowią otwarte siedliska borowe. Preferuje ona środowiska suche, silnie nasłonecznione, o łagodnym 

klimacie i skąpej roślinności, o niewielkich wahaniach sezonowego rozwoju wegetacji. Taką charakterystykę mają bory 

sosnowe oraz tereny pozbawione roślinności, najczęściej wczesne stadia sukcesyjne na siedliskach borowych. Gatunek ten 

unika zwartych i jednolitych drzewostanów i występuje w krajobrazie o skomplikowanym układzie przestrzennym lasów 

iglastych (wymagania środowiskowe obejmują obecność nieciągłych płatów o nieregularnym i skomplikowanym kształcie, 

okrajków, poręb, szkółek leśnych, pastwisk graniczących z borami). W dużych kompleksach leśnych zagęszczenie par jest 

uzależnione głównie od obecności zrębów i młodników w wieku 1 - 8 lat. Zgodnie z badaniami optymalnym siedliskiem lerki 

w krajobrazie leśnym są 2–3-hektarowe płaty 2-letnich upraw sosnowych przylegające przynajmniej z jednej strony do ściany 

starszego lasu, położone w otoczeniu starszych drzewostanów. Wyraźnie unika ona lasów zwartych i podmokłych. 

Gatunek ten zakłada gniazda na ziemi, umieszczane są one w miejscu nasłonecznionym, wśród niskiej, ale gęstej 

roślinności, w dołku o głębokości około 6–7 cm. Najwcześniejsze lęgi są składane w końcu marca, a szczyt przystępowania 

do pierwszych zniesień przypada na pierwszą i drugą dekadę kwietnia. Przez cały maj i czerwiec, aż do pierwszych dni lipca, 

lerki przystępują do lęgów zastępczych i lęgów drugich. Wyjątkowo lerki mogą przystępować do trzeciego lęgu. 

Uwzględniając straty tak pierwszych, jak i drugich lęgów, zniesienia są spotykane jeszcze w sierpniu. 

Pomimo podjętych prób autor prognozy nie dotarł do materiału źródłowego pozwalającego na uzyskanie bliższych danych 

dotyczących metody monitoringu lerki przyjętej podczas cytowanej w piśmie inwentaryzacji przeprowadzonej na potrzeby 

budowy obwodnicy, ani też szerzej przedstawionych wyników tej inwentaryzacji. Zawarte w negatywnej opinii rdoś 

stwierdzenie: „zgodnie z inwentaryzacją przeprowadzoną na potrzeby „Budowy Obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 11 

(S11)” stwierdzono stanowisko lerki Lullula arborea” wskazuje, że na obszarze tym stwierdzona została jedna para lęgowa 

lerki. Zgodnie z zalecaną w podręcznikach metodycznych strategią liczeń monitoringowych lerki jednostką monitoringu jest 

samiec (liczony jest śpiew godowy) – lerka jest gatunkiem monogamicznym – liczba stwierdzonych samców odpowiada 

liczbie par lęgowych. Po wyprowadzeniu pierwszego lęgu następuje przemieszczanie par, a gniazda wykorzystywane są 

zazwyczaj tyko do jednego lęgu. W sezonie lęgowym lerka jest gatunkiem terytorialnym, choć regularnie obserwowane są 

skupienia liczące 3–5 par. Występuje też samotnie, w znacznym rozproszeniu. Wielkość terytorium gniazdowego waha się 

od 2 do 3 ha, ale tuż przed okresem lęgowym samce okupują dużo większy areał, który dochodzi do 10,5 ha, a w trakcie 

sezonu zmniejsza się do około 4,5 ha. (Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ, Warszawa 



 

39 

 

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu mpzp dla terenów eksploatacji powierzchniowej 
w gminie Olesno w obrębach: Stare Olesno, Wojciechów Świercze, Łomnica 

2015). Terytoria są często zajmowane przez kilka sezonów przez te same osobniki, nie można jednak wykluczyć sytuacji, 

że już obecnie, bądź w przyszłości w momencie podjęcia inwestycji teren 2.PG/ZL zasiedlany przez lerkę już nie będzie, 

z uwagi na przemieszczenie pary lęgowej, przemiany zachodzące w biotopie powodowane naturalnym cyklem wzrostu flory, 

lub też ustępowanie gatunku na skutek oddziaływań wynikających np. z trwającej już wówczas przebudowy drogi.  

W aspekcie projektowanego przeznaczenia terenu 2.PG/ZL w odniesieniu do jego wpływu na siedlisko lerki, przy przyjętym 

sformułowanym już powyżej w odniesieniu do pozostałych ganków ptaków zasiedlających obszar opracowania założeniu, 

że wszelkie działania podejmowane będą jedynie poza sezonem lęgowym, istotne znaczenie będzie miało: zarówno 

usunięcie drzewostanu z jego powierzchni – jako utrata biotopu, jak i przekształcenie powierzchni terenu i usunięcie z niej 

okrywy roślinnej – jako utrata miejsc dogodnych do zakładania gniazd, a także projektowana leśna rekultywacja terenu                 

– jako odbudowa i tworzenie nowych potencjalnych biotopów lęgowych – w aspekcie wyżej zamieszczonych wyników badań 

wskazujących, że optymalnym siedliskiem lerki są 2–3-hektarowe płaty 2-letnich upraw sosnowych położone w otoczeniu 

starszych drzewostanów. 

Na obecnym etapie projektowanego przedsięwzięcia, wobec braku wiedzy o terminach i sposobach jego realizacji, można 

jedynie stwierdzić że potencjalnie zajęcie terenu zasiedlanego przez lerkę na cel eksploatacji powierzchniowej piasku może, 

choć nie musi, pozostawać w sprzeczności z zakazami ustanowionymi w rozporządzeniu w stosunku do gatunków 

chronionych. Regionalny dyrektor ochrony środowiska, na obszarze swojego działania, może zezwolić w stosunku 

do zwierząt objętych ochroną na odstępstwo od zakazu polegającego na niszczeniu ich siedlisk (art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody). 

Projekt mpzp zawiera ustalenie dotyczące występowania w terenie oznaczonym symbolem 2.PG/ZL stanowiska lerki, wobec 

którego obowiązują zakazy oraz sposoby ochrony, określone w przepisach odrębnych w zakresie ochrony przyrody. 

 

 Wpływ na powierzchnię ziemi 

Użytkowanie terenu zgodne z projektem planu miejscowego związane będzie z zajęciem terenu o powierzchni maksymalnej 

100 ha, spowoduje zmiany w użytkowaniu ziemi i w ukształtowaniu tego terenu. Wynika to z istoty przedsięwzięcia, któremu 

służyć ma uchwalenie planu. Przewidywać należy że podczas fazy przygotowania przedsięwzięcia związanego 

z wydobyciem piasku, a następnie w fazie użytkowania kopalni piasku, powierzchnia terenu zostanie w całości 

przekształcona, a roślinność zniszczona. Oddziaływanie to będzie ograniczone wyłącznie do granic udokumentowanych 

złóż, których granice pokrywają się z obszarami objętymi projektem planu wskazanymi na załącznikach 1.1 – 1.4 do projektu 

planu.  

W terenach powierzchniowej eksploatacji kruszyw, docelowo terenach lasów i gruntów leśnych projektem planu ustalono 

wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 15,0 m od linii rozgraniczającej terenów. 

Z punktu widzenia wpływu ustaleń dokumentu na powierzchnię ziemi, wobec podstawowego przeznaczenia tych terenów, 

lokalizacja obiektów kubaturowych - tymczasowych, dopuszczonych jedynie w okresie prowadzenia działalności górniczej 

nie wydaje się mieć istotnego znaczenia. 

Ponadto projekt planu w zawartych w rozdziale II ustaleniach ogólnych zawiera zapisy minimalizujące negatywny wpływ jaki 

może wystąpić na powierzchnię ziemi w związku z realizacją dopuszczonego zainwestowania, w postaci: 

- zakazu wprowadzania do wód powierzchniowych i gruntu nieoczyszczonych ścieków bytowych przemysłowych, 

- ustalenia sposobu wypełniania wyrobisk poeksploatacyjnych masami ziemnymi i skalnymi usuwanymi znad złoża 

wydobywanej kopaliny lub w sposób zgodny z warunkami wynikającymi z koncesji, lub planu ruchu zakładu 

górniczego, 

- zakazu stałego składowania odpadów i paliw płynnych. 

Oddziaływanie ustaleń planu na powierzchnię ziemi należy ocenić negatywnie, z uwagi na fakt, że poddana ona zostanie 

w zasięgu całego obszaru planu daleko idącym przekształceniom. Jednocześnie czynnikiem łagodzącym to oddziaływanie 

będzie proces rekultywacji polegający na odnawianiu siedlisk leśnych na obszarach uprzednich przekształceń. Tak więc 

negatywne oddziaływanie na powierzchnię ziemi będzie miało charakter odwracalny.  
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VIII. Zagadnienia dotyczące łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do 
jego zmian 

Mając na względzie zawarty w uzgadniającym zakres prognozy piśmie Regionalnego Dyrektora Środowiska w Opolu z dnia 

05 listopada 2019 r. (znak: WOOŚ.411.1.77.2019.ER) wymóg zamieszczenia w treści prognozy zagadnień dotyczących 

łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do jego zmian, biorąc pod uwagę m.in. takie elementy jak: bezpośrednie i pośrednie 

emisje gazów cieplarnianych oraz działania skutkujące ich pochłanianiem i zmniejszeniem ich emisji oraz klęski żywiołowe 

przedkłada się niżej zawarte stanowisko: 

W odniesieniu do tego zagadnienia analiza ustaleń planu powadzi do dwojakiego rodzaju wniosków. W pierwszoplanowym 

aspekcie jednoznacznie należy wskazać że działania polegające na wydobyciu kopalin metodą odkrywkową, przy użyciu 

napędzanego olejem napędowym parku maszyn, i jak w tym przypadku ma to miejsce, prowadzone w oparciu o energię 

pozyskaną przy wykorzystaniu generatorów prądu spalających olej napędowy, w związku z emisją do powietrza nie wpisują 

się w obszar aktywności łagodzących zmiany klimatu, a wręcz przeciwnie przyczyniają się do pogłębiania tych zmian, choć 

jak wykazała to analiza wpływu przedsięwzięci zawarta w niniejszym opracowaniu, wpływ ten będzie miał charakter 

pomijalnie mały. Podobnie marginalny, choć negatywny wpływ na łagodzenie zmian klimatu, będzie miało zmniejszenie 

udziału terenów leśnych, z uwagi na powierzchnię, której dotyczy, a także czasowy charakter tego stanu, wynikający 

z projektowanej rekultywacji leśnej terenów objętych ingerencją.  

Drugi aspekt w jakim wyżej postawione zagadnienie należy rozważać, ma związek z pośrednim oddziaływaniem jakie będzie 

wynikało z przyjęcia ustaleń mpzp. Istotą analizowanego zamierzenia jest pozyskanie piasku z udokumentowanych złóż 

przeznaczonego na cel budowy drogi kategorii ekspresowej mającej stanowić obwodnicę Olesna, tj. w miejscu wydobycia 

piasku. Wydobycie minerałów budowlanych, w tym piasku jest nieodłącznie związane z procesem budowy dróg. 

W analizowanym przypadku lokalizacja wydobycia w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej inwestycji drogowej o dużym 

zakresie i o znaczeniu ponadregionalnym pozwala na zminimalizowanie oddziaływania na zmiany klimatu, jakie wystąpiłoby 

w przypadku konieczności transportu tego surowca z innych, bardziej oddalonych miejsc wydobycia. 

Nie przewiduje się wystąpienia korelacji pomiędzy projektowanym przeznaczeniem terenów, a możliwością wystąpienia klęsk 

żywiołowych. 

 

IX. Oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska 
planowanego zagospodarowania z uwzględnieniem zależności 
między elementami środowiska i między oddziaływaniami na te 
elementy 

Ocenę przewidywanych znaczących oddziaływań ustaleń projektu planu na środowisko przedstawiono w postaci 

tabeli (Tab. 2), odnoszącej się do poszczególnych komponentów środowiska. Stosowano następujące nazewnictwo: 

 

Przyjęto założenie, że na przedmiotowym terenie objętym projektem zmiany planu docelowo powstanie 

zainwestowanie zgodnie ustaleniami tego planu. Założono, że przedsięwzięcia na terenie objętym planem będą realizowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony przyrody i środowiska.
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Tab. 2 Tabela zidentyfikowanych potencjalnych oddziaływań 

Dotychczasowy 
sposób 
zagospodarowa
nia  

Oznaczenie 
terenu 
w projekcie 
zmiany planu 

W p ł y w  n a :  

pow. ziemi rośliny zwierzęta różnorodność 
biologiczną 

powietrze wody pow. 
i podz. 

krajobraz klimat zasoby 
naturalne 

zabytki dobra 
materialn
e 

ludzi 

Las 
gospodarczy – 
bór świerkowy 
 

1.PG/ZL – 
5.PG/ZL 

Bez 
Ng 
St 

Bez 
Ng 
St 

Bez, Pś 
Ng 
Śt 

Wp Bez 
Ng 
St 

Wp Wp Wp Bez 
Pz 
Dt 

brak Pś 
Pz 
Dt 

wp 
 

Tab. 4 Objaśnienia do tabeli 

Cecha oddziaływania Objaśnienie 

charakter oddziaływań bezpośrednie (Bez) 
pośrednie (Pś) 

skala negatywne (Ng) 
pozytywne (Pz) 

częstotliwość krótkoterminowe (Kt) 
średnioterminowe (Śt) 
długoterminowe (Dt) 

czas trwania chwilowe (Ch) 

stałe (St) 

brak wpływu lub wpływ nieistotny wpływ pomijalny (Wp) 

potencjalne oddziaływanie trudne do oszacowania, lub 

oddziaływania mogą być zarówno pozytywne jak i 

negatywne 

? 

siła oddziaływań słabe 

silne 
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Opis istotnych oddziaływań 

Jak wynika z powyższej tabeli ustalenia planu miejscowego w odniesieniu do istniejącego stanu środowiska, wobec 

skali i rodzaju projektowanych zmian, nie powoduje znaczącego negatywnego oddziaływania o charakterze 

długoterminowym. Oddziaływanie negatywne, w odniesieniu do powierzchni ziemi i zwierząt, choć określone jako silne, 

będzie miało charakter średnioterminowy i ustąpi w przypadku przeprowadzenia ustalonej planem po zakończeniu 

wydobycia leśnej rekultywacji terenu. Kierując się zasadą ostrożności wpływ zamierzenia na te komponenty środowiska 

przyrodniczego określono w tabeli jako silny, nie mniej jednak na obecnym etapie planowania nie można wykluczyć, 

że oddziaływanie to będzie słabe. W odniesieniu do dóbr materialnych zajęto stanowisko, ze eksploatacja 

udokumentowanych złóż piasku, w związku z przeznaczeniem jakiemu ma służyć pośrednio przyczyni się do wzrostu ich 

wartości. 

X. Oddziaływanie transgraniczne 

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska i ustaleniami Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko 

w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. (Dz. U. z 1999 r., Nr 96, poz. 1110), jako 

oddziaływanie transgraniczne określa się „jakiekolwiek oddziaływanie, nie mające wyłącznie charakteru globalnego, 

na terenie podlegającym jurysdykcji Strony, spowodowane planowaną działalnością, której fizyczna przyczyna jest w całości 

lub częściowo położona na terenie podlegającym jurysdykcji innej Strony; przy czym „oddziaływanie” oznacza jakikolwiek 

skutek planowanej działalności dla środowiska z uwzględnieniem: zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, flory, fauny, gleby, 

powietrza, wody, klimatu, krajobrazu i pomników historii lub innych budowli albo wzajemnych oddziaływań miedzy tymi 

czynnikami; obejmuje ono również skutki dla dziedzictwa kultury lub dla warunków społeczno-gospodarczych spowodowane 

zmianami tych czynników”. 

Dopuszczone planem miejscowym zagospodarowanie obszaru nie będzie generować ponadlokalnych oddziaływań, 

nie stwarza możliwości podejmowania działań, w wyniku których mogłoby wystąpić transgraniczne oddziaływanie 

na środowisko. 

XI. Przedstawienie rozwiązań alternatywnych do rozwiązań 
zawartych w projekcie omawianego dokumentu 

Z uwagi na charakter analizowanego dokumentu, stwarzający jedynie warunki planistyczne oraz zarysowujący ogólne ramy 

dla możliwości podejmowania działań w terenie, natomiast nie przesadzający o ich rzeczywistej realizacji, przedstawienie 

rozwiązań alternatywnych dotyczyć może głównie przeznaczenia terenów oraz zasięgu poszczególnych wyznaczonych 

terenów. Prowadzenie przemysłu wydobywczego ograniczone jest do terenów, na których znajdują się znane już, 

udokumentowane geologicznie i ekonomicznie opłacalne złoża minerałów. W analizowanym palnie miejscowym zasięg 

obszarów dla których sporządza się plan miejscowy pokrywa się udokumentowanymi złożami kopalin „Stare Olesn”, 

„Świercze” i ‘Łomnica”. Z tego względu brak jest alternatyw dla projektowanej lokalizacji poszczególnych wyznaczonych 

ustaleniami planu trenów i ich zasięgu, z istoty zamierzenia planistycznego wynika natomiast brak zasadności poszukiwania 

alternatywnego ich przeznaczenia. 

XII. Propozycje metod analizy skutków realizacji postanowień 
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej 
przeprowadzania 

W Polsce prowadzony jest państwowy monitoring środowiska (WIOŚ), który dostarcza informacji o aktualnym stanie i stopniu 

zanieczyszczenia poszczególnych komponentów środowiska, ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska, 

dynamice antropogenicznych przemian środowiska przyrodniczego i przewidywanych skutkach użytkowania środowiska. 

Monitoringiem objęte są przede wszystkim: powietrze, woda, gleby i ziemia, hałas, pola elektromagnetyczne, 

promieniowanie jonizujące. 

W związku z projektowaną funkcją terenów proponuje się: 
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- przeprowadzenie monitoringu siedlisk bielika w rejonie objętym mpzp (jednokrotnie przed fazą przygotowawczą 

do wydobycia obejmująca usuwanie drzew), celem ustalenia zasięgu stref ochronnych tego gatunku w odniesieniu 

do obszaru objętego projektowanym wydobyciem piasku, dającego postawy do zaprojektowania i wdrożenia 

właściwych rozwiązań minimalizujących możliwe oddziaływanie na ten gatunek, wynikające z przeznaczenia 

terenów w postaci np. czasowego lub stałego wyłączenia z eksploatacji części terenów objętych mpzp, 

minimalizacji oddziaływań akustycznych itp.  

XIII. Wariantowość i kompensacja 
Zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt a i b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (...) 

przeprowadzono analizę projektowanego zagospodarowania i polityki przestrzennej pod kątem konieczności zastosowania 

rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań 

na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralności tych obszarów. 

Z uwagi na brak stwierdzenia naruszania sieci Natura 2000 oraz wobec braku stwierdzenia negatywnych skutków 

przedsięwzięcia na integralność tych obszarów, przyjmuje się, iż nie zachodzi potrzeba korekty lub wycofania 

proponowanych w projekcie planu rozwiązań. Nie znaleziono uzasadnienia dla rozważania opcji zerowej. 

W związku z powyższym i brakiem wymogu przedstawiania i analizowania rozwiązań alternatywnych, nie zachodzi 

przypadek badania koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego. 

XIV. Zestawienie opracowań wykorzystanych w trakcie sporządzania 
prognozy 

Opracowanie ekofizjograficzne gminy Olesno z 2013 r. 

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Olesno z lipca 2019 r. 

Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego „ŁOMNICA”. „GEOMORR” Sp. J., Kraków, Czerwiec 2019 r. 

Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego „STARE OLESNO”. „GEOMORR” Sp. J., Kraków, Czerwiec 2019 r. 

Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego „ŚWIERCZE”. „GEOMORR” Sp. J., Kraków, Czerwiec 2019 r. 

Mapa geośrodowiskowa Polski. Arkusz 806 – Olesno 

Objaśnienia do mapy Geośrodowiskowej Polski 1:50 000 Arkusz Olesno (806). PIG Warszawa 2004 

Mapa geośrodowiskowa Polski. Arkusz 843 – Lubliniec 

Objaśnienia do mapy Geośrodowiskowej Polski 1:50 000 Arkusz Lubliniec (843). PIG Warszawa 2004 

Przeglądowa mapa osuwisk i obszarów predysponowanych do występowania ruchów masowych w skali 1: 50 000 sporządzona 
w ramach Etapu I Projektu System Ochrony Przeciwosuwiskowej (SOPO) 

Mapaą obszarów głównych zbiorników wód podziemnych w skali1:500 000 GZWP A.S. Kleczkowski 

Bank Danych o Lasach (https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy) 

Atlas roślin naczyniowych Polski (https://www.atlas-roslin.pl/pelna/zbiorowiska/Vaccinio-Piceetea.htm) 

M. Sławski. Zmiany struktury drzewostanów sosnowych a występowanie ptaków. Katedra Ochrony Lasu i Ekologii SGGW 

Wydobycie surowców nieenergetycznych i sieć natura 2000. Część 3. Potencjalne oddziaływanie działalności wydobywczej 
surowców nieenergetycznych na środowisko naturalne (Komisja Europejska, lipiec 2010 r.) 

Kiejzik Głowińska M., Dederko Z., Wycena szkód w środowisku naturalnym – aspekty stosowania metod ekwiwalentności zasobów, 
Problemy Ocen Środowiskowych, Nr 3, 2008 

Beblo W., Nowa procedura dla ocen oddziaływania na środowisko, Przegląd Ekologiczny 

Plewa M., Geologia inżynierska w inżynierii środowiska, Kraków 1999 

Bogdanowski J., Ochrona krajobrazu kulturowego Polski, Kraków 2001 

Wojciechowski K., Wdrażanie idei korytarzy ekologicznych. Problemy Ekologii Krajobrazu tom XIV, Warszawa 2004 

Ocena planów i przedsięwzięć znacząco oddziałujących na obszary Natura 2000. Wytyczne metodyczne Komisji Europejskiej, 2001 

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy
https://www.atlas-roslin.pl/pelna/zbiorowiska/Vaccinio-Piceetea.htm
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Kistowski M., Pachołek M., Natura 2000 w planowaniu przestrzennym – rola korytarzy ekologicznych, 2009 

Mapa wrażliwości wód podziemnych Polski na zanieczyszczenie w skali 1:500 000. Plansza I Podatność wód podziemnych 
pierwszego poziomu wodonośnego na zanieczyszczenia powierzchni terenu; Kraków 2011 

Liro A. red., Strategia wdrażania krajowej sieci ekologicznej ECONET Polska. Warszawa: Fundacja IUCN Poland 1998. 

Identyfikacja i waloryzacja krajobrazów – wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, GDOŚ, Warszawa 2013 

Chylarecki P., Chodkiewicz T., Neubauer G., Sikora A., Meissner W., Woźniak B., Wylegała P., Ławicki Ł., Marchowski D., Betleja J., 
Bzoma S., Cenian Z., Górski A., Korniluk M., Moczarska J., Ochocińska D., Rubacha S., Wieloch M., Zielińska M., Zieliński P., 
Kuczyński L. Trendy liczebności ptaków w Polsce. GIOŚ, Warszawa 2018 

Kuczyński L., Chylarecki P. Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy. GIOŚ, 
Warszawa 2012 

Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. (red.) Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ, 
Warszawa 2015 
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OŚWIADCZENIE 

świadoma odpowiedzialności karnej z tytułu składania fałszywych oświadczeń 

oświadczam, że ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej w Krakowie 
i posiadam przeszło 20-letnie doświadczenie w pracach indywidualnych oraz zespołowych w zakresie 
sporządzania raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko oraz prognoz oddziaływania 
na środowisko. 
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 LEGENDA 

 

 Ekosystemy leśne – lasy gospodarcze klasy Vaccino Piceetea które podlegały będą 
usunięciu w związku z realizacją ustaleń planu; 
typy siedliskowe lasu: bór mieszany świeży, bór świeży 

 

 

 

 
Możliwość położenia w zasięgu strefy ochrony bielika (Haliaeetus albicilla) 

 

 
 
Tereny projektowanej obligatoryjnie rekultywacji prowadzonej w kierunku leśnym 

 

 Możliwe oddziaływania wynikające z realizacji ustaleń mpzp o charakterze negatywnym, 
średniookresowym: 

 - przekształcenie powierzchni terenu 

 

 czasowa utratą siedlisk zwierząt  

 

 

 

czasowa lub trwała utratą siedlisk zwierząt  

 

 możliwość wystąpienie okresowego negatywnego oddziaływania na klimat akustyczny 

 

 możliwość emisji zanieczyszczeń do powietrza 

 

  
 

 max. 

 pz. 

 

 bc  

 

 

Wskaźniki zabudowy : 

 maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 

 maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy tymczasowych , kubaturowych obiektów 
budowlanych 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
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max. 0,001 

pz.0,1% 

bc 99% 

max. 0,001 

pz.0,1% 

bc 99% 

OCENA TERENU I PLANOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA- WNIOSKI Z PROGNOZY 
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max. 0,0015 

pz.0,15% 

bc 99% 

OCENA TERENU I PLANOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA- WNIOSKI Z PROGNOZY 
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max. 0,001 

pz.0,1% 

bc 99% 

OCENA TERENU I PLANOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA- WNIOSKI Z PROGNOZY 
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max. 0,0015 

pz.0,15% 

bc 99% 

OCENA TERENU I PLANOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA- WNIOSKI Z PROGNOZY 

 

 


