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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza prognozowanych oddziaływań na środowi-
sko realizacji ustaleń dotyczących projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy Bierawa”.  

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Bierawa została sporządzona zgodnie z 
zakresem zawartym w art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami). Ni-
niejsza prognoza wraz z projektem zmiany studium podlegać będzie opiniowaniu w ramach 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Podstawowym celem niniejszej prognozy jest określenie wpływu ustaleń poszczególnych za-
pisów projektowanej zmiany studium na poszczególne komponenty środowiska przyrodnicze-
go, społecznego, kulturowego, jak również na walory krajobrazowe terenu opracowania i 
gminy Bierawa. Celem prognozy jest również wskazanie możliwości rozwiązań planistycz-
nych najkorzystniejszych dla środowiska, w tym również rozwiązań alternatywnych, innych 
niż proponowane w projekcie. Prognoza uwzględnia jednocześnie rozwiązania ograniczające 
bądź eliminujące negatywne skutki realizacji ustaleń zawartych w projekcie dokumentu oraz 
analizę potencjalnych zmian w przypadku niezrealizowania planowanych ustaleń zmiany stu-
dium.  

1.2 Zawartość i główne cele projektowanego dokumentu  

Podstawą do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Bierawa jest uchwała Nr XXXII/228/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 
19 czerwca 2013 roku.  

Analizowany projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego dotyczy terenu sąsiadującego z aktualnie funkcjonującą kopalnią kruszyw, dla 
którego planowane jest uruchomienie eksploatacji w najbliższych latach. W ramach zmiany 
studium dokonano ujednolicenia części tekstowej oraz rysunku studium w skali 1:10 000 
„Proekologiczna strategia rozwoju – zasady polityki przestrzennej” z wyróżnieniem 
projektowanej zmiany na kolor fioletowy.  

Aktualnie obowiązujące studium uwarunkowań uzupełniono o pojedyncze ustalenia w zakre-
sie: 
− podpunktu 3.2. Przeobrażenia powierzchni w punkcie 3 Zagrożenia dla środowiska natu-

ralnego w Rozdziale II Warunki przyrodnicze, w którym: 

− dodano zapis: „Obszar górniczy i teren górniczy „Bierawa III” utworzony został 
decyzją Marszałka Województwa Opolskiego DOŚ-II.7422.2.2.2011 z dnia 4. 04. 
2011r. Teren ten posiada opracowany plan miejscowy przeznaczający tereny pod 
eksploatację kruszyw. Na terenach położonych w sąsiedztwie (na południe i wschód 
od prowadzonej obecnie eksploatacji złoża „Bierawa”) planowana jest również 
eksploatacja powyższego złoża. Po zakończeniu eksploatacji złoża tereny te zostaną 
zrekultywowane w kierunku rolno - wodnym oraz w otoczeniu nowoutworzonych 
zbiorników wodnych zostanie ukształtowana przestrzeń publiczna”. 
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− punktu 5 Kierunki rozwoju przemysłu i działalności gospodarczej w Rozdziale VIII Kie-
runki Zagospodarowania przestrzennego i zasad polityki przestrzennej wymagane dla re-
alizacji proekologicznej strategii rozwoju, w którym: 

− w zdaniu „Działalność polegająca na powierzchniowej eksploatacji prowadzona 
będzie zgodnie z posiadanymi koncesjami w obszarach górniczych „Kotlarnia III” i 
„Kotlarnia – Zachód” (dla których ustanowiony jest teren górniczy „Kotlarnia”), 
w obszarze górniczym „Dziergowice”, który pokrywa się z terenem górniczym 
„Dziergowice” i w obszarze górniczym „Bierawa”, pokrywającym się z terenem 
górniczym „Bierawa” zmieniono obszar i teren górniczy „Bierawa” na „Bierawa 
III”   

− w zdaniu „W związku z występowaniem złóż kruszyw i piasku ustala się następujące 
strefy aktywności gospodarczych: na styku sołectw Bierawa i Lubieszów strefę o 
powierzchni 96,90 ha, oznaczone symbolem 1P (…)” zmieniono powierzchnię na 
180,58 ha. 

Na rysunku zmiany studium przedmiotowy teren został włączony do funkcji 1P – pow. 180,58 
ha Bierawa i Lubieszów - na wschodnim brzegu Odry. 

1.3 Powiązania projektu studium z innymi dokumentami 

Na potrzeby niniejszego rozdziału poddano analizie następujące opracowania: 
− Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku, 
− Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, 2010 roku, 
− Strategia rozwoju gminy Bierawa,  
− Opracowanie ekofizjograficzne dla gminy Bierawa, 
− Aktualizacja „Programu ochrony środowiska dla gminy Bierawa na lata 2009 - 2012 z 

perspektywą na lata 2013 – 2016. 

Należy zaznaczyć, że dokumenty te mają charakter kompleksowy i odnoszą się do całej gminy 
Bierawa a nawet do całego województwa opolskiego, w związku z czym dość trudno doku-
menty o tak szerokim zakresie odnieść do ścisłego terenu opracowania, obejmującego nie-
wielki fragment gminy. Z poszczególnych dokumentów przytoczono poniżej te cele, które 
wydają się być istotne punktu widzenia analizowanego dokumentu. 

Zgodność ze Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020 
Wizją województwa jest „Województwo wielokulturowy region, wykształconych, otwartych i 
aktywnych mieszkańców, z konkurencyjną i innowacyjną gospodarką oraz z przyjaznym śro-
dowiskiem życia”. Jako główne wyzwania rozwojowe przyjęto przygotowanie do rynku pracy 
aktywne społeczeństwo, konkurencyjną gospodarkę opartą na innowacyjności i współpracy z 
nauką, atrakcyjne obszary do zamieszkania, inwestowania i wypoczynku, zrównoważony 
rozwój aglomeracji opolskiej, miast i obszarów wiejskich regionu. Do osiągnięcia zamierzo-
nych efektów wyznaczono cele strategiczne, z których istotne z punktu widzenia niniejszej 
prognozy są między innymi: 
− Konkurencyjny i stabilny rynek pracy, w ramach celu zakłada się między innymi 

wspieranie zatrudnienia i samozatrudnienia– zmiana studium poprzez wyznaczenie 
nowego terenu pod eksploatację kruszyw przyczynić się może do powstania nowych 
miejsc pracy w gminie; 

− Wysoka jakość środowiska, w ramach celu przewiduje się między innymi racjonalne 
wykorzystanie zasobów surowcowych – eksploatacja kruszyw zgodnie z koncesją 
przyczyni się do osiągnięcia tego celu.  
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Zgodność z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego 
Głównym celem zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego jest „kształto-
wanie struktury przestrzennej, która będzie pobudzała rozwój województwa, zapewniała kon-
kurencyjność w stosunku do otoczenia zewnętrznego i eliminowała niekorzystne różnice w 
warunkach życia wewnątrz regionu”. Podstawową zasadą osiągnięcia celu w procesie rozwo-
ju przestrzennego województwa jest rozwój zrównoważony uwzględniający zarówno uwarun-
kowania przyrodnicze, jak i potrzeby rozwoju gospodarczego, a podstawową zasadą zagospo-
darowania przestrzennego województwa przyjętą w planie zagospodarowania przestrzennego 
jest racjonalizacja przestrzeni i równoważenie rozwoju uwzględniające niezbędną dynamiza-
cję rozwoju, tworzenie warunków wzrostu efektywności gospodarowania i znacznej poprawy 
warunków życia mieszkańców. Jednym z głównych kierunków działań Planu jest ochrona i 
racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska m.in. poprzez ujmowanie złóż surowców 
oraz terenów i obszarów górniczych w dokumentach planistycznych, kompleksową eksploata-
cję surowców mineralnych w złożach eksploatowanych, wykorzystanie rezerw surowcowych 
w eksploatowanych złożach, dostosowanie poziomów wydobycia i podaży surowców do po-
trzeb rynkowych, rekultywację terenów zdegradowanych i zdewastowanych wskutek eksplo-
atacji surowców. Wyznaczona przez zmianę studium funkcja – tereny eksploatacji kruszyw 
jest zgodna z powyższymi celami i wskazaniami, przyczyni się ona do dalszego rozwoju eko-
nomicznego i gospodarczego gminy, a przestrzegania zaleceń koncesji i zapisów ustalonych 
już na etapie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ochroni lokalne środowi-
sko przed degradacją. Zmiana studium przewiduje również rekultywację terenu po zakończe-
niu eksploatacji w kierunku rolno - wodnym, a w otoczeniu nowoutworzonych zbiorników 
wodnych zostanie ukształtowana przestrzeń publiczna. 

Zgodność ze Strategią rozwoju Gminy Bierawa 
Priorytety rozwojowe Gminy Bierawa istotne z punktu widzenia analizowanego dokumentu to 
przede wszystkim:  
− Przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą i mieszkalną, 
− Rozwój adekwatnej przedsiębiorczości w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze, surow-

cowe i ludzkie. 
Do głównych celów strategicznych Gminy Bierawa istotnych z punktu wodzenia niniejszej 
prognozy to:  
1. Zwiększenie miejsc pracy we własnym zakresie, 
2. Stworzenie infrastruktury przyciągania inwestorów tworzących miejsca pracy. 

Analizowany dokument zgodny jest z przyjętymu priorytetami i celami, wyznaczenie terenu 
eksploatacji kruszyw przyczyni się do ich osiągniecia. Planowana funckja przyczyni się do 
dalszego rozwoju gminy, zwłaszcza rozwoju gospodarczego opartego o naturalne zasoby 
przyrodnicze (surowce mineralne), daje również szansę na zatrudnienie mieszkańcom. 
Zgodnie z zaleceniami Strategii przewiduje się również rekultywację powstałych wyrobisk.  

Zgodność z opracowaniem ekofizjograficznym dla Gminy Bierawa 
Opracowanie ekofizjograficzne opisuje poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego 
gminy, oraz dokonane już zmiany w tym środowisku, bardzo dużą uwagę skupiając na ochro-
nie wartości przyrodniczych gminy, ochronie najcenniejszych terenów zieleni przed zainwe-
stowaniem technicznym, zachowaniu drożności korytarzy ekologicznych związanych z płyną-
cymi przez gminę wodami, zwłaszcza doliną Odry – jako korytarza o charakterze międzyna-
rodowym, wyłączonego z możliwości zabudowy. W zagospodarowaniu całej gminy wyróż-
niono kilka stref o różnych formach zagospodarowania, stanowiących podstawę układu eko-
logicznego gminy - teren objęty zmianą studium zlokalizowany jest w wyznaczonej przez 
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opracowanie ekofizjograficzne strefie A - doliny Odry o wysokich wartościach przyrodni-
czych, stanowiących korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym.  

Autorzy opracowania ekofizjograficznego zwracają uwagę na dokonane już zmiany w środo-
wisku przyrodniczym całej gminy, na co wpływ miała przede wszystkim powierzchniowa 
eksploatacja surowców mineralnych i związane z tym zmiany rzeźby terenu, krajobrazu czy 
ekosystemów, jednocześnie jednak podkreślają, że zachodzące procesy rozwoju gminy i urba-
nizacji przebiegają łagodnie, w sposób zapewniający zachowanie równowagi między rozwo-
jem gospodarczym a zasobami środowiska przyrodniczego. Do najważniejszych funkcji użyt-
kowych – z punktu widzenia analizowanego terenu powierzchniowej eksploatacji kruszyw P, 
związanych z istniejącymi zasobami i warunkami środowiska, opracowanie ekofizjograficzne 
wskazuje funkcje związane z eksploatacją surowców mineralnych i kruszyw, funkcje tury-
styczne i rekreacyjne w oparciu o istniejące walory środowiska przyrodniczego, w tym tereny 
leśne, oraz planowany zbiornik przeciwpowodziowy na rzece Bierawce, funkcje rolnictwa 
związane z dobrej jakości glebami zachowanymi w zachodniej części gminy, w rejonie doliny 
Odry. Zapisy te znalazły swoje odzwierciedlenie w projekcie zmiany studium. 

Aktualizacja „Programu ochrony środowiska dla gminy Bierawa na lata 2009 - 2012 z 
perspektywą na lata 2013 – 2016” zakłada szereg celów ochrony środowiska, z których 
część jest istotna z punktu widzenia analizowanego dokumentu i znalazła w nim swoje od-
zwierciedlenie. Docelowe przeznaczenie terenu pod eksploatację kruszyw wprowadzone pro-
jektowaną zmianą studium nie naruszy celów wyznaczonych przez Program ochrony środowi-
ska dla gminy Bierawa, w zakresie identyfikacji środowiskowych zagrożonych zdrowia, za-
hamowania ich narastania oraz minimalizacji powodowanych przez nich skutków, osiągnięcia 
i utrzymanie dobrego stanu wód podziemnych i powierzchniowych, zanieczyszczenia powie-
trza, gospodarki odpadami, oddziaływania hałasu, oddziaływania pól elektromagnetycznych, 
poważnych awarii. Możliwy wpływ zapisów analizowanego dokumentu w odniesieniu do 
wyznaczonych celów środowiskowych będzie można oceniać na etapie sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w gminie Bierawa, a rzeczywi-
sty wpływ na poszczególne elementy środowiska – na etapie realizacji przeznaczenia terenu, 
co często nie zależy już od ustaleń planistycznych a od działań podejmowanych przez miesz-
kańców, użytkowników terenu na własną rękę.  

Przyjąć można, że zapisy analizowanego dokumentu zgodne są z zapisami dokumentów wyż-
szego rzędu, analizowana zmiana studium nie podważa żadnego z wyznaczonych celów 
głównych i strategicznych.  

1.4 Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy 
Podstawą informacyjną, źródłowymi materiałami tekstowymi i graficznymi dla strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko jest przede wszystkim projekt zmiany „Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa”. 

Metodyka przyjęta w niniejszym opracowaniu obejmuje w głównej mierze metody opisowe 
oraz analizę różnych dokumentów planistycznych, dokumentów opisujących środowisko 
przyrodnicze i kulturowe terenu opracowania, przepisów prawnych oraz innych materiałów 
źródłowych, w tym literaturowych oraz metody oszacowania wpływu ustaleń zmiany studium 
na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego, kulturowego i społecznego przedmio-
towego obszaru. 

Oszacowanie oddziaływania na środowisko dokonano w odniesieniu do stanu istniejącego 
stwierdzonego w czasie wizji lokalnych, w nawiązaniu do zapisów projektu zmiany studium. 
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Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano niżej wymienione akty prawne: 
− 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 (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), 

− Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity w Dz. U. z 2012 roku poz. 647 z późniejszymi zmianami), 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 
2008 roku Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), 

− Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jednolity w Dz. U. z 2012 roku poz. 391 z późniejszymi zmianami), 

− Nieobowiązująca już ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity w 
Dz. U. z 2010 roku Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami) – obecnie (obowiązują-
ca od 23 stycznia 2013 roku) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku ustawa o odpadach (Dz. 
U. z 2013 roku poz. 21), 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 
roku Nr 151, poz. 1220 z późniejszymi zmianami), 

− Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 roku 
poz. 145 z późniejszymi zmianami), 

− Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od-
prowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, Nr 123, poz. 858 z później-
szymi zmianami), 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, 
Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami), 

− Ustawa z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 
162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami), 

wraz z odpowiednimi rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustaw.  

Podstawę merytoryczną opracowania stanowią materiały literaturowe (publikacje, wytyczne, 
mapy, itp.), w tym m.in. wymienione poniżej: 
− Projekt zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Bierawa”; 
− Strategia rozwoju województwa opolskiego, Opole 2012 rok; 
− Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, Opole, 2010; 
− Międzygminna powiatowa strategia rozwoju wspólnoty Kędzierzyńsko – Kozielskiej, 

Kędzierzyn Koźle, 2002; 
− Aktualizacja programu ochrony środowiska powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego na lata 

2007 – 2010 z perspektywą na lata 2011 – 2014, 2007 
− Strategia rozwoju Gminy Bierawa, Bierawa 2006; 
− Opracowanie ekofizjograficzne dla gminy Bierawa, Pracownia Urbanistyczna w Rybniku, 

2004; 
− Aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Bierawa na lata 2009 – 2012 z 

perspektywą na lata 2013 – 2016”, 2008 
− Program ochrony Środowiska dla gminy Bierawa na lata 2004 – 2007 z perspektywą na 

lata 2008 - 2011”, Opole, 2004; 
− Plan Rozwoju Lokalnego gminy Bierawa, czerwiec 2004; 
− Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:200 000; 
− Mapa geologiczna Polski w skali 1: 50 000; 
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− Monitoring środowiska dla gminy Bierawa– Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowi-
ska w Opolu; 

− Rejestr zabytków na terenie województwa opolskiego (stan na 2013 rok); 
− Rejestr obiektów i obszarów chronionych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 

Opolu (stan na 2013); 
− Kondracki J. Geografia regionalna Polski PWN, Warszawa 2002 rok; 
− Richling A. Ostaszewska K. Geografia fizyczna Polski PWN, Warszawa 2005 rok; 
− Gumiński R., 1948 rok: Próba wydzielenia dzielnic rolniczo-klimatycznych w Polsce. 

Przegląd Meteorologiczny i Hydrograficzny; 
− Stupnicka E. Geologia regionalna Polski, Wydawnictwa Geologiczne, 1989; 
− Szponar A. Fizjografia urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003 

rok; 
− Baza statystyczna GUS; 
− Informacje dostępne na stronach internetowych, materiały literaturowe i własne. 

1.5 Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków 
realizacji postanowień projektowanego dokumentu (zmiany stu-
dium) oraz częstotliwości jej przeprowadzania 

Analiza skutków realizacji ustaleń projektowanego dokumentu jest możliwa dzięki optymal-
nie wybranym wskaźnikom, mającym posłużyć do monitorowania kierunków zmian i skut-
ków dla środowiska, wynikających z realizacji zaplanowanych działań. Wskaźniki te określą 
poziom mierzalny osiągnięcia celu, np. jakości stanu środowiska, intensywności zabudowy, 
itp. 

Jedną z metod kontroli skutków realizacji danego projektu jest ocena wskaźnikowa – przez 
porównanie typowych parametrów środowiska do danych archiwalnych lub bieżących – moż-
na tego dokonać dzięki badaniom monitoringowym prowadzonym na bieżąco lub okresowo 
przez stacje WIOŚ, danym zawartym w bazach statystycznych GUS lub danym gromadzonym 
przez urzędy administracji. Na podstawie wyników tych badań monitoringowych można osza-
cować wpływ realizacji danej inwestycji na poszczególne komponenty środowiska (czy nastą-
piło ich polepszenie czy pogorszenie) – dzięki tym informacjom można oceniać np. czystość 
wody, powietrza, gleby, poziom hałasu, ilość (procent) budynków przyłączonych do konkret-
nych sieci, ilość przydomowych oczyszczalni ścieków, spadek zużycia nawozów sztucznych, 
środków ochrony roślin, zmniejszenie emisji na jednostkę produkcji, ubytek terenów zielo-
nych, ilość wytwarzanych odpadów, itp. 

Analiza wpływu ustaleń projektowanego dokumentu odbywać się może przez monitorowanie 
bezpośrednich rezultatów osiąganych w realnej przestrzeni poprzez realizację konkretnych 
inwestycji (zadań) oraz monitorowanie ich oddziaływań – przez opis skutków realizacji pro-
jektów, bezpośrednio po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Wskaźniki rezultatu odnoszą 
się do bezpośredniego i natychmiastowego efektu wynikającego z realizacji ustaleń dokumen-
tu i mogą one mieć charakter materialny.  

Na etapie sporządzania studium, jako przykładowe wskaźniki oceny wpływu poszczególnych 
jego zapisów na lokalne środowisko, można wskazać: 
– ustalenie procentu powierzchni objętej miejscowym planem zagospodarowania prze-

strzennego, przyjmując, jako 100% powierzchnię objętą analizowaną zmianą studium 
(%); 

– ilość wydobytych kruszyw (ton/rok); 
– powierzchnia eksploatowanego złoża (ha); 
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– powierzchnia obszaru i terenu górniczego (ha); 
– ilość ścieków odprowadzanych bezpośrednio do wód powierzchniowych i do ziemi m3; 
– ilość wytworzonych odpadów ton/rok; 
– emisja gazów i pyłów do atmosfery (ton/rok); 
– udział gruntów zdegradowanych, wymagających rekultywacji (ha). 

Podane poniżej wskaźniki mogą być modyfikowane i zmienione w zależności od osiąganych 
rezultatów i możliwości pozyskania danych wynikowych. 

1.6 Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 
W granicach obszaru objętego projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko przy-
rodnicze i społeczne o szerokim zasięgu, wykraczającym poza granicę gminy Bierawa. W 
szczególności nie przewiduje się oddziaływania transgranicznego o szerokim zasięgu (wykra-
czającego poza granice kraju). Zasięg oddziaływania ustaleń projektu zmiany studium będzie 
miał charakter wyłącznie lokalny, w odniesieniu do samego obszaru objętego projektowaną 
zmianą studium i jego bezpośredniego otoczenia.  



Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa 

WERONA Sp. z o.o.     40-020 Katowice ul. Przemysłowa 10  
e-mail: werona@werona.com.pl     telefon/fax: (32) 785-91-84  lub  785-91-85 

10

2 OKREŚLENIE , ANALIZA I OCENA  

2.1 Istniejący stan środowiska, w tym stan środowiska na obszarach 
objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem 

Stan środowiska na terenie objętym projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego opisano odnosząc się bezpośrednio do jego granic, wybie-
rając te elementy, które dla niego mają decydujące znaczenie. W przypadku, gdy nie było to 
możliwe (np. ze względu na brak punktów monitoringowych), odniesiono się do terenu gminy 
Bierawa i powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego. Informacje poniżej przedstawione oparto na: 
Aktualizacji Programie ochrony środowiska dla gminy, na informacjach Wojewódzkiego In-
spektoratu Ochrony Środowiska. Korzystano również z własnych źródeł bibliograficznych, w 
tym z informacji mapowych. Opis środowiska uzupełniono o informacje zebrane podczas wi-
zji w terenie. 

2.1.1 Lokalizacja terenu opracowania 
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego doty-
czy terenu zlokalizowanego w gminie Bierawa.  

Gmina Bierawa położona jest w południowo - wschodniej części województwa opolskiego, w 
powiecie Kędzierzyńsko - Kozielskim. Od północy gmina graniczy z Kędzierzynem-Koźle, od 
południowego - zachodu z gminą Cisek, a od wschodu i południa sąsiaduje z gminami woje-
wództwa śląskiego (Sośnicowice, Kuźnia Raciborska i Rudziniec). Rzeka Odra stanowi natu-
ralną zachodnią granicę gminy. Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka nr 408 Gliwi-
ce - Kędzierzyn - Gliwice oraz droga wojewódzka nr 425 Bierawa - Racibórz – Kędzierzyn, a 
także dwutorowa elektryczna linia kolejowa relacji Kędzierzyn - Nędza – Racibórz. Lokaliza-
cję gminy na tle powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego przedstawia poniższy rysunek. 

Rysunek 1 Lokalizacja gminy Bierawa na tle powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego 

 
Źródło: Aktualizacja programu ochrony środowiska powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego na lata 2007 – 2010 z 

perspektywą na lata 2011 - 2014 

Ścisły teren opracowania położony jest w zachodniej części gminy Bierawa na zachód od cen-
trum i zabudowań sołectwa Lubieszów w rejonie rzeki Odra, która wyznacza jego południową 
i zachodnią granicę. Obecne zagospodarowanie terenu opracowania stanowią pola uprawne i 
niewielkie obszary łąkowe pozbawione praktycznie zieleni śródpolnej. Teren opracowania 
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przecinają również drogi polne oraz niewielkie cieki i rowy melioracyjne. Zagospodarowanie 
terenu opracowania przedstawia poniższy fragment ortofotomapy.  

Rysunek 2 Zagospodarowanie terenu opracowania przedstawia poniższa ortofotomapa 

 
Źródło: maps.google.pl 

2.1.2 Morfologia, rzeźba terenu i krajobraz 

Według podziału fizyczno-geograficznego Polski J. Kondrackiego teren opracowania wraz z 
gminą Bierawa, położony jest w prowincji Niż Środkowoeuropejski (31), w podprowincji 
Niziny Środkowopolskie (318), znajduje się w granicach makroregionu Nizina Śląska (318.5), 
w mezoregionie Kotlina Raciborska (318.59). 

Rysunek 3 Lokalizacja terenu opracowania na tle podziału fizyczno – geograficznego Pol-
ski 

 
Źródło: „Geografia regionalna Polski”, Kondracki 
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Kotlina Raciborska jest najdalej wysuniętą na południe częścią Niziny Śląskiej wzdłuż biegu 
Odry, sąsiadując od wschodu z Płaskowyżem Rybnickim, Wyżyną Katowicką i Garbem Tar-
nogórskim, od zachodu zaś z Płaskowyżem Głubczyckim, zaliczonym do Niziny Śląskiej, ale 
o typie krajobrazowym wyżyny lessowej. Na południu dolina Odry łączy Kotlinę Raciborską z 
Kotliną Orawską. Wypełnione piaskami i żwirami dno kotliny leży poniżej 200m i ma około 
1200 km2 powierzchni.  

Główny wpływ na charakter rzeźby terenu opracowania wywarło zlodowacenie środkowopol-
skie, wiek bezwzględny podłoża oszacowano na 65 milionów lat. Rzeźbę terenu opracowania 
tworzą formy akumulacji rzecznej w postaci równin zalewowych i nadzalewowych holoceń-
skich oraz równin terasowych plejstoceńskich. Teren objęty przedmiotową zmianą studium 
jest dosyć płaski, rzędne kształtują się w granicach 175m npm.  

Rysunek 4 Rzeźba terenu opracowania 

 

1 – równiny terasowe plejstoceńskie 
2 – równiny zalewowe i nada zlewowe 

holoceńskie 

Źródło: „Geografia fizyczna Polski”, Richling, Ostaszewska 

W granicach ścisłego terenu opracowania występują dwie klasy krajobrazu. Przeważającą 
część opracowania stanowi krajobraz dolin i obniżeń, z rodzaju zalewowych den dolin - aku-
mulacyjne, z gatunku równin zalewowych w terenach nizinnych i wyżynnych. We wschodniej 
części opracowania występuje krajobraz nizin z rodzaju peryglacjalne z gatunku równinne i 
faliste.  

Rysunek 5 Krajobraz terenu opracowania 

 

1 – krajobraz równin zalewowych w terenach 
nizinnych i wyżynnych 

2 – krajobraz równinny i falisty 

Źródło: „Geografia fizyczna Polski”, Richling, Ostaszewska 
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Krajobraz terenu opracowania ma charakter typowo rolniczy, dominują tu pola uprawne po-
przecinane drogami polnymi i nieliczną zielenią śródpolną. Urozmaiceniem krajobrazu jest 
wyznaczająca południową i zachodnią granicę opracowania dolina Odry oraz niewielkie cieki 
i rowy. Podobny krajobraz występuje w północnym, południowym i zachodnim otoczeniu 
opracowania, we wschodniej części występuje krajobraz antropogeniczny związany z zabu-
dową sołectwa Lubieszów, a w północno – zachodnim otoczeniu krajobraz związany z od-
krywkową eksploatacją kruszyw.  

Krajobraz opracowania i jego najbliższego otoczenia 

  

 

2.1.3 Budowa geologiczna 
Pod względem geologicznym obszar gminy Bierawa położony jest w centralnej części basenu 
sarmackiego zaliczonego do trzeciorzędu (miocenu), w rejonie tzw. rowu tektonicznego Kę-
dzierzyna i Zagłębia Górnośląskiego. 

Podłoże całego obszaru stanowią dolnokarbońskie szarogłazy, łupki, ilaste, zlepieńce i pia-
skowce.  

Przeważająca część gminy pokryta jest trzeciorzędowymi osadami morsko – jeziornymi. 
Wśród utworów trzeciorzędowych przeważają neogeńskie iły i piaski z syderytami. W okolicy 
wsi Korzonek zalegają mioceńskie wapienie, iły i mułowce. 

Doliny rzeczne wypełniają osady czwartorzędowe: plejstoceńskie mułki, piaski i żwiry rzecz-
ne oraz holoceńskie muły, iły, piaski i torfy, związane z ukształtowaniem teras zalewowych i 
dolin rzecznych. Na utworach plejstoceńskich w rejonie Starej Kuźni zalegają pochodzące z 
triasu osady pstrego piaskowca i wapienia muszlowego w postaci piaskowców iłów czerwo-
nych i pstrych, margli, dolomitów i wapieni. 

Ścisły teren opracowania budują negeńskie iły i piaski z syderytami, miejscami z węglem bru-
natnym warstw kędzierzyńskich (Ns), na utworach tych zalegają holoceńskie mułki i piaski 
rzeczne(fH). 
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Rysunek 6 Budowa geologiczna podłoża terenu opracowania 

 

Ns – iły i piaski z syderytami, miej-
scami z węglem brunatnym 
warstw kędzierzyńskich 

Źródło: Mapa Geologiczna Polski arkusz 940 – Kuźnia Raciborska, arkusz 939 Polska Cerekiew 

Rysunek 7 Utwory powierzchniowe występujące w granicach terenu opracowania 

 

fH – Mułki i piaski rzeczne 

Źródło: Mapa Geologiczna Polski arkusz 940 – Kuźnia Raciborska, arkusz 939 Polska Cerekiew 

2.1.4 Surowce mineralne 
Naturalnym bogactwem gminy Bierawa są piaskowce i kruszywa naturalne. Według danych 
pochodzących z Państwowego Instytutu Geologicznego na terenie gminy Bierawa zlokalizo-
wane są następujące złoża surowców mineralnych: 
− złoże kruszywa naturalnego „Bierawa”, dla złoża tego ustalono na terenie gminy dwa 

obszary i tereny górnicze: „Bierawa” - status zniesiony oraz „Bierawa III” – status aktu-
alny; 

− złoża kruszywa naturalnego „Bierawa I” – złoże skreślone z bilansu zasobów; 
− złoże kruszywa naturalnego „Dziergowice”, obszar i teren górniczy „Dziergowice” – 

status aktualny; 
− złoże piasków podsadzkowych i kruszyw naturalnych „Kotlarnia” – złoże skreślone z 

bilansu zasobów; 
− złoże piasków podsadzkowych i kruszyw naturalnych „Kotlarnia cz. Wschodnia” – zło-

że skreślone z bilansu zasobów; 
− złoże piasków podsadzkowych i kruszyw naturalnych „Kotlarnia - Pole północne”, dla 

złoża powołano obszar górniczy „Kotlarnia II” o statusie aktualnym; 
− złoże piasków podsadzkowych „Kotlarnia- Solarnia” – złoże rozpoznane szczegółowo; 
− złoże kruszywa naturalnego „Kotlarnia – Zachód” – złoże skreślone z bilansu zasobów, 

dla złoża tego ustalono obszar i teren górniczy „Kotlarnia Zachód” – status zniesiony; 
− złoże kruszywa naturalnego „Lubieszów” – złoże rozpoznane szczegółowo.  
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Ścisły teren opracowania znajduje się w granicach złoża „Bierawa”, poza wyznaczonymi ob-
szarami i terenami górniczymi. W najbliższych latach planowana jest tu jednak eksploatacja 
odkrywkowa powyższego złoża. Po zakończeniu eksploatacji złoża tereny te zostaną zrekul-
tywowane w kierunku rolno – wodnym, a w otoczeniu nowoutworzonych zbiorników wod-
nych zostanie ukształtowana przestrzeń publiczna.  

2.1.5 Warunki hydrogeologiczne 
Zgodnie z podziałem hydrogeologicznym Polski według Paczyńskiego ścisły teren opracowa-
nia wraz z gminą Bierawa leży w regionie przedsudeckim (XXV) w podregionie Kędzierzyń-
skim oraz w Regionie Raciborskim (XXIV). Opisywane tereny należą do podregionu Kędzie-
rzyńskiego.  

Natomiast według zaktualizowanego podziału Państwowej Służby Hydrogeologicznej na Jed-
nolite części wód podziemnych cała gmina Bierawa, w tym również ścisły teren opracowania, 
zlokalizowana jest w Regionie Górnej Odry (JCWPd nr 142). Według obowiązującego jesz-
cze do 2015 roku podziału należy JCWPd nr 129. 

Rysunek 8 Położenie terenu opracowania na tle zaktualizowanych jednolitych części wód 
podziemnych (JCWPd) oraz Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 

 
Źródło: Państwowa Służba Hydrogeologiczna  

Wody podziemne w gminie Bierawa występują w dwóch zasadniczych poziomach wodono-
śnych - trzeciorzędowym i czwartorzędowym, w obrębie których wydzielono kilka zbiorni-
ków wodonośnych: 
− zbiornik trzeciorzędowy rejonu Zdzieszowice – Kędzierzyn – Blachownia, obejmujący 

północną cześć gminy. Główny poziom użytkowy wód podziemnych znajduje się w lą-
dowych osadach miocenu (sarmatu) – piaskach i żwirach, na głębokości do 100 metrów. 
Wydajności tego poziomu sięgają 10 - 120 m3/h, a miejscami powyżej 130 m3/h. Istotną 
rolę w zasilaniu tego zbiornika odgrywa czwartorzędowa rynna erozyjna Kędzierzyn 
Koźle – Rudy; 
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− zbiornik czwartorzędowy związany z doliną kopalną Kędzierzyn Koźle - Rudy oraz z 
utworami piaszczysto - żwirowymi pochodzenia rzecznego doliny Odry obejmuje w po-
łudniowej części gminy wsie: Bierawa, Lubieszów, Dziergowice (w tym teren opraco-
wania), Solarnię, Korzonek, Ortowice, Kotlarnię, Goszyce i Starą Kuźnię. Czwartorzę-
dowy poziom wodonośny występuje na głębokości do 30 metrów, a wydajności tego 
poziomu sięgają 10 - 30 m3/h.  

Wody czwartorzędowego i trzeciorzędowego piętra wodonośnego wymagają uzdatniania ze 
względu na zwiększoną zawartość magnezu i żelaza. 

Zgodnie z mapą hydrograficzną arkusz Kuźnia Raciborska i Polska Cerekiew wody podziem-
ne w granicach opracowania zalegają na głębokości około 1m. 

Na terenie całej gminy (również w granicach opracowania) znajduje się Główny Zbiornik 
Wód Podziemnych Nr 332 Subniecka Kędzierzyńsko – Głubczycka. Zbiornik ten zajmuje 
powierzchnię 1350 km2. Podstawowe znaczenie użytkowe w obrębie zbiornika ma trzeciorzę-
dowy, mioceński poziom wodonośny. Warstwę wodonośną budują piaski o miąższości 10 – 
30 m. Zwierciadło wody ma charakter naporowy subartezyjski. Zasilanie zbiornika zachodzi 
przez bezpośrednią infiltrację opadów atmosferycznych i wód powierzchniowych. Zbiornik 
ten, wzdłuż Odry, rozcięty jest rynną erozyjną z utworami czwartorzędowymi.  

Na terenie gminy zlokalizowane są trzy ujęcia wód podziemnych, dwa z nich eksploatują wo-
dę z czwartorzędowego poziomu wodonośnego: „Korzonek”, „Dziergowice”, ujęcie „Stare 
Koźle” dostarcza wodę z trzeciorzędowego pietra wodonośnego. Ujęcia te znajdują się poza 
terenem opracowania.  

Uwarunkowania hydrogeologiczne terenu opracowania przedstawia Załącznik nr 2. 

Monitoring wód podziemnych  
Monitoringiem wód podziemnych na terenie gminy Bierawa zajmuje się Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. W granicach gminy w latach 2010 – 2012 zlokali-
zowane były 3 punktu monitoringowe: Bierawa – Stara Kuźnia – 2, Bierawa – Stara Kuźnia - 
3 i Bierawa – Stara Kuźnia – p. Zestawienie wyników badań jakości wód podziemnych w 
punktach pomiarowych w latach 2010 - 2012 przedstawiono w poniższej tabeli: 

Tabela 1 Jakość wód podziemnych w punktach pomiarowych zlokalizowanych na terenie 
gminy Bierawa w latach 2010 – 2012 

Nr 
punktu 

Nazwa punktu Wody Stratygrafia 
Klasa jakości wód 

w latach: 
Wskaźniki odpowiadające 
klasom jakości w 2012r.* 

2010 2011 2012 III klasa IV klasa V klasa 

365 
Bierawa – Sta-
ra Kuźnia – 2 

W – wgłębne Ng- neogen III - III O2, Fe - - 

366 
Bierawa Stara 
Kuźnia – 3 

G - gruntowe Q – czwartorzęd IV - IV O2, Mn - Fe 

1056 
Bierawa Stara 
Kuźnia – p 

G - gruntowe Q – czwartorzęd III - III O 2 pH - 

Źródło: WIOŚ, Opole  
*ocena według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie kryteriów i sposobu 
oceny stanu wód podziemnych - Dz. U. Nr 143, 896) 

Wody na terenie gminy charakteryzują się nienajlepszą jakością, o czym świadczy zakwalifi-
kowanie do III (umiarkowanej) i IV (złej) klasy. Główny wpływ na jakość wód podziemnych 
na terenie gminy wywiera brak kanalizacji. Nieszczelne szamba, nielegalne zrzuty ścieków 
przyczyniają się do zanieczyszczeń wód gruntowych. Niewłaściwe składowanie odpadów 
bytowych i przemysłowych głównie tych niebezpiecznych, spływ substancji ropopochodnych 
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pochodzących z dróg, stacji benzynowych, zanieczyszczenia przemysłowe powodują wnika-
nie do nich szkodliwych, niebezpiecznych substancji. Zagrożeniem dla wód podziemnych jest 
także zmniejszenie zdolności infiltracyjnej gruntu w wyniku zabudowy technicznej terenu. 
Pomimo, że w granicach opracowania tereny zabudowane, zainwestowane technicznie nie 
występują, zanieczyszczenia te mogą jednak tu migrować z pozostałych terenów na terenie 
gminie.  

Swój wpływ w kształtowaniu jakości wód podziemnych wywiera również rolnictwo. 
Niewłaściwe stosowanie i przechowywanie nawozów mineralnych, nadmierne stosowanie 
nawozów naturalnych, zwłaszcza gnojowicy, powoduje wnikanie zanieczyszczeń do wód 
głównie związków azotu, ale także fosforu i wielu innych pierwiastków. Użytki rolne wystę-
pują również w granicach terenu opracowania.  

Duże zagrożenie stanowią funkcjonujące na terenie gminy kopalnie piasków podsadzkowych i 
kruszyw, których działalność powoduje zakłócenie stosunków wodnych, wpływa to zarówno 
na same zasoby wodne jak i pośrednio na siedliska przyrodnicze. Wpływ eksploatacji uwi-
dacznia się głównie w zakresie zmiany stosunków hydrologicznych, gdzie następuje obniżanie 
się zwierciadła wód podziemnych.  

2.1.6 Hydrografia i zagrożenie powodziowe 
Cały teren gminy Bierawa położony jest na obszarze prawostronnego dorzecza rzeki Odry, 
która stanowi zachodnią granicę gminy. Jej podstawowymi bezpośrednimi dopływami na te-
renie gminy jest rzeka Bierawka i Łącza – która wpada do Bierawki w miejscowości Korzo-
nek (całkowicie poza terenem opracowania).  

Ścisły teren opracowania znajduje się w zlewni rzeki Odry. Wzdłuż jego północnej i północno 
– wschodniej granicy przebiega dział wodny II rzędu oddzielający zlewnie Odry od zlewni 
rzeki Bierawki, ma on charakter pewny, przerwany bramami. 

Odra – jest drugą, co do wielkości rzeką przepływającą przez teren Polski. Długość jej wynosi 
854,3km, z czego na 742 km przepływa przez Polskę. Powierzchnia dorzecza Odry obejmuje 
obszar 118 861 km² z tego 106 056 km² w Polsce. Odra. swoje źródło ma w Czechach w Gó-
rach Odrzańskich na wysokości 634 m n.p.m. Płynie przez Bramę Morawską, poniżej przez 
Śląsk. W górnym biegu pomiędzy Boguminem a ujściem Olzy, na krótkim odcinku jest rzeką 
graniczną między Polską a Czechami, a w dolnym – od ujścia Nysy Łużyckiej (w km 542,4) 
stanowi granicę między Polską i Niemcami przez 161,7 km długości swojego biegu. Powyżej 
Gryfina we wsi Widuchowa, na 704,1 km biegu, Odra rozdziela się na dwa nurty – Odrę 
Wschodnią (która przechodzi w Regalicę do jeziora Dąbie) oraz płynącą przez centralne 
dzielnice Szczecina i omijającą od zachodu jezioro Dąbie – Odrę Zachodnią. W okolicy 
Szczecina, na Międzyodrzu, płynie już kilkoma korytami, z których główne to (oprócz Odry 
Wschodniej i Zachodniej) Duńczyca, Parnica i Święta. Odcinek rzeki w Policach utworzony 
przez połączenie Odry Zachodniej i wód wypływających z jeziora Dąbie poprzez Iński Nurt, 
Babinę aż do ujścia do Roztoki Odrzańskiej nosi nazwę Domiąży. Reżim hydrologiczny rzeki 
Odry na terenie gminy, z uwagi na brak w odcinku górnym urządzeń sterujących, jest natural-
ny i nie podlega żadnym zakłóceniom. Stany niżówkowe charakterystyczne są dla pory zimo-
wej (styczeń – luty), okresy wyżówek występują w okresie wzmożonych opadów letnich (VI – 
VIII).  

Bierawka stanowi prawy dopływ Odry. Swoje źródła ma w rejonie Bujakowa, przepływa 
przez Orzesze, Czerwionkę – Leszczyny, następnie przepływa przez tereny leśne pomiędzy 
Koźlem, Gliwicami, Rybnikiem, Raciborzem. W rejonie sołectwa Bierawa uchodzi do Odry, 
długość rzeki wynosi 55,5 km.  
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Sieć hydrograficzną gminy uzupełniają liczne mniejsze, nienazwane cieki powierzchniowe, 
stawy i rozlewiska, występują tu też osadniki, zbiorniki przeciwpożarowe czy wodociągowe. 
Przez ścisły teren opracowania przepływają drobne cieki i rowy melioracyjne, odprowadzają-
ce wody do Odry.  

W ścisłych granicach terenu opracowania zbiorniki wód powierzchniowych nie występują, 
najbliższe, powstałe w wyniku eksploatacji odkrywkowej zlokalizowane są w odległości oko-
ło 50m na północ od granic terenu.  

Uwarunkowania hydrograficzne terenu opracowania przedstawia Załącznik nr 2. 

Monitoring wód powierzchniowych  
Monitoring jakości wód powierzchniowych na terenie gminy Bierawa prowadzony jest przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. Na terenie gminy rzeka Odra nie jest 
jednak objęta takim monitoringiem, najbliższy taki punkt usytuowany jest w gminie Cisek. Na 
terenie gminy znajduje się natomiast jeden punkt monitoringowy rzeki Bierawki – Bierawka 
ujście do Odry. Jakość wód w powyższych punktach w latach 2004 – 2011 (brak nowszych 
danych) przedstawiają poniższe tabele:  

Tabela 2 Klasyfikacja jakości wód w punktach monitoringu diagnostycznego i operacyjne-
go zlokalizowanych najbliżej terenu opracowania w latach 2004 - 2007 roku 

Nazwa rzeki /punkt 
pomiarowo-kontrolny 

Klasa, jakości wód* 
Wskaźniki decydujące o klasie jakości wody: 

III klasa IV klasa V klasa 
2004 2005 2006 2007 

Bierawka ujście do 
Odry km 1,8  

V - V V - - 

ChZT – Cr, azotyny, PEW, 
substancja rozpuszczona, siar-
czany, chlorki, chlorofil „a”, 
ogólna liczba bakterii coli 

Odra – Przewóz, km 
72,3 

V  V V - - 
PEW, substancja rozpuszczona, 
siarczany, chlorki, chlorofil 
„a”, ogólna liczba bakterii coli 

Źródło: WIOŚ, Opole 
* według nieobowiązującego już rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie 

klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu interpretacji i prezen-
tacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284) 

Tabela 3 Wstępna ocena stanu wód przepływających w rejonie terenu opracowania latach 
2008 – 2011 

Nazwa 
punktu 

pomiaro-
wego 

Rok 

Elementy klasyfikacji stanu/ potencjału ekolo-
gicznego Stan/ poten-

cjał ekolo-
giczny 

Ocena stanu 
chemicznego 

Ocena 
stanu 
wód 

Klasyfikacja 
elementów 

biologicznych 

Klasyfikacja 
elementów fizy-
kochemicznych 

Klasyfikacja 
subst. szczegól-
nie szkodliwych 

Bierawka 
ujście do 
Odry km 
1,8 

2008 - - - umiarkowany dobry zły 

2009 - - - - 
poniżej stanu 

dobrego 
- 

2010 - - - - 
poniżej stanu 

dobrego 
zły 

2011 III 
Poniżej potencja-

łu dobrego 
Poniżej poten-
cjału dobrego 

umiarkowany 
poniżej stanu 

dobrego 
zły 

Odra – 
Przewóz, 
km 72,3 

2008 - - - - - - 

2009 - - - - 
poniżej stanu 

dobrego 
- 
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2010 - - - - - - 
2011 - II - - - - 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji 
stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1008) 
II – stan dobry, 
III – stan umiarkowany, 
Źródło: WIOŚ, Opole 

Zgodnie z danymi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wody Bierawki w 
punkcie Bierawka - ujście do Odry w 2011 (brak nowszych danych) należały do wód zeutrofi-
zowanych, wskaźnikiem decydującym o eutrofizacji był fitobentos. W roku 2008 roku (brak 
nowszych danych) wody Odry w punkcie Odra – Przewóz wykazały duże stężenia OWO i 
fosforanów decydujących o eutrofizacji.  

Rzeka Odra i Bierawka w rejonie terenu opracowania nie były badane pod kątem wymagań, 
jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności 
w wodę przeznaczoną do spożycia oraz pod kątem wymagań jakim powinny odpowiadać wo-
dy będące środowiskiem życia ryb.  

Na obszarze gminy doszło do antropogenicznych zmian stosunków wodnych, które wyrażają 
się głównie pogorszeniem jakości tych wód, zmianą charakteru przepływu wód i zabudową 
techniczną koryt. Wysokie stężenie substancji biogennych pochodzi prawdopodobnie z od-
prowadzania ścieków bytowo - komunalnych bezpośrednio do wód. Nieszczelne szamba i 
niesprawna lub brak kanalizacji wpływają na jakość środowiska wodnego i glebowego. Du-
żym zagrożeniem dla wód są również nielegalne zrzuty ścieków bytowych i komunalnych. 
Swój udział w kształtowaniu jakości wód mają również ścieki pochodzące z przemysłu oraz 
woda deszczowa spływająca z ulic, parkingów, stacji benzynowych zanieczyszczona substan-
cjami ropopochodnymi. Duża powierzchnia pól uprawnych na terenie gminy wiąże się często 
z obfitym stosowaniem nawozów przez rolników. Część soli mineralnych, związków che-
micznych będących składnikiem nawozów, dostaje się do wód powierzchniowych – rzek, 
stawów. 

Zagrożenie powodziowe 
Tereny nad Odrą i Bierawką stanowią naturalny obszar zalewowy w okresach stanów powo-
dziowych. Na terenie gminy wyznaczono strefę zalewową obejmującą dolinę tych cieków. 
Obszar ten obejmuje znaczną zachodnią część gminy oraz pas terenu o szerokości do 600 m 
wzdłuż rzeki Bierawki. Strefa ta obejmuje również teren objęty przedmiotową zmianą Stu-
dium. 

Zgodnie z danymi pochodzącymi z opracowania „Wstępna ocena ryzyka powodziowego” 
wykonanego w 2011 roku na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej teren opraco-
wania znajduje się w granicach strefy narażonej na niebezpieczeństwo powodzi, na obszarze 
na której niebezpieczeństwo powodzi jest prawdopodobne oraz na obszarze znaczących po-
wodzi historycznych. 

2.1.7 Gleby i zagospodarowanie powierzchni ziemi 
Główną formą użytkowania gruntów na terenie gminy Bierawa są lasy, stanowiące ponad 62% 
powierzchni gminy. Spory obszar zajmują również użytki rolne, zajmujące około 21% po-
wierzchni gminy. Wśród nich największy odsetek stanowią grunty orne. To właśnie grunty 
orane zajmują praktycznie całą powierzchnię terenu opracowania. Grunty leśne, ani grunty 
antropogeniczne w rejonie opracowania nie występują.  

Na terenie gminy Bierawa przeważają mady zlokalizowane są one w dolinach rzek przepływa-
jących przez gminę, pokrywają one prawie 83% powierzchni gminy. Spory obszar zajmują 
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również gleby brunatne (18,7% użytków rolnych). Powyższe gleby zalegają na ścisłym terenie 
opracowania. Na terenie gminy wyróżnić można również gleby pseudobielicowe (6,4% użyt-
ków rolnych) oraz gleby mułowo – torfowe (7,7%). 

Pod względem agronomicznym na terenie gminy występują gleby lekkie i bardzo lekkie (oko-
ło 52%) oraz średniozwięzłe (42%). Na terenie gminy nie występują gleby zaliczane do gleb 
ciężkich i bardzo ciężkich. Są to gleby należące do niskiej klasy bonitacyjnej. Aż 77,3% po-
wierzchni zajmują gleby IV, V i VI klasy. Zgodnie z obowiązującym Studium w północnej 
części opracowania występują gleby najwyższej klasy bonitacyjnej.  

Podział gruntów gminy na klasy bonitacyjne według danych pochodzących ze Studium przed-
stawiają poniższe tabele. 

Tabela 4 Podział gruntów ornych gminy Bierawa na klasy bonitacyjne 

Podział gruntów ornych w gminie Bierawa 
Klasa bonitacyjna 

II III IV R IVb R V 
Powierzchnia [ha] 51  194 245 157 1488 
Procent ogólnej powierzchni (%) 2,7 10,1 13,1 8,4 55,8 
Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 2010 

Tabela 5 Podział łąk i pastwisk gminy Bierawa na klasy bonitacyjne 

Podział łąk i pastwisk 
Klasa bonitacyjna 

I II III IV V VI 
Powierzchnia [ha] 2 63 218 242 328 166 
Procent ogólnej powierzchni [%] 0,2 6,2 21,4 23,7 32,2 16,3 
Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 2010 

Jak wskazują badania, około 46% gleb na terenie gminy to gleby kwaśne, wymagające wap-
nowania. Jakość gruntów ornych na terenie całej gminy Bierawa oraz ich zanieczyszczenie 
metalami ciężkimi nie odbiegają od wartości odnotowywanych dla powiatu i całego woje-
wództwa. 

Gleby te zaliczone są do gleb żytnich (ponad 50% powierzchni gruntów), pszennych (25%) i 
zbożowo – pastewnych (około 23,8%). 

2.1.8 Warunki klimatyczne 
Zgodnie z podziałem Polski na dzielnice rolniczo - klimatyczne (R. Gumińskiego), analizo-
wany obszar gminy leży w dzielnicy podsudeckiej, w której liczba dni z przymrozkami w cią-
gu roku waha się od 100 do 110, a czas zalegania pokrywy śnieżnej wynosi 70 - 80 dni. Śred-
nioroczna suma opadów w wieloleciu 1961 - 1990 w Starej Kuźni wynosiła 722 mm. Maksy-
malne sumy miesięczne opadów notuje się w miesiącu lipcu (92 mm), natomiast minimalne 
przypadają na luty i marzec (41 mm). 

Gmina Bierawa położona jest w obrębie Niecki Kozielskiej, charakteryzuje się klimatem ko-
rzystnym z punktu widzenia potrzeb rolnictwa. Jest to jeden z rejonów o najlepszych warun-
kach agroklimatycznych, o czym świadczą: długość okresu wegetacyjnego, korzystne sumy 
opadów atmosferycznych i ich nadwyżka nad parowaniem. 

Klimat gminy charakteryzuje się następującymi parametrami: 
− średnia temperatura roczna  7,5 - 8,0°C; 
− roczna suma opadów  650 mm; 
− czas trwania okresu wegetacyjnego  powyżej 220 dni; 
− czas zalegania pokrywy śniegowej  70 do 80 dni. 
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Na terenie gminy przeważają wiatry z kierunku południowego, południowo - zachodniego i 
północno - zachodniego. Średnie prędkości wiatrów w południowej części gminy są niższe 
(nie przekraczają 2,5 m/s) w porównaniu z pozostałym terenem.  

W pewnym stopniu klimat modyfikowany jest czynnikami antropogenicznymi, zwłaszcza 
jakością powietrza atmosferycznego oraz dość licznie występującymi zbiornikami eksploata-
cyjnymi kopalni odkrywkowych. Ogólnie można przyjąć, że warunki aerosanitarne w obniże-
niach dolinnych rzek są niekorzystne dla stałego pobytu ludzi. Korzystniejsze warunki topo-
klimatyczne występują na niewielkich wzniesieniach i zboczach wyniesionych ponad doliny, 
gdzie obserwuje się intensywniejszy przepływ powietrza i lepsze przewietrzanie terenu. Naj-
lepsze warunki dla rozwiewania zanieczyszczeń i przepływu powietrza panują na bardziej 
wyniesionych powierzchniach, na stokach o ekspozycji południowej – o najlepszym nasło-
necznieniu i lepszym przewietrzaniu terenu. 

2.1.9 Powietrze atmosferyczne 
Na terenie całej gminy wpływ na stan powietrza ma przede wszystkim emisja z indywidual-
nych gospodarstw domowych (niska emisja), dróg oraz zabudowy gospodarczej. W związku z 
faktem, że cały teren gminy Bierawa nie jest objęty siecią ciepłowniczą, budynki ogrzewane 
są za pomocą indywidualnych systemów grzewczych. Spalanie węgla kamiennego, często 
niskiej jakości (niskokalorycznego, zasiarczonego), stosowanie urządzeń i instalacji kotło-
wych o złym stanie technicznym, albo o niskiej sprawności, a także spalanie odpadów z go-
spodarstw domowych wywiera negatywny wpływ na stan sanitarny powietrza. Zjawisko to 
jest szczególne nasilone w okresie zimowym. Pomimo, że w ścisłych granicach terenu opra-
cowania, takie źródła emisji nie występują, to zanieczyszczenia ze zlokalizowanej we 
wschodnim otoczeniu zabudowy mogą tu swobodnie napływać.  

W związku z występowaniem w granicach gminy i obszaru opracowania terenów rolniczych, 
pewnego znaczenia nabierają emisje związane z pracą maszyn i urządzeń rolniczych – rów-
nież jako pylenie z pól rolnych oraz specyficzne odory związane z produkcją zwierzęcą, czy 
nawożeniem pól gnojowicą, obornikiem. Te nieprzyjemne zapachy mają jednak znaczenie 
lokalne, ograniczone obszarowo jedynie do najbliższego sąsiedztwa emitora tych uciążliwych 
zapachów.  

W granicach opracowania, ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie znaczące przemysłowe źró-
dła emisji nie występują. Zlokalizowana w pobliżu kopalnia odkrywkowa nie stanowi wiel-
kiego zagrożenia dla stanu sanitarnego powietrza.  

Pewien udział w emisji zanieczyszczeń do powietrza ma również emisja niezorganizowana 
też jako wtórna emisja (pylenie z otwartych, niezadarnionych powierzchni) oraz emisja ko-
munikacyjna. W pobliżu terenu opracowania przebiega droga wojewódzka nr 425, ruch na 
niej jest dość intensywny, stąd emisja zanieczyszczeń jest istotna.  

Teren opracowania podobnie jak cała gmina Bierawa według podziału Wojewódzkiego In-
spektoratu Ochrony Środowiska należy do strefy opolskiej, dla której prowadzi się monitoring 
jakości powietrza. W ocenie stanu powietrza uwzględniono dwie grupy kryteriów: ustanowio-
nych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin. Oceną, dla kry-
terium ochrony zdrowia, objęto dwanaście substancji (benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek 
siarki, ołów, tlenek węgla, ozon, pył zawieszony PM10, PM 2,5, arsen, kadm, nikiel, benzo-α-
piren), a dla kryterium ochrony roślin trzy substancje (dwutlenek siarki, tlenki azotu, ozon). 
Na terenie gminy nie znajduje się żaden punkt monitoringowy. 

Klasyfikacja stref wykonywana jest co roku, na podstawie oceny poziomu substancji w powie-
trzu, a jej wynikiem jest określenie jednej klasy strefy ze względu na ochronę zdrowia i jednej 
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klasy ze względu na ochronę roślin. Na potrzeby oceny bieżącej (rocznej) wykonano klasyfi-
kację stref w oparciu o następujące założenia:  
− klasa A – poziom stężeń nie przekracza poziomów dopuszczalnych/docelowych, pozio-

mów długocelowych; nie jest wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości 
powietrza. Klasa A świadczy o dobrym stanie jakości powietrza; 

− klasa B – poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną, lecz nie przekracza wartości 
dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń 
wartości dopuszczalnych/docelowych; 

− klasa C – poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową powiększoną o mar-
gines tolerancji; 

− Klasa D1 – jeżeli stężenie ozonu w powietrzu nie przekracza poziomu celu długotermi-
nowego; 

− Klasa D2 – jeżeli stężenie ozonu w powietrzu przekracza poziom celu długoterminowe-
go. 

Klasyfikację całej strefy opolskiej ze względu na poszczególne zanieczyszczenia w latach 
2010 - 2012 przedstawiono poniżej: 

Tabela 6 Wyniki oceny jakości powietrza w latach 2010 - 2012 na terenie strefy opolskiej 
sklasyfikowane pod kątem ochrony zdrowia ludzi 

Obszar 
strefy 

Rok 
Klasa strefy 

SO2 NO2 C6H6 CO PM10 PM2,5 Pb As Cd Ni B(a)P O3
* O3

** 

strefa 
opolska 

2010 A A C A C C A A A A C C D2 
2011 A A C A C C A A A A C A D2 
2012 A A C A C C A A A A C C D2 

* poziom docelowy, **poziom długoterminowy 
WIOŚ, Opole 

Tabela 7 Wyniki oceny jakości powietrza w latach 2010 - 2012 na terenie strefy opolskiej 
sklasyfikowane pod kątem ochrony roślin 

Obszar strefy rok 
Klasa strefy 

NOx SO2 O3
* O3

** 

strefa opolska 
2010 A A C D2 
2011 A A C D2 
2012 A A C D2 

* poziom docelowy, **poziom długoterminowy 
WIOŚ, Opole 

Jak wynika z powyższego zestawienia, w strefie opolskiej doszło do przekroczeń pyłu zawie-
szonego, ozonu, benzenu, benzo(α)pirenu, co zadecydowało o klasyfikacji wynikowej C i D2 
tego zanieczyszczenia. Pozostałe zanieczyszczenia nie przekraczały wartości dopuszczalnych, 
dlatego zakwalifikowano je do dobrej klasy A.  
Klasyfikacja roczna pod względem ochrony roślin nie wykazała przekroczeń poziomów do-
puszczalnych tlenków azotu i dwutlenku siarki w związku, z czym zakwalifikowane one zo-
stały do klasy A. Zanotowano natomiast przekroczenia ze względu na ochronę roślin dopusz-
czalnych wartości stężeń ozonu, co dało klasę C i D2 dla tego zanieczyszczenia 

2.1.10 Klimat akustyczny 
Problemy związane ze stanem środowiska w zakresie oddziaływań akustycznych spowodo-
wane są tutaj przede wszystkim obciążeniem układu drogowego i jakością dróg. Przez teren 
gminy przebiegają drogi wojewódzkie DW 408 Gliwice - Kędzierzyn - Gliwice oraz droga 
wojewódzka nr 425 Bierawa - Racibórz – Kędzierzyn. Właśnie z tymi drogami związane jest 
największe natężenie ruchu, a co za tym idzie – emisje hałasu i zanieczyszczenia. W pobliżu 
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terenu opracowania przechodzi droga wojewódzka nr 425, poza tym przecinają go drogi grun-
towe, na których ruch ogranicza się do pojazdów i sprzętów rolniczych. Emisja hałasu ma tu 
znaczenie marginalne, pojawia się głównie w okresie wiosna – lato.  

Klimat akustyczny gminy kształtowany jest również przez przemysł, głównie przemysł wydo-
bywczy kruszyw naturalnych. W przypadku pozostałych podmiotów gospodarczych: przed-
siębiorstw, warsztatów, zakładów przemysłowych oraz podmiotów gospodarczych oferują-
cych usługi o charakterze komercyjnym w tym jednostki handlu detalicznego, spółki prawa 
handlowego, osoby fizyczne uciążliwość akustyczna, jeśli w ogóle ma miejsce dotyczy prze-
ważnie terenu samego zakładu. Teren opracowania zlokalizowany jest w pobliżu kopalni kru-
szyw naturalnych.  

2.1.11 Środowisko biologiczne 
Teren opracowania zajmują w całości pola uprawne, na których dominującymi gatunkami 
uprawnym są zboża. Ze względu na stosowany oprysk, chwastów jest tu niewiele, sporadycznie 
spotkać można maki, ostrożnie.  

 

Pola uprawne w granicach opracowania 

Na niewielkich obszarach łąkowych, obrzeżach dróg polnych oprócz traw rośnie marchew zwy-
czajna, barszcz zwyczajny, pasternak zwyczajny, ostrożeń łąkowy, pokrzywa zwyczajna, no-
strzyk biały, nostrzyk żółty, bylica pospolita, komonica zwyczajna, macierzanka zwyczajna, 
koniczna biała, wyka ptasia, tobołki polne, rumianek pospolity. 

 

Tobołki polne 
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Rumianek pospolity 

Zieleni śródpolnej jest tu niewiele, gdzie niegdzie spotkać można pojedyncze drzewa, głównie 
wierzby i lipy. 

Obrzeża przecinających tu drobnych cieków i rowów melioracyjnych porasta roślinność niska 
trawiasta, a brzegi Odry krzewiaste i drzewiaste gatunki wierzb oraz olsze nie tworzące więk-
szych skupień i zbiorowisk.  

 
Drzewa porastające brzegi rzeki Odry 

 

Pola uprawne, tereny leśne są ostoją dla licznych gatunków zwierząt głównie owadów i pajęcza-
ków. Podczas wizji terenowej oprócz licznych muchówek, błonkówek udało się również zaob-
serwować motyle, a w rejonie Odry ważki. Wśród kręgowców spotkać tu można gady: jaszczur-
ka zwinka oraz liczne ptaki, spośród których dominowały wróble, mazurki, pliszki żółte, bażan-
ty. Nad terenem opracowania latały jastrzębie.  

2.1.12 Środowisko kulturowe – zabytki 
Na terenie całej gminy Bierawa zlokalizowanych jest szereg elementów świadczących o wy-
sokich walorach kulturowych lokalnego środowiska – są to różnego rodzaju budynki, obiekty 
sakralne jak również kapliczki i przydrożne krzyże. Część z tych obiektów została wskazana 
do ochrony prawnej (zarówno na podstawie wpisu do rejestru zabytków jak i ochrony na pod-
stawie prawa miejscowego). Do obiektów wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków 
należą: 
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Tabela 8 Wykaz obiektów ujętych w wojewódzkim rejestrze ochrony zabytków 
Miejscowość Obiekt Data powstania Nr rejestru 

Bierawa Kościół parafialny p.w. św. Trójcy  1562 rok, 1614 rok, XVIIIw 111/54 

Bierawa 
Mogiła powstańców śląskich (na cmentarzu 
parafialnym) 

1921 rok 150/87 

Dziergowice Cmentarz parafialny - 251/90 
Dziergowice Kaplica cmentarna  1794 rok 822/64 

Dziergowice 
Mogiły zbiorowe powstańców śląskich na 
cmentarzu rzymsko - katolickim 

- 277/90 

Goszyce kaplica pw. św. Marii Magdaleny - 176/2011 
Kotlarnia Kościół poewangelicki 1815 rok 727/64 
Stare Koźle Kościół parafialny p.w. św. Jana Nepomucena XIX w 1205/66 
Stare Koźle cmentarz parafialny 1806 – 1808, XXw. 259/90 
Stara Kuźnia Leśniczówka ul. Brzozowa - 2115/85 
Źródło: Rejestr Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu (stan na 2013 rok). 

Na terenie całej gminy zlokalizowanych jest również szereg stanowisk archeologicznych, z 
których część podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o ochronie zabytków.  

Wartością kulturową obszaru gminy poza obiektami indywidualnymi, są zachowane układy 
wielodrożnicowych sołectw Bierawa, Brzeźce, Stara Kuźnia, Dziergowice, które objęte są 
strefą A bezpośredniej ochrony konserwatorskiej. Wartości krajobrazowe gminy objęte są 
strefą ochrony ekspozycji E. 

Na ścisłym terenie opracowania nie występują obiekty zabytkowe zarówno te, wpisane do 
wojewódzkiego rejestru ochrony zabytków, jak również chronione prawem miejscowym. Nie 
występują tu również stanowiska archeologiczne oraz strefy ochrony konserwatorskiej.  

2.1.13 Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 
oddziaływaniem 

Istniejący stan środowiska opisany został w punktach powyżej. Analiza stanu środowiska oraz 
projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wska-
zuje, że realizacja projektu zmiany studium przyczyni się do trwałych i istotnych zmian w 
środowisku terenu opracowania i jego otoczenia. Obszar objęty oddziaływaniem zarówno 
pozytywnym jak i negatywnym ogranicza się swoim zasięgiem do granic obszaru objętego 
projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i 
jego bezpośredniego otoczenia, choć przy niewłaściwych rozwiązaniach planistycznych i 
technologicznych zagrozić również może przebiegającemu tu międzynarodowemu korytarzo-
wi ekologicznemu Górnej Odry. Tylko właściwe rozwiązania planistyczne ustalone już na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące prowadzenia prac 
wydobywczych w jak największej odległości od brzegów rzeki Odry, ograniczenie ich do nie-
zbędnego minimum, gospodarki wodno – ściekowej, odpadowej, rekultywacji, przestrzeganie 
obowiązujących przepisów prawnych oraz przestrzeganie zaleceń decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach i koncesji przyczyni się do znacznego ograniczenia negatywnego wpływy i 
ochroni przed całkowitą degradacją i dewastacją lokalne zasoby środowiska.  

Odnosząc się do poszczególnych komponentów środowiska, poniżej oszacowano potencjalne 
oddziaływanie realizacji ustaleń projektu zmiany studium na te komponenty (zarówno pozy-
tywne jak i negatywne):  
− środowisko przyrodnicze – środowisko przyrodnicze pomimo lokalizacji w dolinie rzeki 

Odry nie przedstawia wybitnych wartości przyrodniczych. Planowana eksploatacja kru-
szyw prowadzona będzie głównie na terenach pól uprawnych, poprzecinanych nieliczną 
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zielenią śródpolną. Niemniej jednak eksploatacja przyczyni się bez wątpienia do degrada-
cji i utraty siedlisk przyrodniczy, ubytku roślinności, zmiany zasięgów fauny; 

− powierzchnia ziemi – zmiana studium wyznaczając teren pod eksploatację kruszyw przy-
czyni się do degradacji pokrywy glebowej - będzie to trwałą i praktycznie nieodwracalną 
zmianą w odniesieniu do środowiska glebowego - dlatego też bardzo istotna jest właści-
wa rekultywacja terenu po zakończeniu eksploatacji; 

− środowisko gruntowo-wodne – eksploatacja wiąże się z pojawieniem nowych emisji za-
nieczyszczeń (ścieki, odpady) – zachodzi konieczność uregulowania gospodarki odpado-
wej i ściekowej dla wyeliminowania wprowadzania zanieczyszczeń bezpośrednio do śro-
dowiska (np. nieczyszczonych ścieków, czy magazynowania odpadów bezpośrednio na 
ziemi) – właściwe zapisy dotyczące gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki odpada-
mi, ustalone już na etapie miejscowego planu dla przedmiotowego terenu oraz przestrze-
ganie obowiązujących przepisów prawnych spowoduje, że ustalenia zmiany studium nie 
będą stanowiły zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego gminy;  

− krajobraz – przewidziana w zmianie studium eksploatacja kruszyw nie będzie w tym 
rejonie nowym elementem w krajobrazie opracowania, gdyż w bezpośrednim sąsiedztwie 
taka eksploatacja jest już prowadzona, w związku z czym przyczyni się ona tylko w nie-
wielkim stopniu do degradacji walorów krajobrazowych, właściwa rekultywacja terenu 
po zakończeniu eksploatacji zniweluje powstały negatywny wpływ;  

− środowisko społeczne, jakoś życia mieszkańców – wpływ zdecydowanie pozytywny w 
odniesieniu do dalszego rozwoju gospodarczego i ekonomicznego gminy, powstania no-
wych miejsc pracy, konieczna jest jednak ochrona mieszkających w pobliżu mieszkańców 
przed uciążliwościami akustycznymi.  

2.2 Potencjalne zmiany w środowisku w przypadku braku realizacji 
ustaleń projektowanego dokumentu 

Brak uchwalenia przedmiotowej zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Bierawa” z jednej strony pozwoli zachować obecny stan środo-
wiska, z drugiej strony ograniczy w znaczny sposób dalszy rozwój społeczny i gospodarczy 
gminy.  

W przypadku braku przyjęcia przedmiotowej zmiany studium spodziewać się można, że 
obecny stan środowiska nie ulegnie znaczącej zmianie – część terenów rolniczych będzie 
nadal użytkowana rolniczo, część pozostanie odłogowana ulegając procesom sukcesji.  

Z drugiej strony brak właściwych ustaleń planistycznych, wytycznych co do sposobu zago-
spodarowania gminy, biorących pod uwagę zarówno rozwój gospodarczy jak również ochronę 
środowiska gminy, jego poszczególnych elementów, skutkować może pogorszeniem aktual-
nego stanu środowiska – w kontekście wprowadzenia nieoptymalnych form zagospodarowa-
nia, bez uwzględnienia uwarunkowań środowiskowych, bądź bez nawiązania do terenów już 
zagospodarowanych w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Może dojść do pogorszenia jakości 
lokalnego środowiska, a nawet jego degradacji. Może dojść do zabudowy terenu, powstania 
zabudowy związanej ze stałym pobytem ludzi, co ze względu na bliskość rzeki Odry i jej za-
grożenie powodziowe, jest niewskazane. 

O ile zapisy zmiany studium wyznaczają precyzyjnie możliwości przyszłego zagospodarowa-
nia terenu, o tyle „samowola budowlana” mieszkańców może negatywnie odbić się na lokal-
nym środowisku przyrodniczym i kulturowym gminy. Wkraczanie nowej zabudowy na tereny 
do tej pory niezagospodarowane w podobnej funkcji, wkraczanie w głąb terenów rolniczych, z 
dala od istniejącej zabudowy znacznie utrudnia dostęp do infrastruktury technicznej i stwarza 
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konieczność wyznaczania dodatkowych terenów pod sieci techniczne czy drogi. Mogłyby tu 
również powstać inwestycję zagrażające jakości wód powierzchniowych, podziemnych, za-
grażające okolicznym mieszkańcom. 

Biorąc pod uwagę obecne zagospodarowanie obszaru oraz lokalne uwarunkowania środowi-
skowe, uważa się, że przyjęcie wytycznych, co do dalszego zagospodarowania i użytkowania 
obszaru gminy jest uzasadnione, przyczyni się bowiem do dalszego rozwoju gminy, mając na 
względzie poszanowanie zasad zrównoważonego rozwoju.  

2.3 Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia 
realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące 
obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody 

Na terenie gminy Bierawa zgodnie z rejestrem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 
Opolu (stan 2013 rok) powołano jeden obszar chroniony na mocy ustawy o ochronie przyrody 
- użytek ekologiczny „Gacek”. 

Użytek ekologiczny „Gacek” powołany rozporządzeniem nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opol-
skiego z dnia 8 grudnia 2003 roku (Dz. Urz. Województwa Opolskiego nr 109, poz. 2304), 
zlokalizowany jest w rejonie Starego Koźla. Obszar użytku ekologicznego (14 ha) obejmuje 
polder zalewowy w dolinie Odry, będący miejscem gniazdowania ptactwa wodno – błotnego.  

Ochroną prawną w granicach gminy objętych jest również kilkadziesiąt pomnikowych drzew: 

Tabela 9 Wykaz pomników przyrody zlokalizowanych na terenie gminy 
Nr w rejestrze 
wojewódzkim 

Opis pomnika przyrody Położenie administracyjne 

110 grupa drzew z gatunku dąb szypułkowy -4 szt. Bierawa Stare Koźle 
137 grupa drzew z gatunku dąb szypułkowy -5 szt. Bierawa Stare Koźle 
138 grupa drzew z gatunku dąb szypułkowy -4 szt. Bierawa Stare Koźle 
144 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy  Bierawa Ortowice 
146 grupa drzew z gatunku dąb szypułkowy -3 szt. Bierawa Brzeźce 
163 pojedynczy okaz z gatunku buk pospolity Sławięcice 
223 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy  Bierawa Brzeźce 
224 grupa drzew z gatunku dąb szypułkowy -2 szt. Bierawa Brzeźce 
234 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy  Bierawa Brzeźce 
237 grupa drzew z gatunku dąb szypułkowy -2 szt. Bierawa Bierawa 
395 grupa drzew z gatunku dąb szypułkowy - 3 szt. Bierawa Stare Koźle 
823 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy  Bierawa Stara Kuźnia 
824 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy  Bierawa Stara Kuźnia 
825 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy  Bierawa Stara Kuźnia 
826 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy  Bierawa Stara Kuźnia 
827 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy  Bierawa Stara Kuźnia 
828 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy  Bierawa Stara Kuźnia 
829 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy  Bierawa Stara Kuźnia 
830 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy  Bierawa Stara Kuźnia 
845 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy  Bierawa Kotlarnia 
846 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy  Bierawa Kotlarnia 
847 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy  Bierawa Kotlarnia 
848 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy  Bierawa Kotlarnia 
849 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy  Bierawa Kotlarnia 
850 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy  Bierawa Goszyce 
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851 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy Bierawa Goszyce 
852 pojedynczy okaz z gatunku wiąz polny Bierawa Stara Kuźnia 
855 pojedynczy okaz z gatunku buk pospolity  Bierawa Stara Kuźnia 
856 pojedynczy okaz z gatunku buk pospolity  Bierawa Stara Kuźnia 
857 pojedynczy okaz z gatunku buk pospolity  Bierawa Stara Kuźnia 
858 pojedynczy okaz z gatunku buk pospolity  Bierawa Stara Kuźnia 
859 pojedynczy okaz z gatunku buk pospolity  Bierawa Stara Kuźnia 
860 pojedynczy okaz z gatunku buk pospolity  Bierawa Stara Kuźnia 
861 pojedynczy okaz z gatunku buk pospolity  Bierawa Stara Kuźnia 

Źródło: Rejestr form ochrony przyrody województwa opolskiego, stan 2013 rok 

Oprócz wyżej wymienionych okazów proponuje się powołać kilkanaście kolejnych pomniko-
wych drzew oraz zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Dolina potoku Łącza”. Obszar ten 
powstanie w celu ochrony mozaiki ekosystemów leśnych, łąkowych i wodnych w rejonie so-
łectwa Stare Koźle. 

Żaden z istniejących oraz proponowanych do powołania obszarów i obiektów chronionych nie 
występuje w ścisłych granicach terenu opracowania, w związku z czym nie widzi się proble-
mów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia obszarów chronionych powołanych z 
mocy ustawy o ochronie przyrody.  

Do najcenniejszych elementów lokalnego środowiska przyrodniczego w gminie należą bez 
wątpienia ekosystemy rolne, łąkowe, wodne i zadrzewiona dolina Odry, która stanowi naj-
ważniejszą oś przyrodniczą gminy. Dolina rzeki stanowi korytarz ekologiczny rangi między-
narodowej (fragment międzynarodowego korytarza ekologicznego Górnej Odry 19 m – znaj-
dującego się w europejskiej sieci ekologicznej ECONET PL), enklawę lokalnej bioróżnorod-
ności. Ścisły teren opracowania znajduje się w granicach powyższego korytarza ekologiczne-
go. Eksploatacja kruszyw naturalnych przyczyni się bez wątpienia do degradacji środowiska 
przyrodniczego, utraty siedlisk przyrodniczych, start roślinności i wycofania się zwierząt, dla-
tego też w celu zachowania ciągłości i prawidłowego funkcjonowania korytarza ekologiczne-
go w przyszłym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach powinny się znaleźć zapisy dotyczące obowiązku odsunięcia prac 
wydobywczych od koryta rzeki Odry, obowiązku zachowania rosnącej tu roślinności wodnej i 
nadwodnej w tym zakrzaczeń i zadrzewień wierzbowych, umożliwiających migrację zwierząt. 
Jest to szczególnie ważne ze względu na występującą w północnym sąsiedztwie terenu opra-
cowania kopalnię odkrywkową. Eksploatacja jest tu prowadzona w pewnej odległości od ko-
ryta rzeki, zachowanie takiego pasa wolnego od działań inwestycyjnych w granicach opraco-
wania pozwoli na zachowanie drożności korytarza, w przypadku prowadzenia eksploatacji w 
bezpośrednim sąsiedztwie koryta powstanie tu bariera środowiskowa złożona z istniejącej i 
projektowanej kopalni całkowicie uniemożliwiającą migrację zwierząt i degradację korytarza 
ekologicznego. Na pozostałym obszarze terenu opracowania występują monokultury rolne, 
niestanowiące tak ważnej enklawy bioróżnorodności, a utrata ich nie powinna w znaczący 
sposób wpłynąć na degradację korytarza ekologicznego. Dodatkowo powstające po zakoń-
czeniu eksploatacji zbiorniki wodne mogą stać się dogodnym miejscem do bytowania płazów 
i ptaków wodno – błotnych przyczyniając się tym samym do wzrostu bioróżnorodności opra-
cowania.  

Na podstawie analizy stanu istniejącego środowiska przyrodniczego i społecznego zidentyfi-
kowano również inne problemy ochrony środowiska widoczne na terenie objętym zmianą 
studium. 



Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa 

WERONA Sp. z o.o.     40-020 Katowice ul. Przemysłowa 10  
e-mail: werona@werona.com.pl     telefon/fax: (32) 785-91-84  lub  785-91-85 

29

Jednym z ważniejszych problemów nie tylko samego terenu opracowania, ale również całej 
gminy jest jakość wód. Główną przyczyną złego stanu sanitarnego wód jest źle rozwiązana 
gospodarka ściekowa. Zabudowa mieszkaniowa, usługowa z powodu braku sieci kanalizacyj-
nej obejmującej obszar całej gminy, a co za tym idzie stosowania często nieszczelnych zbior-
ników bezodpływowych wpłynęła na zanieczyszczenie wód ściekami socjalno – bytowymi. 
Teren opracowania wraz z całą gminą ma rolniczy charakter, duża ilość pól uprawnych wiążę 
się ze stosowaniem nawozów. Nieodpowiednie ich wykorzystywanie (przenawożenie, stoso-
wanie o niewłaściwych porach roku) wpływa na zanieczyszczenie wód fosforanami, azotana-
mi. Źródłem zanieczyszczeń są również nieoczyszczone ścieki spływające z terenów dróg, 
parkingów, terenów przemysłowych. Niosą one ze sobą niebezpieczne ładunki zanieczysz-
czeń. Odra oraz rowy i drobne cieki, odwadniające teren opracowania narażone są na wszyst-
kie powyższe zanieczyszczenia. Wyżej wymienione zanieczyszczenia powierzchniowe mogą 
migrować również do gleb i wód podziemnych, zagrażając jakości Głównemu Zbiornikowi 
Wód Podziemnych, znajdującemu się pod terenem opracowania. Swój wpływ na zmianę sto-
sunków wodnych ma również prowadzona w granicach gminy eksploatacja kruszyw.  

W kiepskim stanie sanitarnym jest powietrze atmosferyczne, które w wyniku stosowania ni-
skosprawnych palenisk domowych, zanieczyszczeń komunikacyjnych i przemysłowych po-
chodzących spoza gminy, zawiera stężenia pyłu i benzo(α)pirenu, dwutlenku azotu wykracza-
jące poza dopuszczalną normę. Droga wojewódzka nr 425 biegnącą w pobliżu terenu opraco-
wania stanowi również istotne źródło hałasu, źródłem emisji hałasu jest również prosperująca 
w pobliżu terenu opracowania kopalnia kruszyw naturalnych. Hałas związany z wydobyciem 
kruszywa naturalnego, pracą maszyn, ruchem samochodów ciężarowych stanowi potencjalną 
uciążliwość akustyczną.  

W granicach opracowania doszło do przekształceń naturalnego środowiska przyrodniczego - 
naturalne siedliska przyrodnicze zostały zastąpione przez użytki rolne. W granicach opraco-
wania dominują monokultury rolne praktycznie pozbawione zieleni śródpolnej. Zieleń łęgowa 
została tu praktycznie ograniczona do wąskiego pasa drzew i krzewów wierzbowych wzdłuż 
rzeki Odry.  

Realizacja zapisów zmiany „Studium…” w granicach przedmiotowego terenu wyznacza nową 
funkcję – teren przeznaczony pod eksploatację kruszyw, z jednej strony przyczynia się do 
rozwoju gospodarczego gminy, powstania miejsc pracy z drugiej przyczyni się do wzrostu 
presji antropogenicznej, zmniejszy się powierzchnia terenów zieleni (które zostaną zajęte pod 
zabudowę), zniszczona zostanie część siedlisk przyrodniczych (głównie rolniczych), pogor-
szyć się może klimat akustyczny, co związane będzie przede wszystkim w działalnością eks-
ploatacyjną, zwiększonym ruchem samochodowym, hałasem bytowym. Pojawią się nowe 
emisje: zanieczyszczenie powietrza, emisja ścieków, odpadów. Uważa się jednak, że w 
związku z tak niewielką zmianą oraz z faktem, że wszystkie te emisje w gminie mają miejsce 
już w chwili obecnej, przedmiotowa zmiana studium nie będzie znacząco odznaczać się w 
środowisku gminy Bierawa - istotne będzie oddalenie prac wydobywczych od rzeki Odry oraz 
stworzenie strefy buforowej pomiędzy zabudową mieszkaniową a terenem kopalni oraz za-
pewnienie prawidłowego dojazdu do terenu kopalni, aby ruch komunikacyjny nie stanowił 
dodatkowej uciążliwości dla mieszkańców.  
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2.4 Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu 
międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu 
widzenia projektowanego dokumentu (studium), oraz sposoby, 
w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione 
podczas opracowania dokumentu 

Polska od lat uczestniczy na forum światowym, zobowiązując się do przyjęcia i realizacji za-
rządzeń określonych w międzynarodowych porozumieniach i konwencjach, a cele ochrony 
środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym zostały wdrożone 
do polskiego prawodawstwa. Mając na uwadze, że polskie prawo uwzględnia cele ochrony 
środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym, tym samym, po-
średnio, znalazły one swoje odzwierciedlenie w projektowanym dokumencie.  

Z punktu widzenia zmiany studium najistotniejszym dokumentem jest Ramowa Dyrektywa 
Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnoto-
wego działania w dziedzinie polityki wodnej jest wynikiem wieloletnich prac Wspólnot Euro-
pejskich zmierzających do lepszej ochrony wód poprzez wprowadzenie wspólnej europejskiej 
polityki wodnej, opartej na przejrzystych, efektywnych i spójnych ramach legislacyjnych. Zo-
bowiązuje państwa członkowskie do racjonalnego wykorzystywania i ochrony zasobów wod-
nych w myśl zasady zrównoważonego rozwoju. Realizacją wymagań wskazanych w Ramowej 
Dyrektywie Wodnej jest Program wodno-środowiskowy kraju oraz Plany gospodarowania 
wodami dla obszaru dorzecza.  

Program wodno-środowiskowy kraju ” (2010 rok) stanowi zbiór działań, których realizacja 
pozwoli na osiągnięcie przez wody celów środowiskowych: 

1) niepogarszanie stanu części wód (właściwe ustalenia planistyczne ujęte w przyszłym 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dotyczące gospodarki wodno – 
ściekowej i odpadowej w zakresie zakazu odprowadzania nieoczyszczonych ścieków 
bezpośrednio do wód i gruntu, zakaz składowania odpadów w bezpośrednim sąsiedz-
twie rzeki wyeliminuje możliwość pogorszenia stanu jakości wód Odry i wód pod-
ziemnych), 

2) osiągnięcie dobrego stanu wód: dobry stan ekologiczny i chemiczny dla wód po-
wierzchniowych, dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych (właściwe 
ustalenia na etapie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dotyczące zakazu ingerowania w koryto rzeki, 
prowadzenia eksploatacji w odpowiedniej odległości od rzeki nie wpłynie na zmianę 
stanu ekologicznego. Właściwa realizacja zmiany studium, wybranie technologii naj-
mniej ingerującą w środowisko wodne nie wpłynie na chemizm wód powierzchnio-
wych i podziemnych, a inwestycja nie zmieni w znaczący sposób stanu ilościowego 
wód powierzchniowych oraz w znaczący sposób stanu ilościowego wód podziem-
nych); 

3) spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach prawnych i pol-
skim prawie, w odniesieniu do obszarów chronionych (w tym wrażliwych na eutrofi-
zację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, narażo-
nych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych, prze-
znaczonych do celów rekreacyjnych, do poboru wody dla zaopatrzenia ludności w 
wodę przeznaczoną do spożycia, przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt 
wodnych o znaczeniu gospodarczym, do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których 
utrzymanie stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie) – obostrzenia doty-
czące właściwej gospodarki wodno – ściekowej, odpadowej w przyszłym miejsco-
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wym planie zagospodarowania przestrzennego zminimalizują ingerencję w środowi-
sko do niezbędnego minimum, 

4) zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do śro-
dowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji – realizacja zapisów zmiany nie jest 
związana z wprowadzaniem substancji priorytetowych do środowiska. 

„Plan gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odra”  zatwierdzony na posiedzeniu 
Rady Ministrów w dniu 22 lutego 2011 roku, w którym znajduje się teren inwestycji. Zgodnie 
z zapisami zawartymi w Planie gospodarowania jako cele środowiskowe przyjęto osiągnięcie 
określonych granicznych wartości wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych i hydro-
morfologicznych określających stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz wskaźników 
chemicznych świadczących o stanie chemicznym wody podanych w rozporządzeniu w spra-
wie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych. Dla jednolitych 
części wód, będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym celem śro-
dowiskowym będzie utrzymanie tego stanu/potencjału. Dla naturalnych części wód celem 
będzie osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego. Natomiast dla silnie zmienio-
nych i sztucznych części wód celem środowiskowym będzie osiągniecie co najmniej dobrego 
potencjału ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego sta-
nu/potencjału konieczne będzie dodatkowe utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemiczne-
go. Zgodnie w Ramową Dyrektywą Wodną, cele środowiskowe powinny zostać osiągnięte do 
2015 roku. Teren objęty zmianą studium znajduje się w jednolitych częściach wód po-
wierzchniowych JCWP PLRW60001911759 Odra od Kanału Gliwickiego do Osobłogi, które 
są silnie zmienione, stan wód jest zły, a osiągniecie celów środowiskowych jest zagrożone ze 
względu na działalność antropogeniczną prowadzoną w innych zlewniach. 

Realizacja zapisów zmiany Studium przy właściwych rozwiązaniach planistycznych ustalo-
nych już na etapie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przestrzeganiu 
obowiązujących przepisów prawnych, zapisów przyszłej decyzji środowiskowej oraz koncesji 
nie powinna przyczynić się do pogorszenia stanu jakości wód przepływającej w sąsiedztwie 
Odry oraz negatywnie wpłynąć na stan ekologiczny rzeki. Wyeliminowanie możliwości 
wprowadzania zanieczyszczeń ściekowych, odpadów bezpośrednio do gruntów i wody, za-
chowanie obecnego koryta rzeki wraz z pasem przybrzeżnym porośniętym przez roślinność 
nawodną ochroni Odrę przed znaczącym negatywnym wpływem.  

Dla wód podziemnych Ramowa Dyrektywa Wodna przewiduje następujące cele środowisko-
we: 
- zapobieganie napływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, 
- zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżenia-

mi wymienionymi w RDW), 
- zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasileniem wód podziemnych, 
- wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnące-

go trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowie-
ka.  

Obszar zmiany studium zgodnie z obowiązującym podziałem na Jednolite Części Wód Pod-
ziemnych przynależy do JCWPd Nr 129, w którym stan ilościowy i jakościowy wód jest do-
bry, a osiągnięcie celów środowiskowych nie jest zagrożone. Realizacja zapisów zmiany stu-
dium może wiązać się z możliwością zmiany warunków hydrogeologicznych, obniżenia 
zwierciadła pierwszego poziomu wód podziemnych, dlatego też inwestor powinien wybrać 
technologię wydobycia w jak najmniejszym stopniu ingerującą w środowisko. Właściwe roz-
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wiązania z zakresu gospodarki wodno – ściekowej i odpadowej ograniczą możliwość zanie-
czyszczenia wód podziemnych.  
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3 PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEGO DO-

KUMENTU NA ŚRODOWISKO  

3.1. Oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska 
Oddziaływanie zapisów zmiany studium zaznaczy się w odniesieniu do siedlisk przyrodni-
czych, terenów rolniczych i nieużytków zielonych, środowiska gruntowo-wodnego, krajobra-
zu, środowiska społecznego. 

Różnorodność biologiczna, siedliska przyrodnicze, oddziaływanie na rośliny, zwierzęta 
Nowe formy zagospodarowania w postaci kopalnictwa odkrywkowego zdecydowanie wpłyną 
na zmianę dotychczasowego użytkowania terenu i na siedliska tutaj się znajdujące. Bez wąt-
pienia, w związku z realizacją ustaleń zmiany studium zwiększy się presja antropogeniczna, 
zmniejszy się powierzchnia gruntów użytkowanych obecnie rolniczo i terenów zielonych to-
warzyszących dolinie Odry. Odkrywka może być niekorzystna dla siedlisk wilgociolubnych, 
które spotyka się w dolinie rzeki, w okolicy kopalni odkrywkowej na skutek zmian stosunków 
wodnych mogą ucierpieć podmokłości, obszary łąkowe. Duże mniej negatywnie zmiany za-
znaczą się w odniesieniu do gruntów ornych, które charakteryzują się niewielką bioróżnorod-
nością a zasilane są wodą głównie z opadów atmosferycznych. Niemniej jednak dojdzie do 
miejscowego zniszczenia szaty roślinnej, płoszenia zwierząt. Nowe formy zagospodarowania 
prowadzić będą do zubożenia siedliskowego i gatunkowego analizowanego obszaru. Zmiany 
te będą trwałe, ale rozłożone będą w czasie, co znacznie zminimalizuje negatywne skutki wy-
nikające z realizacji ustaleń zmiany studium i umożliwi przeniesienie się części zwierząt na 
tereny odległe. 

W związku z powyższym należy zwrócić szczególną uwagę by nie naruszyć integralności 
korytarza ekologicznego, jakim jest dolina Odry, a wszelkie prace wydobywcze ograniczyć do 
niezbędnego minimum z zachowaniem odpowiedniej odległości od brzegów rzeki, co uchroni 
siedliska przyrodnicze towarzyszące jej dolinie. Uważa się, że zachowanie koryta Odry w 
stanie nienaruszonym wraz roślinnością nadbrzeżną zachowa ciągłość korytarza ekologiczne-
go. Starta pól uprawnych nie będzie tak znacząca dla lokalnego środowiska. Dodatkowo w 
przyszłości, w oparciu o przewidzianą rekultywację w kierunku rolno-wodnym można zakła-
dać wzrost udziału siedlisk przyrodniczych towarzyszących wodom, siedlisk terenów podmo-
kłych, a tym samym bogactwa gatunków roślin i zwierząt związanych ze środowiskiem nad-
wodnym.  

Środowisko gruntowo-wodne, powierzchnia ziemi, zasoby naturalne, powietrze, klimat  
Planowane przedsięwzięcie w postaci rozwoju terenu kopalnictwa odkrywkowego bez wąt-
pienia wpłynie na warunki hydrogeologiczne, środowisko gruntowo-wodne i rzeźbę terenu. W 
zakresie pozostałych komponentów środowiska oddziaływanie będzie mało znaczące. 

Wpływ na wody podziemne może wiązać się z możliwością obniżenia zwierciadła pierwszego 
poziomu wód podziemnych, czy nawet możliwością ich zanieczyszczenia, zwłaszcza przy 
nieprzestrzeganiu przepisów szczegółowych w tym zakresie. W zależności od zastosowanych 
rozwiązań technologicznych, może być konieczne stałe wypompowywanie wody z lokalnych 
poziomów wodonośnych, co spowoduje zmiany lokalnych warunków hydrogeologicznych, 
osuszenie terenów a nawet powstanie leja depresji. Zasięg tego leja może być jednak wyzna-
czony dopiero w oparciu o badania geologiczne i opracowane modele hydrodynamiczne – w 
chwili obecnej na etapie zmiany studium nie można przewidzieć jego zasięgu ani też nie 
można z całą pewnością stwierdzić, że lej ten powstanie (w dużej mierze zależy to od wybra-
nej przez inwestora technologii wydobycia złoża).  
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Odwodnienie złoża wpływa na obniżenie poziomu wód gruntowych, wywołując obniżenie 
plonowania gruntów - w szczególności użytków zielonych, na skutek przesuszenia gleb, jało-
wienia łąk oraz pastwisk, a sama gleba staje się mało przydatna do uprawy roślin.  

Możliwa jest ingerencja w zasoby wód powierzchniowych rzeki Odry a w przypadku niewła-
ściwego użytkowania terenu czy nieprzestrzegania przepisów szczególnych – możliwe jest ich 
zanieczyszczenie. Dlatego też w przyszłym miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego powinny się znaleźć zapisy dotyczące ochrony rzeki Odry, zakazu lokalizacji 
obiektów i urządzeń oraz składowania substancji mogących zanieczyścić wody podziemne, 
oraz zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do gruntu, rowów przy-
drożnych i wód powierzchniowych. Prace wydobywcze należy ograniczyć do niezbędnego 
minimum z zachowaniem odpowiedniej odległości od brzegów rzeki, co uchroni wody Odry 
przed zanieczyszczeniem. Przestrzeganie tych zapisów powinno znacząco zminimalizować 
negatywny wpływ na środowisko wodne i gruntowe.  

Istotnym przekształceniom ulegnie rzeźba i powierzchnia terenu – będą to zmiany nieodwra-
calne, na trwałe ingerujące w lokalne środowisko. W wyniku eksploatacji powierzchniowej 
może zmienić się porowatość, szczelinowość i przepuszczalność utworów, możliwe jest two-
rzenie sie ruchów masowych gruntu. Zmniejszy się powierzchnia terenów rolnych i zielonych, 
część gleb ulegnie degradacji, powstaną wyrobiska związane z eksploatacją odkrywkową oraz 
nasypy utworzone przez grunty nadkładu eksploracyjnego złoża.  

Rzeczywisty wpływ zakładanego przeznaczenia terenu możliwy będzie do stwierdzenia na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i rzeczywistego użytkowania 
analizowanego terenu. W dużej mierze zasięg oddziaływań i skutki dla środowiska przyrodni-
czego zależeć będą od przyjętych rozwiązań technologicznych przez inwestora oraz podjęcia 
działań minimalizujących negatywny wpływ na środowisko.  

Wpływ na środowisko społeczne, w tym na zdrowie i życie ludzi 
Analizowany dokument nie wprowadza swoimi ustaleniami dodatkowych utrudnień czy za-
grożeń dla środowiska społecznego, lokalizacja zakładów wydobywczych surowców natural-
nych poza siedzibami ludzkimi jest optymalna – nie zagrozi w żaden sposób zdrowiu i życiu 
mieszkańcom gminy. Nowe przeznaczenie terenu pozytywnie zaznaczy się w stosunku do 
możliwości dalszego rozwoju gospodarczego gminy i możliwości zatrudnienia okolicznych 
mieszkańców.  

W niewielkim stopniu realizacja zapisów zmiany studium może pogorszyć klimat akustyczny 
w rejonie opracowania, hałas związany będzie głównie z pracą maszyn, większą liczbę samo-
chodów ciężarowych dojeżdżających i wyjeżdżających z terenu kopalni, hałas odczuwany 
będzie przez mieszkańców gminy (już poza terenami odkrywki). Dlatego też w celu ochrony 
zlokalizowanej najbliżej terenu opracowania zabudowy w przyszłym miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego powinny się znaleźć zapisy i obostrzenia, mające na celu 
ochronę mieszkańców przed tymi uciążliwościami np. wyznaczenie terenu zieleni izolacyjnej. 
Poszczególne zapisy studium, przy rygorystycznym przestrzegania przepisów prawnych, wła-
ściwych rozwiązań planistycznych ustalonych już na etapie miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego i właściwym użytkowaniu analizowanego terenu (co w dużej mierze 
zależy od właścicieli/ inwestorów terenu i ludzi tam pracujących) nie stanowią zagrożenia dla 
środowiska społecznego.  

Zabytki, dziedzictwo kulturowe, walory krajobrazowe 
W granicach terenu objętego projektem zmiany studium nie ma żadnych obiektów kulturo-
wych (zabytków, stanowisk archeologicznych) w związku z czym nie przewiduje się żadnego 
wpływu w odniesieniu do obiektów zabytkowych i walorów kulturowych.  
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Bez wątpienia wpływ taki zaznaczy się w odniesieniu do lokalnego krajobrazu - wprowadzo-
ne zostaną nowe elementy krajobrazu – w szczególności w postaci nadkładu gruntów eksplo-
atowanych ze złoża. Lokalny krajobraz zmieni się przez wprowadzenie sztucznych odsłonięć 
(wyrobisk eksploatacyjnych), górujących nad terenem zwałowisk, wprowadzeniem elementów 
technicznych (maszyn, urządzeń). Walory krajobrazowe obniżą się, dopiero na etapie rekul-
tywacji złoża spodziewać się można bardziej korzystnych oddziaływań i nowych elementów 
krajobrazotwórczych – zbiorników wodnych i siedlisk przyrodniczych z nimi związanych o 
ciekawych walorach krajobrazowych. Teren poeksploatacyjny z powodzeniem przywrócony 
zostanie poprzedniej lub innej działalności gospodarczej. 

Wydaje się, że przyszłe zagospodarowanie terenu objętego projektem zmiany studium zmieni 
się znacząco, w tym znacząco zmniejszy się powierzchnia zielona, jednak te nowe formy za-
gospodarowania nie odbiją się w żadnym negatywnym stopniu na pozostałe formy użytkowa-
nia terenu w granicach całej gminy Bierawa.  

3.1.1 Zależności między elementami środowisko i między oddziaływaniami na te 
elementy 

Zależności i oddziaływania pomiędzy poszczególnymi komponentami środowiska, a wynika-
jącymi z wprowadzenia ustaleń zmiany studium przedstawiono schematycznie / tabelarycznie 
poniżej. Przewidywany (szacowany) wpływ realizacji zapisów zmiany studium na środowisko 
przyrodnicze i społeczne przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 10 Zbiorcze zestawienie wpływu ustaleń projektu zmiany studium na lokalne śro-
dowisko przyrodnicze i społeczne  

Komponenty środowiska i 
warunki równoważenia 

rozwoju sprzyjające 
ochronie środowiska 

Konsekwencje dla środowiska  przy-
rodniczego - pozytywne/ negatywne 

Skutki dla społeczeństwa 
pozytywne /negatywne 

Rzeźba terenu i zasoby 
surowców mineralnych  

Trwała zmiana rzeźby terenu zwią-
zana z eksploatacją surowców. Pozy-
tywne oddziaływanie w przypadku 
rekultywacji w kierunku rolno - 
wodnym 

Eksploatacja przyczyni się do rozwo-
ju gospodarczego i ekonomicznego 
gminy. Rekultywacja terenu umożli-
wi powstanie terenów atrakcyjnych 
dla wypoczynku i rekreacji na świe-
żym powietrzu. 

Powietrze i klimat; jakość 
lokalnego powietrza; wa-
runki lokalnego klimatu, w 
tym klimat akustyczny. 

Możliwe nowe źródła emisji związa-
ne z działalnością kopalni odkryw-
kowej. 

Możliwe pogorszenie warunków 
sanitarnych – nowe emisje do powie-
trza. Możliwe pogorszenie klimatu 
akustycznego –hałas związany z 
działalnością eksploatacyjną. 

Zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych i pod-
ziemnych, zmiany stosun-
ków wodnych, jakość 
wód. 

Prawidłowe rozwiązania techniczne (przyjęte w miejscowym planie), ry-
gorystyczne przestrzeganie zapisów prawa i właściwie prowadzona gospo-
darka ściekowa nie powinna w istotny sposób wpłynąć na jakość wód po-
wierzchniowych i podziemnych. 
Ewentualne zagrożenie jedynie w przypadku nieprzestrzegania przepisów 
prawa odnośnie odprowadzania ścieków oraz wód deszczowych i rozto-
powych, niewłaściwe prowadzonej gospodarki odpadami. Możliwe obni-
żenie zwierciadła wód podziemnych, powstanie leja depresji, osuszenie 
terenów. 

Zagrożenie powodziowe 
Właściwa realizacja zmiany studium nie przyczyni się do wzrostu zagro-
żenia powodziowego w granicach gminy Bierawa, możliwy negatywny 
wpływ w przypadku nadmiernej ingerencji w dolinie Odry 

Gleby (jakość bonitacyjna, 
zanieczyszczenie, degra-

Zajęcie części gruntów rolnych, degradacja gruntów, możliwe osuwanie 
się gruntów. 
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dacja, narażenie na erozję, 
denudację, itp.), odpady 

Różnorodność biologiczna 
– siedliska roślinne, od-
działywanie na organizmy 
żywe, wpływ na lokalną 
florę, faunę i ekosystemy 
(zubożenie, fragmentacja, 
utrata siedlisk przyrodni-
czych, itp.) 

Zmniejszenie powierzchni terenów 
rolnych, terenów zielonych, trwały 
ubytek zieleni. Płoszenie zwierząt, 
zmiany zasięgów, powstanie nowej 
bariery środowiskowej, niszczenie 
siedlisk zwierząt. Rekultywacja tere-
nu przyczyni się do powstania no-
wych siedlisk przyrodniczych będą-
cych ostoja gatunków roślin i zwie-
rząt wodno – błotnych.  

Brak oddziaływania. 

Leśnictwo W granicach opracowania grunty leśne nie występują.   

Rolnictwo 
Likwidacja części terenów rolniczych, które zajęte zostaną pod działalność 
eksploatacyjną. 

Krajobraz, walory este-
tyczne i uciążliwość wizu-
alna 

Trwałe zmiany, ubytek otwartych 
krajobrazów rolniczych, pogorszenie 
walorów krajobrazowych w odnie-
sieniu do nowych obiektów tech-
nicznych, nasypów i wykopów. Po-
prawa walorów krajobrazowych 
dopiero na etapie rekultywacji w 
kierunku rolno – wodnym.  

Zmniejszenie walorów krajobrazo-
wych przez obiekty techniczne, wi-
doczne nadkładu wydobytych grun-
tów. Na etapie rekultywacji – po-
wstanie ciekawych siedlisk przyrod-
niczych o większych walorach krajo-
brazowych 

Obszarowe i indywidualne 
formy ochrony przyrody 

Brak obszarów i obiektów chronionych. Możliwy negatywny wpływ na 
dolinę rzeki Odry, będącej międzynarodowym korytarzem ekologicznym. 

Dziedzictwo kulturowe – 
zabytki, stanowiska arche-
ologiczne. 

Brak obiektów zabytkowych i walorów kulturowych chronionych prawem 

Obszary położone poza 
granicą województwa 

Brak wpływu.  

Wpływ realizacji zapisów projektu zmiany studium na poszczególne komponenty środowiska 
przyrodniczego, społecznego i kulturowego terenu w gminie Bierawa, zaznaczyć się może 
zarówno pozytywnie jak i negatywnie, co w dużej mierze zależy od szczegółowych rozwiązań 
planistycznych przyjętych na etapie miejscowego planu, jak również działań podejmowanych 
na własną rękę przez inwestora. Zakres i skala oddziaływania na środowisko odkrywkowej 
eksploatacji kopalin są oceniane w raportach oddziaływania eksploatacji na środowisko oraz 
w projektach zagospodarowania złoża.  

Zaznaczyć jednak należy, że lokalne środowisko podlegać będzie zwiększonej presji antropo-
genicznej, zmniejszy się powierzchnia terenów zielonych, zniszczona zostanie część siedlisk 
przyrodniczych głównie rolniczych, pogorszyć się może klimat akustyczny, co związane bę-
dzie przede wszystkim z hałasem związanym z prosperowaniem kopalni, hałasem bytowym 
jak też drogowym. Pojawią się nowe emisje: 
− Emisja hałasu – związana będzie z pracą maszyn i urządzeń wydobywczych, samocho-

dów ciężarowych oraz w mniejszym stopniu związanych z pobytem ludzi. W związku z 
dość bliskim usytuowaniem przedmiotowego terenu od terenów zabudowy mieszkanio-
wej, emisja ta może stanowić uciążliwość dla mieszkańców gminy, dlatego też należy ją 
odpowiednio zabezpieczyć przed tym negatywnym wpływem; 

− Emisja zanieczyszczeń do powietrza – wiązać się będzie z pracą maszyn i urządzeń na 
potrzeby prowadzonej odkrywki (spaliny emitowane do powietrza), oraz emisji zanie-
czyszczeń pochodzących z dróg dojazdowych, placów manewrowych czy parkingów.  
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− Powstawanie odpadów – będą to przede wszystkim grunty nadkładu oraz odpady inne, 
związane z funkcjonowaniem obiektów powierzchniowej eksploatacji kruszyw natural-
nych (klasyfikowane jako odpady wydobywcze), w niewielkim stopniu również odpady 
komunalne. Masy ziemne lub skalne (nadkład), wydobywane z kopalń odkrywkowych, 
pod względem jakościowym stanowią mieszaninę mas ziemnych i skał osadowych różne-
go rodzaju (piaski, żwiry, iły, gliny, mułki, rumosz skalny, margle, itp.). Masy te nie zali-
czają się do odpadów niebezpiecznych, nie ulegają również istotnym przemianom fizycz-
nym, chemicznym lub biologicznym i nie stanowią zagrożenia dla jakości wód po-
wierzchniowych, wód podziemnych, gleby i ziemi. 

− Emisja ścieków –będą to zarówno ścieki przemysłowe jak ścieki komunalne, bytowe. 
Ścieki powstawać również będą na terenach dróg dojazdowych, placach manewrowych, 
parkingach – gdzie mogą powstawać ścieki opadowe zanieczyszczone substancjami ro-
popochodnymi. 

Poszczególne zapisy dotyczące ochrony lokalnego środowiska w kontekście nowo pojawiają-
cych się emisji powinny zostać unormowane w miejscowym planie zagospodarowania dla 
terenu opracowania.  

Warto zaznaczyć, że większość prognozowanych zanieczyszczeń powstaje na obszarze gminy 
już chwili obecnej, tak więc analizowany dokument nie wprowadza zupełnie nowych, znaczą-
cych obciążeń środowiska. Najbardziej zauważalne zmiany dotyczyć będą terenów zieleni i 
aspektów przyrodniczych terenu – w kontekście przekształcenia terenu do tej pory użytkowa-
nego przyrodniczo. Właściwe rozwiązania planistyczne (na etapie sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego), przestrzeganie zapisów prawa i ograniczeń wynika-
jących z uwarunkowań społeczno-środowiskowych i kulturowych powinny zminimalizować 
możliwość negatywnego wpływu ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego na obszar opracowania i obszar gminy Bierawa. Dodatkowo 
realizacja zapisów zmiany studium bez wątpienia wywrze znaczący wpływ na lokalne środo-
wisko społeczne. Przyczyni się do rozwoju gospodarczego i ekonomicznego gminy, powsta-
nia nowych miejsc pracy.  

3.2. Oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, 
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe 
i chwilowe oraz pozytywne i negatywne 

Na podstawie zapisów projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego schematycznie oszacowano potencjalne oddziaływanie zapisów analizo-
wanego dokumentu na środowisko, jego poszczególne komponenty, z uwzględnieniem ich 
przypuszczalnego czasu trwania i rodzaju oddziaływania. 

Tabela 11 Potencjalne możliwe oddziaływanie zapisów zmiany studium na poszczególne 
elementy środowiska i obszary NATURA 2000 
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Pośrednie  +  – +         
Wtórne              
Skumulowane              
 Czas trwania 
Krótkoterminowe              
Średnioterminowe              
Długoterminowe  – + – –   –   +  + 
Stałe  +  + +   + +     
Chwilowe              
* - z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy 
Objaśnienia: 

+ znacząco pozytywne 
– znacząco negatywne 
 oddziaływanie pozytywne bądź negatywne – w zależności od przyjętych rozwiązań  
 brak oddziaływań – oddziaływanie znikome 

Jak wynika z powyższych zestawień, poszczególne zapisy projektu zmiany studium zaznaczą 
się w lokalnym środowisku zarówno w sposób pozytywny jak i negatywny.  

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego poprzez wy-
znaczenie tereny pod eksploatację kruszyw naturalnych dąży do zaspokojenia potrzeb lokalnej 
społeczności. Przyczyni się do dalszego rozwoju gminy, powstania nowego miejsc pracy.  

Z drugiej strony eksploatacja powierzchniowa przyczyni się do przekształceń i degradacji 
gruntu, gleba utraci swoje podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne, przestanie pełnić 
swoje funkcje przyrodnicze. Dojdzie również do utraty siedlisk, ubytku roślinności. A co za 
tym idzie zmusi to żyjące tu zwierzęta do wycofania się, opuszczenia swoich siedlisk. Może 
dojść do zmian stosunków wodnych i degradacji wód powierzchniowych. Maszyny, samo-
chody są też źródłem zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu. W granicach opracowania 
powstawać będą również ścieki. Wprowadzenie odpowiednich rozwiązań planistycznych na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczących gospodarki wodno 
– ściekowej, gospodarki odpadami, procesów technologicznych, przestrzeganie obowiązują-
cych przepisów prawnych ograniczy ten wpływ do minimum. Dojdzie również do negatyw-
nych w zmian w lokalnym krajobrazie – nasypy, maszyny. 

W związku z lokalizacją obszaru opracowania w sąsiedztwie już prosperującej kopalni od-
krywkowej może tu dojść do oddziaływania skumulowanego. Działanie to w zależności od 
ustaleń planistycznych, technologicznych przyczynić się może do przerwania drożności eko-
logicznej korytarza ekologicznego rzeki Odry, a co za tym idzie do ograniczenia możliwości 
migracji zwierząt, zmniejszenia różnorodności biologicznej a także do znacznych zmian sto-
sunków wodnych – obniżenia poziomu wód gruntowych, powstania leja depresji, a co za tym 
idzie osuszenia gruntów i degradację wilgociolubnych siedlisk występujących w pobliżu. Wy-
bór technologii najmniej ingerującej w środowisko przyrodnicze, w szczególności w stosunki 
wodne, oddalenie eksploatacji od koryta Odry ograniczy ten potencjalny negatywny wpływ. 

Niemniej jednak po zakończeniu eksploatacji przy przestrzeganiu zaleceń zmiany studium 
dotyczących rekultywacji w kierunku rolno - wodnym ten negatywny wpływ zostanie odwró-
cony. Wartość przyrodnicza obszaru opracowania zostanie przywrócona. Powstałe tu zbiorni-
ki staną się nowym siedliskiem dla roślin i zwierząt, wzbogacą też lokalny krajobraz oraz sta-
ną się atrakcyjnym miejscem dla wypoczynku i rekreacji okolicznej ludności.  



Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa 

WERONA Sp. z o.o.     40-020 Katowice ul. Przemysłowa 10  
e-mail: werona@werona.com.pl     telefon/fax: (32) 785-91-84  lub  785-91-85 

39

3.3. Oddziaływanie na obszary NATURA 2000 oraz integralność tych 
obszarów 

Obszar całej gminy Bierawa w tym również teren objęty zmianą studium znajduje się całko-
wicie poza zasięgiem wyznaczonych i planowanych do powołania obszarów ochrony NATU-
RA 2000. 

Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie obsza-
rów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011 roku Nr 25, poz. 133) najbliżej położonym 
terenu opracowania powołanym obszarem NATURA 2000 jest: 
− Stawy Wielikąt i Las Tworkowski PLB 240003, położony w odległości ponad 25,6 km 

na południe od granic terenu opracowania.  

Według spisu zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska 
(www.mos.gov.pl) obszarami Natura 2000, niewymienionymi w rozporządzeniu, położonymi 
najbliżej terenu opracowania są: 
− Łęg Zdzieszowicki PLH 160011 w odległości około 16,5 km na północny – zachód od 

terenu opracowania,  
− Góra Świętej Anny PLH160002 w odległości około 17,3, km na północ od terenu opra-

cowania, 
− Stawy Łężczok PLH240010 w odległości około 12,1 km na południe od terenu opracowa-

nia,  
− Las koło Tworkowa PLH 240040 w odległości około 27,0km na południe od terenu opra-

cowania,  
− Graniczny Meander Odry PLH 240013 w odległości około 35,6 km na południe od terenu 

opracowania. 

Uwzględniając istniejące oraz planowane zagospodarowanie terenu, nie przewiduje się moż-
liwości negatywnego oddziaływania analizowanych zapisów projektu zmiany studium na te-
reny chronione w ramach sieci ekologicznej NATURA 2000. Realizacja zapisów projektu 
zmiany studium nie wpłynie na integralność powyższych obszarów Natura 2000.  

Lokalizację terenu opracowania na tle obszarów chronionych, w tym obszarów Natura 2000 
przedstawia Załącznik nr 1.  
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4 PRZEDSTAWIENIE : 

4.1 Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie 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 

Przedmiotowa zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
wprowadza na terenach przyrodniczych, głównie rolniczych nowe funkcje związane z eksplo-
atacją kruszyw. W związku z czym dla potrzeb ochrony lokalnego środowiska niezbędne są 
szczegółowe zapisy dotyczące ochrony lokalnych zasobów przyrodniczych, ochrony i kształ-
towania ładu przestrzennego, zasad budowy bądź modernizacji infrastruktury technicznej – 
zapisy te powinny znaleźć się w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszaru opracowania. Na podstawie wizji w terenie, informacji o środowisku przy-
rodniczym, zaproponowano rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kom-
pensację przyrodniczą ewentualnych negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być 
rezultatem realizacji zapisów zmiany studium (wskazanie do miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego):  
− zakładana eksploatacja surowców mineralnych prowadzona w dolinie Odry powinna 

uwzględniać uwarunkowania środowiskowe związane z funkcjonowaniem korytarza eko-
logicznego tej rzeki oraz siedlisk towarzyszących dolinie – wszelkie prace związane za-
równo z eksploatacją jak i zapleczem zakładu wydobywczego powinny ograniczać do 
niezbędnego minimum zajętą powierzchnię; 

– podczas prac projektowych i budowlanych należy uwzględnić ochronę krajobrazu oraz 
siedlisk przyrodniczych i korytarza ekologicznego rzeki Odry, należy zachować i chronić 
istniejące tereny zieleni, wprowadzić/ zachować tereny zieleni na terenach niepredyspo-
nowanych do eksploatacji odkrywkowej; 

− zaleca się wybranie najlepszej technologii eksploatacji najmniej ingerującej w środowi-
sko i krajobraz, 

− zaleca się dobrą i poprawną organizację prac budowlanych i zaplecza budowy,  
− należy właściwie uregulować gospodarkę ściekową i odpadową dla wyeliminowania 

wprowadzania zanieczyszczeń bezpośrednio do środowiska, ze szczególnym uwzględ-
nieniem sposobu magazynowania wytworzonych odpadów i sposobu odprowadzania 
ścieków,  

– zakazuje się lokalizacji obiektów i urządzeń oraz składowania substancji mogących za-
nieczyścić wody podziemne, 

– gospodarka odpadami musi być prowadzona zgodnie z przepisami szczegółowymi obo-
wiązującymi w tym zakresie; 

− zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do gruntu i wód 
powierzchniowych,  

− zakazuje się zanieczyszczania wód powierzchniowych i podziemnych, 
− nakazuje się ochronę wód podziemnych GZWP Nr 332, 
− ze względu na istniejące zagrożenie powodziowe nie zaleca się rozwoju zabudowy zwią-

zanej ze stałym pobytem ludzi, 
− zaleca się rekultywację terenu w kierunku rolno-wodnym - powstanie zbiorników wod-

nych, kształtowanie atrakcyjnej przestrzeni, elementów pozytywnie odznaczających się w 
krajobrazie, 
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− zaleca się przywrócenie dobrego stanu środowiska gruntowego po zakończeniu eksplo-
atacji - uporządkowanie terenu, 

− wyznaczone zmianą studium przeznaczenie nie może powodować przekroczeń norma-
tywnych parametrów jakości środowiska w zakresie hałasu jak również w zakresie pro-
mieniowania elektromagnetycznego, niejonizującego, emisji zanieczyszczeń oraz wibra-
cji, należy obowiązkowo spełniać standardy jakości powietrza oraz standardy emisyjne 
dla nowych obiektów związanych z planowaną eksploatacją odkrywkową, 

− w przypadku narażenia na emisję hałasu zabudowy zlokalizowanej w pobliżu terenu eks-
ploatacji, zaleca się zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń eliminujących tą uciążli-
wość np. pas zieleni izolacyjnej, ekrany akustyczne, 

− należy przestrzegać wszystkich ustaleń i zaleceń decyzjo o środowiskowych uwarunko-
wań i koncesji na wydobycie kruszyw.  

Uwzględnienie powyższych zapisów na etapie sporządzania miejscowego planu a dalej na 
etapie rzeczywistego zagospodarowania analizowanego terenu uchowa środowisko przyrodni-
cze przed degradacją i pozwoli zachować równowagę ekologiczną w granicach analizowane-
go terenu. Nie ma jednak konieczności wyznaczania takich ustaleń w odniesieniu do obsza-
rów chronionych Natura 2000 – teren objęty zmianą studium w granicach gminy Bierawa 
znajdują się całkowicie poza granicami obszarów chronionych, w tym obszarów NATURA 
2000.  

4.2 Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych 
w projektowanym dokumencie wraz uzasadnieniem ich wyboru 

Jednym z wariantów, który powinien być rozważany jest tzw. wariant „zerowy”  polegający 
na zachowaniu stanu istniejącego w obrębie terenu opracowania – w takim przypadku sądzić 
można, że stan lokalnego środowiska pozostanie w większości bez zmian, z niewielką nawet 
tendencją do pogorszenia w przypadku wprowadzenia nowej zabudowy. Jako tzw. wariant 
zerowy można przyjąć wariant opisany w punkcie 2.2. jako potencjalne zmiany w środowisku 
w przypadku braku realizacji ustaleń projektowanego dokumentu. 

Inny wariant, który powinien być rozpatrzony to tzw. wariant lokalizacyjny  polegający na 
wybraniu najbardziej optymalnej lokalizacji dla poszczególnych terenów. W przypadku eks-
ploatacji surowców mineralnych aspekt ten ma mniejsze znaczenie – eksploatację prowadzi 
się tam, gdzie znajdują się surowce mineralne. W przypadku terenu opracowania zaleca się 
jednak oddalenie jej od koryta rzeki, umożliwiając tym samym dalsze funkcjonowanie koryta-
rza ekologicznego Odry. Dużego znaczenia nabiera ochrona złoża przed zagospodarowaniem 
uniemożliwiającym jego dalszą (przyszłą) eksploatację – z tego punktu widzenia projektowa-
na eksploatacja jest optymalna ze względu na brak utrudnień na powierzchni terenu, które 
uniemożliwiałyby eksploatację złoża (np. zabudowa mieszkaniowa, obszary chronione). Pozy-
tywnym aspektem jest tutaj wyznaczanie obiektów powierzchniowej eksploatacji kruszywa 
naturalnego, w nawiązaniu do już istniejących form zagospodarowania otoczenia terenu. 
Spełniona została tym samym jedna z podstawowych zasad Prawa ochrony środowiska – za-
sada oszczędnego gospodarowania dostępną przestrzenią – przyjęte projektem zmiany stu-
dium ustalenia dotyczące rozwoju kopalnictwa odkrywkowego w dużej mierze opiera się na 
już istniejącej w pobliżu podobnej funkcji.  

W związku z czym uważa się zaproponowana przez zmianę studium funkcja jest wariantem 
najbardziej korzystnym dla lokalnego środowiska społecznego, umożliwiając dalszy rozwój 
przestrzenny i gospodarczy całej gminy Bierawa. Dla zminimalizowania wszelkich negatyw-
nych oddziaływań na środowisko, związanych z eksploatacją kruszyw wskazuje się na speł-
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nianie standardów emisyjnych, standardów jakości środowiska, uwzględnianie walorów kra-
jobrazowych i przyrodniczych lokalnego środowiska – zwłaszcza korytarza ekologicznego 
doliny Odry, przepisów prawnych i norm, w tym budowlanych z uwzględnieniem aspektów 
środowiskowych oraz komfortu życia i zamieszkania ludzi. Wskazuje się na stosowanie no-
woczesnych rozwiązań technologicznych, uwzględniających ochronę zasobów środowiska. W 
odniesieniu do lokalizacji analizowanego terenu przewidzianego do eksploatacji powierzch-
niowej należy również w pełni uregulować gospodarkę odpadową i sposób odprowadzania 
ścieków, w tym wód deszczowych. Wszystkie te zapisy powinny znaleźć się w projekcie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru opracowania. 
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5 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM  
Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko miała za zadanie określenie wpływu na śro-
dowisko realizacji ustaleń projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Bierawa”. 

W ramach zmiany studium dokonano ujednolicenia tekstu i rysunku „Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa”. Analizowany projekt wpro-
wadza niewielkie zmiany w aktualnie obowiązującym studium dotyczące przeznaczenia nie-
wielkiego terenu obecnie wykorzystywanego przyrodniczo – głównie pola uprawne, w mniej-
szym stopniu łąki, pod eksploatacje kruszyw naturalnych- teren 1P.  

W ramach niniejszej prognozy, analizie poddano szereg dokumentów strategicznych i pro-
gramowych, gdzie największego odniesienia doszukano się w dokumentach rangi lokalnej, 
odnoszących się do samej gminy Bierawa (Program Ochrony Środowiska, Strategia rozwoju 
gminy, Opracowanie ekofizjograficzne), które potwierdziły zgodność zapisów zmiany stu-
dium z tymi dokumentami.  

Dla potrzeb ustalenia wpływu na środowisko zapisów projektu zmiany studium analizie pod-
dano stan środowiska naturalnego terenu opracowania. Komponenty środowiska, które mogą 
być powiązane (w stopniu zauważalnym) z realizacją ustaleń zmiany studium to: jakość wód 
powierzchniowych i podziemnych, powierzchnia ziemi, klimat akustyczny, wartości przyrod-
nicze, krajobraz.  

W wyniku analizy projektowanego dokumentu oraz stanu istniejącego środowiska zwrócono 
uwagę na szereg rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację 
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko (część z poniższych zaleceń znalazła 
się w projekcie studium): 
– przy prowadzeniu wszelkich prac budowlanych związanych z eksploatacją kruszywa na-

turalnego należy mieć na uwadze oszczędne gospodarowanie dostępną przestrzenią – 
przede wszystkim ograniczając zaplecze budowy i związane z odkrywką zajęcie terenu do 
niezbędnego minimum. Eksploatacja surowców mineralnych powinna być prowadzona w 
sposób, mający na celu ograniczenie zmian rzeźby terenu i ekosystemów; 

– podczas prac projektowych i budowlanych należy uwzględnić ochronę krajobrazu oraz 
siedlisk przyrodniczych i korytarza ekologicznego rzeki Odry, należy zachować i chronić 
istniejące tereny zieleni oraz wprowadzać nowe na terenach niepredysponowanych do 
eksploatacji odkrywkowej; 

– ze względu na istniejące zagrożenie powodziowe nie zaleca się rozwoju zabudowy zwią-
zanej ze stałym pobytem ludzi; 

– wskazuje się na ochronę zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, poprzez zakaz 
odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do gruntu i do wód powierzch-
niowych, zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń oraz składowania substancji mogących 
zanieczyścić wody podziemne; 

– gospodarka odpadami musi być prowadzona zgodnie z przepisami szczegółowymi obo-
wiązującymi w tym zakresie; 

– należy przestrzegać dotrzymania standardów jakości środowiska oraz spełniać standardy 
emisyjne między innymi w zakresie emisji ścieków, odpadów; 

– wskazuje się na stosowanie urządzeń wykorzystujących najnowsze rozwiązania technolo-
giczne pozwalające na ograniczenie uciążliwości oddziaływania na środowisko przyrod-
nicze i społeczne; 
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– wskazuje się na obowiązek spełnienia standardów emisyjnych dla nowo realizowanych 
inwestycji (bezwzględne przestrzeganie wymogów prawa), m.in. przepisów odnoszących 
się do odpowiedniego zagospodarowania odpadów, odpowiedniego prowadzenia gospo-
darki wodno-ściekowej, dotrzymanie standardów jakości środowiska w zakresie aku-
stycznym, czy standardów jakości powietrza. 

– rekultywacje terenu opracowania po zakończeniu eksploatacji w kierunku rolno - wod-
nym. 

Wskazania te powinny zostać uwzględnione w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu opracowania. 

Skutki dla środowiska, które mogą wynikać z docelowego przeznaczenia terenu 
Realizacja ustaleń projektu zmiany studium wpłynie pozytywnie na środowisko społeczne 
gminy Bierawa. Przyczyni się bowiem do rozwoju gospodarczego gminy, powstania nowych 
miejsc pracy.  

Z drugiej jednak strony eksploatacja kruszyw przyczyni się do znaczących zmian zagospoda-
rowania analizowanego terenu, zwłaszcza ubytku terenów zielonych, niezabudowanych 
(głównie terenów rolniczych, łąk w dolinie Odry, stanowiącej międzynarodowy korytarz eko-
logiczny). Spodziewać się również można pojawienia się nowych emisji do środowiska (ście-
ki, zanieczyszczenia emitowane do powietrza, odpady wydobywcze, hałas). Eksploatacja do-
prowadzić może do naruszenia pierwszego poziomu wodonośnego, obniżenia zwierciadła 
wód podziemnych, stworzyć również może zagrożenia odwodnienia terenów sąsiednich. Na-
stąpią trwałe zmiany rzeźby terenu i krajobrazu tej części gminy. 

Odkrywkowa metoda eksploatacji kruszywa naturalnego powoduje zmiany w środowisku 
naturalnym, których zasięg i rozmiar uzależniony jest zarówno od przyjętej technologii eks-
ploatacji, jak i wrażliwości poszczególnych komponentów środowiska. Szereg działań mini-
malizujących to zagrożenie zależy bezpośrednio od inwestora, w tym również monitoring 
lokalnego środowiska dla określenia wpływu kopalni odkrywkowej na lokalne zasoby przy-
rodnicze i środowisko społeczne. 

Negatywny wpływy realizacji kopalni zniweluje późniejsza rekultywacja terenu w kierunku 
rolno – wodnym. Teren ten ponownie zostanie użytkowany przyrodniczo, a powstałe zbiorniki 
wodne mogą stać się nową ostoją dla zwierząt i roślin wodno – błotnych, przyczyniając się 
tym samym do wzrostu bioróżnorodności terenu opracowania. Powstaną tu ciekawe elementy 
urozmaicające lokalny krajobraz. 

Realizacja zapisów zmiany studium nie wiąże się z oddziaływaniem transgranicznym o szero-
kim zasięgu (wykraczającego poza granice kraju). Oddalenie eksploatacji kruszyw od koryta 
rzeki, spowoduje zachowanie ciągłości międzynarodowego korytarza ekologicznego rzeki 
Odry.  

Realizacja zapisów projektu zmiany studium nie spowoduje negatywnego oddziaływania na 
tereny chronione na mocy ustawy o ochronie przyrody – zapisy projektu w żaden sposób nie 
ingerują w istniejący użytek ekologiczny Gacek” (znajdujący się całkowicie poza terenami 
opracowania), nie wpływają również w żaden sposób na obszary chronione ramach sieci eko-
logicznej NATURA 2000 (znajdujące się całkowicie poza granicami gminy Bierawa).  

Proponuje się przyjąć, że docelowe przeznaczenie terenu wprowadzone przedmiotową zmianą 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie przyczyni się do 
całkowitej degradacji środowiska przyrodniczego pod warunkiem zastosowania się do wy-
tycznych zawartych w analizowanym dokumencie i przy uwzględnieniu wymogów przepisów 
szczególnych (w tym m.in.: Prawa ochrony środowiska, Prawa wodnego, ustawy o odpadach, 



Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa 

WERONA Sp. z o.o.     40-020 Katowice ul. Przemysłowa 10  
e-mail: werona@werona.com.pl     telefon/fax: (32) 785-91-84  lub  785-91-85 

45

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy o 
ochronie przyrody), jak również przestrzeganie zasad wynikających z lokalizacji poszczegól-
nych funkcji będą wystarczające dla zachowania i ochrony środowiska naturalnego w grani-
cach opracowania. Wskazuje się na przyjęcie projektu zmiany studium. 


