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11..   SStt rreesszzcczzeenn ii ee   ww  jj ęęzzyykkuu   nn ii eessppeeccjj aa ll ii ss ttyycczznnyymm  

Opracowanie niniejsze jest oceną oddziaływania na środowisko sporządzoną do projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Golnice w części dotyczącej cmentarza w gminie 

Bolesławiec. 

Dokument prognozy, opracowany został, jako wynik końcowy procesu planistycznego, dostarcza 

niezbędnych informacji ułatwiających konstruktywny przebieg publicznej dyskusji nad projektem planu oraz 

powinien być pomocny przy podjęciu przez Radę Gminy ostatecznej decyzji o uchwaleniu planu. Jego pierwsza 

część sporządzona została zanim przystąpiono do formułowania zapisów projektu planu i dostarcza informacji 

przyrodniczych niezbędnych dla planowania zrównoważonego rozwoju.  

Dokument ten zawiera opis istniejącego stanu zagospodarowania terenu oraz charakterystykę 

podstawowych cech środowiska przyrodniczego w rejonie opracowania. W dalszej części prognozy zostały 

przeanalizowane możliwe skutki środowiskowe, które potencjalnie może powodować realizacja ustaleń planu, 

w rozbiciu na poszczególne komponenty środowiska w fazie realizacji i funkcjonowania planowanych 

przedsięwzięć. Następnie przeprowadzono analizę zgodności ustaleń projektu planu z celami ekologicznymi 

wyrażonymi w komplementarnych dokumentach, a także w kontekście zasad zrównoważonego rozwoju 

ustalonych na bazie obowiązujących przepisów.  

WWyynniikkii  pprrooggnnoozzyy  sskkoonnssttrruuoowwaannoo  bbaazzuujjąącc  nnaa  ppoorróówwnnaanniiuu  oocceenn  jjaakkoośśccii  śśrrooddoowwiisskkaa  ww  oobbrręębbiiee  pprrzzeessttrrzzeennii  oobbjjęętteejj  

oopprraaccoowwaanniieemm  ddllaa  ssttaannuu  aakkttuuaallnneeggoo  oorraazz  pprrooggnnoozzoowwaanneeggoo..  

PPrrooggnnoozzaa  nniiee  ssttaannoowwii  pprraawwaa  mmiieejjssccoowweeggoo..  UUssttaalleenniiaa  ii  wwnniioosskkii  pprrooggnnoozzyy  nniiee  mmaajjąą  sskkuuttkkóóww  pprraawwnnyycchh..  

OOppiiss  oobbsszzaarruu  oopprraaccoowwaanniiaa  

Przedmiotem opracowania jest teren położony we wsi: Golnice o pow. 12,3852 ha. 

Teren opracowania stanowi tereny Lasów Państwowych Nadleśnictwa Bolesławiec oddział 409 pododział, 

teren istniejącego cmentarza, teren ciągu pieszo jezdnego z parkingiem Na mapie ewidencyjnej teren cmentarza 

1.ZC to dz. nr 409/363 ma oznaczenie Bi jest własnością Gminy Wiejskiej Bolesławiec, teren na powiększenie 

cmentarza oznaczony symbolem 2.ZC to obecnie teren lasu oddział 409, pododdział f, teren ciągu pieszo - 

jezdnego i parkingu to działka nr 409/363 oznaczona dr. 

 

OOcceennaa  ppootteennccjjaallnnyycchh  sskkuuttkkóóww  rreeaalliizzaaccjjii  uussttaalleeńń  pprroojjeekkttuu  ppllaannuu  ddllaa  śśrrooddoowwiisskkaa  

Omawiany teren w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Golnice 

wskazany jest pod cmentarz, drogę dojazdową i las. Przedmiotowy projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego zakłada zmianę funkcji części lasu o powierzchni około 851 m2 na funkcję 

cmentarza. Istniejąca droga o szerokości 5 m i zakończona placem do nawracania, zostanie przekształcona na 

ciąg pieszo - jezdny i parking. Pozostały teren stanowić będzie lasy. Realizacja ustaleń planu spowoduje 

nieznaczne zmiany w środowisku przyrodniczym. Planowane funkcje nie są wzajemnie uciążliwe i konfliktowe. 

22..   II nn ffoorrmmaacc jj ee   wwssttęęppnnee   

Oceny ekologiczne są ważnym narzędziem dla włączenia aspektów ekologicznych do procesu 

przygotowania i przyjmowania planów i programów, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko. Artykuł 51 

ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235), 

wprowadza obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. Jest ona jednym z elementów 
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postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, któremu podlegają między innymi miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego.  

Wymagania, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dla projektów dokumentów 

strategicznych, w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy zawiera art. 51 ust. 2 

powołanej wyżej ustawy. 

Prace nad pprrooggnnoozząą prowadzone były równolegle z pracami nad projektem planu w ścisłej współpracy z 

projektantem, co pozwoliło na optymalizację zapisów planu z punktu widzenia ochrony środowiska i zdrowia 

ludzi.  

Punktem wyjściowym do prognozowania przyszłych potencjalnych zmian jest znajomość aktualnych 

warunków środowiskowych na terenie opracowania. Podstawowym źródeł tych informacji jest opracowanie 

ekofizjograficzne sporządzone wcześniej dla gminy Bolesławiec [REGIOPLAN, 2012]. Informacje zawarte 

w ekofizjografii zostały uzupełnione podczas wizji terenowej oraz uaktualnione w oparciu o możliwie najbardziej 

podstawowe (wtórne - tylko po sprawdzeniu ich wiarygodności) materiały źródłowe, do których zaliczają się, 

między innymi, wyniki monitoringu poszczególnych komponentów środowiska publikowane w komunikatach i  

raportach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, prognozy i raporty dla innych, wcześniej przyjętych 

dokumentów powiązanych z projektem planu oraz inne dokumenty, które wymieniono w wykazie literatury. 

W szczególności, podczas prac terenowych, które przeprowadzono w sierpniu 2015 r. badano cechy 

przyrodnicze, charakter biotopów, morfologię (formy i procesy), dokonano oceny walorów krajobrazu i powiązań 

krajobrazowych. Zwracano także uwagę na źródła i skutki oddziaływań antropogenicznych (np. hałas, degradacja 

środowiska, przekształcenia rzeźby, konflikty funkcjonalne) oraz zmiany w środowisku przyrodniczym 

(retrospekcja).  

Ilekroć w niniejszej prognozie jest mowa o: 

1. przedmiotowym dokumencie - należy przez to rozumieć projekt zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, dla którego sporządzana jest niniejsza prognoza  

2. terenie (przedmiocie) opracowania– należy przez to rozumieć obszar opisany w punkcie 3. prognozy, 

którego dotyczy przedmiotowy dokument, 

3. rejonie opracowania – należy przez to rozumieć obszar objęty ustaleniami planu (teren opracowania) 

wraz z obszarami pozostającymi w zasięgu oddziaływania tych ustaleń lub też oddziaływującymi na ten 

obszar, 

33..   CChhaarraakk tteerryyss ttyykkaa   oobbss zzaarruu   oobb jj ęę tteeggoo   oopprraaccoowwaann ii eemm  

ZZaakkrreess  tteerryyttoorriiaallnnyy  pprrooggnnoozzyy  

Przedmiotem opracowania jest teren położony we wsi Golnice o powierzchni 12,3852 ha. 

SSttrruukkttuurraa  wwyykkoorrzzyyssttaanniiaa  ggrruunnttóóww  

Teren opracowania jest jednolity pod względem ewidencyjnym, stanowi w przeważającej części grunty 

leśne oznaczone symbolem Ls, oraz Bi i dr w obszarze istniejącego cmentarza i dojazdu do niego. 

ZZaaooppaattrrzzeenniiee  ww  wwooddęę  

Wieś Golnice jest zwodociągowana. Teren opracowania jest łatwy do uzbrojenia w sieć wodociągową, 

ponieważ wodociąg w90, znajduje się na działce nr 318/1 sąsiadującej z obszarem planu. Obsługę w zakresie 

gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy wiejskiej Bolesławiec zabezpiecza Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. w Bolesławcu, w oparciu o system pn. SUW  Miejskie. W systemie „SUW Miejskie” znajdują 

się także 3 hydrofornie: hydrofornia Kleeberga, hydrofornia Kosiby, hydrofornia Golnice.  Ich zadaniem jest 
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zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody, tak aby nie występowały przerwy w dostawie wody, w godzinach 

maksymalnych jej rozbiorów.  

SYSTEM „SUW MIEJSKIE” zaopatruje w wodę następujące miejscowości: 

 w gminie Bolesławiec: Kruszyn, Łaziska, Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, Dobra, Otok, Lipiany, Dąbrowa  

Bolesławiecka, Krępnica, Bolesławice, Bożejowice, Golnice, Rakowice, Chościszowice, Nowa Wieś 

Kraśnicka, Łąka, 

 miasto Bolesławiec, 

 gminy: Zagrodno, Warta Bolesławiecka, Gromadka – poprzez sprzedaż hurtową 

 

Teren opracowania nie znajduje się w obrębie stref ochrony sanitarnej ujęć wody. 

KKaannaalliizzaaccjjaa  

Wieś Golnice nie jest skanalizowana. 

 

Gospodarka odpadami 

Na terenie Gminy Bolesławiec odzysk odpadów realizowany jest w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych w Trzebieniu (ZUOK). Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu jest 

administrowany przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu, na podstawie 

porozumienia z dnia 27 grudnia 1996r. zawartego z Gminą Miejską Bolesławiec. Całkowita pojemność zakładu 

wynosi 581 285m³. 

Na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu znajdują się również 

następujące instalacje wspomagające proces odzysku: 

 Sortownia odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych, ul. Spacerowa 24, 59-700 Trzebień. 

Proces odzysku wg decyzji prowadzony w sortowni R15. Moc przerobowa 20 000 Mg/rok, natomiast w 

2010 r. w instalacji przerobiono 15 804 Mg, 

 Kompostownia odpadów selektywnie zbieranych, ul. Spacerowa 24, 59-700 Trzebień. Proces odzysku 

wg decyzji prowadzony w sortowni R3. Moc przerobowa 6 000 Mg/rok, natomiast w 2010 r. w instalacji 

przerobiono 5 963,1 Mg. 

 

Zmianę systemu gospodarowania odpadami w Polsce wprowadziła ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897). 

Zasadniczą zmianą planowanego, nowego systemu gospodarowania odpadami jest przejęcie przez gminy 

obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. 

Zmiany w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami polegają głównie na: 

 obowiązku gmin do zapewnienia, budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi 

gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, 

  przejęciu przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów 

komunalnych, 

 osiągnięciu określonych w art. 3b i art. 3c znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 230, poz. 1337 ) odpowiednich poziomów, 

  organizowaniu przetargów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy lub na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne lub organizowaniu przetargów na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów, 

  ustanowieniu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w którym selektywne zbieranie będzie 

obejmować przynajmniej następujące frakcje: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła i opakowań 

wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów 

opakowaniowych ulegających biodegradacji, 
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 tworzeniu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp 

dla wszystkich mieszkańców gminy. Gmina wskazuje także miejsca, w których mogą być prowadzone 

zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, 

 podejmowaniu działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania 

odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

  

44..   OOcceennaa   ss ttaannuu   ii   ffuunnkkcc jj oonnoowwaannii aa   ppoosszzcczzeeggóó ll nnyycchh  kkoommppoonneennttóóww  

śś rrooddoowwii sskkaa   

44..11  PPrrzzyyrrooddnniicczzee  ppoowwiiąązzaanniiaa  tteerreennuu  oopprraaccoowwaanniiaa  zz  oottoocczzeenniieemm  

 Teren objęty opracowaniem leży w korytarzu północnym sieci ekologicznej Econet-Pl o przebiegu: Puszcza 

Augustowska - Dolna Biebrzy - Puszcza Piska - Puszcza Nidzicka - Bory Tucholskie - Lasy Wałeckie - 

Puszcza Notecka - Bory Zielonogórskie - Bory Dolnośląskie. Teren znajduje się w Obszarze Natura 

2000 PLB020005 Bory Dolnośląskie, w obszarze specjalnej ochrony ptaków OSO.  

 Teren objęty opracowaniem należy do terenów współtworzących system przyrodniczy gminy. 

44..22  PPoowwiieerrzzcchhnniiaa  zziieemmii  

Położenie fizyczno-geograficzne 

Pod względem położenia fizjogeograficznego wg J.Kondrackiego obszar Gminy znajduje się w dwóch 

prowincjach: Niżu Środkowoeuropejskiego i Masywu Czeskiego. Jednostki te obejmują: 

 Prowincja: Niż Środkowoeuropejski, Podprowincja: Niziny Sasko – Łużyckie, Makroregion: Nizina Śląsko 

– Łużycka, Mezoregion: Bory Dolnośląskie (317.74), Równina Chojnowska (317.78) 

 Prowincja: Masyw Czeski, Podprowincja: Sudety i Pogórze Sudeckie, Makroregion: Pogórze 

Zachodniosudeckie, Mezoregion: Pogórze Izerskie (332.26), Pogórze Kaczawskie (332.27). 

Gmina położona jest wzdłuż osi doliny rzeki Bóbr - lewego dopływu Odry. Północne tereny gminy, usytuowane w 

rozwidleniu Bobru i Kwisy, stanowią południowy skrawek Borów Dolnośląskich. Wysokość terenów waha się w 

granicach 180 – 220 m n.p.m. Gmina Bolesławiec otacza ze wszystkich stron miasto Bolesławiec (stanowiące 

oddzielną jednostkę administracyjną). 

 

UUkksszzttaałłttoowwaanniiee  ppoowwiieerrzzcchhnnii  zziieemmii,,  ggeeoommoorrffoollooggiiaa  

Omawiany obszar położony jest w obrębie dużej jednostki geologicznej: bloku przedsudeckiego, w zasięgu 

lokalnej jednostki strukturalnej – synklinorium północnosudeckiego. Niecka północnosudecka wypełniona jest 

monoklinalne ułożonymi warstwami skał permu i triasu, a w części centralnej również kredy górnej. Osady te są 

silnie zdyslokowane, pocięte uskokami i spękaniami. Osady te cechują się znaczną zmiennością  miąższości 

oraz głębokości zalegania ich stropu. Ma to związek z tektonika blokową, w wyniku której poszczególne bloki skał 

rozdzielone dyslokacjami były nierównomiernie wypiętrzane. Na skutek ruchów pionowych o różnej amplitudzie 

tworzyły się zręby i rowy tektoniczne.  

Perm wykształcił się tu w postaci piaskowców i zlepieńców czerwonego spągowca oraz wapieni, dolomitów 

i iłowców cechsztynu. Trias zbudowany jest z piaskowców, iłowców i mułowców pstrego piaskowca, iłów i 

mułowców retu oraz wapieni, dolomitów i iłowców cechsztynu. Osady triasu zalegają najczęściej na znacznych 

głębokościach (200 – 300m), ale lokalnie w rejonach wypiętrzeń pojawiają się płycej. Takie wypiętrzenia 

zarejestrowano w rejonie opracowania między innymi na terenie Bolesławca.  
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Na triasie leżą osady kredy górnej wykształcone w postaci naprzemianległych warstw i soczew 

piaskowców, iłów i mułowców. Osady te nie mają ciągłego rozprzestrzeniania, występują płatami o ograniczonym 

zasięgu. 

Osady trzeciorzędu zalegają na kredzie lub triasie pod cienką warstwą osadów czwartorzędowych lub 

bezpośrednio pod warstwą glebową. Trzeciorzęd wykształcony jest w postaci iłów, mułków, piasków i żwirów o 

miąższości od zera do 90m. 

Skały trzeciorzędowe przykryte są osadami czwartorzędowymi związanymi z działalnością lodowca 

skandynawskiego, wód lodowcowych i rzecznych płynących na przedpolu lądolodu. Do skał tych zalicza się 

przede wszystkim piaski z wkładkami mułków zastoiskowych deponowanych przed czołem lodowca w czasie 

jego wędrówki, piaski i żwiry fluwioglacyjne oraz płaty gliny morenowej z pojedynczymi głazami narzutowymi. 

Obszary te charakteryzują się korzystnymi warunkami geologiczno – inżynierskimi. Panują tutaj proste 

warunki gruntowe, są to grunty jednorodne genetycznie i litologicznie, nie obejmujące gruntów słabonośnych przy 

zwierciadle wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia budynków oraz braku występowania niekorzystnych 

zjawisk geologicznych. 

44..33  ZZłłoożżaa  kkooppaalliinn  

W obszarze planu nie występują obszary udokumentowanych złóż kopalin. Natomiast teren planu 

położony jest w chronionym obszarze zbiornika wód podziemnych GZWP nr 315. 

 

44..44  GGlleebbyy  ii  uupprraawwyy  

Obszar planu nie stanowi gruntów rolnych. Na terenach lasów prowadzona jest gospodarka leśna zgodnie z 

planem urządzenia lasów.  

44..55  SSzzaattaa  rroośślliinnnnaa  ii  śśwwiiaatt  zzwwiieerrzzęęccyy  

Zbiorowiska leśne 

Lasy na terenie Golnic są administrowane przez Nadleśnictwo w Bolesławcu. Teren objęty planem stanowi bór 

mieszany świeży. Porasta on gleby bielicowe, piaszczyste, słabo gliniaste. Gatunkiem dominującym jest tutaj 

sosna w wieku nawet do 100 lat. Drzewom iglastym, które maja około 60% udział w drzewostanie, towarzyszą 

brzoza i dąb. W ubogim podszyciu, który zajmuje 10 do 20% powierzchni występuje kruszyna oraz podrosty 

drzew. Runo stanowi gęsta roślinność zielona reprezentowana przez różne gatunki cieniolubnych traw oraz 

podagrycznik, szczyr, fiołek, gwiazdnica, jeżyna i malina. 

Ptaki 

Bogactwo siedlisk na terenie wsi ( woda, lasy, zakrzaczenia, pola oraz tereny zabudowane) sprzyjaja duzej 

rożnorodności awifauny. W obszarach lasów występują tutaj stanowiska: jastrzębia, krogulca, trzmielojada. 

44..66  WWaalloorryy  wwiizzuuaallnnee  kkrraajjoobbrraazzuu  

Cały teren objęty opracowaniem oraz jego najbliższe otoczenie są jednorodne pod względem 

krajobrazowym. Ten typ krajobrazu odznacza się szerokim, naturalnym widnokręgiem zamkniętym "ścianą" lasu. 

Zabudowa na terenach wsi jest niska i rozproszona. 

Krajobraz obszaru planu należy do typu krajobrazów zurbanizowanych, wiejskich. 

44..77  OOcchhrroonnaa  sszzcczzeeggóóllnnyycchh  wwaarrttoośśccii  kkrraajjoobbrraazzuu  kkuullttuurroowweeggoo  

W ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 

z 2003 r, Nr 162, poz. 1568) zdefiniowano pojęcie krajobrazu kulturowego jako historycznie ukształtowaną przez 

człowieka przestrzeń, zawierającą wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze (art. 3 pkt 14). W myśl 
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powołanej ustawy, ochronie podlega między innymi zabytkowy krajobraz kulturowy, czyli wnętrza urbanistyczne 

posiadające wartości historyczne, edukacyjne i turystyczne.  

Ustawa ta daje legitymacje miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego, które mogą ustalać 

zróżnicowanie zarówno pod względem przedmiotu jak i reżimu ochrony strefy konserwatorskie oraz zakazy i 

nakazy mające na celu ochronę znajdujących się na tym terenie zabytków. Dla planowania przestrzennego 

istotna jest ta część problematyki ochrony i opieki nad zabytkami, którą można normować w decyzjach zezwoleń 

na budowę, oraz takie, które mają wpływ na kompozycję i formy gospodarowania przestrzenią. 

W Gminnej ewidencji zabytków znajduje się kaplica cmentarna, dla które plan ustala zasady ochrony. 

Teren objęty opracowaniem nie znajduje się w granicach historycznych obszarów chronionych. 

44..88  WWaarruunnkkii  wwooddnnee  

WWooddyy  ppooddzziieemmnnee  

Gmina pod względem hydrologicznym położona jest na obszarze Regionu Przedsudeckiego, podregionu 

Legnickiego i rejonu Krępnicy (północna i centralna część gminy) oraz regionu Sudeckiego, Podregionu 

Lwóweckiego, rejonów Kliczkowa i Brzeźnika (południowa część gminy). Wody gminy nie wymagają uzdatniania, 

jedynie w rejonie Wizowa oraz na wschód od Czarnego Potoku należy stosować skomplikowane procesy  

uzdatniania. Obszar gminy zlokalizowany jest w obrębie dwóch głównych zbiorników wód podziemnych GZWP: 

czwartorzędowy zbiornik wód podziemnych nr 315 oraz kredowy zbiornik wód podziemnych nr 317. 

Teren planu położony jest w chronionym obszarze zbiornika wód podziemnych GZWP nr 315 

„Zbiornik Gozdnica -Chocianów”. Obejmuje on, w głównej mierze piaskowce kredowe, a także podściełające 

piaskowce permskie i dolnotriasowe na wychodniach, a strefowo szczelinowe wulkaniczne skały permskie. 

Zwierciadło wody jest tu o charakterze napiętym i stabilizuje się na głębokościach 17 do 24m. od powierzchni 

terenu. Głębokość ujęć wody wynosi tu około 130m. Zbiornik ten nie jest praktycznie izolowany od powierzchni, 

lokalnie występują wkładki glin zwałowych o niewielkim rozprzestrzenieniu. Kompleks wodonośny górnej kredy 

pozostaje często w ścisłym kontakcie hydraulicznym z wodami piętra kenozoiku. 

 

WWooddyy  ppoowwiieerrzzcchhnniioowwee  

Obszar gminy położony jest w dorzeczu rzeki Odry. Główną zlewnią dla gminy jest rzeka Bóbr, lewobrzeżny 

dopływ Odry. Niewielki obszar północno-wschodni należy do zlewni rzeki Kaczawy. Rzeka Bóbr dzieli gminę na 

dwie części, przepływając z południa na północ. Jej lewobrzeżnym dopływem jest Potok Mierzwiński, natomiast 

prawobrzeżnymi dopływami są Żeliszowski Potok(dł. 10 km), Kraszówka (dł. 6 km) i Bobrzyca (dł. 9 km). Na 

terenie Gminy długość rzeki Bóbr wynosi 40 km. 

OOcceennaa  ssttaannuu  cczzyyssttoośśccii  wwóódd  ppoowwiieerrzzcchhnniioowwyycchh  

 

Jakość wód powierzchniowych w jednolitych częściach wód na terenie Gminy Bolesławiec oceniana jest, jako dobra.  

 

Na terenie planu, ani też w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie ma stałych cieków wód powierzchniowych.  

44..99  KKlliimmaatt  llookkaallnnyy  ii  wwaarruunnkkii  bbiiookklliimmaattyycczznnee  

MMeezzookklliimmaatt..  

Wg regionalizacji R. Gumińskiego, obszar Gminy Bolesławiec leży w dzielnicy klimatycznej podsudeckiej (XVIII) o 

klimacie typu podgórskich nizin i kotlin. 

W regionalizacji klimatycznej Dolnego Śląska opracowanej w 1957 roku przez A. Schmucka, okolice Bolesławca 

leżą na pograniczu dwóch regionów: pluwiotermicznego regionu przedgórskiego zgorzeleckiego, oraz regionu 

nadodrzańskiego wrocławsko – legnickiego. Teren ten cechuje się nieco ostrzejszymi warunkami w porównaniu z 

regionem nadodrzańskim i stanowi stopień przejściowy między niżową częścią Dolnego Śląska a Sudetami. 

Klimat charakteryzuje się częstymi i szybkimi zmianami elementów pogody. 
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Charakterystyczne wartości wskaźników termicznych i opadowych, w okresie 1881  1973 przedstawiają się 

następująco:  

 

 średnia roczna temperatura   7,8  0C 

 średnia temperatura stycznia  -1,7 0C 

 średnia temperatura lipca  17,5  0C 

 długość okresu wegatacyjnego  225 dni 

 ilość dni z przymrozkami  105 dni 

 suma roczna opadów 650  700mm 

 suma opadów  półrocza ciepłego (IV -IX) do 500 mm 

 suma opadów półrocza chłodnego (X - III) do 350 mm 

 pierwsza pokrywa śnieżna (średnio) 5 listopada 

 ostatnia pokrywa śnieżna (średnio) 15 kwietnia 

 liczba dni z pokrywą śnieżną 40  45 dni 

 

 

Przebieg wilgotności względnej uzależniony jest od pory roku, doby jak i sytuacji pogodowej. Maksimum 

występuje późną jesienią i zimą (grudzień 88%), minimum zaś na przełomie wiosny i lata (czerwiec 71%). W 

przebiegu dobowym maksimum przypada na godziny wieczorne i nocne, minimum zaś na południe.  

Z wilgotnością powietrza związane jest występowanie mgieł, których intensywność uzależniona jest od 

warunków lokalnych. Na omawianym terenie rejestruje się 70-80 dni z mgłą. Największe natężenie mgieł 

rejestruje się późną jesienią (listopad 14 dni).  

Maksimum zachmurzenia notowane jest w miesiącach późnojesiennych i zimowych (listopad, grudzień) 

Minima obserwuje się wczesną jesienią (wrzesień) i wiosną (maj). Do najpogodniejszych okresów w roku należy 

początek jesieni, najwięcej dni pochmurnych występuje natomiast w listopadzie. 

Teren opracowania charakteryzuje się średnią sumą opadów 650-700 mm, jednak sumy te nie rozkładają 

się równomiernie w ciągu roku. Maksimum opadowe przypada na porę letnią (lipiec 1984r.), minimum zaś 

występuje zimą i wiosną (luty 35mm) Wiosenne i jesienne opady są długotrwałe, natomiast letnie trwają krócej, 

lecz są bardziej intensywne. Opadom tym często towarzysza burze, które intensywniej występują w miesiącach 

letnich (czerwiec, sierpień) - 23,4 dni. 

 

  WWaarruunnkkii  pprrzzeewwiieettrrzzaanniiaa  

W regionie zgorzeleckim kierunki wiatru uwarunkowane są charakterem ogólnej cyrkulacji atmosferycznej 

nad Europą środkową oraz jej lokalną modyfikacją spowodowaną przez rzeźbę i pokrycie terenu o różnym 

współczynniku szorstkości. Rozkład kierunków wiatrów w niższych strefach hipsometrycznych wyraźnie 

nawiązuje do ukształtowania terenu. Najczęstsze kierunki wiatrów pokrywają się z osiami dolin rzecznych lub 

przełęczy. 

Według średniej rocznej częstości występowania kierunków wiatru z okresu 1995-2004 dominującym jest 

kierunek południowo-zachodni (29,7%), znaczny udział przypada też na kierunki: południowy (14,3%) i zachodni 

(12,9%). Tak więc przez ponad połowę dni w roku (57%) występowały wiatry z południowo- zachodniego (S-SW-

W) wycinka horyzontu. Wiatry z sektora wschodniego (NE-E-SE) występują najrzadziej (18%). W ciągu 10% dni 

w roku odnotowywano ciszę, co oznacza rejestrowanie  wiatrów o prędkości poniżej 0.5 m/s. 
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RRyyss..  11    RRóóżżaa  wwiiaattrróóww  nnaa  tteerreenniiee  ZZggoorrzzeellccaa  

nnaa  ppooddssttaawwiiee  ddaannyycchh  mmeetteeoorroollooggiicczznnyycchh  zz  

llaatt  1199995522000044..  OOpprraaccoowwaałł::  mmggrr  AAnnddrrzzeejj  

DDaanncceewwiicczz  IIMMGGWW  WWrrooccłłaaww  

  

  

. 

  
  

  
KKlliimmaatt  llookkaallnnyy  ii  wwaarruunnkkii  bbiiookklliimmaattyycczznnee..  

Położenie Polski w środku Europy, w strefie umiarkowanej, powoduje, że nad jej obszar napływają masy 

powietrza formowane w kilku ośrodkach działalności atmosferycznej (polarno- morskie, polarno- kontynentalne, 

arktyczne, zwrotnikowe) o różnych właściwościach fizycznych. Pod wpływem niektórych sytuacji pogodowych 

obserwuje się zwiększoną frekwencje negatywnych reakcji ze strony organizmu człowieka, przejawiające się 

bądź objawami chorobowymi, bądź też dolegliwościami subiektywnymi (psychiczne odczuwanie pogody). Do 

meteorotropowych sytuacji pogodowych należy przede zaliczyć cyklonalne (niżowe) sytuacje pogodowe 

związane z przechodzeniem frontów atmosferycznych, z adwekcją mas powietrza o kontrastowych cechach 

fizycznych i z zaburzeniami pola elektromagnetycznego w przyziemnej części atmosfery. Nad południowo- 

zachodnią Polską fronty atmosferyczne przechodzą przez blisko połowę (45%) dni w roku, tak więc choćby tylko 

z tego powodu bioklimat tej części Polski nie należy do przyjaznych. Jednolity typ masy powietrza, bez frontów, 

występuje przez 55% dni w roku, z maksimum od lipca do września oraz w grudniu. 

Według opracowanej przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie 

[Kozłowska Szczęsna 1997] mapy regionów bioklimatycznych Polski powiat bolesławiecki znajduje się w regionie 

środkowym IVa o typowych warunkach bioklimatycznych i słabych bodźcach. Występuje tutaj najmniej dni 

uciążliwych dla człowieka w zestawieniu i innymi regionami kraju. Jest ich poniżej 20%, podczas gdy np. w 

centrum kraju 30%, a w rejonie Sudetów – 

od średniej dla Polski południowej i centralnej. Występują tu stosunkowo łagodne warunki klimatyczne związane 

z krótkimi, mało ostrymi zimami, wczesną i ciepłą wiosną oraz długim termicznym latem. Pogody korzystne dla 

klimatoterapii występują latem i wczesną jesienią, pogody niekorzystne - głównie zimą (zwłaszcza w styczniu), co 

jest wynikiem oddziaływania gór. Odczuwalność cieplna jest przeciętna, jedynie wiosną notuje się wysoką 

częstość występowania warunków termicznych odczuwanych jako komfortowe.Odczuwalność cieplna jest 

przeciętna, jedynie wiosną notuje się wysoką częstość występowania warunków termicznych odczuwanych jako 

komfortowe. Liczba dni parnych wynosi 13-14 rocznie i jest niższa od średniej dla Polski południowej i 

centralnej. 

44..1100  OOcceennaa  cczzyyssttoośśccii  ppoowwiieettrrzzaa  

Ocenę jakości powietrza na terenie Gminy Bolesławiec dokonano na podstawie opracowania p.t. „Ocena 

poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za 2011” 

(Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu). 

Gminę Bolesławiec zgodnie zaliczono do strefy dolnośląskiej (kod PL0204). Na obszarze Gminy nie 

zlokalizowano stanowiska do pomiaru jakości powietrza. Najbliższe punkty pomiarowo – kontrolne w strefie 

dolnośląskiej umiejscowiono na terenie Gminy Osiecznica - Osieczów, Gminy Miejskiej Zgorzelec.  

Ze względu na ochronę zdrowia dla zanieczyszczeń takich jak dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), 

benzen (C6H6), ołów (Pb), arsen (As), kadm (Cd), nikiel (Ni), pył PM2,5 strefę zaliczono do klasy A. Oznacza to, 

że w obszarze strefy dolnośląskiej poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe oraz poziomy długoterminowe nie 

były przekraczane. 
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Natomiast dla opadu pyłu PM10, tlenku węgla (CO), oraz benz(a)pirenu strefę dolnośląską ze wyglądu na 

ochronę zdrowia zaliczono do klasy C (z uwzględnieniem krajowych norm dla uzdrowisk). Oznacza to, że w 

strefie przekraczane były poziomy dopuszczone o margines tolerancji. 

44..1111  PPrrzzyyrrooddaa  oożżyywwiioonnaa  

Bory Dolnośląskie obejmują jeden z największych w Polsce zwartych kompleksów leśnych. Drzewostan 

budują bory sosnowe z ubogim runem, które stanowią wrzos i borówka. Dominującym gatunkiem jest sosna z 

domieszką dębów, brzozy, buka oraz jodły i świerka. W jego obszarze stwierdzono występowanie 19 lęgowych 

gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Bory są najważniejszą w południowo-

zachodniej części Polski ostoją bielika, cietrzewia i głuszca. Na obszarze Borów odnotowano występowanie 

jednej z największych liczebności włochatki i sóweczki spośród wszystkich ostoi ptaków w Polsce. 

44..1122  OOcchhrroonnaa  pprraawwnnaa  wwaarrttoośśccii  pprrzzyyrrooddnniicczzyycchh  

EEuurrooppeejjsskkaa  SSiieećć  EEkkoollooggiicczznnaa  NNaattuurraa  22000000  
W gminie Bolesławiec w ramach sieci Natura 2000 znajdują się następujące obszary : 

 Projektowane Specjalne Obszary Ochrony siedlisk Natura 2000 – obszary, które zostały zatwierdzone w 

drodze decyzji przez Komisję Europejską – Obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (OZW) 

o PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie – rozległe wrzosowisko na dawnym poligonie 

przemkowskim otoczone borami sosnowymi. Ponadto występują tu dobrze wykształcony 

wydmy śródlądowe i piaszczyska. Obszar w większości położony na Tereni Przemkowskiego 

Parku Krajobrazowego. (W części na terenie gminy Bolesławiec) 

o PLH020049 Żwirownie w Starej Olesznej – obszar obejmuje kilka żwirowni i hałd piaskowych 

na lewym brzegu rzeki Bóbr. Wysokie piaszczyste wzniesienia otoczone przez niewielkie 

zbiorniki  wodne i wilgotne piaszczyste skarpy tworzą wyjątkowe siedliska dla wielu rzadkich i 

chronionych gatunków – w całości na terenie gminy Bolesławiec. 

o PLH020063 Wrzosowiska Świętoszowsko – Ławszowskie – rozległy obszar dawnych poligonów 

z wykształconymi rozległymi wrzosowiskami . (W części na terenie gminy Bolesławiec) 

 

 Obszary Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 

dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z dnia 4 lutego 2011 r. 

Nr 25, poz. 133) 

 PLB020005 „Bory Dolnośląskie” specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia). Obszar został 

wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska. Bory Dolnośląskie obejmują jeden z 

największych w Polsce zwartych kompleksów leśnych. Główną rzeką regionu jest rzeka Bóbr, 

do którego uchodzą Kwisa, Czerna Wielka i Czerna Mała. Drzewostan budują bory sosnowe z 

ubogim runem, które stanowią wrzos i borówka. Dominującym gatunkiem jest sosna z 

domieszką dębów, brzozy, buka oraz jodły i świerka. W jego obszarze stwierdzono 

występowanie 19 lęgowych gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. 

Bory są najważniejszą w południowo-zachodniej części Polski ostoją bielika, cietrzewia i 

głuszca. Na obszarze odnotowano występowanie jednej z największych liczebności włochatki i 

sóweczki spośród wszystkich ostoi ptaków w Polsce. 

 

 Teren ten jest położony w obrębie obszarów chronionych - obszarów Natura 2000 PLB020005 pn. 

Bory Dolnośląskie. 
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44..1133  KKlliimmaatt  aakkuussttyycczznnyy  

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym normującym dopuszczalne wartości wskaźników hałasu 

w zależności od przeznaczenia terenu i rodzaju źródeł hałasu jest rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 

czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007, Nr 120,poz. 826 z 

późn. zmianami).  

Wartości dopuszczalne są zależne od funkcji urbanistycznej, jaką spełnia dany teren.  

Dla terenów w obszarze planu, dla których ustala się przeznaczenie: cmentarz, ciąg pieszo-jednym, 

parking, lasy, nie ustala się poziomów akustycznych. 

44..1144  PPrroommiieenniioowwaanniiee  

Pola elektromagnetyczne 

Źródłami pola elektromagnetycznego powodującego przekroczenie wartości dopuszczalnych na terenach 

zamieszkałych mogą być linie przesyłowe oraz stacje elektroenergetyczne dla napięć 110 kV i wyższych. 

Zagrożenia promieniowaniem niejonizującym mogą być także spowodowane przez urządzenia 

radiokomunikacyjne, które wytwarzają pola elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości od 0,003 do 300 000 

MHz..   

Na terenie opracowania nie ma w/w linii przesyłowych i urządzeń. 

Promieniowanie jonizujące 

Na terenie objętym ustaleniami planu nie stwierdzono żadnych anomalii radiacyjnych ani wzmożonej 

emanacji radonu z gleby. Nie występują tu też żadne obiekty mogące stanowić radiologiczne zagrożenie dla 

środowiska. 

Średnia arytmetyczna zmierzonych wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania 

elektromagnetycznego dla zakresu 3 MHz- 3000 MHz w Bolesławcu wynosi 0,33 V/m, natomiast w Warcie 

Bolesławieckiej 0,31 V/m przy 7,0 V/m wartości dopuszczalnej. 

 

44..1155  PPoowwaażżnnee  aawwaarriiee  ii  zzaaggrroożżeenniiaa  nnaattuurraallnnee  

Szczególnym rodzajem zagrożeń występujących w środowisku są tzw. „nadzwyczajne zagrożenia” 

charakteryzujące się nagłym przebiegiem. Do zagrożeń takich zaliczyć należy albo klęski o charakterze 

naturalnym jak: powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, albo katastrofy i wypadki związane z technologiami i 

wytworami ludzkimi jak: uwalnianie się niebezpiecznych substancji chemicznych, wybuchy, katastrofy 

komunikacyjne itp. zwane poważnymi awariami. 

RRyyzzyykkoo  ppoowwssttaanniiaa  ppoowwaażżnnyycchh  aawwaarriiii  

Według rejestru prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w 

rejonie opracowania nie funkcjonują zakłady przemysłowe, w których występowałyby rodzaje i ilości substancji 

niebezpiecznych pozwalające zakwalifikować je do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej 

jak i zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

Poważne awarie na terenie gminy mogą występować przede wszystkim na głównych szlakach 

komunikacyjnych: drogowych i kolejowych podczas zdarzeń i katastrof komunikacyjnych z udziałem substancji 

niebezpiecznych. 



ddiiaaggnnoozzaa  ssttaannuu  śśrrooddoowwiisskkaa  

str. 13 

TTeerreennyy  zzaaggrroożżoonnee  ppoowwooddzziiaammii  

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku „ Prawo wodne” (Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 z  późniejszymi zmianami) 

spośród obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wyodrębnia obszary bezpośredniego i 

potencjalnego zagrożenia powodzią. Do tych pierwszych, oprócz terenów międzywali, wlicza się również 

narażone na niebezpieczeństwo powodzi tereny nieobwałowane, których granice winny być wskazane w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, na podstawie map zagrożenia powodziowego oraz map 

ryzyka powodziowego opracowanych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.  

Gmina Bolesławiec posiada takie opracowanie dla zlewni rzeki Bóbr.  

W ciągu ostatnich 50 lat wystąpiły na tym obszarze 4 duże powodzie w latach 1958, 1977, 1981 i 1997 oraz 

mniejsze w 2001 i 2002 roku. Podczas powodzi w 1997 roku maksymalne stany wody przekraczały stany 

alarmowe od 1 do 2 m. Ostatnia powódź, na terenie gminy, wystąpiła w 2010 roku. Największym zagrożeniem dla 

terenów zalewowych na terenie gminy Bolesławiec oprócz rzeki Bóbr są cieki wodne, które nie mają możliwości 

zebrania wody, ściekającej z pól. Zagrożeniem też są małe rzeczki, jak Bobrzyca, która wyrządziła podczas 

powodzi roztopowej w 2006 szkody sięgające prawie 1 mln zł na terenie powiatu bolesławieckiego. Naturalne 

kulminacje są obniżane o 40-50% poprzez istniejący w zlewni Bobru system zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego. System ten na terenie gminy Bolesławiec tworzy system retencji korytowej łącznie 

posiada 0,103 tys. m3 pojemności. 

Wg tych materiałów teren planu  nie znajduje się w granicach obszarów zalewu Q0,2%, Q1%, Q10%. 

 

55..   TTeennddeenncc jj ee   zzmmii aann  śś rrooddoowwii sskkaa  pprrzzyy   bbrraakkuu   rreeaa ll ii zzaaccjj ii   uuss ttaa ll eeńń   

pprroo jj eekk ttoowwaanneeggoo   ddookkuummeennttuu   

W niniejszym punkcie opracowania określono kierunki możliwej intensywności niepożądanych 

przekształceń i degradacji środowiska, które może spowodować dotychczasowe użytkowanie 

i zagospodarowanie. Jest to tzw. prognoza (wariant) „zero”, która ma odpowiedzieć na pytanie: jakie będą 

najbardziej prawdopodobne skutki środowiskowe wywołane działalnością człowieka lub zaniechaniem takiej 

działalności przy założeniu, że przedmiotowa zmiana planu miejscowego nie zostanie wdrożony do realizacji. 

Obszar planu stanowi obecnie teren o jednorodnym zagospodarowaniu - lasy cmentarz z obsługą 

komunikacyjną. Powiększenie istniejącego cmentarza o 20 m w głąb lasu, nie spowoduje znaczących zmian w 

środowisku, nie zostanie przerwana ciągłość kompleksu leśnego. Brak realizacji ustaleń projektu planu 

spowoduje zachowanie lasu i cmentarza z obsługą komunikacyjną w obecnych granicach ewidencyjnych. 

 

66..   II nn ffoorrmmaacc jj ee   oo  zzaawwaarr ttoośścc ii   ii   gg łł óówwnnyycchh   cceellaacchh   pprroo jj eekk ttuu  pp ll aannuu  oorraazz   jj eeggoo  

ppoowwii ąązzaann ii aacchh  zz   ii nnnnyymmii   ddookkuummeennttaammii   

66..11  PPoowwiiąązzaanniiaa  pprroojjeekkttuu  ppllaannuu  zz  iinnnnyymmii  ddookkuummeennttaammii  

Procedurę sporządzenia przedmiotowego planu miejscowego podjęto w związku z uchwałą Nr XI/95/16 

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 29 lutego 2016r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Golnice w części dotyczącej cmentarza. Projekt zmiany planu nie 

narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec ze 

zmianami oraz respektuje założenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2013 - 2016 z 

perspektywą na lata 2017 - 2020, z uwzględnieniem Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2008-2011 z uwględnieniem lat 2012 - 2105.  



ddiiaaggnnoozzaa  ssttaannuu  śśrrooddoowwiisskkaa  

str. 14 

66..22  PPrreezzeennttaaccjjaa  pprroojjeekkttuu  ppllaannuu    

Głównym ustaleniem przestrzennym planu dla tego terenu jest przede wszystkim możliwość rozbudowy 

istniejącego cmentarza parafialnego. Plan dopuszcza lokalizację:  

c) obiektów infrastruktury technicznej, 

d) urządzeń budowlanych, 

Obsługa komunikacyjna odbywać się będzie poprzez projektowane wjazdy od istniejącej drogi. 

 

Zapisy planu eliminujące lub ograniczające negatywne oddziaływania na środowisko. 

 wymagane lokalizowanie powierzchni zielonych - powierzchni biologicznie czynnej, 

 ewentualna uciążliwość związana z prowadzoną działalnością w obrębie działki budowlanej nie może 

naruszać standardów jakościowych środowiska ustalonych dla terenów sąsiednich; 

 gospodarka odpadami winna być trwale uregulowana na warunkach ustalonych w przepisach odrębnych; 

 zakazuje się trwałego składowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i przemysłowych, w tym 

odpadów niebezpiecznych; 

 gospodarka cieplna - nakaz stosowania proekologicznych, wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, 

charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji szkodliwych do powietrza; 

 standardy ochrony środowiska dla poszczególnych terenów muszą spełniać wymagania zawarte w 

przepisach odrębnych. 

 

 

77..   AAnnaa ll ii zzaa   sskkuuttkkóóww  śś rrooddoowwii sskkoowwyycchh  

77..11  PPrrzzeewwiiddyywwaannee  zzaaggrroożżeenniiaa  ddllaa  śśrrooddoowwiisskkaa,,  kkttóórree  mmooggąą  wwyynniikkaaćć  zz  pprroojjeekkttoowwaanneeggoo  
pprrzzeezznnaacczzeenniiaa  tteerreennuu  

W stosunku do aktualnego sposobu użytkowania powierzchni ziemi zmiana planu umożliwi rozbudowę 

istniejącego cmentarza.  

Lokalizacja powiększenia cmentarza wiążę się z urządzeniem powierzchni na terenie dotychczas 

zalesionym i wynikającymi z tego konsekwencjami dla biotycznych i abiotycznych komponentów środowiska. 

Zmiany zagospodarowania terenu wynikające z realizacji ustaleń przedmiotowego dokumentu spowodują 

przekształcenie istniejącej szaty roślinności leśnej. Przeobrażenie siedlisk roślinnych nie pociągnie za sobą 

znaczącej zmiany w faunie obszaru, ponieważ teren objęty planem jest niewielki i nie przerywa kompleksu 

leśnego. W odległości 150m od granic terenu przeznaczonego na powiększenie cmentarza nie występuje żadna 

zabudowa, ujęcia wody. 

77..11..11  PPrrzzeewwiiddyywwaannee  sskkuuttkkii  rreeaalliizzaaccjjii  uussttaalleeńń  pprroojjeekkttuu  ppllaannuu  ddllaa  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  kkoommppoonneennttóóww  śśrrooddoowwiisskkaa    

Mając na uwadze zapisy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz aktualny stan 

zagospodarowania terenu opracowania, poniżej sporządzono listę ewentualnych skutków realizacji 

dopuszczonych projektem zmiany planu działań dla poszczególnych ekokomponentów, biorąc pod uwagę 

najbardziej niekorzystny z punktu widzenia ochrony środowiska przyrodniczego, ale prawdopodobny wariant 

zagospodarowania tego terenu. 
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  PPrrzzeeoobbrraażżeenniiaa  pprrzzeessttrrzzeennnneejj  ssttrruukkttuurryy  pprrzzyyrrooddnniicczzeejj  

Ustalenia planu nie spowodują przerwania ani naruszenia połączeń przyrodniczych z otaczającymi 

elementami regionalnego i gminnego systemu przyrodniczego. 

  PPrrzzeeoobbrraażżeenniiaa  ppoowwiieerrzzcchhnnii  zziieemmii  

Podstawowe oddziaływanie związane z realizacją ustaleń przedmiotowego dokumentu polega na 

przekształceniu terenów leśnych na tereny zabudowy cmentarnej z udziałem powierzchni biologicznie czynnej.  

W takcie realizacji powyższego zainwestowania nastąpią zmiany morfologiczne na powierzchni ziemi.  

Dla całego obszaru gminy zmiany te będą nieistotne. 

  WWppłłyyww  nnaa  kkrraajjoobbrraazz  kkuullttuurroowwyy  ii  zzaabbyyttkkii  

Ustalenia planu nie mają wpływu na krajobraz i zabytki. 

  WWppłłyyww  nnaa  kklliimmaatt  llookkaallnnyy  

Ustalenia projektu planu nie będą miały istotnego wpływu na lokalne warunki klimatyczne. 

  SSkkuuttkkii  eemmiissjjii  ggaazzóóww  ii  ppyyłłóóww  ddoo  aattmmoossffeerryy  

Ustalenia planu nie przyczynią się do wzrostu ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery oraz 

wzrostu ruchu komunikacyjnego. 

  DDoossttęęppnnoośśćć  ddoo  zzłłóóżż  kkooppaalliinn  

Na terenie objętym opracowaniem nie udokumentowano złóż kopalin. 

  ZZaaggrroożżeenniiee  ddllaa  ffaauunnyy  ii  fflloorryy  

Zmiany zagospodarowania terenu wynikłe z realizacji ustaleń projektu planu nie spowodują istotnych szkód 

w przyrodzie ożywionej. Wynika to z faktu, że nie przerywa się ciągłości kompleksu leśnego, funkcja cmentarza 

nie stanowi zagrożenia dla funkcji leśnej. Wobec powyższego można uznać, że skutki oddziaływań 

antropogenicznych na fitocenozy przybierają tu łagodną formę. 

  WWppłłyyww  nnaa  śśrrooddoowwiisskkoo  wwooddnnee  

W planie ustala się konieczność oczyszczania wód opadowych z parkingów poprzez zastosowanie 

urządzeń redukujących zanieczyszczenia.  

  WWppłłyyww  nnaa  jjaakkoośśćć  kklliimmaattuu  aakkuussttyycczznneeggoo  

Lokalizacja zakładanej zabudowy ma niewielki wpływ na jakość klimatu akustycznego w jego sąsiedztwie.  

  RRyyzzyykkoo  wwyyssttąąppiieenniiaa  ppoowwaażżnnyycchh  aawwaarriiii  

Ustalenia planu nie przewidują wprowadzania na teren objęty opracowaniem obiektów ani materiałów 

mogących być potencjalną przyczyną nadzwyczajnych zagrożeń dla ludzi i środowiska.  

77..11..22  ZZaassiięęgg  ooddddzziiaałłyywwaańń  

Skutki realizacji ustaleń przedmiotowego dokumenty będą miały charakter lokalny. Ustalenia planu nie 

spowodują powstania oddziaływań transgranicznych. 
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77..11..33  OOcceennaa  ssiiłłyy  ii  kkiieerruunnkkóóww  ooddddzziiaałłyywwaańń  

Poniższa tabela różnicuje skutki ustaleń projektu planu zmieniających sposób użytkowania powierzchni w 

zależności od:  

ssiiłłyy  ii  kkiieerruunnkkuu  ooddddzziiaałłyywwaańń::  

(+) korzystnie wpływające na środowisko, 

(0) neutralne wobec środowiska  

(-) uciążliwe dla środowiska, ww  ssttooppnniiuu: 

1/ nieznacznym 

2/ zauważalnym 

3/ znaczącym 

ttrrwwaałłoośśccii::  

(K) krótkoterminowe 

(D) długoterminowe 

cczzaassuu  ooddddzziiaałłyywwaanniiaa::  

(S) stałe 

(C) chwilowe 

ooddwwrraaccaallnnoośśccii::  

(O) odwracalne 

(N) nieodwracalne 

ssppoossoobbuu  ooddddzziiaałłyywwaanniiaa::  

(B ) bezpośrednie 

(P) pośrednie 

(W) wtórne. 

 

 

Ustalenia projektu planu 

Komponenty środowiska 
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1.ZC 

Tereny cmentarza 

0  0 0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 0 

2.ZC 

Tereny cmentarza 

-1 

DSOB 

0 0 0 

 

0 

 

-1 

DSOB 
-1 0 

Kpj 

Tereny ciągu pieszo- jezdnego 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Ks 

Tereny parkingu 

0 0 0 0 0 0 0 0 

ZL 

Tereny lasu 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Proponowane funkcje nie stwarzają ryzyka szkody w środowisku, w sensie Ustawy z dnia 13 kwietnia 

2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U z 2007r, Nr 75, poz. 493). 
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77 .. 22   OOcceennaa   rroozzwwii ąązzaańń   pprroojj eekk ttuu   ppll aannuu  

77..22..11  OOcceennaa  zzggooddnnoośśccii  pprroojjeekkttoowwaanneeggoo  uużżyyttkkoowwaanniiaa  ii  zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa  tteerreennuu  zz  uuwwaarruunnkkoowwaanniiaammii  
ookkrreeśślloonnyymmii  ww  oopprraaccoowwaanniiuu  eekkooffiizzjjooggrraaffiicczznnyymm  

Wskazania ekofizjograficzne wskazują na takie zagospodarowanie terenu, które jest najbardziej 

uzasadnione z uwagi na warunki przyrodnicze oraz ze społeczno-ekonomicznego punktu widzenia. W 

opracowaniu ekofizjograficznym do studium teren opracowania nie wskazany jest do ochrony ze względy na 

warunki geologiczne, hydrologiczne, czy też wyłączony spod zainwestowania. 

Ustalenia projektu planu są więc zgodne ze wskazaniami ekofizjograficznymi.  

77..22..22  OOcceennaa  uussttaalleeńń  pprroojjeekkttuu  ppllaannuu  ww  kkoonntteekkśścciiee  cceellóóww  oocchhrroonnyy  śśrrooddoowwiisskkaa  uussttaannoowwiioonnyycchh  ww  iinnnnyycchh  
ddookkuummeennttaacchh  

W punkcie tym dokonano oceny ustaleń projektu Planu w kontekście celów ustanowionych w planach i 

programach ochrony środowiska, istotnych z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, 

w jakich te cele zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu.  

Analizując zgodność ustaleń projektu planu z celami ekologicznymi wyrażonymi w innych dokumentach 

uznano komplementarność „Programu ochrony środowiska Gminy Bolesławiec na lata 2013 - 2016 z 

perspektywą na lata 2017 - 2020” z celami Polityki Ekologicznej Państwa, wojewódzkiego i powiatowego 

programu ochrony środowiska oraz z celami odnośnych polityk i strategii krajowych i międzynarodowych. Stąd 

uznano, że nie zachodzi potrzeba uwzględniania w analizie innych dokumentów poza wyżej wymienionym. W 

punkcie niniejszym rozpatrywano, w jakim zakresie i stopniu cele sfery ekologicznej z tego dokumentu, które 

znajdują się w kompetencji przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zostały 

uwzględnione podczas tworzenia projektu planu miejscowego oraz czy zostały one zapisane w sposób 

zapewniający ich rozwiązanie. 

Uznano, że ustalenia projektu przedmiotowego dokumentu sprzyjają realizacji następującego celu 

przyjętego w Programie: 

 utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów. 

77..22..33  OOcceennaa  zzaacchhoowwaanniiaa  wwłłaaśścciiwwyycchh  rreellaaccjjii  ppoommiięęddzzyy  tteerreennaammii  oo  rróóżżnnyycchh  ffoorrmmaacchh  uużżyyttkkoowwaanniiaa  

Strukturę funkcjonalną na terenie opracowania tworzą tereny cmentarzy z jego obsługą komunikacyjną oraz 

tereny lasów. W ich sąsiedztwie, poza granicami opracowania znajdują się: zabudowa mieszkaniowa, zabudowa 

zagrodowa, grunty rolne. 

 

Lokalizacja powyższych funkcji nie będzie stwarzać konfliktów w zagospodarowaniu w powiązaniu z 

otoczeniem. 

77..22..44  OOcceennaa  sskkuutteecczznnoośśccii  oocchhrroonnyy  rróóżżnnoorrooddnnoośśccii  bbiioollooggiicczznneejj  

Na terenie wskazanym pod cmentarze szata roślinna będzie całkowicie przeobrażona przez człowieka.. W 

wyniku dopuszczonych przez plan działań roślinność zostanie w sposób zorganizowany uformowana i 

wprowadzona jej różnorodność (nasadzenia krzewami i drzewami ozdobnymi). 

77..22..55  OOcceennaa  sskkuuttkkóóww  rreeaalliizzaaccjjii  uussttaalleeńń  ppllaannuu  ddllaa  iissttnniieejjąąccyycchh  lluubb  ppllaannoowwaannyycchh  ffoorrmm  oocchhrroonnyy  pprrzzyyrrooddyy  ii  
kkrraajjoobbrraazzuu  

Na terenach objętych przedmiotowym planem zagospodarowania przestrzennego nie występują obiekty 

objęte ochroną prawną (pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej), stanowiska roślin chronionych czy 

stanowiska dokumentacyjne. Teren planu jest położony w  obrębie obszarów chronionych.  Bory Dolnośląskie - 

Obszar Natura 2000 PLB020005. 
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77..22..66  OOcceennaa  zzmmiiaann  ww  kkrraajjoobbrraazziiee  

Plan respektuje zasady ochrony walorów wizualnych krajobrazu, poprzez ustalenie kształtowania nowej 

zabudowy i udział terenów biologicznie czynnych. 

77..22..77  OOcceennaa  wwppłłyywwuu  uussttaalleeńń  ppllaannuu  nnaa  lluuddzzii  ww  śśrrooddoowwiisskkuu  

Projektowane funkcje cmentarza muszą respektować zasady ochrony środowiska. Projekt 

przedmiotowego dokumentu nie zawiera ustaleń, których realizacja może powodować zagrożenia dla 

środowiska, niekorzystnych z punktu widzenia oddziaływania na zdrowie ludzi. 

W planie wskazana jest strefa izolacyjna wielkość 150 m od terenów powiększonego cmentarza. W 

strefie tej nie znajduje się żadna zabudowa, ujęcia wody.  

77..22..88  SSppoossóóbb  uuwwzzggllęęddnniieenniiaa  pprroobblleemmóóww  oocchhrroonnyy  śśrrooddoowwiisskkaa  

Ustalenia planu nakazują respektowania wszystkich ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych 

między innymi dotyczących ochrony środowiska, gospodarki odpadami, gospodarki ściekami i odprowadzeniem 

wód opadowych. 

77 .. 33   PPrrooppoozzyycc jj ee   rroozzwwiiąązzaańń   sspprrzzyy jj aa jj ąąccyycchh   oocchhrroonn ii ee   śś rrooddoowwii sskkaa   

aa ll tteerrnnaattyywwaannyycchh   ddoo   rroozzwwii ąązzaańń   pp ll aannuu  

Lokalizacja cmentarza, w jest rozwiązaniem poprawnym z punktu planistycznego, ponieważ stanowi 

wyłącznie nieznaczne powiększenie istniejącego cmentarza. Alternatywą tych rozwiązań planistycznych, jest 

pozostawienie funkcji lasu. Jest to jednak rozwiązanie mało atrakcyjne z punktu standardu życia społeczności 

wiejskich, ponieważ istniejący cmentarz jest w znacznym stopniu wykorzystany i za chwilę nie będzie możliwości 

dalszego pochówku zmarłych. Ponadto, uznano, że projekt planu zawiera ustalenia w pełni respektujące zasady 

zrównoważonego rozwoju. 

77 .. 44   II nn ffoorrmmaacc jj ee   oo   ddookkuummeennttaacchh   uuwwzzgg ll ęęddnnii oonnyycchh   pprrzzyy   ssppoorrzząąddzzaann iiuu   pprrooggnnoozzyy  

Prognozę oddziaływania na środowisko dotyczącą przedmiotowego dokumentu sporządzono w oparciu 

o dokumentacje i opracowania, które wymieniono poniżej w porządku alfabetycznym. Odnośniki literaturowe 

zawarte w tekście prognozy podano w nawiasach kwadratowych, np. [BLACHOWSKI 2005]. Materiały te, 

uzupełnione badaniami terenowymi przeprowadzonymi przez autora prognozy dostarczają informacji o 

środowisku w sposób wystarczający dla potrzeb niniejszej prognozy.  

77 .. 55   PPrrooppoozzyycc jj ee   ddoottyycczząąccee   mmeettoodd  ii   cczzęęssttoo tt ll ii wwoosscc ii   pprrzzeepprroowwaaddzzaann ii aa   

mmoonnii ttoorr ii nngguu  sskkuuttkkóóww  rreeaa ll ii zzaacc jj ii   ppoossttaannoowwii eeńń   ddookkuummeennttuu  

 

Przewidywane metody analizy realizacji postanowień projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego pod kątem wpływu na środowisko mogą się odnosić do: 

1. oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu, 

2. przestrzegania ustaleń dotyczących przeznaczenia terenu, ukształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu, ustaleń dotyczących wyposażenia w infrastrukturę techniczną, ochrony i kształtowania środowiska i ładu 

przestrzennego, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. 

 

Ad 1) W zakresie oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu na środowisko:  
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- w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, 

obowiązywać będzie monitoring środowiska w zakresie i metodach określonych w wydanej decyzji, 

- w odniesieniu do pozostałych terenów może to być monitoring państwowy środowiska, prowadzony 

przez odpowiednie organy administracji państwowej, powołane do badania stanu środowiska, 

- w przypadku skarg mieszkańców na uciążliwości prowadzonej działalności w oparciu o uchwalony plan, 

analizę realizacji mpzp i badanie skażenia środowiska powinien przeprowadzić odpowiedni organ administracji 

samorządowej. 

 

Ad. 2) W zakresie realizacji przestrzegania ustaleń mpzp powinny być okresowe przeglądy zainwestowania 

obszaru i realizacji mpzp, wykonywane przez administrację samorządową na potrzeby oceny prowadzonej 

polityki przestrzennej. Częstotliwość okresowych przeglądów powinna być zgodna z przepisami szczególnymi 

(ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 
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